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 A munkaadók munkaerőigényeinek kielégítése az 
igényeiknek megfelelően képzett munkaerővel. 

 
Milyen munkaerőt igényelnek ma a munkaadók? 
 

 Kiváló szakmai felkészültség 
 Korszerű munkavállalói tulajdonságok 

 
Túlkínálat a munkaerőpiacon 
 
A munkaerő kereslet és kínálat struktúrájában is 
jelentős eltérések vannak, egyidejűleg van jelen a 
munkanélküliség és a munkaerőhiány.  
 
Hiányszakképesítések! 

A munkaügyi központ fő célja 



Hiányszakmák Békés megyében  
a 2014/15 tanévben 

 

 Hegesztő 

 Gépi forgácsoló 

 Épület- és szerkezetlakatos 

 Ács 

 Villanyszerelő 

 Női szabó 

 Szociális gondozó és ápoló 

 Víz-, csatorna- és közműrendszer szerelő 

 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

 Mezőgazdasági gépész 



Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 

 Célja: A gazdaság által igényelt 
szakképesítést tanulók segítése 

 Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi 
eredménytől függ 

 Az ösztöndíj folyósításával összefüggő 
feladatokat az iskola végzi 



 

A munkaügyi központ fő célja 

 Az álláskeresőket minél rövidebb időn belül munkába 
helyezze, alkalmassá tegye őket arra, hogy meg tudjanak 
felelni a munkaadók igényeinek.  

A munkába állás esélye függ:  

az iskolai végzettségtől,  

a szakképzettség keresettségétől, piacképességétől,  

az álláskereső személyiségétől.  

A nyilvántartott álláskeresők  

-mintegy fele szakképzetlen, 

-nagy része az iskolai rendszerben nem szerezte meg első szakképesítését 
,vagy a munkaerőpiacon nem keresett szakképesítéssel rendelkezik, 

- nagy része nem rendelkezik az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákkal. 



ISKOLÁZOTTSÁG ÉS FOGLALKOZTATÁS 

Foglalkoztatási arány 
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Munkaerő-piaci szolgáltatások 

 A munkahelykeresést, a munkához, valamint a 

munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását 
a munkaügyi kirendeltségek szolgáltatások nyújtásával 
is elősegítik. 

 

 A szolgáltatásnyújtás formái: 

 Munkaközvetítés, 

 munkaerőpiaci és foglalkozási információ 
nyújtása, 

 munka-, pálya- és álláskeresési-tanácsadás. 

 



A pályaorientáció célja 

A pályaorientáció célja: 

 a tanulót egyéni igényeinek, képességeinek 
figyelembevételével segíteni a megfelelő pályaválasztásban, 
a lehető legszélesebb információnyújtás révén.  

 

A pályaorientáció feladata: 

 a pályaválasztási döntés megalapozása, 

 a tanuló önállóságának fejlesztése, 

 önbizalmának növelése,  

 érdeklődésének felkeltése a szakmatanulás iránt, 

 a szakképzéssel és a foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos 
információk, tapasztalatok átadása. 



Önismeret 

 

 Ismernie kell önmagát 

 

 Tisztába kell jönnie értékeivel, 
erősségeivel 

 

 Ismerni kell a munkaerőpiac 
működését 



Miben különbözik a munka világa az 
iskola világától? 

 Felelősség önmagáért! 

 Rajta múlik mit ér el az életben! 

 

A siker kulcsa tehát: 

 a tehetség, 

 a szorgalom, 

 és a kitartás. 



Hogyan tud a munkaügyi szervezet  
segíteni a pályaválasztásban? 

Pályatanácsadás 

 

 Egyéni vagy csoportos formában kaphat 

segítséget az érdeklődő a megfelelő pálya 

kiválasztásához, illetve korábbi szakmája 

módosításához. 



Hogyan tud a munkaügyi szervezet  
segíteni a pályaválasztásban? 

Önismeret erősítése kérdőívek segítségével 

 

 Kézi kérdőívek 

Érdeklődés és képességvizsgálat  

 Számítógépes kérdőívek  

 Nemzeti Pályaorientációs Portál 

A kérdőíves felmérés célja: 

      - erőforrások összegyűjtése 

  - saját döntés meghozatala 



Hogyan tud a munkaügyi szervezet  
segíteni a pályaválasztásban? 

Segítség a pályaismeret bővítésében 

 

 Pályaleírások a szakmákról  

 Pályaismertető filmek, képek, kvízek, stb 

(eletpalya.munka.hu) 

 Szakmabemutatók a Pályaválasztási Vásáron 



„Legyen általad több a világ” 
Pályaválasztási Vásár 

2013 október 10-11. 

10.00-17.00 óra 

Békéscsaba Városi Sportcsarnok 
 Célcsoport: az általános és középfokú oktatási intézmények 

végzős tanulói, a pályakezdő és a pályakorrekciót tervező 
felnőtt álláskeresők  

 
 A rendezvény célja:  

 Segítségnyújtás a pályaválasztás előtt álló diákoknak és 
szüleiknek 

 Találkozás iskolákkal, munkáltatókkal és egyéb 
pályaválasztásban érintett szervezetekkel 

 Információnyújtás a választható szakmákról, a gazdaság 
által igényelt szakképesítésekről, a képzés utáni 
elhelyezkedési lehetőségekről 

 A hiányszakmák bemutatása és vonzóvá tétele.    



Pályaválasztási Vásár 



Pályaválasztási Szakmai Fórum  

Cél: A PÁV mellett olyan információkat nyújtsunk a pedagógusoknak 
és a pályaválasztás előtt álló tanulók szüleiknek, amelynek birtokában 
majd ők is tudják segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak abban, 
hogy megalapozottan válasszanak pályát, iskolát.  

 Együttműködő szervezetek: járási hivatal munkaügyi kirendeltségei, 
KLIK, BM. Kereskedelmi és Iparkamara 

 9 Békés megyei járásban 579 fő látogatta meg rendezvényt, a 
résztvevