
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 

Fax: (+36-1) 235-7202 

www.ofi.hu 

 

Az intézményi hálózat jelenlegi helyzetének értékelő leírása 

(különös tekintettel a jogi háttér által nyújtott 

lehetőségekre) 

 

a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében meghirdetett „A 

pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi neve-lés területén az eddigi fejlesztések 

eredményességének vizsgálata, rend-szerezése és közzététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási 

lehetőségeinek kidolgozása” 

 

Megvalósító szervezet Serenidad Kft. 

Keltezés 2015. július  

 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

2 

Tartalom 
Bevezető ............................................................................................................ 4 

A szabályozás nemzetközi kontextusa ................................................................. 4 

Vezetői összefoglaló ........................................................................................... 7 

Megállapítások és javaslatok az egységes jogalkotás  

vonatkozásában ............................................................................................... 7 

Összegzés és javaslatok a pályaorientációs és a pálya-tanácsadási 

szolgáltatás hálózati együttműködésének megerősítéséhez .................................... 8 

A tartalmi szabályozás fejlesztésének lehetőségei ................................................. 9 

A dokumentumelemzés célja, feladata ............................................................. 11 

A dokumentumelemzés során alkalmazott módszerek ..................................... 13 

A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás területét érintő 

 másodlagos jogforrások .................................................................................. 14 

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai ajánlásai ......................................... 14 

A foglalkoztatás bővítésének stratégiái .............................................................. 15 

Ajánlás a korai iskolaelhagyás csökkentésére ..................................................... 17 

Pályaorientáció és életpálya-tanácsadás az Európai Tanács 

határozataiban ............................................................................................... 18 

A pályaorientáció szabályozási környezetének elemzése ................................. 20 

A szabályozási környezet jellemzői 2011-ig ........................................................ 20 

Szerkezeti és fogalmi szabályozás .................................................................... 20 

A pályaorientáció tartalmi szabályozása: a Nemzeti alaptanterv és a 

kerettantervek ............................................................................................... 26 

A korábbi szabályozási időszak összegzése ........................................................ 30 

A szabályozási környezet jellemzői 2011 után .................................................... 31 

Szerkezeti és fogalmi szabályozás .................................................................... 31 

A pályaorientáció tartalmi szabályozása: a Nemzeti alaptanterv és a 

kerettantervek ............................................................................................... 37 

A hatályos szabályozás összefoglalása ............................................................... 50 

A formális együttműködés további ágazati rendszere a jogi  

szabályozás kereteiben .................................................................................... 52 

Formális együttműködés a foglalkoztatás és szakképzés területén ......................... 52 

Formális együttműködési lehetőségek a szociális ágazatban ................................. 54 



3 

Együttműködési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások 

területén ....................................................................................................... 55 

A hálózati együttműködés összefoglalása ........................................................... 55 

Összegzés, javaslatok ...................................................................................... 56 

Megállapítások és javaslatok az egységes jogalkotás 

 vonatkozásában ............................................................................................ 56 

Összegzés és javaslatok a pályaorientációs és a pálya-tanácsadási 

szolgáltatás hálózati együttműködésének megerősítéséhez .................................. 58 

A tartalmi szabályozás fejlesztésének lehetőségei ............................................... 59 

Irodalomjegyzék .............................................................................................. 61 

Jogszabályok ................................................................................................. 61 

Irányelvek, ajánlások ...................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

4 

BEVEZETŐ 

Az elmúlt időszakban a pályaorientáció, a pályatanácsadás kérdése a foglalkoztathatóság 

javítása, az oktatás eredményessége szempontjából egyre hangsúlyosabbá vált. A 

nemzetközi oktatáspolitika alakításában meghatározó szerepet betöltő szervezetek és 

intézmények – pl. az Európai Unió, az OECD – elmúlt 15 évben megjelent elemzései a 

pályaorientáció, pályatanácsadás újraszabályozásának és szakmai feladatai 

kiterjesztésének szükségességét vetették fel. 

Magyarországon a kilencvenes években kezdődött gazdasági átrendeződés következtében 

egyértelművé vált, hogy hosszú távon megoldást igényel a pályatanácsadás általános 

hozzáférhetővé tétele, fejlesztése és szervezeti kereteinek átalakítása. Ennek az 

átrendeződésnek első, jogszabályban is megjelenített eredményeként a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény rögzítette a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

létrehozását. (Az állami irányítás jogi eszközei – pl. minisztertanácsi vagy 

kormányhatározatok – a korábbi időszakban is kitértek már a pályaválasztási tanácsadás 

megszervezésére, vizsgálatunk célja szempontjából azonban ezen időszak nem képezi az 

elemzés tárgyát. A 2011-ig tartó szabályozási időszakot, illetve a formális együttműködést 

taglaló részekben ugyanakkor utalunk a korábbi rendszer rendelkezéseire.) Ezt követően 

a közoktatási rendszer elsődleges tartalmi szabályozójában, a Nemzeti alaptantervben 

(Nat) is megjelent a pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientációs foglalkozások számára 

önálló órakeretet írt elő a rendelkezés. 

A szabályozás nemzetközi kontextusa 

Az eltelt időszakban a pályaorientáció és a pályatanácsadás szabályozásának – és 

fejlesztésének – azt a szakpolitikai célt kellett szem előtt tartania, hogy létrejöjjön egy 

olyan pályaorientációs rendszer, amely képes az egyén támogatására az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában. E szakpolitikai célkitűzést mindenekelőtt az Európai Unió 

gazdasági növekedést célzó ajánlásai és foglalkoztatáspolitikai céljai alakították. 

Az Európai Unió versenyképesség javítását célzó törekvéseinek középpontjában található 

a korai iskolaelhagyás problémájának eredményes kezelése, azon kompetenciák 

fejlesztése, amelyek felkészültté teszik a tanulókat a sikeres munkaerő-piaci 

beilleszkedésre. A foglalkoztathatóság növelésére irányuló uniós törekvések a 

pályaorientáció területét tekintve tagállami szinten nem jelentenek jogi kötelezettséget, 

vagyis az e témában releváns dokumentumok másodlagos jogforrásnak tekinthető 

irányelvek, állásfoglalások. 

Az egyik legjelentősebb ilyen jogforrás a pályaorientáció témájának szempontjából az 

Európai Bizottság nyilatkozata az egész életen át tartó tanulás európai térségének valóra 

váltásáról,1 amely részletesen kifejti az egész életen át tartó tanulás politikáinak alapelveit, 

amelyek a következők: 

                                          

1 Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, Council of the European Union  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

5 

 a tanuló állampolgár igényeinek középpontba helyezése,  

 megfelelő erőforrások biztosítása,  

 az oktatáshoz való hozzáférés, a tanulás lehetőségének biztosítása, társadalmi 

felzárkózás,  

 a tanulási kultúra kibontakoztatása a teljes népesség körében,  

 törekvés a kiválóságra,  

 partnerségen alapuló fejlesztés az érintettekkel közösen. 

A nyilatkozat alapelve, hogy a tanulás a tudásalapú társadalom kulcstényezője, mivel 

döntően meghatározza mind a versenyképességet, mind a foglalkoztathatóságot és 

ezekkel párhuzamosan az életminőséget is. A tanuló egyén szükségleteihez történő 

növekvő alkalmazkodás követelményének hangsúlyozása az alapelvek között azt jelenti, 

hogy folyamatos fejlődési lehetőségeket kell biztosítani mindenki számára tanulási 

képességei és igényei dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós 

szerepléshez, a versenyképesség javításához. 

A jelenlegi helyzet szempontjából meghatározó, további másodlagos jogforrás a Lisszaboni 

Stratégiát követő, 10 éves időtartamra tervezett EU 2020 Stratégia,2 amely 2011-ben 

indult el. A programban nevesített négy legfontosabb cél 

 az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás elősegítése,  

 az oktatás és képzés minőségének, hatékonyságának javítása,  

 az esélyegyenlőség és az aktív polgári szerepvállalás elősegítése,  

 az innováció és a kreativitás ösztönzése az oktatás és a képzés minden szintjén. 

A stratégia megvalósításának egy már létező megnyilvánulása az európai életpálya-

tanácsadási szakpolitika.3 A 2007–2008 óta működő Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 

Hálózat (ELGPN) az EU 2020 Stratégia horizontális megközelítését szem előtt tartva az 

életpálya-tanácsadást szektorközi együttműködésben megvalósítható szakpolitikai célként 

definiálja. Ezek a szektorok a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás, a 

foglalkoztatás és a társadalmi befogadás, illetve szociálpolitika. A törekvés, hogy e 

szakpolitikákat együttesen aktiválják az egyén teljes pályafutásának támogatása 

érdekében, megfelel a modern társadalmakkal szemben támasztott azon igényeknek, hogy 

az állam által nyújtott közszolgáltatások a piacon vásároltakkal megegyező minőséget és 

hatékonyságot biztosítsanak.4  

Az iskolarendszeren belül elsődlegessé válik a pályaorientáció szempontjából is 

nélkülözhetetlen általános műveltség és kompetenciák, a tanult ismeretek 

felhasználhatósági területeinek megismerése, a munka világának megértése, a tanulás 

                                          

2 Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM (2010) 2020  

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARRO-SO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 
3 Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit, ELGPN, 2012  

http://ktl.jyu.fi/img/portal/23229/ELGPN_resource_kit_2011-12_web.pdf?cs=1350649791  
4 Borbély-Pecze Tibor Bors–Kovács Tibor–Répáczki Rita: Életpályatanácsadási (Lifelong Guidance) szakpolitika és 

szolgáltatásmodell az új évezredben  

http://www.researchgate.net/profile/Bors_Borbely-Pecze/publication/272998854_Az_let-plya-

tancsadsi_%28Lifelong_Guidance%29_szakpolitika_s_szolgltatsmodell_az_j_vezred-

ben/links/54f46b070cf2f9e34f0a2e5f.pdf  

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARRO-SO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARRO-SO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ktl.jyu.fi/img/portal/23229/ELGPN_resource_kit_2011-12_web.pdf?cs=1350649791
http://www.researchgate.net/profile/Bors_Borbely-Pecze/publication/272998854_Az_let-plya-tancsadsi_%28Lifelong_Guidance%29_szakpolitika_s_szolgltatsmodell_az_j_vezred-ben/links/54f46b070cf2f9e34f0a2e5f.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Bors_Borbely-Pecze/publication/272998854_Az_let-plya-tancsadsi_%28Lifelong_Guidance%29_szakpolitika_s_szolgltatsmodell_az_j_vezred-ben/links/54f46b070cf2f9e34f0a2e5f.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Bors_Borbely-Pecze/publication/272998854_Az_let-plya-tancsadsi_%28Lifelong_Guidance%29_szakpolitika_s_szolgltatsmodell_az_j_vezred-ben/links/54f46b070cf2f9e34f0a2e5f.pdf
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tanulása, a kreativitás, az ítéletalkotás, döntési képesség, önismeret, önmenedzselés, 

pályakorrekció, a kommunikáció képességének kifejlesztése.5 

Számos OECD-tagországban, kiemelten pedig az Európai Unión belül a szakpolitikák 

középpontjába került az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance). Az életpálya tanácsadás 

„azon tevékenységek összességét fedi le, amelyek az egész életen át tartó tanulás 

kontextusában képessé teszik az európai állampolgárokat arra, hogy meghatározzák 

kompetenciáikat, érdeklődésüket, képzési és oktatási döntéseket hozzanak, és vezessék 

saját tanulási, munkavállalási életútjukat az így megszerzett életpálya-építési 

kompetenciákkal”.6 

Mára egyre kevésbe lehet lineáris pályautakra számítani, az életpálya mindinkább a 

folyamatos tanulást és a változásokhoz történő alkalmazkodás képességét igényli. A 

tanulással töltött idő meghosszabbodott, a tanulási utak is többféle módon járhatók be. Az 

életút változatossága valószínűsíti, hogy újabb és újabb ismereteket szükséges 

elsajátítani, a munka és a tanulás együttesen van jelen az egyén életében.7 

Az intézményi hálózat helyzetét szabályozási szempontok mentén értékelő jelen leírásban 

a szabályozásra vonatkozó információkat, a jogi hátteret tekintjük át és elemezzük, 

elsősorban abból a szempontból, hogy mennyiben járul hozzá a fenti szakpolitikai irányok 

érvényesüléséhez. Az elemzéssel törekszünk segítséget adni a pályaorientáció és 

pályatanácsadás jogalkotás-fejlesztési szükségleteinek megvalósításához azáltal, hogy a 

köznevelést és szakképzést érintő jogszabályokban feltárjuk az egymással összefüggő 

jogforrások körét, összegyűjtjük a jogszabályok fogalomhasználatának, szabályozási 

területeinek erősségeit és ellentmondásait. Úgy véljük, ezen információk hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy megfogalmazhatók legyenek a szakpolitikai ajánlásoknak megfelelő, korszerű 

pályaorientációs tevékenységek kialakítását, a pálya-tanácsadási szolgáltatások terén 

eredményes együttműködést segítő szabályozási javaslatok. 

  

                                          

5 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciákról (2006/962/EK)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=HU 
6 Draft Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on 

Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe 8448/04 EDUC 

89 SOC 179; 2. old. 1 pont 
7 Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a 

köznevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2013  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A dokumentumelemzés célját és feladatát tekintve két kérdést tettünk fel, ezen kérdéseket 

jártuk körül a szabályozás szemszögéből vizsgálva: 

1. A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás koherens módon beépült-e a 

szabályozásba, a szabályozás lehetővé teszi-e az egységes fogalomhasználatot az 

intézményi hálózat különböző szereplői számára? 

2. A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás tartalmi és eljárásrendi szabályozása 

hogyan segíti elő a szolgáltatást, illetve szakmai támogatást nyújtó intézmények 

formális együttműködéseit? 

Az első kérdésre nemmel kell válaszolnunk. A második kérdés esetében változatos képet 

találtunk, amely egyrészt fejlődést mutat az elmúlt időszak pályaorientációt érintő 

szakpolitikai elvárásait is tükrözve, másrészt azonban további fejlesztési szükségleteket 

vet fel. A jogszabályi rendelkezéseket a szakpolitikai irányok mentén értékelve a következő 

megállapítások és javaslatok fogalmazhatók meg a döntéshozók számára:8 

Megállapítások és javaslatok az egységes jogalkotás vonatkozásában 

A köznevelési rendszer különböző területeit szabályozó jogszabályokban, valamint a 

foglalkoztatási és szociális, illetve egészségügyi terület jogszabályaiban a pályaorientáció 

és a pályatanácsadás meghatározásának és értelmezésének egységesnek kell lennie. A 

jogharmonizáció követelménye azonban jelenleg nem valósul meg maradéktalanul, 

elsődleges javaslatunk tehát azonos fogalmak alkalmazása a jogszabályokban, a különböző 

ágazatok e témáról rendelkező szabályait szükséges összehangolni. Ez hozzájárul nemcsak 

a pályaorientáció rendszerének átjárhatóságához, de így kialakítható a szakpolitikák által 

elvárt, ágazatokon átnyúló és folyamatelvű, az egész életutat támogatni képes 

szolgáltatás. 

Ahogyan az már a korábbi időszakokban megszületett javaslatokban is megjelenik – és 

továbbra is felmerülő lehetőség –, megfontolandó lenne több, a pályaorientációt, a 

pályatanácsadás szolgáltatásait és ezek együttműködésének egységesítését szolgáló 

szabályozási megoldás.9 Ilyen lehet, ha a garanciális szabályok egy önálló törvénybe 

kerülnek, vagy ha kormányrendelet rögzíti a szolgáltatások szabályait, a módszertani és 

minőségbiztosítási elvárásokat, amelyekhez a kapcsolódó alacsonyabb szintű, ágazati 

szabályozóknak illeszkedniük kell. Lehetőségként merülhet fel továbbá, hogy a 

pályaorientáció és a pályatanácsadás alapvető feltételei valamely, már hatályban lévő 

jogszabályba épüljenek be. Mindhárom szabályozási eljárás megteremtheti annak 

lehetőségét, hogy egy ágazatokon átívelő, horizontális megközelítést követve mind a 

                                          

8 Szakpolitikai állásfoglalás az uniós követelményekkel harmonizált, élethosszig tartó életút-támogató 

(pályaorientációs) tanácsadási/orientációs nemzeti rendszer kialakításáról. Nemzeti Pályaorientációs Tanács, 

Budapest, 2008; Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció 

a köznevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2013  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf 
9 A hazai pályaorientációs szabályozók áttekintése, javaslattétel egy nemzeti szintű szabályozó- és finanszírozási 

rendszerre. Princzinger Ügyvédi Iroda, Budapest, 2009 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf
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pályaorientációs elvárásokat és tevékenységeket, mind a pálya-tanácsadási szolgáltatások 

együttműködési kereteit átlátható és egységes módon lehessen rögzíteni. 

Megállapítható, hogy az elmúlt időszak pályaválasztást, pályaorientációt, karrier-

tanácsadást ösztönző szabályozásai között nem teljes az összhang, és a szakmai feladat- 

és hatáskörmegosztás sem egyértelműen tisztázott. Bármilyen jogszabályi átalakítás – 

akár a fentieknek megfelelő jogalkotás, akár a meglévő szabályozók külön-külön 

megvalósuló módosítása – is történne a jövőben, javasolt lenne ezért áttekinteni a 

különböző ágazatok keretei között működő pálya-tanácsadási szolgáltatásokat, és a 

jogszabályban is rendelkezni azok helyi szintű együttműködéséről. Mindez hozzájárulna 

ahhoz, hogy a kapcsolatok kialakulását és az együttműködést akadályozó tényezők 

lebonthatók legyenek. 

A szabályozás nem mondható egyszerűen áttekinthetőnek és egységesnek, az 

egységesség hiánya következtében pedig felmerül a kérdés, hogy a helyi pályaorientációs 

feladat megfelelő mértékben képes-e ellátni a feladatát. A szakpolitikai ajánlásokból 

tükröződő horizontális, átfogó és folyamatelvű megközelítés a témával foglalkozó 

intézmények és szakemberek együttes illetékessége mellett érvényesíthető, ezért 

szabályozási szinten is javasolt lenne az illetékességi körök megjelenítése, koordinációja a 

rendszeres kapcsolat és a szakmailag magas színvonalú, a hozzáférést garantáló ellátás 

megerősítése érdekében. Javasolt a kapcsolatrendszer részletszabályait annak 

figyelembevételével alakítani, hogy a szülők bevonása a pályaorientáció és 

pályatanácsadás folyamatának egy lényeges eleme kell legyen. 

Az együttműködés kereteiről javasolt az országos, regionális és helyi szintű megosztásban 

is rendelkezni és az oktatás különböző szintjei – alap- és középfok, felsőoktatás, 

felnőttoktatás és felnőttképzés – közti kapcsolatot jogszabályi támogatással erősíteni. 

Összegzés és javaslatok a pályaorientációs és a pálya-tanácsadási 

szolgáltatás hálózati együttműködésének megerősítéséhez 

Megfontolandó, hogy az eddigi működés tapasztalatai mentén megerősítésre kerüljön egy 

országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pálya-tanácsadói szolgáltatás a 

meglévő rendszer (lásd Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) fejlesztésén 

keresztül. E rendszer hozzá tudná segíteni az egyént a megalapozottabb döntéshozatalhoz 

abban a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett van esélye a sikeres munkaerő-piaci 

beilleszkedésnek, és segítséget nyújtana ahhoz is, hogy a jövőbeni életpálya-alakítás céljai 

milyen tanulási stratégiával érhetők el. A tanácsadói hálózatnak szorosan együtt kell 

működnie az oktatási és foglalkoztatási intézményekkel, szervezetekkel, a témában 

érintett valamennyi releváns szereplővel.10 

A köznevelés területén jelenleg a pedagógiai szakszolgálatok tanácsadási tevékenysége 

jelenti a pályaorientációt. E statikus megközelítéstől javasolt lenne elmozdulni és úgy 

alakítani a szolgáltatás szabályozását, hogy az lehetőséget biztosítson egy többszintű 

szolgáltatási és tanácsadási rendszer létrehozására: a kötelezően biztosítandó 

                                          

10 QALL – Végzettséget mindenkinek! Zárókiadvány. Tempus Közalapítvány, 2013 

 http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek 

http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek
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pályaorientációs szolgáltatások körének, az ezekhez szükséges személyi, intézményi és 

szolgáltatási feltételeknek a meghatározásával. 

A szociális ellátórendszer és a tanácsadás kapcsolódása széles körűen értelmezendő, ezért 

a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt javasolt fektetni arra, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás keretein belül ösztönözni lehessen a prevenciós jellegű 

tanácsadást. 

Az egészségügyi ágazat pályaválasztási tanácsadással történő együttműködését előírja a 

szabályozó, ami mindenképpen pozitív törekvés. Javasolt lenne az együttműködés 

teljeskörűségét azzal javítani, hogy az együttműködés kezdeményezője lehessen – a 

szabályozóban felsoroltak mellett – a pályatanácsadásban meghatározó szerepet vállaló 

pedagógiai szakszolgálat is. 

A tartalmi szabályozás fejlesztésének lehetőségei 

A tartalmi szabályozást tekintve az elmúlt időszak jelentős előrelépése a pályaorientációt 

szolgáló tevékenység megjelenése mind önálló órakeret formájában, mind 

műveltségterületekbe épített módon. Javasolt ezzel együtt a pályaorientáció tartalmi 

elvárásainak pontos definiálása, olyan szakmai minimumkövetelmények meghatározása, 

amelyek kapcsolódnak az életút tervezését megalapozó kompetenciákhoz és 

ismeretekhez. Az ismeretátadás során az önálló ismeretszerzési és -felhasználási képesség 

fejlesztésének kellene középpontban állnia, amelyek révén biztosítható a tudatos 

pályaalakítás és az eredményes munkavállaláshoz szükséges rugalmasság, 

alkalmazkodóképesség. 

A szabályozás során felfedezhető az a törekvés, hogy a pályaorientációs tevékenységek 

fejlesztési irányait a jogalkotó az EU stratégiai célkitűzéseivel összhangban határozza meg. 

Megjelenik tehát az életpálya alakításához szükséges készségek egész életen át tartó 

elsajátításának ösztönzése és a pályaorientációs szolgáltatások elérhetőségének 

megkönnyítése. A szakképzés területének szabályozása e téren mindenképpen pozitív 

iránynak mondható, ezen alapelvek és törekvések ugyanakkor abban az esetben 

érvényesíthetők teljes körűen, ha a pályaorientációs szolgáltatások minőségbiztosításának 

megteremtése és a különböző országos, regionális és helyi szereplők közötti koordináció 

és együttműködés ösztönzése is megvalósul – e területek még fejlesztésre szorulnak. 

A pedagógusok szerepére tekintettel javasolt már az alapképzés során támogatást nyújtani 

az életpálya segítésére, a pályaorientáció feladataira történő felkészüléshez azzal is, hogy 

ezen ismeretek átadása ne kizárólag adott szakok vonatkozásában, hanem általános 

érvénnyel épüljön be a szabályozóba. A megfelelően felkészített pedagógusok révén érhető 

el, hogy már az alapfokú oktatás felső tagozatától minden tanuló számára biztosíthatók 

legyenek a pályaorientációt segítő programok. Érdemes lenne ezt a tevékenységet az 

iskolai átmeneteket megelőző két tanévben, valamint – ha a tanuló esetlegesen képzési 

programot vált – az iskolában szervezett személyes konzultációval megerősíteni 

pályatanácsadásban jártas szakember bevonásával. Ez a fajta segítség nagyban 

hozzájárulhatna a szolgáltatáshoz történő hozzáférés javításához. 

Az iskolarendszeren belül elsődlegessé válnak a pályaorientáció szempontjából is 

nélkülözhetetlen általános műveltség és kompetenciák, a tanult ismeretek 
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felhasználhatósági területeinek megismerése, a munka világának megismerése, az 

önismeret, pályakorrekció, kommunikáció képességének kifejlesztése. A köznevelés 

területén szükség van a fenti képességek fejlesztésére és összehangolására a Nemzeti 

alaptanterv műveltségterületeivel, továbbá a munkaerő-piaci ismeretek és álláskeresési 

technikák, a döntéshozatali képesség fejlesztésére. E folyamatban támaszkodni lehetne 

azon előírásokra, amelyek a célzott programok (lásd Arany János Kollégiumi Program, Híd 

programok) tartalmi szabályozóiban – és minden bizonnyal a gyakorlatban is – 

megjelennek. Mindemellett elkerülhetetlennek látszik a pályaorientációs információs 

rendszer továbbfejlesztése, hogy az minden tanuló számára biztosítsa a 

hozzáférhetőséget, valamint az iskolarendszerben folyó pályaorientációs tevékenység 

összehangolását a munkaerő-piaci tanácsadással. 

A fenti javaslatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az életpálya tervezése és – a sikeres 

életvezetés feltételeként – az életpálya építését segítő kompetenciák fejlesztése egy 

folyamat mentén történjék, így korszerű, hatékony, a különböző szereplők tudatos 

együttműködésén alapuló szolgáltatás legyen elérhető. 

A részletes megállapításokat és javaslatokat az „Összegzés, javaslatok” fejezet 

tartalmazza. 
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A DOKUMENTUMELEMZÉS CÉLJA, FELADATA 

Az elkészült tanulmány célja, hogy a pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás 

közelmúltbeli és jelenlegi szabályozásának részletes feltárásával és elemzésével 

helyzetképet nyújtson a jogalkotó, az e területekkel foglalkozó szakemberek, intézményi 

szereplők számára a téma szabályozásának alakulásáról, helyi és országos szintű 

hálózatáról és kapcsolatrendszeréről. Célja továbbá, hogy a hatályos jogszabályi környezet 

értékelésével feltárja annak esetlegesen szükséges fejlesztési területeit, ezzel 

hozzájáruljon a pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás rendszerének, a köznevelés 

területén elérhető szolgáltatásoknak a további erősítéséhez. 

A fenti cél érdekében az összegző tanulmány feladata, hogy a pályaorientáció és az 

életpálya-tanácsadás fejlesztésének részletes javaslatait megelőzően feltárja a tartalmi és 

szervezeti szabályozókat, elemezze a jogi szabályozási környezetet kiemelten az 

alábbiakra tekintettel: 

 dokumentumelemzési és jogértelmezési eszközökkel a szabályozás elmúlt 15 éve 

jellemzőinek feltárása helyzetelemzés keretében, 

 a jogalkotói szándék és a kialakult gyakorlat értelmezése érdekében az egymással 

tartalmilag összefüggő, hatályos jogszabályok ismertetése, 

 a jogszabályi rendelkezések koherenciájának feltárása érdekében a szabályozási 

környezet jellemzőinek áttekintése, 

 a pályaorientáció célkitűzései és eszközrendszere jogszabályi megjelenésének 

vizsgálata az egész életen át tartó tanulás paradigmájának, a pályaorientáció 

szakpolitikai koncepciójának szempontjából. 

A dokumentumelemzés forrásait azon jogszabályok – törvények, kormányrendeletek, 

miniszteri rendeletek – és uniós szintű, másodlagos jogforrások alkotják, amelyek 

meghatározzák a pályaorientáció tartalmi követelményrendszerét és a szakmai támogatást 

nyújtó intézmények tevékenységét, együttműködését. Az elemzés során a jogszabályok 

vizsgálatát két időszakra bontva végezzük: a 2011-ig tartó időszak képezi az első szakaszt, 

majd a 2011-ben, illetve azt követően történt alapvető jogszabályi módosításokra 

tekintettel a jelenleg is hatályos szabályozási környezetet vizsgáljuk. 

A vizsgálatunk fókuszában a döntéshozó támogatása állt, vagyis hogy rendelkezésre 

álljanak a szabályozás következményeivel, eredményeivel és a szükséges beavatkozások 

várható hatásaival kapcsolatos információk, ezáltal erősíthető legyen azok elfogadottsága, 

a jogalkotói pozíció, és fejleszthető legyen a jogalkotói szándék érvényesülése. 

Ahogyan arra a bevezetőben is kitértünk, az utóbbi időszakban az iskolai pályaorientáció 

szerepe is lényegi változáson ment át, és az egyszeri alkalomra szorítkozó pályaválasztási 

tanácsadás helyett az aktív felnőttkori pályafutás, munkaerő-piaci részvétel megalapozása, 

az ehhez szükségek készségek átadása lenne az iskola feladata. A jelzett új szükségletek 

nemcsak a pályaorientációs gyakorlatot és az életpálya-tanácsadás feladatait és 

szolgáltatásait, de magát az oktatási rendszert is új követelmények, új feladatok elé 

állítják. 

Hazánkban a korábbi és a jelenlegi Nemzeti alaptanterv is kiemelt fejlesztési feladatként 

határozza meg a pályaorientációt, a közoktatásról, majd a köznevelésről szóló törvény és 
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végrehajtási rendeleteik, illetve a szakképzési törvény is előírják a pálya-tanácsadási 

szolgáltatások biztosítását, azok tartalmát, a tanulók jogait a szolgáltatáshoz történő 

hozzáféréshez. A többrétegű szabályozás céljait és feladatait tekintve is meglehetősen 

változatos. Feltételezhető ezért, hogy a hatályban lévő szabályozás szerinti szolgáltatások 

tartalma, a szolgáltatást nyújtó intézmények együttműködése nem teljesen koherens, 

illetve jogalkotási eszközökkel erősíthető. 

A dokumentumelemzés fő kérdéseit a fentiekre tekintettel a következőkben határoztuk 

meg: 

1. A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás koherens módon beépült-e a 

szabályozásba, a szabályozás lehetővé teszi-e az egységes fogalomhasználatot az 

intézményi hálózat különböző szereplői számára? 

2. A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás tartalmi és eljárásrendi szabályozása 

hogyan segíti elő a szolgáltatást, illetve szakmai támogatást nyújtó intézmények 

formális együttműködéseit? 
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A DOKUMENTUMELEMZÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás tartalmára és a szolgáltatás eljárásrendjére 

vonatkozóan az elmúlt időszakban jelentős mértékben kerültek a jogszabályokba 

különböző előírások, így rendelkezésre állnak a visszamenőleges és a hatályos szabályozás 

dokumentumai. Jelen esetben a dokumentumelemzési tevékenység koherens 

jogértelmezéssel végez helyzetelemzést, amely feltárja a szabályozás jellemzőit és az 

esetleges hiányosságokat, annak érdekében, hogy azonosítható legyen, mi az, ami 

megfelelő támogatója tud lenni egy eredményes pályaorientációs rendszernek, és mi az, 

amit pótolni, módosítani lenne javasolt a szabályozásban. Mindezek azért szükségesek, 

hogy láthassuk: a pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás definíciója megfelel-e a már 

említett, hosszú távú folyamatként értelmezett fogalomnak, és a szolgáltatást, illetve 

szakmai támogatást nyújtó intézmények tevékenységének eljárásrendje megfelelően 

szolgálja-e a formális együttműködést. A szabályozás koherenciájának vizsgálata kitér arra 

is, hogy megfelelően illeszkednek-e egymáshoz a különböző szintű szabályozókban előírt 

követelmények, és igazodnak-e a rögzített szakpolitikai elvárásokhoz. 

Elvégezzük a jogszabály ismertetésének feladatát a jogszabályok elemzési folyamatában, 

tekintettel arra, hogy a vizsgált területen több, egymással tartalmilag összefüggő jogforrás 

van jelen a hazai szabályozásban, ezek együttesen történő értelmezésével világítható meg 

a jogalkotói szándék, és válik értelmezhetővé a kialakult gyakorlat. A dokumentumelemzés 

elsődleges szempontja annak általános vizsgálata, hogy koherens módon beépül-e a 

pályaorientáció és a pályatanácsadás értelmezése a hatályos jogszabályokba. A korszerű 

definíció beépülése vonatkozásában vizsgáljuk továbbá a pályaorientáció és a tanácsadás 

szükséges elemeinek önálló megjelenését a jogszabályokban, így azonosíthatók a 

szabályozók esetlegesen szükséges módosítási területei. Törekszünk értelmezni a 

szolgáltatásnyújtás előírásainak jellemzőit abból a szempontból, hogy miképpen 

rendelkeznek a szakmai támogatást nyújtó intézmények tevékenységeiről és 

együttműködéseikről. Ennek keretében vizsgáljuk, hogy a szabályozás alkalmas-e 

megfelelő módon elősegíteni egy kellően átfogó szolgáltatás eredményes megvalósítását. 

A dokumentumelemzés forrásait azok a korábban hatályban lévő, valamint jelenleg 

hatályos jogszabályok alkotják, amelyek meghatározzák a tartalmi szabályozás, a 

szolgáltatást nyújtók, valamint a köztük lehetséges együttműködés kereteit. Ugyancsak a 

vizsgálat forrásait képezték a már említett másodlagos jogforrások, vagyis a téma 

szempontjából legjelentősebbnek tekinthető uniós ajánlások. Elsőként ezeket vizsgáljuk a 

következő fejezetben – törekedve arra, hogy az e dokumentumokban közvetített 

szakpolitikai elvárásokra rámutassunk, és a további fejezetekben tárgyalt hazai 

szabályozókat az elvárások szempontjából is vizsgáljuk. 
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A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS AZ ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁS TERÜLETÉT 

ÉRINTŐ MÁSODLAGOS JOGFORRÁSOK 

Ahogyan a bevezetőben már utaltunk rá, a nemzetközi szakpolitikai ajánlások a 

foglalkoztathatóság javítása mint fő célkitűzés szempontjából fogalmazódtak meg az 

elmúlt időszakban. A pályaorientáció, a pályatanácsadás kérdése a versenyképesség 

javítása, az oktatás eredményessége szempontjából egyre hangsúlyosabbá vált. A jelen 

fejezetben az oktatáspolitika alakításában meghatározó másodlagos jogforrásokat 

tekintjük át - az Európai Unió azon ajánlásait, határozatait, amelyek a vizsgált téma hazai 

szabályozási és fejlesztési irányait kijelölik. 

Ezen ajánlások, irányelvek szakpolitikára gyakorolt hatásuk szempontjából az „Összegző 

tanulmány az európai és hazai pályaorientációs szakpolitika pilléreiről, üzeneteiről, 

céljairól”c. dokumentumban foglalt elemzésnek is részét képezik. Jelen tanulmányban a 

hazai szabályozás alakításában betöltött szerepük kerül a vizsgálat középpontjába, 

ismertetésük e megközelítésben elengedhetetlen a jogi szempontú elemzés során. 

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai ajánlásai 

Az uniós szintű koncepciók közül elsődleges a témánk szempontjából az Európai Unió egész 

életen át tartó tanulásra vonatkozó ajánlása, amely a kulcskompetenciák elsajátítását, 

elmélyítését és megerősítésének elvárását fogalmazza meg, amelynek érvényesítése az 

oktatás és képzés minden szintjén alapvető fontosságú. 

Az egész életen át tartó tanulás politikája olyan szakpolitikai keret, amely az oktatási és 

képzési rendszer és a tág értelemben vett tanulás rendszerét, környezetét fogja át, 

egyúttal oktatási és képzési részpolitikákat összetartó fogalmi keretet jelent. Az egész 

életen át tartó tanulás elemei különböző közpolitikák metszetét jelentik, beleértve a 

foglalkoztatáspolitikát, a szociálpolitikát, a gazdaságpolitikát, az egészségpolitikát és a 

kulturális politikát is. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése a kapcsolódó 

részterületekkel összehangolt és más ágazatok fejlesztési irányait hatékonyan kiegészítő 

stratégia végrehajtását igényli, olyan stratégiai keretet kíván adni a humánerőforrások 

fejlesztéséhez, amely áthidalja az intézményi ágazati kötöttségeket. Az egész életen át 

tartó tanulás fókuszában a tanulásnak, a tanulási folyamat személyre szabásának, az 

egyén szükségleteinek és képességeinek kell állnia. 

A definíció szerint „Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni 

korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát 

az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, 

amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, 

állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból”. (Az Európai Tanács 2002/C 

163/01 számú határozata az egész életen át tartó tanulásról11) A határozat prioritási 

területként határozza meg a magas színvonalú és széles körű hozzáférést az egész életen 

                                          

11 Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning (2002/C 163/01) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF
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át tartó tanuláshoz – az oktatási és képzési, valamint munkavállalási lehetőségek 

megismeréséhez – szükséges információs és tanácsadási szolgáltatásokhoz. 

Az egész életen át tartó tanulásról szóló memorandum így fogalmaz: „A pályaválasztási 

tanácsadásnak el kell mozdulnia az oktatási, képzési és foglalkozási szelekciós-allokációs 

logikától a döntések és választások folyamatos meghozásának, konstrukciójának logikája 

felé”. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy már nem elegendő az a fajta, hagyományosnak 

tekinthető pályaválasztási tanácsadás, amely során a tanuló egy adott időpontban és 

általában egy folyamat végén kapott segítséget egy egyszeri továbbtanulási választáshoz. 

Ennek helyébe olyan tanulásközpontú megközelítésnek kell lépnie, ahol a pályaválasztási 

tanácsadás beépül a tananyagba. Ez olyan fejlesztő megközelítést is igényel tehát, ahol a 

folyamaton és nem a kiemelt időpontokon van a hangsúly.12 

A stratégia alapelvei között szerepel a szükségleteknek és életkori sajátosságoknak 

megfelelő készség- és képességfejlesztés. A dokumentum az alapkészségek között 

azonosítja a modern társadalom viszonyai között történő tevékenységhez szükséges 

készségeket: az írást, olvasást, számolást, a kommunikációt (IKT, idegennyelv-tudás). Az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák többek közt az anyanyelven 

és idegen nyelven folytatott kommunikáció, a matematikai, természet- és műszaki 

tudományok terén meglévő kompetenciák, az önálló tanulási képesség, a szociális és 

állampolgári kompetenciák. A kulcskompetenciák és alapkészségek olyan összességét 

alkotják ezek, amelyek az egyént képessé teszik arra, hogy folyamatosan új tudásra 

tegyen szert, illetve hogy képessé váljon tudását az új követelményekhez igazítani.13 

 

A foglalkoztatás bővítésének stratégiái 

Az uniós szintű további ajánlásokból szintén az az oktatáspolitikai szándék olvasható ki, 

amely szerint az oktatási és képzési rendszerekkel szemben támasztott követelmények a 

versenyképesség és a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás bővítésének célkitűzései köré 

épülnek. Jelenleg az Európai Unió az oktatás további fejlesztésének érdekében az „Oktatás 

és képzés 2020” programra14 koncentrál, amelynek része az egész életen át tartó tanulás 

programjának továbbfejlesztése is. Ennek elérése érdekében az Európai Unió Tanácsa új 

célkitűzéseket is megfogalmazott a 2009. május 12-én kibocsátott következtetéseiben. A 

dokumentum stratégiai célkitűzése az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás 

megvalósítása, amelynek keretében rögzíti, hogy „További erőfeszítésekre van szükség a 

felnőttkori tanulás előmozdítása, a pályaorientációs rendszerek minőségének javítása, 

valamint a tanulás általános vonzerejének növelése terén is, többek között a tanulás új 

formáinak kifejlesztése és az új oktatási és tanulási technológiák alkalmazása révén”. 

                                          

12 Lannert Judit: Tanulási életút-tanácsadás és versenyképesség. Budapest, 2008  

http://www.ofi.hu/tanulasi-eletut-tanacsadas-es-versenykepesseg 
13 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciákról (2006/962/EK)  

http://eur-lex.euro-pa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 
14 A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés 

stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”)  

http://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:119:FULL&from=HU 

http://www.ofi.hu/tanulasi-eletut-tanacsadas-es-versenykepesseg
http://eur-lex.euro-pa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:119:FULL&from=HU
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Az „Oktatás és képzés 2020” program céljaival is összhangban az Európai Unió 2010-ben 

útnak indított, 10 évre szóló növekedési és foglalkoztatási stratégiája, az EU 2020 Stratégia 

célja, hogy az EU orvosolni tudja az uniós növekedési modell hiányosságait, és 

megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit. Az Európai Unió 

Bizottságának közleménye az EU 2020 Stratégiáról15 azt az elvárást fogalmazza meg, hogy 

az oktatáson keresztül megteremtődjenek a feltételei annak, hogy a tanulók a gazdaság 

képesítési szükségleteinek megfelelni tudó, alkalmazásképes tudással rendelkező 

munkavállalókká váljanak, vagyis az oktatási rendszernek az egyénre szabott tanulási 

folyamatot, a tanulók képességeit és szükségleteit figyelembe vevő képességfejlesztést, a 

versenyképes tudást kell fókuszba helyeznie. Mindkét dokumentum központi célként tűzi 

ki a fenntartható, tudásalapú növekedés és foglalkoztatás magas szintjének elérését, az 

egyéni kiteljesedés, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítását. 

Annak érdekében, hogy közelebb lehessen kerülni az Európa 2020 Stratégiában lefektetett 

célokhoz, a Bizottság további ajánlásokat tett. A pályaorientáció és a pályatanácsadás 

szempontjából jelentőséggel bíró ilyen dokumentum, az iskolai lemorzsolódás felszámolása 

tárgyában született EU-bizottsági közlemény16 szintén hivatkozik az előbbiekben 

ismertetett célkitűzésekre és az egész életen át tartó tanulás céljaira: 

„…fejleszteni kell az oktatás és a képzés minőségét és az e téren tapasztalható 

méltányosságot, hogy ennek segítségével több fiatal tehessen szert azokra a készségekre 

és képességekre, amelyek az egész életen át tartó tanulásban és a tanulmányi mobilitás 

megtapasztalásában segítik őket. A iskolából lemorzsolódó fiatalok számának drasztikus 

csökkentése kulcsfontosságú befektetés nemcsak minden egyes érintett fiatal jövőjébe, 

hanem általánosságban véve az Európai Unió eljövendő jólétébe és társadalmi kohéziójába 

is. 

Az iskolai lemorzsolódás csökkentése hozzájárulhat továbbá a többi Európa 2020 célkitűzés 

megvalósításához. Ha közvetlen hatást gyakorolunk a fiatalok foglalkoztathatóságára, az 

növekvő munkaerő-piaci integrációt eredményez, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a 20 

és 64 év közötti férfiak és nők 75%-os foglalkoztatási arányára vonatkozó kiemelt cél 

megvalósuljon; ezzel egyidejűleg jelentős mértékben hozzájárulunk a deprivációs kör 

megtöréséhez, amely oly sok fiatal társadalmi kirekesztődését okozza. A kitűzött cél 

elérésének – a szegénység kockázatának kitettek számát 20 millió fővel csökkenteni – 

egyik alapvető eszköze ez az intézkedés.17 […] A munkaerő-piaci intézményeket is jobban 

be kell vonni abba, hogy a fiatalok számára pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtsanak.” 

Az életpálya-tanácsadási rendszer alapjai előzetesen is illeszkedtek az Európa 2020 

Stratégia által meghatározott célokhoz. Az illeszkedés elsősorban a munkaerő-piaci 

részvétel javítását célzó, „inkluzív növekedésként” megfogalmazott prioritás 

vonatkozásában jelenik meg, az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez és a végzettségi 

színvonal növekedéséhez kapcsolódva. Hasonlóképpen, az életpálya-tanácsadás rendszere 

                                          

15 Europe 2020, A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM (2010) 2020 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eu-rope%202020%20-

%20EN%20version.pdf 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0018  
17 Az Európai Tanács 2010. március 25–26-i következtetései. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eu-rope%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eu-rope%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0018
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hozzájárul az „Oktatás és képzés 2020” programban nevesített négy legfontosabb cél 

eléréséhez: 

1. az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás elősegítése, 

2. az oktatás és képzés minőségének, hatékonyságának javítása, 

3. az esélyegyenlőség és az aktív polgári szerepvállalás elősegítése, 

4. az innováció és a kreativitás ösztönzése az oktatás és a képzés minden szintjén. 

A 20–64 évesek 12,5%-ának bevonása az egész életen át tartó tanulás rendszerébe 

szintén feltételezi az életpálya-tanácsadás mint szakpolitika kezelését. 

Az „Oktatás és képzés 2020” program kapcsán kibocsátott tanácsi következtetések18 

értelmében különösen a következőkkel kapcsolatban kell erőfeszítéseket tenni: releváns 

tanulási eredményeken alapuló nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása és az 

európai képesítési keretrendszernek való megfeleltetésük, rugalmasabb tanulási utak 

kialakítása – ideértve a különböző oktatási és képzési ágazatok közötti jobb átjárhatóságot 

–, nagyobb nyitottság a nem formális és informális tanulás irányában, valamint a tanulási 

eredmények jobb átláthatósága és elismerése. További erőfeszítésekre van szükség a 

felnőttkori tanulás előmozdítása, a pályaorientációs rendszerek minőségének javítása, 

valamint a tanulás általános vonzerejének növelése terén is, többek között a tanulás új 

formáinak kifejlesztése és az új oktatási és tanulási technológiák alkalmazása révén. 

Ajánlás a korai iskolaelhagyás csökkentésére 

Az Európai Unió Oktatási Tanácsának 2011-ben elfogadott Ajánlása19 a korai 

iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról felhívja a tagállamok figyelmét arra, 

hogy azonosítsák a korai iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási tényezőket, 

folyamatosan figyeljék a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályáját, 

építsenek ki jelzőrendszert a korai iskolaelhagyás megelőzése céljából, és dolgozzanak ki 

specifikus beavatkozásokat azok számára, akik ezek nélkül biztosan kihullanának az 

oktatási rendszerből. Végül legyenek olyan kompenzáló, második esély programjaik, 

amelyek a nappali tagozatos, iskolarendszerű oktatásból már kimaradtak számára 

biztosítják a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek, képességek elsajátításának 

esélyét. A pályaorientációnak mind az intervenciós, mind a kompenzációs szakpolitikák 

részeként meg kell jelennie, ami magában foglalja a pályaválasztást segítő, megfelelő 

minőségű életpálya-tanácsadási rendszer működtetését és a különböző oktatási és képzési 

rendszerekben történő részvételt segítő pályaorientációt. 

Az iskolaelhagyás csökkentésének elérése érdekében Magyarország számára az EU Tanács 

ajánlása az volt, hogy erősítse a hátrányos helyzetű fiatalok minőségi oktatáshoz történő 

hozzáférését, készítsen önálló korai iskolaelhagyás elleni stratégiát, és azt valósítsa meg.20 

                                          

18 Council conclusions of 12 May 2009, OJ C 119/2 of 28.5.2009 http://eur-lex.euro-

pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:HU:PDF  
20 Korai iskolaelhagyók: A 18–24 évesek közül azon fiatalok aránya, akik felső középfokú végzettséggel nem 

rendelkeznek, és az adatfelvétel idején oktatásban, képzésben nem vesznek részt. 

http://eur-lex.euro-pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF
http://eur-lex.euro-pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:HU:PDF
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A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát a Kormány 2014 

novemberében fogadta el [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.]. 

Ahogyan a fentiekből megállapítható, az életpálya-tanácsadás egyre növekvő figyelmet 

kapott mind európai, mind nemzeti szinten. Az élethosszig tartó tanulás alapvető 

dimenziójaként támogatja a társadalmi és a gazdasági célkitűzéseket egyaránt: különösen 

az oktatás, a képzés és a munkaerőpiac hatékonysága és hatásossága terén, mivel 

hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, megelőzi a készségek nem megfelelő 

kihasználását, és növeli a produktivitást, valamint hozzájárul a társadalmi 

méltányossághoz és a társadalmi befogadáshoz. 

Pályaorientáció és életpálya-tanácsadás az Európai Tanács 

határozataiban 

Az Európai Tanács két határozata – 2004-ben21 és 2008-ban22 – rávilágított az életpálya-

tanácsadási szolgáltatások szükségességére, amely felvértezi az állampolgárokat azzal a 

készséggel, hogy tanulási és karrierlehetőségeiket képesek legyenek menedzselni az 

oktatás és képzés, illetve a munka világában és az ezek közti átmenet során. A határozatok 

négy kiemelt területre hívták fel a figyelmet: a karrierépítési készségek fejlesztésére, a 

minőségbiztosításra, a bizonyítékokon alapuló szakpolitika-alkotásra és rendszer-

fejlesztésre, valamint a szolgáltatások megfelelő koordinációjára. A tagállamokat arra 

hívták fel, hogy tegyenek lépéseket az életpálya-tanácsadási szakpolitikájuk és rendszereik 

korszerűsítésére és megerősítésére. 

Az élethosszig tartó életpálya-támogatás tudatosításának szükségessége világosan 

megjelenik közvetlenül vagy közvetve számos EU szakpolitikai dokumentumban az 

oktatási és a foglalkoztatási ágazat vonatkozásában.  A megfogalmazott célkitűzések 

szorosan kapcsolódnak az EU 2020 stratégiai dokumentumhoz. E kontextusban az 

életpálya-tanácsadás segítheti a szakpolitika alkotóit abban, hogy számos célt 

megfogalmazzanak például az alábbi területeken: 

 Hatékony beruházás az oktatásba és képzésbe: az oktatásban és a képzésben részt 

vevők és végzettséggel rendelkezők arányának növelése az egyének 

érdeklődésének és képességeinek hatékony megértése és azoknak a tanulási 

lehetőségekkel való összehangolása révén. 

 Munkaerő-piaci hatékonyság: a munkateljesítmény és a motiváció, valamint a 

munkahelymegtartás arányának növelése, az álláskeresésre fordított idő és a 

munkanélküliként töltött idő csökkentése az egyén kompetenciáinak és 

érdeklődésének hatékonyabb megértése és azoknak a munkával kapcsolatos és 

szakmai előmeneteli lehetőségekkel való összehangolása révén, továbbá a 

mindenkori és jövőbeni foglalkoztatási és tanulási lehetőségek tudatosítása által. 

                                          

21 Európa Tanács 2004. A szakpolitika, a rendszer és a gyakorlat erősítése az élet minden területére kiterjedő 

tanácsadásban [Council of the European Union (2004). Strengthening Policies, Systems and Practices on Guidance 

throughout Life]. 9286/04. EDUC 109 SOC 234. 
22 Európa Tanács 2008. Az életpálya-tanácsadás élethosszig tartó tanulásba való jobb integrálódásáért [Council 

of the European Union (2008). Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies]. 15030/08. 

EDUC 257 SOC 653. 
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 Élethosszig tartó tanulás: minden állampolgár személyes fejlődésének és 

foglalkoztathatóságának elősegítése bármely életkorban folyamatos oktatás és 

képzésben való részvétel által, segítséget nyújtva számukra, hogy eligazodjanak a 

sokrétű, ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó tanulási útvonalakon, felismerjék 

egyéni átvihető képességeiket, és érvényesíteni tudják saját nem formális és 

informális tanulási tapasztalataikat. 

 Társadalmi befogadás: Az oktatási, társadalmi és gazdasági integráció és 

reintegráció elősegítése minden állampolgár és minden csoport számára, beleértve 

a korai iskolaelhagyókat és a harmadik országbeli nemzeteket, különösen azokat, 

akiknek nehézséget okoz a tanulással és a munkalehetőségekkel kapcsolatos 

információk elérése és megértése, amely társadalmi beilleszkedéshez, az aktív 

állampolgárság megszerzéséhez vezet.23 

Ahogyan azt a másodlagos jogforrásnak tekinthető dokumentumokból láthattuk, az egész 

életen át tartó tanulás támogatásának, a korai iskolaelhagyás csökkentésének 

célkitűzéséhez illeszkedően olyan pályaorientációs rendszert és életpálya-építő 

tanácsadást szükséges létrehozni, ami része az egyén élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges stratégiájának, az oktatási és képzési rendszernek, valamint az aktív munkaerő-

piaci politikának. A következőkben áttekintjük, hogy a hazai szabályozásnak mennyiben 

sikerült átültetnie e szakpolitikai szemléletet. 

 

  

                                          

23 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv, European Lifelong Guidance 

Policy Network, 2011–2012  

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-

szakpolitika-fejlesz-tese-europai-kezikonyv/ 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesz-tese-europai-kezikonyv/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesz-tese-europai-kezikonyv/
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A PÁLYAORIENTÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE  

A szabályozási környezet jellemzői 2011-ig24 

A pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás megszervezése az állam részéről nem volt az 

Alkotmányból,25 majd az Alaptörvényből26 levezethető kötelezettség, nevesítetten e 

dokumentumokban nem jelenik meg. Levezethető ugyanakkor más alkotmányos jogokból, 

ilyen például a munkához és a szociális biztonsághoz való jog vagy a művelődéshez való 

jog. A pályaorientáció témája több ágazati jogszabályban is megjelenik, így bár 

alkotmányjogi szempontból nem kikényszeríthető, az állam számára kötelező feladatként 

előírt tevékenység. 

Szerkezeti és fogalmi szabályozás 

Elsőként a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. rendelkezett a továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadó szakszolgálat felállításáról és annak feladatairól: 

„8. § (1) (3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a 

nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre 

tagolódik, melyek a következők: 

a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, 

b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, 

c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, 

d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő 

szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak 

szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének 

huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó 

időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. 

(4) A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és 

szakiskolában a tizedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam 

végén fejeződik be. A középfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik, melyek a 

következők: 

a) a kilencedik évfolyamon kezdődő és a tizedik vagy a tizenegyedik évfolyam végéig tartó, 

általános műveltséget megszilárdító, 

b) a tizenegyedik vagy a tizenkettedik évfolyamon kezdődő és a tizenkettedik, illetve a 

tizenharmadik évfolyam végéig tartó, általános műveltséget – a tanuló érdeklődésének, 

adottságának megfelelően – elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz.” 

                                          

24 Borbély-Pecze Tibor Bors: Életút-támogató pályaorientáció. ELTE PPK, PhD-értekezés, 2010; A hazai 

pályaorientációs szabályozók áttekintése, javaslattétel egy nemzeti szintű szabályozó- és finanszírozási 

rendszerre. Princzinger Ügyvédi Iroda, Budapest, 2009 
25 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról, 70/B. §, 70/E. §, 70/F. § 
26 Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25., XI. cikk, XII. cikk, XIX. cikk  

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968  

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

21 

Ahogyan látható, a közoktatási törvény fejlesztési szakaszokra bontotta a közoktatásban 

töltött éveket. A rendelkezés szerint a pályaválasztást segítő fejlesztési szakaszok a 

középfokú oktatás 11. és 12. évfolyamától a 12., illetve 13. évfolyamok végéig tartottak. 

A szakképzés tekintetében megjelenő pályaválasztás vagy pályatanácsadás leginkább úgy 

értelmezhető, hogy az túlnyomó részben a hiányszakmák tanulói utánpótlását elősegítő 

tevékenységet jelenti, hiszen ebben az iskolatípusban a tanulók már döntöttek a választott 

tanulási útvonalról: 

„27. § (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó 

nevelés-oktatás, továbbá a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, 

gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint – az 

Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó 

oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni.” 

A törvény a pályaválasztást segítő tanácsadói tevékenységet ellátó intézményként a 

pedagógiai szakszolgálaton belül működő továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadót jelöli 

meg: 

„21. § A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: 

– gyógypedagógiai tanácsadó, szűrő, korai fejlesztő és gondozó központ; 

– tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az 

országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság; 

– nevelési tanácsadó, 

– beszédjavító intézet, 

– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, 

– konduktív pedagógiai intézmény.” 

 „34. § A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény 

feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

Pedagógiai szakszolgálat 

a) a korai fejlesztés, tanácsadás és gondozás, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs 

tevékenység; 

b) a nevelési tanácsadás; 

c) a logopédiai ellátás; 

d) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; 

e) a konduktív pedagógiai ellátás; 

f) a gyógytestnevelés.” 

A törvény a következőképpen definiálta a pályaválasztási tanácsadás feladatát: 

„35. § (6) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, 

tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen 

iskolaválasztás ajánlása. […] 

(9) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a munkaerő-piaci tanácsadással közösen 

is megszervezhető, együtt is ellátható.” 
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A (9) bekezdésben foglalt rendelkezés 2007. szeptemberi hatállyal épült be a törvénybe 

azzal a céllal, hogy megkönnyítse az önkormányzati feladatellátást. A módosítás indoklása 

szerint a pályaválasztási tanácsadás szorosan összefügg a munkaerő-piaci tanácsadással, 

a jogalkotói szándék megteremteni annak lehetőségét, hogy a tanulói továbbhaladás során 

a korábbiaknál jobban érvényesülhessen a munkaerő-piaci lehetőségek feltérképezése. 

E helyen utalunk arra, hogy a pályaválasztási tanácsadás és annak szakmai irányítási 

felelőse 1980-ig a Munkaügyi Minisztérium volt, a pedagógiai, módszertani kérdésekben 

tartalmilag a Művelődésügyi Minisztérium volt az illetékes. Az intézményrendszer 

működtetésének felelősei az Országos Pályaválasztási Tanács és fővárosi, megyei városi, 

megyei tanácsok végrehajtó bizottságai voltak. Az Országos Pályaválasztási Tanácsot 

később beolvasztották be az Országos Pedagógiai Intézetbe és ezzel párhuzamosan a 

megyei irodák is integrálva lettek a megyei pedagógiai intézetekbe, vagyis az önálló 

szakmai intézményrendszer megszűnt. 

A megyei fenntartású pedagógiai intézetekben ezt követően csak néhány fő volt biztosított 

a pályaválasztási feladatok ellátására. A fővárosi pályaválasztási tanácsadó ugyan 

megmaradt a rendszerváltást követően is – 2007-ig - önálló, megyei szintű intézményként, 

de ekkor különálló, kizárólag a pályaválasztással foglalkozó intézményről és 

szakemberhálózatról országos szinten már nem beszélhetünk27. A 2007. évi hatállyal 

beépült fenti rendelkezés, illetve az országos és megyei szintű feladat-ellátás szabályozása 

részben e hiányra is reflektálhatott. 

Ahogyan látható, a közoktatási törvény előírása alapján a pedagógiai szakszolgálatok 

szervezeti keretein belül – az iskolai kereteken kívül – országosan létre kellett jönnie a 

pályaválasztási tanácsadó szolgálatnak. 

A pályaválasztási tanácsadás a megyei önkormányzat számára előírt feladat volt a 

közoktatási törvény rendelkezése értelmében: 

„86. § (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat 

köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a 

nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 

tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. 

[…] 

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, …” 

A jogszabály értelmében a pályaorientációs ismereteket oktató pedagógusnak a képzés 

szakirányának megfelelő tanári képesítéssel vagy a képzés szakirányának megfelelő 

felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel kellett rendelkeznie. 

A törvény által kijelölt feladatok részletszabályait a vonatkozó végrehajtási rendeletekben 

vizsgálva a következő rendelkezéseket találhatjuk: 

                                          

27 A hazai pályaorientációs szabályozók áttekintése, javaslattétel egy nemzeti szintű szabályozó- és finanszírozási 

rendszerre. Princzinger Ügyvédi Iroda, Budapest, 2009. 
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a 

pályaválasztási tanácsadással összefüggésben a következőket írta elő: 

„6. § (7) Az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a 

tanulónak és a szülőnek a középiskolai, szakiskolai, felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdéséhez. 

6. B § (3) A szabadidő-szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadást, közreműködik, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok 

megszervezéséhez, tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős 

programokról.” 

Megvizsgálva a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátására 

kijelölt pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó részletszabályokat, a képzési 

kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet 

a fenntartótól függetlenül egységes szabályokat állapít meg a pályaválasztási tanácsadókra 

vonatkozóan. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó működése kapcsán 

megállapítja, hogy a tanácsadó „pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, 

kiadványokkal, továbbképzésekkel segíti az iskolai pályaválasztási tevékenységet. A 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási 

tanácsadóval. A nevelési tanácsadó, a logopédiai intézet és a továbbtanulási 

pályaválasztási tanácsadó köteles ellátni azt a gyermeket, tanulót, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye a működési körzetében van, illetőleg aki az 

illetékességi területén jár óvodába, iskolába.” [5. § (2), (3)] 

A tanácsadó működése során „a tanácsadáson megjelent minden tanulót – a forgalmi 

naplóban – nyilvántartásba vesz, illetve azokról a tanulókról, akik adottságuk, tanulási 

képességük, irányultságuk megállapítása céljából vizsgálaton vesznek részt, munkanaplót 

vezet.” [ 23/A. § (2)] 

A fenti rendelkezéseket felváltó, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) 

OKM rendelet nagyrészt megtartotta a korábbi szabályozást, az előírások között a 

következőket találjuk: 

„5. § (1) A pedagógiai szakszolgálat intézménye az első alkalommal a gyermeket, tanulót 

a forgalmi naplóban nyilvántartásba veszi. Ha a gyermek, tanuló részére ezt követően a 

pedagógiai szakszolgálat intézménye ellátást nyújt, minden alkalommal munkanaplóban 

vagy egyéni fejlesztési lapon rögzíteni kell a részére nyújtott szolgáltatást. A pedagógiai 

szakszolgálat intézménye évente legalább egyszer rögzíti a gyermek, a tanuló 

fejlesztésének eredményét.” 

„31. § (1) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás 

során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.  

(2) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti 

a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási 

lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási 

tanácsadóval. 
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(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, 

szükség szerinti vizsgálata, illetve az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki. 

(4) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi 

tájékoztatással, kiadványokkal, továbbképzésekkel segíti az iskolai pályaorientációs 

tevékenységet.” 

A végrehajtási rendeletben már megjelenik a „pályaorientáció” kifejezés. Ahogyan azt 

bemutattuk, illetve arra az alábbiakban kitérünk, a közoktatási törvényben más a 

szóhasználat, ugyanakkor a pályaorientáció a szakképzés tekintetében, illetve a tartalmi 

szabályozásban is alkalmazott fogalom volt. 

Láthattuk, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása 

az oktatáspolitika központi kérdése, ugyanakkor a pályaválasztást támogató szolgáltatás 

biztosításának szabályozása nem tükrözi ezt a megközelítést. A szolgáltatás a pedagógiai 

szakszolgálatok számos feladata között szerepel, és összevetve az életpálya-tanácsadás 

nemzetközileg elfogadott, fentiekben hivatkozott definíciójával és jellemzőivel, látható, 

hogy a megelőzést szolgáló funkció és a kompetenciafejlesztés elve helyett egyfajta 

problémára reflektáló elvet érvényesít. A szabályozás jellemzője, hogy a pályaválasztási 

tanácsadás a gyógypedagógiai ellátással, a nevelési tanácsadással egybevonva, vagyis a 

pályaorientációtól eltérő szakmai felkészültséget igénylő pedagógiai szolgáltatással 

összekapcsolva jelenik meg. Ahogyan a következőkben kitérünk rá, a Nat kiemelt céljai 

között szereplő pályaorientáció a szakmailag elfogadott kompetenciafejlesztést és átfogó 

fejlesztési környezet megteremtését ösztönzi, ezt a törekvést azonban a pályaválasztási 

tanácsadás, a szakmai támogatás ezen szabályozási jellemzőkkel nem tudta megfelelően 

támogatni. 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya az 1. § a) bekezdés alapján 

kiterjedt a szakiskolai pályaorientációra is. A szakképzés területére érvényes 

pályaorientációs szabályokat egyebekben a már fentebb ismertetett közoktatási törvény, 

illetve a szakképzési kerettantervek – lásd alább – tartalmazták. Ahogyan a törvények 

szövegéből látható, a fogalomhasználat nem volt egységes: míg a közoktatási törvény a 

pályaválasztási tanácsadás kifejezést használta, a szakképzési törvényben már a 

pályaorientáció fogalma szerepelt – a jogszabályok harmonizációja tehát e tekintetben nem 

valósult meg. 

A szakképzésben a pályaorientációt segítette még a szakképzési hozzájárulásról és a 

képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben meghatározott 

szakképzési költségekhez történő hozzájárulás, amelynek egyik célja „a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt. 

11. §-a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai gyakorlati oktatás, 

pályaorientáció, ...” volt. 

A szakképzési rendszerben a pályaorientáció együttműködési formáját részben a térségi 

integrált szakképző központok jelentették. A szakképzési törvény 2. §-a értelmében 

„A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő 

gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények a közoktatási törvényben 

meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált 

szakképző központot hozhatnak létre”. 
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A pályaorientációs szolgáltatás ugyanakkor nem vált el a közoktatási feladatellátástól: 

„89/B. § (1) A külön törvény alapján létrehozott regionális fejlesztési és képzési bizottság 

közreműködik a munkaerő-piaci igények és a közoktatásban folyó szakképzés 

fejlesztésének összehangolásában, e körben különösen: 

a) kidolgozza – a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepciójának, illetve 

a régió fejlesztési programjának részeként – az iskolai rendszerű szakképzés 

fejlesztésének irányát, 

b) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli 

szakképzés, a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának 

megteremtésében, 

c) meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási arányait a régióban, 

d) részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, 

fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában, 

e) részt vesz a pályakövetési rendszer működtetésében, 

f) a régióban működő helyi önkormányzatoknál kezdeményezi a szakképzés-

szervezési társulás megalakulását.” 
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A pályaorientáció tartalmi szabályozása: a Nemzeti alaptanterv és a 

kerettantervek 

A pályaorientáció tartalmi szabályozására az előzőekben már történtek utalások, ezeket 

részleteiben is vizsgálva a következőket találjuk: 

Az első Nemzeti alaptanterv 1998 szeptemberétől került bevezetésre felmenő rendszerben, 

az első és a hetedik évfolyamokon [130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet]. A tartalmi-tantervi 

szabályozás tekintetében legmagasabb szintűnek tekintett jogszabályi dokumentum 

bevezette a pályaorientáció fogalmát, és megfogalmazott céljai jelentős előrelépésnek 

tekinthetők e területen. 

Az első Nat tíz műveltségi területet sorolt fel, ezek egyike az életvitel és gyakorlati 

ismeretek terület, amelynek része volt a pályaorientáció is. A Nat a tanulók életkori, 

fejlődési jellemzőit is figyelembe véve osztotta fel az iskolai életszakaszt. Az első szakaszt 

az 1–6. évfolyam jelentette, itt a műveltségi terület óraszámának aránya az 1–4. 

évfolyamokon 4–7%, az 5–6. évfolyamokon 5–9% volt. Az arány a második szakaszban a 

7–8. évfolyamokon 6–10%, a 9–10. évfolyamokon pedig 5–9% volt. 

A Nat a közoktatási törvény által kijelölt szakmai szolgáltatókon – pedagógiai 

szakszolgálat, pályaválasztási tanácsadó, megyei pedagógiai intézet – kívül az iskolák 

számára önálló pályaorientációs foglalkozások megtartását írta elő. Az elsajátítandó 

ismeretek körét három kategória mentén rendezte a dokumentum: 

„1. Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevői 

A. Tudatosuljon a tanulóban a pálya és a személyiség megfelelésének jelentősége. 

B. Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, 

megismerni saját képességeit és azokat a valóságban kipróbálni. 

C. Értse az érdeklődés jelentőségét a pályaválasztásban. 

D. Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

E. Legyen képes elfogadni az esetlegesen bekövetkező pályamódosítás 

szükségességét. 

2. Pályaismeret 

A. A tanuló legyen képes rendszerezni a munka világáról eddig szerzett tapasztalatait 

és ismereteit. 

B. Tudja összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit […], felismerni az egymást 

helyettesítő pályacsoportokat. 

C. Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

3. Tájékozódás a munkaerőpiacon 

A. Legyen tisztában az életszerepek változásaival. 

B. Legyen képes tisztázni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

C. Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

D. Értse meg az ember munkalehetőségei, valamint a gazdasági-társadalmi és az 

ebből következő foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggéseket.” 
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A pályaorientáció tartalmi követelményei az alábbi három területre terjedtek ki, és ez a 

felosztás állt a legközelebb a szakmai minimumkövetelményekhez:28 

 a pályaorientációhoz kapcsolódó célzott önismeret-fejlesztés, 

 a pályák, a munka világának megismerése, még inkább az abban való eligazodás 

elsajátítása, 

 a saját pályaterv megvalósításához szükséges tanulási utak megismerése. 

A tartalmi szabályozás ezzel az ismeretszerzésre, az ismeretek alkalmazásának 

képességére és az önvezérelt tanulásra és cselekvésre helyezi a hangsúlyt, amely 

együttesen lehetővé teszi a pályaterv későbbi alakítását és a munkaerőpiac igényeire 

rugalmasan reagálni tudó alkalmazkodóképességet. 

2003-ban felülvizsgálatra került a Nat, módosított változata29 a kiemelt fejlesztési 

feladatok között nevesítette az énkép, önismeret területét, ezen belül az életpálya 

alakításához szükséges kompetenciák elsajátítását. Szintén kiemelt fejlesztési feladat 

volt a „Felkészülés a felnőtt lét szerepeire”, amelynek egyik fontos elemeként a 

pályaorientációt nevezi meg a dokumentum. Megfogalmazása szerint ennek „Általános 

célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni 

adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb 

pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak 

a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, 

hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra”. 

Ha összehasonlítjuk a két tartalmi szabályozó rendelkezéseit, a leginkább szembeötlő 

változás, hogy a jogszabályi módosítás következtében a pályaorientáció kikerült a 

műveltségi terület keretéből, kiemelt fejlesztési feladatok között történő megjelenítése 

pedig maga után vonta, hogy önálló órakeret sem társult hozzá. Ezt követően a 

kapcsolódó kerettantervek kizárólag a szakiskolák számára írták elő kötelezően a 

pályaorientáció mint műveltségterület oktatását (lásd alább). 

A Nat 2007. évi felülvizsgálata során a kiemelt fejlesztési feladatok között szereplő 

„Felkészülés a felnőtt lét szerepeire” rész változatlan tartalommal maradt benne a 

dokumentumban. 

A 16 évesnél fiatalabb tanulók számára 1998-tól kezdődően a közismereti tartalom mellett 

csak szakmai előkészítő, illetve alapozó képzés volt szervezhető. A közismereti tantárgyak 

oktatása mindkét típusú szakképző iskolában az általános műveltséget megalapozó 

oktatást nyújtó 9. és 10. évfolyamokon a Nat követelményeinek, valamint a kerettantervek 

ajánlásainak, illetve az iskola ezeken alapuló helyi pedagógiai programjának megfelelően 

történt. A szakmai előkészítő és alapozó képzés tantervét a közoktatási intézményeknek 

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések központi programjaival és (a 

szakközépiskolákban) érettségi követelményeivel összhangban kellett kidolgozniuk, a 

szakmacsoportok mindegyikére kidolgozott kerettantervek útmutatásaival összhangban. 

                                          

28 Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a 

köznevelésben. ÚPSZ, 2013  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf  
29 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf
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Ilyen előkészítő programok voltak a pályaorientáció és gyakorlati képzés a 9., illetve a 

szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás a választott szakmacsoportban a 10. 

évfolyamon (a kötelező órák legfeljebb 40%-ában) a szakiskolákban, ahol ilyen tantárgyak 

bevezetése kötelező volt 2006-tól; a szakmai orientáció a 9., valamint a szakmacsoportos 

alapozó oktatás a 11. évfolyamtól kezdve a szakközépiskolákban. 

A szakiskolákra kiadott kerettanterv30 a pályaorientáció tanítását a 9. évfolyamon évi 74, 

míg a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatást a 9. évfolyamon az éves teljes 

óraszám 21%-ában, a 10. évfolyamon pedig 29–36%-ában ajánlotta. A 

szakközépiskolákban a szakmacsoportos alapozó oktatás éves óraszámának 18%-ában 

volt ajánlott a 9–10. évfolyamon, a 11. évfolyamon 26%-ában, a 12. évfolyamon pedig 

szintén 26%-ában.31 

A szakképző iskolák általános képzést folytató évfolyamain nyújtott, tanórai keretben zajló 

pályaorientáció fő célja a kerettanterv alapján a pálya- (képzési program) választás 

segítése, a tanulók önállóságának, önbizalmának és motivációjának erősítése, valamint a 

szakképzés rendszerével és a munkaerőpiaccal kapcsolatos információk átadása volt. 

A tantervi célok szerint a pályaorientáció összekapcsolja a különböző tantárgyak közös 

elemeit. Az oktatás tartalma elsősorban a tanulók tapasztalataira épül. A tanulók vagy 

tanulócsoportok aktuális problémái, igényei, az osztály, az iskola eseményei jelenthetik a 

kiindulást a képzési cél eléréséhez. A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, külső 

szakértők meghívása elősegítik a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárulnak a tanulók 

eredményes iskolai szocializációjához. 

A pályaorientációnak és a gyakorlati oktatásnak a kerettanterv alapján egyaránt azt kellett 

szolgálnia, hogy a tanulók megismerjék a különböző szakmacsoportok tevékenységformáit 

és szakmai lehetőségeit. A rendelet lehetőséget adott arra is, hogy a gyakorlati oktatást 

és a pályaorientációt integrálva is oktathassák. 

A szakiskolákban a tartalmi szabályozó alapján a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati 

oktatás keretében a különböző szakmacsoportok általános bevezetése, készségek, 

képességek fejlesztése folyt tevékenységorientált formában. A szakmai alapozó elméleti 

és gyakorlati oktatás célja a rendelkezés szerint a tapasztalatszerzés, a megalapozott 

pályaválasztási döntés megerősítése kellett legyen, amelyet a programban részt vevő 

tanulók helyzetével, motivációs szintjével indokolt a dokumentum. A programnak a 

gyakorlati problémákhoz kellett kapcsolódnia, amelybe az adott foglalkozási területek 

igényeihez szervesen illeszkedő műveltségmodulok is integrálódnak. 

A szabályozó értelmében a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás pályaorientációs 

keretei között egy szakmacsoport közös ismereteinek nyújtása, készségek, képességek 

fejlesztése folyt, ahol a tanulók megismerkedtek a kiválasztott szakmacsoport jellemző 

                                          

30 Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II. 8.) OKM rendelete a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM 

rendelet módosításáról. 
31 A szakképzés Magyarországon. ReferNet országjelentés, 2008, Oktatásfejlesztési Observatory, 2009  

http://observatory.org.hu/wp-content/uploads/02_TO_6_hu.pdf 
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technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerték a szakmacsoportba tartozó 

szakképesítéseket, s felkészültek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét 

szakképesítés kiválasztására. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő 

módosításával egy új képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai 

képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. §-ának (4) új bekezdése 

határozott meg: „A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkeznek – megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a 

szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő egyharmadában az 

általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő – a 

szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával”. A 

szabályozás előrevetíti a szakképzés rendszerében bekövetkezett későbbi szerkezeti 

változásokat, amelyekre a következő fejezetben térünk ki. 

Az előrehozott szakképzés kerettantervi rendelkezésének32 céljai között – lásd „Bevezető” 

– megjelent az a törekvés, hogy hangsúly helyeződjön az Európai Pályaorientációs 

Szakpolitikai Hálózat iránymutatásainak ismertetése során már említett célkitűzések 

érvényesítésére: a pályaorientáció szempontjából is nélkülözhetetlen általános műveltség 

és kompetenciák, a tanult ismeretek felhasználhatósági területeinek megismerése, a 

munka világának megértése, a tanulás tanulása. A tantervi szabályozás célja volt, hogy 

 a tanítási-tanulási folyamat tervezésébe beépítse a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási 

folyamatot a kulcskompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa; 

 érvényesítse a tudás és az iskolai tananyag interdiszciplináris, problémaközpontú 

szemléletét és szervezését; 

 nyújtson segítséget ahhoz, hogy a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során 

érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről 

kialakított felfogása, és 

 a tervezés során biztosítsa a kereszttantervi jellegű, kiemelt fejlesztési feladatok 

megoldhatóságát. 

Az előrehozott szakiskolai szakképzésben – amelynek megszervezése a fenntartók és az 

iskolák számára nem volt kötelező – a képzési idő 3 év volt, amelyből egy tanév óraszáma 

(kb. 1000 óra) az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire 

épülő, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek 

átadására volt fordítható. Az előrehozott szakképzés kerettantervi rendelkezése 

értelmében 9. évfolyamon a társadalmi szocializáció terei téma feldolgozására 24 óra állt 

rendelkezésre, ezen belül 8 óra a norma és jog témaköréhez kapcsolódott, 6 óra az 

identitás témaköréhez, 10. évfolyamon pedig 4 óra a munkaerőpiac szereplői, gazdasági 

mutatók, elhelyezkedési lehetőségek, a munka és társadalmi megítélése témához, amely 

témák feldolgozása az Életpálya-építés kompetenciaterülethez készült különböző modulok 

alapján kellett történjen. 

                                          

32 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes 

oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

30 

 

A korábbi szabályozási időszak összegzése 

A 2010. évi jogszabályi módosítás fenti ismertetésével elérkeztünk a pályaorientáció és a 

pályatanácsadás szabályozásának vizsgálatát érintő első szakasz végéhez. Az időszak 

szabályozási környezetének jellemzői a következőkben foglalhatók össze: 

A közoktatás rendszerének 2011-ig tartó, az újraszabályozást megelőző időszakát 

összefoglalva megállapítható, hogy a pályaorientációra vonatkozóan nem volt egységes a 

jogi szabályozás, egységes a fogalomhasználat, egymás mellett létezett a továbbtanulási 

tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientáció, munkavállalási tanácsadás. A 

különböző fogalmak nem egységes értelmezéssel vannak jelen, azokat az ágazati 

szabályozók a maguk szerepe és logikája szerint határozzák meg és töltik fel tartalommal. 

A pályaorientáció nem az életút tervezésének integráns részeként jelenik meg, hanem egy 

sajátos élethelyzet esetében nyújtott segítségként. 

Mindennek következtében egységes intézményrendszerről sem beszélhetünk, és a szakmai 

támogatást nyújtó intézmények – oktatási-nevelési intézmények, pedagógiai intézetek és 

szakszolgálatok, önkormányzatok, piaci és civilszervezetek – együttműködése sem volt 

képes rendszerszerűen megvalósulni. A megyei pedagógiai intézetek és a pedagógiai 

szakszolgálatok az általános és középiskolás tanulók számára kínáltak pályaválasztási 

tanácsadó szolgáltatásokat. Ezek széles körű, intézményenként változó szolgáltatásokat 

foglaltak magukban az információs tájékoztatástól az önismeret fejlesztését célzó egyéni 

tanácsadásig. Az egymás mellett létező tanácsadói szolgáltatások azonban nem 

szerveződtek integrált módon egy életpálya-tanácsadási szakpolitikai keretbe, esetleges 

volt, hogy a közoktatás, a szakképzés és a munkaerőpiac egymással összefüggő 

rendszerként legyen értelmezhető. 

A feladatellátásról rendelkező szabályozást statikus keretek jellemezték. Az életpálya adott 

időszakokra korlátozódott, a folyamatelvű megközelítéshez szükséges szemléletet nem 

tükrözte. A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei a rendszerváltás előtti 

„továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” fogalmakat tartották meg, a pályaorientáció 

és annak elemei ezen szabályozókban nem jelentek meg. 

Ezzel szemben a Nemzeti alaptanterv már 1995-ös megjelenésekor bevezette a 

pályaorientáció fogalmát, itt már megjelent az a szemlélet, amely az életpályát hosszú 

távú folyamatként értelmezi, és a pályaorientációt tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 

összefüggésében, együttműködésében látja megvalósíthatónak. Ez a nemzetközi szintű 

szakpolitikai ajánlásokra és a társadalmi-gazdasági folyamatokra is reflektáló szemlélet a 

tartalmi szabályozókban – és azok későbbi alakítása során is – tetten érhető, azonban a 

pályatanácsadás szabályozása a vizsgált időszakban nem tudott rendszerszintű, 

ágazatokon átívelő és átfogó módon beépülni. Ennek oka, hogy a szolgáltatást nyújtók 

szakmai tudására, a szolgáltatás minőségbiztosítására és egyéb részletszabályaira 

vonatkozóan nem találjuk azonos minőségi kritériumok meghatározását. 

A következőkben rátérünk a szabályozás tekintetében vizsgált időszak második szakaszára 

– figyelemmel kísérve azt is, hogy az e fejezetben tárgyalt szakasz eredményei és 

fejlesztésre szoruló elemei tekintetében mi látható a hatályos szabályozókban. 
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A szabályozási környezet jellemzői 2011 után 

Ahogyan a szakpolitikai dokumentumok rögzítik, az oktatáspolitika az egyik legfőbb 

területe a pályaorientációnak, hiszen az aktív munkaerő-piaci részvételhez szükséges 

kompetenciák elsajátítása az iskola feladataként jelenik meg. A pályaorientáció megfelelő 

alkalmazásához korszerű szemléletre és ágazatokon átívelő szakpolitikai intézkedésekre 

van szükség. Ahogyan az előző fejezetben láthattuk, a korszerű szemlélet bizonyos elemei 

a (tartalom)szabályozás korábbi szakaszában megjelentek ugyan, rendszerszerű 

szemléletváltásról azonban nem beszélhetünk. A 2010 utáni időszakban a köznevelés 

rendszerében – szerkezetét és tartalmát érintően is – átfogó változás ment végbe. A jelen 

fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a jogszabályi környezet változása a pályaorientáció és a 

pályatanácsadás tekintetében hozott-e pozitív elmozdulást az elmúlt időszakhoz képest, 

illetve az egész életen át tartó tanulás célkitűzéseinek vonatkozásában. 

Szerkezeti és fogalmi szabályozás 

Az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényt, amelynek „célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a 

gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését készségeik, képességeik, 

ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori 

sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló 

életvitelre és céljaik elérésére … képes embereket, felelős állampolgárokat nevel”. Kiemelt 

célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás. A törvény végrehajtásával további célként jelent meg, hogy a 

köznevelés a képzési szerkezetnek a gazdaság igényeihez való nagyobb mértékű 

igazodását szolgálja. Hatályba léptetése több lépcsőben történt: az első lépcsőt jelentő 

rendelkezések hatályba léptek 2012. szeptember 1-jén, bizonyos rendelkezések csak 

2013. január 1-jén, további rendelkezések pedig 2013. szeptember 1-jén vagy későbbi 

időpontokban. 

A nemzeti köznevelési törvény megtartotta a korábbi fogalomhasználatot, vagyis a 

„továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” elnevezést, a pályaorientáció más elemeire 

nem tért ki. A régi fogalomhasználat megmaradt annak ellenére, hogy – ahogyan az előző 

fejezetben bemutattuk – a szabályozás korábbi időszakában is hiányzott a jogszabályi 

koherencia, rendelkezésre álltak a nemzetközi szakpolitikai ajánlásokkal történő 

összevetést és ennek mentén a szabályozás hiányosságait feltáró elemzések. A 

fogalomhasználat mellett a szemléletváltás nem tetten érhető annak ellenére sem, hogy 

az EU 2020 Stratégia köznevelést érintő kiemelt célkitűzésével, a korai iskolaelhagyás 

csökkentésével összefüggésben az Európai Unió Oktatási Tanácsának 2011-ben elfogadott 

Ajánlása33 a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról az intervenciós 

szakpolitikai célok között külön is megerősítette a pályaorientáció és a pályatanácsadás 

jelentőségét: „A pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése megkönnyíti 

a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli átmeneteket, illetve az oktatásból 

a munka világába való átmenetet. Ezáltal csökken a hamis elvárásokon vagy elégtelen 

                                          

33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:HU:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:HU:PDF
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információn alapuló rossz döntések száma. Az említett tevékenységek megerősítése 

hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy ambíciójuknak, személyes érdeklődési körüknek és 

tehetségüknek megfelelően válasszanak”. 

A köznevelési törvény a közoktatási törvényhez hasonlóan – azzal együtt, hogy a 

pályaorientáció irányítását mint a pedagógusok kötelességét rögzíti a 62. § (1) 

bekezdésének l) pontjában – elsősorban a pedagógusok mindennapi munkájától 

elválasztva, az iskolán kívül, a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé helyezi a 

pályaválasztási tevékenységeket, valamint a pedagógusok pályaorientációs 

tevékenységének szakmai támogatását:34 

„18. § (1) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási 

intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

(2) Pedagógiai szakszolgálat 

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

b) a fejlesztő nevelés, 

c) a szakértői bizottsági tevékenység, 

d) a nevelési tanácsadás, 

e) a logopédiai ellátás, 

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, […]” 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet a törvényi szabályozást a következőképpen részletezi: 

„26. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés f) pontja szerinti továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának 

szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás 

során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését. 

(2) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti 

a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási 

lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási 

tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal. 

(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, 

szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki. 

(4) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi 

tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet. 

(5) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat az Intézmény 

székhelyintézménye, illetve megyei, fővárosi tagintézménye, megyei, fővárosi működési 

körzettel látja el.” 

                                          

34 Borbély-Pecze Tibor Bors: Korai iskolaelhagyás és életút-támogató pályaorientáció: támogató rendszer? QALL 

– Végzettséget mindenkinek! Budapest, 2013. december 
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Ha összehasonlítjuk a korábbi szabályozással, akkor látható, hogy a szakszolgálatok 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási tevékenységének előírásaiban nem történt 

változás. A jogszabályi előírás kiegészült ugyanakkor az ellátáshoz való hozzáférés egy 

garanciálisnak tekinthető elemével: rendelkezik a feladat-ellátási körzetekről. A működési 

körzet megyei szintre helyezése azonban felveti azt a kérdést, hogy biztosítható-e a 

tényleges hozzáférés ezen a szinten a tanulókorú népesség létszámát tekintve. A 

köznevelési törvény 63. §-ának (13) bekezdése szerint a pedagógiai szakszolgálat 

intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a 

gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a 

tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat – ezen 

időkeretbe kell beleférniük a pálya-tanácsadási feladatoknak is. A rendelet 6. melléklete a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást tanácsadó, pedagógiai vagy iskolai 

szakpszichológus végzettséghez köti. Minden valószínűség szerint az e végzettségekkel 

ellátandó feladatok tágabb kört ölelnek fel, mint a pályatanácsadás. Mindezen körülmények 

figyelembevételével vélelmezhető, hogy a feltételrendszer a szolgáltatáshoz történő 

hozzáférést nem könnyíti meg. 

A pedagógusok munkájának részeként a pályaválasztást segítő tevékenység az egyéb 

foglalkozások keretében megjelenik ugyan a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, de a 17. §-

ának értelmében az csupán lehetőségként értelmezhető: 

„(2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely 

a. szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

b. sportkör, tömegsport foglalkozás, 

c. egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

d. egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

e. napközi, 

f. tanulószoba, 

g. tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

h. pályaválasztást segítő foglalkozás, […]” 

Ez a jogszabály rendelkezik továbbá a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörökről, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

finanszírozott létszámáról. Látható, hogy a jogszabály nem írja elő – akár az iskolák állami 

fenntartásba vétele nyomán kialakított tankerületek vonatkozásában, tanulólétszámhoz 

viszonyítottan – megfelelő képzettségű pályaorientációs szakemberek rendelkezésre 

állását. 

Itt kell kitérnünk a pedagógusképzés ez irányú szabályozására: a pedagógus-

alapképzésben a pályaorientációs ismeretek csak igen korlátozottan jelennek meg. A tanári 

felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben a képzés általános 

követelményei között megjelenik ugyan az a cél, hogy a pedagógusok rendelkezzenek „a 

neveléssel kapcsolatos pályaválasztási […] feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel”, 
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és a követelmények között szerepel, hogy képesek legyenek a pályaorientáció segítésére, 

a tanuló pályaképének alakítására, de a pályaorientációs ismeretek csak a technika és 

életvitel szakos pedagógusok képzési követelményei között szerepelnek.35 

A pedagógus-továbbképzések között megjelennek a pályaorientációs ismeretek, bár 

megjelenésük esetleges. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 2010. január 15-én hatályba lépett módosító rendelkezései 

értelmében a továbbképzési jegyzék azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek 

rendelkeznek érvényes alapítási engedéllyel, és a szervezők kérelmezték azok felvételét. 

A jegyzéken való fennmaradás a program alapításának érvényességéig tart. Jelenleg több 

mint 20, pályaorientációhoz, életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó pedagógus-

továbbképzési program található a továbbképzési jegyzéken.36 

Bár a pályaorientációnak minden iskolatípusban helyet kell kapnia az új Nemzeti 

alaptanterv (lásd később) előírásának értelmében, a tevékenységgel kapcsolatos fogalmak 

meghatározásai mégis a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben találhatók. 

A pályaorientáció vonatkozásában a törvény hatálya a 3. § (4) bekezdés értelmében 

„…kiterjed az alapfokú iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és a 

szakközépiskolában folyó pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási 

szolgáltatásban részt vevőkre és a pályaorientációs tanácsadást nyújtókra, továbbá a 

pályakövetési rendszert működtető szervre és azokra, akiknek a pályakövetési rendszer 

felé adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn”. 

Ahogyan utaltunk is rá, a társadalmi-gazdasági folyamatok következtében régóta 

szükségletként jelentkezik a hatékony pályaorientáció, amely a szabályozásban az e 

területhez kapcsolódó feladatokban érintett valamennyi személy és szervezet 

együttműködésének megteremtését jelenti. A jogszabály – összhangban a nemzetközi 

gyakorlattal, az ismertetett szakpolitikai ajánlásokkal és figyelembe véve a hazai 

fejlesztéseket is – a pályaorientáció kérdését minden érintett (szülők, alapfokú oktatási 

intézmények, szakképző iskolák, felnőttképzési intézmények, munkaügyi szervezetek, 

felsőoktatási intézmények, munkáltatók) tekintetében törvényi szintre emelte.37 A törvény 

rendelkezései szakaszosan léptek hatályba, összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 

törvénnyel, a pályaorientáció és a pályakövetés 2013. szeptember 1-jén. 

Az új szakképzési törvény ehhez igazodóan meghatározza az életpálya-tanácsadást, 

amelyet a pályaorientáció szinonimájaként definiál, ezen belül pedig kitér a szolgáltatáson 

belül nyújtandó tevékenységekre és a feladat-ellátás kötelezettjére: 

„85. § (1) Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a 

pályainformáció-nyújtást, a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a 

professzionális pályatanácsadást, a foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a 

pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejlesztését, amely segíti a szolgáltatást 

                                          

35 Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a 

köznevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2013. 5–6. 
36 Pedagógus-továbbképzések jegyzéke, 2015. június http://pedakkred.oh.gov.hu/Ped-

Akkred/Catalogue/CatalogueList.aspx  
37 http://www.hkik.hu/hu/kepzes-oktatas/cikkek/szakkepzesi-torvenyi-valtozasok-2012-46923  

http://pedakkred.oh.gov.hu/Ped-Akkred/Catalogue/CatalogueList.aspx
http://pedakkred.oh.gov.hu/Ped-Akkred/Catalogue/CatalogueList.aspx
http://www.hkik.hu/hu/kepzes-oktatas/cikkek/szakkepzesi-torvenyi-valtozasok-2012-46923
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igénybe vevő pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását és a 

munka világába történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől a 

munkaerőpiac elhagyásáig. 

(2) Az iskolai rendszerű szakképzésbe történő beiskolázást az életpálya-tanácsadási 

szolgáltatás segíti. 

(3) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás megvalósulhat egyéni tanácsadás, csoportos 

tanácsadás, távtanácsadás, valamint elérő program formájában. 

(4) Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást 

nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a 

munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, 

valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást 

valamennyi érintett részére elérhetővé kell tenni. 

(5) Az iskolai rendszerű oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a 

szülő (gyám) – részére egyenlő hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási 

szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani kell, hogy a tanuló az iskolai előmenetele 

során, a továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy 

szakmaváltási döntését megelőzően legalább egyszer személyre szabott életpálya-

tanácsadási szolgáltatásban részesüljön. 

(6) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott 

adatokon, valamint az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmények és a szakképző iskolák 

pályaorientációs feladatellátásán alapul. 

(7) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását a nemzeti foglalkoztatási 

szerv koordinálja. 

(8) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatai ellátásának részletes szabályait 

kormányrendelet állapítja meg.” 

Mint látható, az új szabályozás kimondja, hogy a pályaorientációs szolgáltatásban minden 

tanulónak részesülnie kell legalább egyszer, a megfelelő döntési pontok előtt. A jogalkotó 

szándéka minden bizonnyal az volt, hogy a rendelkezés révén elősegítse a továbblépést 

megalapozó döntés meghozatalát. Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt 

vevő szervezetek koordinációját a nemzeti foglalkoztatási szerv látja el. A Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal e feladatát a pályaorientációval kapcsolatos kormányzati feladatok 

háttérintézeti szintű megvalósítására a TÁMOP 2.2.2 programban alapozta meg.38 2014. 

december 15-étől a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal gyakorolja és teljesíti 

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos 

magánjogi jogait és kötelezettségeit. 

                                          

38 http://eletpalya.munka.hu/tamop-2.2.2-12/1 

http://eletpalya.munka.hu/tamop-2.2.2-12/1


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

36 

A pálya-tanácsadási feladatok ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról 

szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet rögzíti. A kormányrendelet előírása értelmében 

a Hivatal 

„5. § … 15. a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a 

pályaorientációs rendszert, 

16. kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint 

továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rendszert”. 

A pályaorientációhoz hasonlóan az eredményes pályakövetési rendszer működése is 

alapvető fontosságú. Ennek érdekében a szakképzési törvénybe bekerültek azon, korábban 

a közoktatási és felnőttképzési törvényekben szereplő szabályok, amelyek a pályakövetési 

feladatokat határozzák meg. A jogszabály felhatalmazást ad egy olyan visszajelző 

információs rendszer kialakítására, amely a szakmák hasznosulására és a szakmai 

bizonyítvány megszerzését követő elhelyezkedésre vonatkozó adatok alapján segítséget 

nyújthat a szakmaszerkezetet alakító, a szakmák tartalmát befolyásoló és az egyes 

képzések indítását engedélyező döntéshozóknak. A szabályozás rendelkezik arról, hogy a 

pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatásnak az iskolai rendszerű és az 

iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan is meg kell valósulnia. Az 

adatszolgáltatás a komplex szakmai vizsgát követő három éven belül történik. Attól 

függően fogalmazódik meg a pályakövetéssel kapcsolatos feladat a szakképző iskola, a volt 

tanuló, illetve a foglalkoztató számára, hogy a tanuló milyen módon helyezkedett el a 

munkaerőpiacon. 

„86. § (1) Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló a komplex szakmai vizsgája 

sikeres befejezését követő három éven belül – a pályakövetésről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint – adatot szolgáltat a pályakövetési 

rendszernek az iskolában megszerzett, államilag elismert szakképesítése hasznosulásával 

kapcsolatban, feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt. 

(2) A szakképző iskola a pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak 

szerint jelentés megküldésével szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer működtetéséért 

felelős szerv részére a vele tanulói jogviszonyban állt tanulók komplex szakmai vizsgájával 

kapcsolatban. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, oktatási azonosító számát, a 

megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és időpontját. Az adatok 

személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók és 

nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstől számított harminc évig tárolhatók. 

(3) A szakképző iskola a honlapján – egyedi azonosításra alkalmatlan módon – 

nyilvánosságra hozza a szakképzési évfolyamon tanulmányaikat befejezők munkaerő-piaci 

helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszerben keletkezett adatokat, 

információkat.” 

A pályakövetési rendszer működtetése nem személyes életutat követ végig, hanem az 

adatszolgáltatás során gyűjtött információk alapján feldolgozott adatokon keresztül nyújt 

tájékoztatást a szakképzés döntéshozói számára. Így az adatok kizárólag 

személyazonosításra alkalmatlan módon dolgozhatók fel, és csak iskolánként 

csoportosíthatók és hozhatók nyilvánosságra. A feldolgozott információk a pályakövetési 

rendszer működtetéséért felelős szerv és a szakképző iskola honlapján is bárki által 
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tanulmányozhatók. A pályakövetési rendszer működésének részletes szabályai 

kormányrendeletben kerülnek meghatározásra. 

A pályaorientáció tartalmi szabályozása: a Nemzeti alaptanterv és a 

kerettantervek 

A vizsgált időszakban hatályba lépett új Nemzeti alaptanterv39 3. §-a is kiemelt fejlesztési 

területként azonosítja a pályaorientációt. 

„(4) A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik–

nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint 

az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.” 

A tartalmi szabályozó hatálya kiterjed a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 7. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjaiban foglalt köznevelési intézményekre. 

Szemléletében a fokozatosság érvényesül, amely feltételezi a tudatos építkezést a 

pályaválasztás, a pályatanácsadás tekintetében, különböző tartalmat, fejlesztési feladatot 

rendelve az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz. A 7. és 8. évfolyam vonatkozásában 

kifejezetten a pedagógiai munka középpontjába helyezi a pályaorientációt. 

A „Fejlesztési területek – nevelési célok” című fejezetben kiemelten szerepel a 

pályaorientáció, amely szerint „az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a 

lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében 

olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért 

fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését”. 

A középfokú nevelés-oktatás szakaszában már megjelennek a munkavállalói szerephez 

szükséges kompetenciák, továbbá iskolatípustól függően a pályaválasztáshoz kapcsolódó, 

illetve a szakképesítés megszerzéséhez szükséges készségek, ismeretek. A középfokú 

iskola nevelő-oktató tevékenységének feladata a fiatalok felkészítése a felnőtt 

társadalomba való beilleszkedésre az ehhez szükséges műveltségtartalom biztosításával, 

továbbá a pályaorientáció, illetve felkészítés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére vagy 

a munkába állásra. 

  

                                          

39 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. 
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A Nemzeti alaptanterv Életvitel és gyakorlat műveltségi területén belül külön blokkban 

szerepel a „Pályaorientáció és a munka világa” fejlesztési feladat: 

5–8. évfolyam 

9–12. évfolyam 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Véleményalkotás az 

egyes szakmákról, 

munkatevékenysége

kről. 

A tervezett pálya jellemzői, összevetése a személyes 

elképzelésekkel, lehetőségek megítélése, reális, helyes 

önértékelés. 

  A megélhetést biztosító 

munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen 

összetevőinek (szaktudás, 

tanulás, munkakultúra) 

tudatosítása. 

A munka és az aktivitás iránti 

elkötelezettség, az egész életen 

át tartó tanulás, a szaktudás, a 

műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 

 

A Nat műveltségi területek százalékos arányaira adott ajánlása szerint az Életvitel és 

gyakorlat műveltségi területre az 5–8. évfolyamokon az órakeret 4–10%-át, 9–11. 

évfolyamon a 4–8%-át kell fordítani. A 11–12. évfolyamra nem ír elő minimális óraszámot 

a szabályozás. E műveltségi területen belül a „Pályaorientáció és a munka világa” 

fejlesztési feladatként nem rendelkezik meghatározott óraszámmal. A munka világával, 

illetve a pályaorientációval kapcsolatos tartalmakra a kerettantervek írnak elő óraszámokat 

– a következőkben ezt tekintjük át.  

A tartalmi szabályozás következő szintjén a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet található, amely szerint az 5–6. 

évfolyamon a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban „Véleményalkotás az egyes 

szakmákról, munkatevékenységekről” téma keretében szereznek ismeretet a tanulók a 

munka világáról. 

A 7–8. évfolyamon új tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan 

bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák (18 óra), foglalkozások jelennek meg. 

Foglalkoznak a továbbtanulási, pályaválasztási elhatározással, életpálya-elképzelés 

kialakítását támogatják a foglalkozások. A tervezett pálya jellemzőit összevetik a 

személyes elképzelésekkel. Cél a lehetőségek helyes megítélése, a fejlődő önismeret és a 

reális önértékelés. 

A tanulók elsajátítják a munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető 

tudnivalókat: „Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállalkozói lét 

és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó 

személye, felelős vállalkozói magatartás. A munkába állás adminisztratív előzményei 

(álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú).” 
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Nevelési célként a dokumentum rögzíti, hogy „A 8. évfolyam végére a tanuló képes 

megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési körét, 

motivációját, saját adottságait mely területeken tudná hasznosítani. Ismeri az élethosszig 

tartó tanulás fogalmát.” 

9–12. évfolyamon a pályaorientáció az egyéni sajátosságokra épülő differenciált 

tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja a fejlesztést. „A tanuló megismeri azokat a 

szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét vagy megfelelő 

minőségét biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének 

fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani 

a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.” 

A középiskola végére tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra 

kerülhet sor, ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális 

ismeretekkel rendelkezik saját képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, 

hivatásával összefüggésben, továbbá munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói 

szerepéről. Tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, 

gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes 

írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az 

alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 

Az óraszámokat vizsgálva megállapítható, hogy a Nemzeti alaptantervnél kedvezőtlenebb 

feltételek jelennek meg a kerettantervben, megjegyezve, hogy a kerettantervben 

biztosított óraszám és a Nemzeti alaptanterv előírásai közötti eltérést magyarázza, 

miszerint a pályaorientáció mint kiemelt fejlesztési terület minden műveltségterületbe 

beépülhet. A pályaorientációra az alapfokú oktatásban a tanterv típusától függően 

összesen 8 vagy 18 (emelt szint esetén 20 vagy 37) óra jut a 7. es 8. évfolyamon, amely 

a kerettantervi rendelet 2. melléklete értelmében magában foglalja az üzemlátogatás 

időtartamát is. 

A gimnáziumi oktatásban kizárólag a 11. évfolyamon található összesen 9 tanóra az 

életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetőségek témaköreire az 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján. 

Szakközépiskolában – ugyan a fejlesztési célok között a kerettanterv itt is megjeleníti a 

pályaorientációt – kifejezetten erre szolgáló tantárgyi időkeretet nem rögzít a szabályozó 

a rendelet 5. melléklete szerint. 

A szakiskolában az osztályközösség-építés területén belül a rendelet 8. mellékletét 

áttekintve egészen minimális, a három év alatt kb. 6-8 óra fordítható munkaerő-piaci 

ismeretek, életpálya-építési kompetenciák fejlesztésére, annak ellenére, hogy a 

műveltségi terület egésze vonatkozásában célként jelenik meg a munkavégzéshez 

szükséges kulcskompetenciák fejlesztése. 

Az alábbiakban két olyan program kerettantervi szabályozására térünk ki részletesebben, 

amelyek hangsúlyos célja a lemorzsolódás megelőzése, hiszen az életpálya-építés, azon 

belül a pályaorientáció kiemelt szerepét jelentős mértékben indokolja, hogy a felmérések 
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szerint a lemorzsolódásban gyakran jelentős tényező a nem vagy nem kellően 

megalapozott szakmaválasztás.40 

Lényegesen magasabb időkeret fordítható pályaorientációra a Híd programok keretében. 

A Híd programok célja,41 hogy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, de középfokú 

iskolába felvételt nem nyert, valamint alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, és 

az iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalokat segítsék az alapfokú iskolai végzettség 

megszerzésében, elősegítsék az iskolai sikerességet új, egyéni igényekre reagáló, tanulást 

támogató módszerek bevezetésével. A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2013. 

szeptember 1-jétől hatályosak, a korai iskolaelhagyás által legérintettebb csoportokat 

szólítja meg, és a szakmatanuláshoz vezető tanulói utakat kínálja fel részükre. 

A tanterv deklarált célja, hogy tartalmában érdekes és releváns, gyakorlatias, az egyéni 

igényekhez és szükségletekhez rugalmasan igazítható program legyen, amely a 

reintegrációhoz és reszocializációhoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése mellett a 

reális életpálya-tervezéshez és szakmaismerethez ad fontos alapokat. Mindehhez olyan 

tanulásszervezési módszereknek kell társulniuk, amelyek előterében az egyéni fejlesztés, 

differenciálás, a fejlesztő értékelés hangsúlyos alkalmazása, az egyéni felelősségvállalás 

lehetőségeinek biztosítása, emellett az együttműködés, az egymástól és egymással 

tanulás, a kooperáció módszereinek gyakorlása, projektek megvalósítása áll, és 

személyközpontú pedagógiai szemléletet és gyakorlatot közvetít. 

Az életpálya-építés feladata, hogy a tanulókat olyan kompetenciák megszerzésében 

támogassa, amelyek életük során segítik őket döntések sorozatának meghozatalában. 

A Híd I. programban a tananyag jelentős részét teszi ki a pályaorientáció (lásd a rendelet 

9. melléklete), tanévenként 34 héttel számolva kb. 200 órát, az alapfokú végzettséggel 

nem rendelkező tanulók számára elérhető Híd II. programban a 20 hónapos képzés esetén 

heti egy, 10 hónapos képzés esetén heti két óra áll rendelkezésre. 

A Köznevelési Hídprogramok Köznevelési (korábbi Híd I.) és Szakképzési (korábbi Híd II.) 

Hídprogramra válnak szét 2016. szeptember 1-jével. A Híd I. program az oktatásért felelős 

miniszter felelősségi körében marad, ezzel szemben a Híd II. program a nemzetgazdasági 

miniszter feladat- és hatáskörébe kerül, és kizárólag az új típusú szakközépiskolában lesz 

szervezhető. A Szakképzési Hídprogram kerettantervét a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter az oktatásért és a társadalmi felzárkózásért felelős 

miniszter egyetértésével rendeletben fogja kiadni – ez a jelen elemzés időpontjában még 

nem elérhető. 

A kerettanterv továbbá az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyama 

esetében határoz meg magasabb óraszámban életpálya-építési kompetenciák fejlesztésére 

alkalmas időkeretet, tekintettel arra, hogy az Arany János Kollégiumi Program hangsúlyos 

célkitűzése a lemorzsolódás megelőzése és megakadályozása, a továbbtanulás, illetve a 

                                          

40 QALL – Végzettséget mindenkinek. Tempus Közalapítvány, 2013  

http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek 
41 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 14. §, 2015. június 15. előtt. 

http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek
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sikeres munkaerő-piaci beilleszkedés támogatása (51/2012. EMMI rendelet, 7.3. pont, 

melléklet).42 

 

Tematikai 

egység 
Önismeret 

Órakeret:  

5 óra 

Előzetes 

tudás 
Énkép, önismeret, értékrend. 

A tematikai 

egység  

nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, kifejezőkészség fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Helyem a csoportban.  

Önérvényesítés, kooperativitás, normaismeret, normaalkalmazás, 

szerepismeret, alkalmazkodás, konfliktuskezelés. 

Magyar nyelv 

és irodalom  

Dráma  

Társadalomis

meret 

Kulcs- 

fogalmak 

Önismeret, értékrend, szociális jártasság, sokoldalú személyiség, 

környezet, konfliktuskezelési képesség, intellektuális adottság, 

felnőtté válás, testi, értelmi, érzelmi és akarati szféra, identitás, 

értékrendszer, jövőkép.  

  

                                          

42 Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a 

köznevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2013. 5–6. 
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Tematikai 

egység 
Matematika 

Órakeret:  

8 óra 

Előzetes  

tudás 

Alapműveletek használata, egyszerű szöveges feladatok megértése, 

megoldása, halmazokkal, függvényekkel kapcsolatos alapismeretek, 

elsőfokú egyenletek megoldása, ellenőrzése, mennyiségek 

összehasonlítása, geometriai alakzatok másolása, szerkesztése. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

 Kreativitás fejlesztése, összefüggések felismerése, leképezés, 

modellezés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Grafikonok, táblázatok, statisztikai adatok törvényszerűségeinek, 

összefüggéseinek megismerése.  

Információkezelés, összefüggések felismerése, adatfeldolgozás, 

rendszerezés.  

Táblázatok és grafikonok készítése, statisztikai adathalmazok 

értelmezése, adatlapok készítése. 

Matematika 

Kulcs- 

fogalmak 
Leképezés, modellezés, grafikon, statisztikai adat, halmaz, adatlap.  
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Tematikai 

egység 
Kommunikáció 

Órakeret:  

10 óra 

Előzetes 

tudás 

Megfelelő szókincs, szóbeli szövegalkotási képesség, szabályok 

ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, szabálykövetés erősítése, gondolkodásfejlesztés, 

logikai készség fejlesztése, vitakultúra formálása, szókincsfejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Vita rendezése, érvelés.  

Szóbeli-írásbeli szövegalkotás, szövegértés.  

Memoriterek, szituációs játékok, feladatlapok kitöltése, nyelvhelyességi 

feladatok megoldása. 

Magyar nyelv 

és irodalom  

Társadalomis

meret 

Kulcs- 

fogalmak 

Szocializáció, kommunikáció, verbális, nonverbális kommunikáció, 

kommunikációs zavar, memória, szókincs, testbeszéd, vita, 

vitakultúra, érvelés, retorika.  
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Tematikai 

egység 
Életvitel 

Órakeret:  

12 óra 

Előzetes  

tudás 

Napi-heti időbeosztás, a táplálkozás, mozgás biológiai alapjainak 

ismerete, ezek betegségei. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Környezettudatos szabályok, összefüggések elfogadtatása, a verbális-

nonverbális kommunikáció fejlesztése, társadalmi szabályok és 

jelentőségük tudatosítása, kapcsolati kultúra erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Mindennapi életünk szervezése.  

Táplálkozás, mozgás, mentálhigiénia, szűkebb és tágabb környezetünk, 

emberi interakciók, viselkedéskultúra. 

Magyar nyelv 

és irodalom  

Természetis

meret  

Társadalomis

meret 

Kulcs- 

fogalmak 

Táplálkozás, mozgás, egészség, betegség, mentálhigiénia, interakció, 

alkotó-, elemző-, ítélőképesség, önértékelés.  
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Tematikai 

egység 
Életpálya-ismeretek – pályaorientáció 

Órakeret:  

14 óra 

Előzetes 

tudás 

Alapvető készségek, képességek, a kommunikáció alapelemeinek 

ismerete, egyéni és a társas normaszabályok ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, pozitív önértékelés, rugalmasság, figyelem, 

összpontosítás fejlesztése, érdeklődés felkeltése, térbeli és időbeli 

tájékozódás, logikai készség fejlesztése, normák és szabályok 

tudatosítása, erősítése, tanulásfejlesztés, kreativitásfejlesztés, 

illemszabályok gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Diákmunka (egyéni képességek, ambíciók figyelembevételével aktuális 

döntés megalapozása).  

Önismeret, piackutatás, információkezelés, alkalmazkodás, önérvényesítés.  

Könyvtárhasználat.  

Lehetőségek a munkaerőpiacon.  

Piackutatás, információkezelés, a munkaerőpiaccal összefüggő 

statisztikai adatok értelmezése és az egyéni célok összehangolása a 

társadalmi rendszerek összefüggéseivel.  

Álláshirdetés, álláskeresés.  

Munkajogi ismeretekkel, szituációkkal való ismerkedés: hivatalos iratok 

megismerése, információkezelés, a nyomtatványkitöltés módja, 

hivatalos nyelvhasználat.  

Állásinterjú: a munkaerőpiacról gyűjtött eddigi ismeretek alkalmazása. 

Magyar nyelv 

és irodalom  

Matematika  

Társadalomis

meret  

Informatika 

Kulcs- 

fogalmak 

Ambíció, piackutatás, egyéni elvárás, interjú, viselkedés, magatartás, 

alkalmazkodás, önérvényesítés, hirdetési forma, munkaerőpiac, 

statisztika, kommunikáció, operációs rendszer, szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, nyomtatványanalizálás, szintézis, következtetés, 

munkajog.  
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A fejlesztés várt 

eredményei 

a ciklus végén 

A tanuló tudja megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusát. 

Ismerjen és alkalmazzon tanulást segítő módszereket 

(koncentráció, relaxáció). A tanuló ismerje a saját tanulási 

szokásait, annak hibáit. Készségszinten sajátítsa el a tanulással 

összefüggő szóbeli és írásbeli műfajokat, élményszerűen ismerje 

meg a mindennapi élet sikereihez nélkülözhetetlen különböző 

kommunikációs területeket.  

Legyen tisztában az egészséges életmód feltételeivel.  

Tudja értelmezni a grafikonokat, adathalmazokat. Tudja magát 

kifejezni, érveit szabatosan megfogalmazni és képviselni.  

Reális énképet alakítson ki magáról.  

Sajátítsa el a megfelelő viselkedéskultúra alapjait.  

Sajátítsa el a diákmunkába álláshoz szükséges ismereteket, ismerje 

meg a munkaerőpiac működésének alapjait, legyen tisztában az 

álláshirdetés-álláskeresés folyamatával, ismerje meg az állásinterjú 

részeit, és legyen képes alkalmazni azokat. 

 

Ha megnézzük a program életpálya-építés keretében meghatározott fejlesztési 

célkitűzéseit, felfedezhetjük azokat az elemeket, amelyeket e szakpolitika alkotásának 

központi elemeiként azonosítottak a már előzőekben ismertetett, az egész életen át tartó 

tanulás, valamint a korai iskolaelhagyás dokumentumai: 

A kerettanterv rögzíti, hogy „az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, 

hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa 

a sorsát. E tevékenység keretében az egyén életpályacélokat tűz ki, stratégiákat készít a 

célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat megvalósítja. Az életpálya-építés 

élethosszig tartó folyamat, amelyben a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe 

van”. 

Az életpálya-építés nem kizárólag tantárgyi keretek között, hanem a különböző 

műveltségterületeken belül megjelenő tartalom, ahogyan a fenti követelmények 

kapcsolódási pontjainak meghatározásából is jól látható. Ez a tartalmi megközelítés 

lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy megismerjék önmagukat, képesek legyenek reális 

célokat megfogalmazni és megvalósítani azokat. Az ismeretátadás célja, hogy az egyén 

képes legyen felmérni lehetőségeit, saját adottságait, képességeit, az életpálya-építés 

szűkebb-tágabb, társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális környezetét, megtervezni 

életpályáját, az elérni kívánt státuszt, identitást, és az egyéni terveket megvalósítani. 

Mindezzel a társadalmi és gazdasági integráció célját kívánja szolgálni a tanulási-tanítási 

folyamat. Elérendő, hogy a tanuló képessé váljon a harmonikus életvitel kialakítására, 

megismerje tágabb környezetét, a közjó iránt elkötelezetté váljon, toleráns legyen az 

eltérő vélemények, kultúrák, irányzatok iránt. 

A pedagógus ebben a folyamatban mint folyamatirányító jelenik meg, szervező 

résztvevőjeként a tanóráknak. Pedagógiai módszertani szempontból ez azt jelenti, hogy 

előnyben kell részesíteni azokat az eljárásokat, tanulásszervezési módokat, amelyekben 
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lehetőség nyílik a tanulók együttműködésére, vitakultúrájuk javítására, az önálló 

ismeretszerzésre. 

Legfontosabb célként a tanulás örömét, a stressz mentes légkörben zajló, aktív tanulás-

tanítást jelöli meg a tantervi dokumentum. A tanterv minden elemét e célnak rendeli alá, 

azzal érvelve, hogy „A programalkotás sajátossága, hogy a tantervkészítés klasszikus 

szabályai (»célok, tartalom, követelmények, értékelés«) kongruenciája esetenként 

nehezen érvényesíthetők, hiszen a célok sok esetben pszichés, szociális/viselkedésbeli 

tartalmakat határoznak meg, értékelésük a hagyományos iskolai eszközökkel kifejezetten 

a célok ellen hat, a követelmények nem teljesítése szankcionálhatatlan”. 

A követelmények feltételezik az életpálya-tanácsadási szolgáltatással történő 

együttműködést, ennek módja, illetékességi rendszere ugyanakkor nem jelenik meg 

rögzített módon a kerettantervben – és mint láthattuk, az e területet érintő egyéb ágazati 

szabályozókban sem. 

A tartalmi szabályozók sorában végül a szakképzési kerettantervek szabályozását tekintjük 

át. A szakképzési kerettanterveket a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

adta ki az oktatásért felelős miniszterrel és az egyes szakképesítésért felelős miniszterek 

egyetértése mellett.43 A rendeletben valamennyi szakképesítés kerettanterve kiadásra 

került, minden, a szakképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakmát érintően, 

ami összesen 292 kerettantervet jelent, a dokumentum 36 000 oldalas.44 

A szakképzési kerettantervek a 2013/2014. tanévtől alkalmazhatók, az iskolai rendszerű 

szakképzésben oktatható szakképesítésekre terjednek ki mind a szakiskolai, mind a 

szakközépiskolai képzésben. A kiadott kerettantervek lehetővé teszik, hogy az új 

hároméves szakiskolai képzést, valamint a tizenkettedik évfolyam végén szakmai érettségi 

végzettséget is nyújtó új típusú szakközépiskolai szakképzést elindíthassák a szakképző 

iskolák. 

A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed a szakképző iskolákra, 

a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira 

és a gyakorlati képzést folytató szervezetekre. 

Az egyes szakmák kerettanterveiben meghatározásra kerültek a szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. Ezek között találjuk a „Foglalkoztatás” követelménymodult és az életpálya-

építést támogató feladatokat, szakmai ismereteket, kompetenciákat: 

 

                                          

43 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM-rendelet. 
44 https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440#table1  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440#table1
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Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló 

kötelezettségei, munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- 

és nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép-használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

 

A tantárgy oktatásának kerettantervi rendeletben rögzített célja a tanuló általános 

felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. A tantárgy témakörei 

között jelennek meg 4-4 órában a munkajogi alapismeretek, a munkaviszony létesítésének 

témaköre, az álláskeresés, a munkanélküliség témája. E két utóbbin belül a pálya-

tanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges konkrét információknak is 

meg kell jelenniük: 

„Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).” 

„A munkaerőpiac sajátosságai, az NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás.” 
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A szabályozás során felfedezhető az a törekvés, hogy a pályaorientációs tevékenységek 

fejlesztési irányait a jogalkotó az EU stratégiai célkitűzéseivel összhangban a másodlagos 

jogforrásokkal foglalkozó fejezetben már ismertetett állásfoglalás45 alapelveihez 

illeszkedve határozza meg. Megjelenik tehát az életpályamenedzsment-készségek egész 

életen át tartó elsajátításának ösztönzése és a pályaorientációs szolgáltatások 

elérhetőségének megkönnyítése. A szakképzési kerettantervekben tetten érhető 

szabályozás e téren mindenképpen pozitív iránynak mondható, ezen alapelvek és 

törekvések ugyanakkor abban az esetben érvényesíthetők teljes körűen, ha a 

pályaorientációs szolgáltatások minőségbiztosításának megteremtése és a különböző 

országos, regionális és helyi szereplők közötti koordináció és együttműködés ösztönzése is 

megvalósul – e területek még fejlesztésre szorulnak. 

A hatályos szabályozás összefoglalása 

Összefoglalva a 2011 óta történt jogszabály-alkotási folyamatot és figyelembe véve a 

szakpolitikai elvárások rendszerét megállapítható, hogy az önálló életpálya-tervezéshez és 

pályavitelhez szükséges kompetenciák átadása mint pedagógiai feladat nem épült be 

rendszerszerűen az oktatáspolitikába és a pedagógiai munkába. A pályatanácsadás 

feladata elsősorban a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének keretében jelenik meg, 

az ellátáshoz történő hozzáférés azonban annak szervezeti és személyi feltételrendszerét 

tekintve nem értékelhető úgy, hogy az megfelelően garantált lenne. A szolgáltatás 

szakember-ellátottsága a jogszabályokban foglalt képzési és a végzettségi 

követelményeket tekintve valószínűsíthetően nem elegendő a tanulói létszámhoz 

viszonyítottan. Megállapítható az is, hogy a feladat ellátásához rendelkezésre álló tantervi 

időkeret nem elegendő mértékű, főként azzal összevetve, hogy a feladat fontossága és 

nagyságrendje milyen jelentőséggel bír. 

A pályaorientáció és a pályatanácsadás lemorzsolódás megelőzésében betöltött kiemelt 

szerepére tekintettel elmondható, hogy az e célkitűzést szolgáló célzott programok – Híd 

programok, Arany János Kollégiumi Program – tartalmi szabályozói tartalmazzák az 

életpályavitel tervszerű alakításához szükséges tanulási és tanítási elemeket. Tetten érhető 

azonban a megközelítés, amelyre korábban is utaltunk: a pályaorientáció egy sajátos 

élethelyzet esetében nyújtott segítségként értelmezhető. Az életpálya-tanácsadási 

szolgáltatásokkal történő együttműködés szükségessége is megjelenik a tartalmi 

követelményeket áttekintve, ugyanakkor az együttműködés konkrét formái, feladat- és 

hatásköri megoszlására vonatkozóan további előírások beépítése lenne javasolt. 

Visszautalva a szakpolitikai dokumentumokra, az azokban megjelenő elvárás, hogy az 

életpálya alakításához szükséges tanulói kompetenciák fejlesztése a köznevelésben, az 

iskolarendszerű oktatásban töltött idő egészét jellemezze. Ez az elvárás azt is jelenti, hogy 

a készségfejlesztésre és a folyamatelvű tevékenységre fókuszáló megközelítésnek a 

tantervekre is hatást kell gyakorolnia. A tartalmi szabályozás szintjén pozitív folyamatok 

is megfigyelhetők az életpálya-alakításhoz szükséges készségek egész életen át tartó 

elsajátításának ösztönzése terén. Ezen folyamatok azonban akkor vezethetnek igazán 

                                          

45 Európa Tanács 2008. Az életpálya-tanácsadás élethosszig tartó tanulásba való jobb integrálódásáért [Council 

of the European Union (2008). Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies]. 15030/08. 

EDUC 257 SOC 653. 
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eredményre, ha a pályaorientációs szolgáltatások minőségbiztosítása és a különböző 

szinteken szolgáltatást nyújtó szereplők közötti koordináció és együttműködés ösztönzése 

is megvalósul. 
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A FORMÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBI ÁGAZATI RENDSZERE  

A JOGI SZABÁLYOZÁS KERETEIBEN 

A szolgáltatások együttműködésének a közoktatási és köznevelési rendszert érintő 

szabályozását az előző fejezetekben vizsgáltuk. A jelen fejezetben azokat a jogszabályokat 

tekintjük át, amelyek más ágazat vonatkozásában jelennek meg, de a formális 

együttműködés szempontjából a közoktatást is támogatják – vagy támogathatnák. E 

szabályokat elsősorban a foglalkoztatás, illetve a szakképzés, valamint a szociális és az 

egészségügyi területet érintően vesszük sorra. 

Formális együttműködés a foglalkoztatás és szakképzés területén 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

értelmében a pályaorientációs fejlesztéseket és megvalósításukat a rendszerváltást 

követően az Országos Munkaügyi Központ támogatta, amely szakmai anyagok 

kidolgozásáért is felelős volt. A munkaügyi kirendeltségek tanácsadókat alkalmaztak, 

akiknek feladata a munkavállalás segítése volt. Az Országos Munkaügyi Központ 1997. 

január 1-jéig állt fenn. 

Az Országos Munkaügyi Központ helyi szerve a helyi önkormányzattól független 

szakhatóság volt. Illetékességi körében ellátta: 

a) a munkanélküliség megelőzését, a foglalkoztatás elősegítését szolgáló támogatások 

és a munkanélküli-ellátások megállapításával kapcsolatos feladatokat, ingyenes 

munkaerő-közvetítést és tanácsadást végzett,  

b) folyamatos információt nyújtott a megye (főváros) munkaerő-piaci folyamatairól, 

helyzetéről, prognózisokat készített a várható változásokról, 

c) a munkaerő-piaci szolgáltatás keretében pályaválasztási tanácsadási 

tevékenységet végzett, 

d) segítette a szakképző iskolákat a képzési struktúra, a beiskolázás mértékének 

meghatározásában. 

Az 1999. évi CXXII. törvény a foglalkoztatási törvény III. fejezetét kiegészítette a 

munkaerő-piaci szervezet munkaerő-piaci szolgáltatásainak szabályozásával. A munkaerő-

piaci szolgáltatások formái a következők voltak: 

a. munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b. munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási 

tanácsadás, 

c. munkaközvetítés.46 

A szakképzés intézményi keretei között a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) alakított 

ki pályaorientációs eszközöket a szakképzés számára. A kormány szakképzés-fejlesztési 

stratégiájában, valamint a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) számú Korm. határozatban megfogalmazott 

                                          

46 Dr. Bánsági Györgyi: Jogszabályok és intézmények. Munkaerő-piaci Tükör, 2000, MTA Közgazdaságtudományi 

Kutatóközpont, Budapest http://mek.oszk.hu/01500/01537/01537.pdf 

http://mek.oszk.hu/01500/01537/01537.pdf
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elvárások és feladatok jelentős része a szakiskolákban folyó képzés fejlesztésére irányuló 

– a Szakiskolai Fejlesztési Programban (2003–2006) (SZFP I.) zajló – fejlesztőmunka 

eredményeire épülő tevékenység szélesebb körűvé tételét irányozta elő a Program újabb 

szakiskolákra történő kiterjesztése által.47 

A Szakiskolai Fejlesztési Program II. elindításával az Oktatási Minisztérium a Nemzeti 

Szakképzési Intézettel együttműködve, az SZFP I.-ben végzett fejlesztések 

eredményeinek felhasználásával egy olyan programot kívánt megvalósítani, amely 

rugalmasan képes reagálni mind a gazdasági élet, a munkaerőpiac szereplői, mind a 

szakképzésben tevékenykedők igényeire, alkalmazkodni tud a demográfiai változásokhoz 

és a szakképzést érintő regionális sajátosságokhoz. 

A közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása keretében a kormányhatározat 

értelmében át kellett alakítani a szakiskolák 9–10. osztályának közismereti oktatását. A 

cél az volt, hogy a közismereti tanulmányok a szakiskolai tanulók alapkompetenciáinak és 

ismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, 

készségek fejlesztését szolgálják. Szintén célként fogalmazódott meg a pályaorientáció és 

a szakmai alapozás időkeretének növelése, amelyet a szakmai idegen nyelv, informatika, 

valamint a szakmai alapismeretek és alapkészségek fejlesztésére kellett fordítani. Emelni 

kellett továbbá a gyakorlatra fordítható időkeretet a 9–10. évfolyamokon, hogy egyrészt 

csökkenjen a lemorzsolódás aránya, másrészt a képzésből kikerülő fiatalok – a 

munkaerőpiac igényeinek megfelelő – gyakorlati kompetenciákkal rendelkezzenek. 

A program a tevékenységközpontú tananyag fejlesztése és színvonalának emelése mellett 

legfontosabb feladatai közé sorolta a hatékonyságot, eredményességet növelő programok, 

módszerek fejlesztését, bevezetését és kipróbálását; a képzés tárgyi feltételeinek 

javítását, a pedagógusok módszertani és pedagógiai-szakmai ismereteinek fejlesztését, 

valamint a bevált megoldások megismertetését, elterjesztését. 

A 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel létrehozott Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet (NSZFI) által működtetett program előzményeként a korábbi 

Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) is több, az iskolai pályaorientációt támogató eszközt 

készített. A Nemzeti Szakképzési Intézetet az oktatási miniszter a szakképzésről szóló 

1993. évi LXXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alapította: 

„A munkaügyi miniszter a szakképesítésért felelős miniszterrel együttműködve a 

szakképzés tartalmi fejlesztésére, képesítési követelményeinek hazai és nemzetközi 

összehangolására, a szakképzési információs központ működtetésére, a munkaerő-piaci és 

az iskolai rendszerű képzések koordinálására, a szakmastruktúra folyamatos fejlesztésére, 

az országos szaktanácsadásra, a pedagógusok szakmai továbbképzésének szervezésére, 

a tanulmányi versenyek rendezésére, az innováció támogatására központi fejlesztő-

szolgáltató intézetként működteti a Nemzeti Szakképzési Intézetet.” 

A szabályozás értelmében a Szakképzési Intézet a közoktatást is segítette pályaválasztást 

segítő tevékenységekkel, tanácsadási szolgáltatással. 

                                          

47 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, SZAKMA!  

http://szakma.nive.hu/szfp/szfp2_program/index_new.php  

http://szakma.nive.hu/szfp/szfp2_program/index_new.php
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A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet helyébe a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt léptette 2014-ben.48 A Hivatal a gazdasági 

kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert, kidolgozza 

és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és működteti 

a pályakövetési rendszert. A jogszabályi rendelkezések között ennek részletes 

megvalósítására vonatkozó előírásokat nem találunk.  

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény pályaorientációs, pálya-tanácsadási 

feladatokról nem rendelkezik. A 2011. évi új szakképzési törvény tette lehetővé a kamara 

pályaorientációs tevékenységének erősítését:  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 76. § (1) bekezdése előírja, hogy „A 

gazdasági kamara - a pályaorientáció részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározottak szerint közreműködik a pályaorientációval összefüggő, e törvényben 

meghatározott feladatok ellátásában.” A 85. § (4) bekezdés szerint „Az életpálya - 

tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó 

intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a 

nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya - tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett 

részére elérhetővé kell tenni.” 

Ennek konkrét megvalósulásáról a szervezet honlapján a következő információ található: 

„A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák 2013-tól pályaorientációs referenst 

alkalmaznak, akinek feladata a minél hatékonyabb pályaorientáció megvalósítása. A 

területi kamarák pályaorientációs munkatársai cég- és üzemlátogatások, osztályfőnöki 

órák, szülői értekezletek, pályaorientációs rendezvények keretében népszerűsítik a 

gyakorlatigényes szakmákat.”49 

Formális együttműködési lehetőségek a szociális ágazatban 

Amennyiben a szociális területet vizsgáljuk, a szabályozásban nem találunk életpálya-

tanácsadáshoz kapcsolódó nevesített támogatási tevékenységet. A szakszolgálatokról 

szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet ugyan előírja, hogy a pályatanácsadást is nyújtó 

szakszolgálati intézmények együttműködnek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, illetve 

szociális intézményekkel, valamint a területileg illetékes gyámhatósággal a gyermekek, 

tanulók fejlődésének elősegítése érdekében, ennek konkrét formája nem egyértelmű. A 

szabályozás harmonizációja nem egyértelmű a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 86. §-ában foglalt rendelkezést tekintve sem, 

hiszen az együttműködési kötelezettségre vagy lehetőségre nincs utalás: 

„(4) A gyermekvédelmi gyám a gyermekkel közösen választja meg a gyermek életpályáját, 

figyelembe véve – feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem 

                                          

48 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
49 http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/palyavalasztas-palyaori-entacio-11013 

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/palyavalasztas-palyaori-entacio-11013
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szűnt meg – a nevelésbe vett gyermek szülőjének véleményét, a gyermek képességeit, 

egyéb körülményeit. Az életpálya kijelölésével kapcsolatos vitában a gyámhatóság dönt.” 

Együttműködési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén 

Az egészségügyi ágazat tekintetében az iskola-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 

szabályozás körében találunk hivatkozást az életpálya-tanácsadási tevékenységekre az 

iskolaorvos, illetve a védőnő feladatkörében: 

„A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 

(környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, 

pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével, 

illetőleg a szakmai szervezetekkel együttműködve végzi.”50 

A szabályozás értelmében az iskolaorvos és a védőnő fenti feladatait a nevelőtestület, az 

iskolaszék, óvodaszék és a kollégium felkérésére, szakértőként közreműködve végzi. Mint 

látható, a pályaválasztási tanácsadással történő együttműködést előírja a szabályozó, arról 

azonban nem rendelkezik, hogy a felkérést a pályatanácsadásban részt vevő, ugyancsak 

meghatározó szervezet, tehát például a pedagógiai szakszolgálat is megtegye. 

A hálózati együttműködés összefoglalása 

Az együttműködés rendszerének jogszabályi rendelkezéseit áttekintve megállapítható, 

hogy a komplex tanácsadói munkához a tanácsadásra vonatkozó rendelkezések nem adnak 

stabil alapot. Az információnyújtás kevéssé koordinált, ugyanakkor több szereplő – 

pedagógiai szakszolgálatok, a pedagógusok, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal, kamarák – számára előírt feladat. A fejlesztőtevékenység az iskolák és 

képzőintézmények feladatkörébe tartozik, a tanácsadás a szakszolgálatok és 

foglalkoztatási szervezetek hatás- és feladatkörében található. Ez a rendszer nem tud 

egységes alapot nyújtani a módszertani és minőségbiztosítási elvárások tekintetében. 

Ehhez a szabályozásnak pontosan és átfogó módon rögzítenie kellene, hogy a 

pályaorientáció és a pályatanácsadás mely tevékenységeket foglalja magában, a 

szolgáltatásokat és azok együttműködését milyen feltételek mellett kell megszervezni és 

hozzáférésüket biztosítani. Megállapítható tehát, hogy a pályaorientáció és a 

pályatanácsadás tekintetében történtek előrelépések mind a szervezeti, mind a tartalmi 

szabályozást tekintve, e területek ugyanakkor az egységes minőség garanciái 

vonatkozásában további fejlesztést igényelnének a jövőben.  

                                          

50 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, 5. §. 
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ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Az elemzés során a következő fő kérdéseket jártuk körül a szabályozás szemszögéből 

vizsgálva: 

1. A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás koherens módon beépült-e a 

szabályozásba, a szabályozás lehetővé teszi-e az egységes fogalomhasználatot az 
intézményi hálózat különböző szereplői számára? 

2. A pályaorientáció és az életpálya-tanácsadás tartalmi és eljárásrendi szabályozása 
hogyan segíti elő a szolgáltatást, illetve szakmai támogatást nyújtó intézmények 

formális együttműködéseit? 

Megállapítások és javaslatok az egységes jogalkotás vonatkozásában 

A szabályozás koherenciáját vizsgálva eltérő fogalomhasználattal találkoztunk mind az 

ágazati szabályozókon belül – ld. a köznevelési törvény, a pedagógiai szakszolgálatok 

feladatait rögzítő miniszteri rendelet, illetve a tartalmi szabályozók szóhasználatát -, mind 

az ágazatok rendelkezéseinek egymással történő összehasonlítása során. Bár találtunk 

egyezéseket pl. a Nemzeti alaptanterv és a szakképzési szabályozók vonatkozásában, az 

eltérő definíciók az összehangolás hiányosságait jelzik. Az egységes definíció és fogalom-

értelmezés ugyanakkor a rendszer megfelelő fejlesztésének egyik alapvető, szükséges 

feltétele. A második kérdés esetében a szolgáltatás nyújtásának feltételeit, az ahhoz 

történő hozzáférést, valamint a szolgáltatók együttműködését áttekintve pozitív változások 

és olyan területek is azonosíthatók, amelyek fejlesztését a jogalkotás eszközével is 

szükséges lenne erősíteni.  

A kérdésekre adható válaszokat kibontva, az ismertetett jogszabályi rendelkezéseket a 

szakpolitikai irányok mentén értékelve a következő megállapítások tehetők, illetve az 

alábbi javaslatok fogalmazhatók meg a döntéshozók számára:51 

A köznevelési rendszer különböző területeit szabályozó jogszabályokban, valamint a 

foglalkoztatási és szociális terület jogszabályaiban a pályaorientáció és a pályatanácsadás 

meghatározásának és értelmezésének egységesnek kell lennie – ez a követelmény jelenleg 

nem valósul meg maradéktalanul. Javasolt tehát azonos fogalmakat alkalmazni a 

jogszabályokban, a különböző ágazatok e témáról rendelkező szabályait összehangolni, 

eleget téve a jogharmonizáció követelményének. Ez hozzájárul nemcsak a pályaorientáció 

rendszerének átjárhatóságához, de így kialakítható az az ágazatokon átnyúló és 

folyamatelvű, az egész életutat támogatni képes szolgáltatás, amely az egész életen át 

tartó tanulás paradigmájából, a végzettségi szint javításának és a korai iskolaelhagyás 

megelőzésének szakpolitikai elvárásaiból levezethető elvárás. 

Ahogyan az már a korábbi időszakokban megszületett javaslatokban is megjelenik – és 

továbbra is felmerülő lehetőség –, megfontolandó lenne a téma önálló jogszabályban 

                                          

51 Szakpolitikai állásfoglalás az uniós követelményekkel harmonizált élethosszig tartó életút-támogató 

(pályaorientációs) tanácsadási/orientációs nemzeti rendszer kialakításáról. Nemzeti Pályaorientációs Tanács, 

Budapest, 2008; Borbély-Pecze Tibor Bors–Gyöngyösi Katalin–Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció 

a köznevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2013  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00159/pdf/EPA00035_upsz_2013_07-08_032-047.pdf
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történő szabályozása.52 Az e megoldás melletti érvelés egyik alapvető oka, hogy egy 

egységes szabályozási rendszer mellett is számolni kell az ágazati jogszabályok egymástól 

elkülönülő változásaival, amelyek következtében fennáll az egységesség felbomlása. Az 

önálló jogszabály hosszú távon is megoldást jelenthetne e problémára, jogszabály-alkotási 

szempontból pedig különböző módokon is elérhető lenne: 

Lehetséges lenne, hogy a garanciális szabályok egy különálló jogszabályba – törvénybe – 

kerüljenek, amelyek részletszabályait kormányrendelet vagy miniszteri rendeletek 

tartalmazzák. A különálló törvény ágazatokon átívelő, horizontális megközelítést követve 

mind a pályaorientációs elvárásokat és tevékenységeket, mind a pálya-tanácsadási 

szolgáltatások együttműködési kereteit rögzíteni tudná. 

Lehetséges megoldás lenne az is, ha kormányrendeletben szerepelnének a 

pályaorientációs szolgáltatások szabályai úgy, hogy a minőségbiztosítási és módszertani 

elvárások valamennyi érintett ágazatra érvényes módon, egységesen lennének rögzítettek. 

Ekkor az alacsonyabb rendű, ágazati szabályokban megjelenő szolgáltatások 

vonatkozásában a kormányrendeletnek rendelkeznie kell arról, hogy az ilyen egyéb 

jogszabályokba foglalt előírások szerinti tevékenységeket a kormányrendelet szerint kell 

értelmezni, megszervezni és biztosítani. Ennek a jogalkotási formának egy „lazább” 

megoldási módja lehet, ha mindez nem általánosan kiterjedően, hanem bizonyos 

fejlesztési forrásokhoz vagy támogatási módokhoz kötötten, az azokhoz történő 

hozzáférés, illetve megvalósulásuk feltételeként jelenne meg. 

Végül az is lehetőségként merülhet fel, hogy a pályaorientáció és a pálya-tanácsadás 

alapvető feltételei valamely, már hatályban lévő jogszabályba épüljenek be a 

kormányrendeleti szabályozás fenti javaslatában foglalt szempontoknak megfelelően. 

Az elmúlt időszakban jelentős mértékben kerültek be a jogszabályokba a pályaválasztást, 

pályaorientációt, karrier-tanácsadást ösztönző szabályozások, azonban a különböző 

rendelkezések között nem teljes az összhang, és a szakmai feladat- és hatáskörmegosztás 

sem egyértelműen tisztázott. Bármilyen jogszabályi átalakítás – akár a fentieknek 

megfelelő jogalkotás, akár a meglévő szabályozók külön-külön megvalósuló módosítása – 

is történne a jövőben, javasolt lenne ezért áttekinteni a különböző ágazatok keretei között 

működő pálya-tanácsadási szolgáltatásokat, és a szabályozás szintjén is rendelkezni azok 

helyi szintű együttműködéséről annak érdekében, hogy a kapcsolatok kialakulását és az 

együttműködést akadályozó tényezők lebonthatók legyenek. Ezzel együtt a szolgáltatások 

különböző élethelyzetekhez illeszkedő és más-más intézményekhez – köznevelési 

intézmény, szakszolgálat, foglalkoztatási szervezet stb. – kapcsolódó formáit javasolt 

megtartani. 

Az együttműködés kereteiről javasolt az országos, regionális és helyi szintű megosztásban 

is rendelkezni és az oktatás különböző szintjei – alap- és középfok, felsőoktatás, 

felnőttoktatás és felnőttképzés – közti kapcsolatot jogszabályi támogatással erősíteni. 

 

                                          

52 A hazai pályaorientációs szabályozók áttekintése, javaslattétel egy nemzeti szintű szabályozó- és finanszírozási 

rendszerre. Princzinger Ügyvédi Iroda, Budapest, 2009 
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Összegzés és javaslatok a pályaorientációs és a pálya-tanácsadási 

szolgáltatás hálózati együttműködésének megerősítéséhez 

Megfontolandó, hogy az eddigi működés tapasztalatai mentén megerősítésre kerüljön egy 

országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pálya-tanácsadói szolgáltatás a 

meglévő rendszer – lásd Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – fejlesztésén 

keresztül. E rendszer hozzá tudná segíteni az egyént a megalapozottabb döntéshozatalhoz 

abban a tekintetben, hogy adott időben milyen végzettséggel és képesítéssel milyen 

szakmában van esélye a sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésnek. Segítséget nyújtana 

ahhoz is, hogy a jövőbeni életpálya-alakítás céljai milyen tanulási stratégiával érhetők el. 

A tanácsadói hálózatnak fontos szerepe van a szülők, családok tájékoztatásában, a velük 

való rendszeres kapcsolattartásban, de akár a szülők továbbtanulási és munkavállalási, 

mobilitási törekvéseinek kialakításában is. Az így létrejövő tanácsadói rendszer nemcsak a 

fiatalokat, hanem az idősebb korosztályt is képes motiválni a továbbtanulásra a 

munkaerőpiacon való aktív jelenlét elősegítése érdekében. A tanácsadói hálózatnak 

szorosan együtt kell működnie a munkaügyi központokkal, szakképzési, felnőttképzési 

centrumokkal, vállalkozásokkal, oktatási, felsőoktatási intézményekkel, fenntartókkal, 

önkormányzatokkal és nem utolsósorban a munkaadókkal.53 

A szabályozás nem mondható egyszerűen áttekinthetőnek és egységesnek. Az 

egységesség hiánya következtében felmerül a kérdés, hogy a helyi pályaorientációs 

tevékenység megfelelő mértékben képes-e ellátni a feladatát. Ha az életpálya-tanácsadás 

szakpolitikai követelményeire utalunk vissza, akkor megállapítható, hogy a horizontális, 

átfogó megközelítés a témával foglalkozó intézmények és szakemberek együttes 

illetékessége mellett érvényesíthető, ezért szabályozási szinten is javasolt lenne az 

illetékességi körök megjelenítése, koordinációja. A köznevelési intézmények 

vonatkozásában rendszeres kapcsolatnak és szakmailag magas színvonalú, a hozzáférést 

garantáló ellátásnak kell kialakulnia a pályaorientáció feladatával érintett valamennyi 

szereplő bevonásával. Javasolt a kapcsolatrendszer részletszabályait annak 

figyelembevételével alakítani, hogy a szülők bevonása a pályaorientációs és 

pályatanácsadás folyamatának egy lényeges eleme kell legyen. 

A köznevelés területén jelenleg a pedagógiai szakszolgálatok tanácsadási tevékenysége 

jelenti a pályaorientációt. E statikus megközelítéstől javasolt lenne elmozdulni és úgy 

alakítani a szolgáltatás szabályozását, hogy az lehetőséget biztosítson egy többszintű 

szolgáltatási és tanácsadási rendszer létrehozására. Az ilyen rendszerben a különböző 

élethelyzetek figyelembevételével meg lehetne határozni a kötelezően biztosítandó 

pályaorientációs szolgáltatások körét, az ezekhez szükséges személyi, intézményi és 

szolgáltatási feltételeket. 

A szociális ellátórendszer és a tanácsadás kapcsolódása széleskörűen értelmezendő, ezért 

a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt javasolt fektetni arra, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás keretein belül ösztönözni lehessen a prevenciós jellegű 

tanácsadást. 

                                          

53 QALL – Végzettséget mindenkinek. Tempus Közalapítvány, 2013  

http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek 

http://tka.hu/konyv/328/vegzettseget-mindenkinek
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Az egészségügyi ágazat pályaválasztási tanácsadással történő együttműködését előírja a 

szabályozó, ami mindenképpen pozitív törekvés. Javasolt lenne az együttműködés 

teljeskörűségét azzal javítani, hogy a kooperációra való felkérést a pályatanácsadásban 

részt vevő, ugyancsak meghatározó szervezet, tehát például a pedagógiai szakszolgálat is 

megtehesse. 

A tartalmi szabályozás fejlesztésének lehetőségei 

A tartalmi szabályozást tekintve javasolt a pályaorientáció tartalmi elvárásainak pontos 

definiálása. Olyan szakmai minimumkövetelmények meghatározása szükséges, amelyek 

kapcsolódnak az életút tervezését megalapozó kompetenciákhoz és ismeretekhez: az 

önismeret fejlesztéséhez, a lehetséges pályaívek és a munka világának megismeréséhez, 

az abban való eligazodáshoz, a különböző oktatási és képzési utak megismeréséhez, 

amelyek a saját életpálya alakításának feltételei. Az ismeretátadás során az önálló 

ismeretszerzési és felhasználási képesség fejlesztésének kellene középpontban állnia, 

amelyek révén biztosítható a továbbiakban a tudatos pálya-alakítás és az eredményes 

munkavállaláshoz szükséges rugalmasság, alkalmazkodóképesség. 

Az iskolarendszeren belül elsődlegessé válnak a pályaorientáció szempontjából is 

nélkülözhetetlen általános műveltség és kompetenciák, többek közt a tanult ismeretek 

felhasználhatósági területeinek és a munka világának megismerése, a tanulás tanulása, az 

önmenedzselés, pályakorrekció, kommunikáció képességének kifejlesztése. A köznevelés 

területén szükség van a fenti képességek fejlesztésére és összehangolására a Nemzeti 

alaptanterv műveltségterületeivel, továbbá a munkaerő-piaci ismeretek és álláskeresési 

technikák, a döntéshozatali képesség fejlesztésére. E folyamatban támaszkodni lehetne 

azon előírásokra, amelyek a célzott programok (lásd Arany János Kollégiumi Program, Híd 

programok) tartalmi szabályozóiban – és minden bizonnyal a gyakorlatban is – 

megjelennek. 

A szabályozás során felfedezhető az a törekvés, hogy a pályaorientációs tevékenységek 

fejlesztési irányait a jogalkotó az EU stratégiai célkitűzéseivel összhangban határozza meg. 

Megjelenik tehát az életpálya- és menedzsment-készségek egész életen át tartó 

elsajátításának ösztönzése és a pályaorientációs szolgáltatások elérhetőségének 

megkönnyítése. A szakképzés területének szabályozása e téren mindenképpen pozitív 

iránynak mondható, ezen alapelvek és törekvések ugyanakkor abban az esetben 

érvényesíthetők teljes körűen, ha a pályaorientációs szolgáltatások minőségbiztosításának 

megteremtése és a különböző országos, regionális és helyi szereplők közötti koordináció 

és együttműködés ösztönzése is megvalósul – e területek még fejlesztésre szorulnak. 

A pedagógusok szerepére tekintettel javasolt már az alapképzés során támogatást nyújtani 

az életpálya segítésére, a pályaorientáció feladataira történő felkészülés érdekében. 

Ahogyan láthattuk, az ezzel kapcsolatos alapvető ismeretek megjelennek a pedagógusok 

képzési követelményei között, de javasolt, hogy ez ne kizárólag adott szakok 

vonatkozásában, hanem általános érvénnyel épüljön be a szabályozóba. 

A megfelelően felkészített pedagógusok révén érhető el, hogy már az alapfokú oktatás 

felső tagozatától minden tanuló számára biztosíthatók legyenek a tanórai és a tanórán 

kívüli, a pályaorientációt segítő programok. Érdemes lenne ezt a tevékenységet az iskolai 

átmeneteket megelőző két tanévben, valamint ha a tanuló esetlegesen képzési programot 
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vált, az iskolában szervezett személyes konzultációval megerősíteni pályatanácsadásban 

jártas szakember bevonásával. Ez a fajta segítség nagyban hozzájárulhatna a 

szolgáltatáshoz történő hozzáférés javításához. 

Mindemellett – amint az a szolgáltatásnyújtás szabályozóinak áttekintését követő 

megállapításokból következik – elkerülhetetlennek látszik a pályaorientációs információs 

rendszer továbbfejlesztése, bővítése és egységesítése olyan módon, hogy az minden 

tanuló számára biztosítsa a hozzáférhetőséget és az iskolarendszerben folyó 

pályaorientációs tevékenység összehangolását a munkaerő-piaci tanácsadással. 

A fenti javaslatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pályaorientációs szolgáltatás támogassa 

a tanulókat a tanulmányi, majd munkaerő-piaci átmenetek során, valamint segítse a 

sikeres életpálya-tervezés folyamatát. Hozzájárulhat továbbá a pályaorientációs 

szolgáltatás igénybevételének elérhetőségéhez úgy, hogy az az életkori sajátosságoknak 

megfelelő, korszerű módszereket kínáló szolgáltatásként, tehát megfelelő minőségben 

legyen jelen az ágazati rendszerekben. 
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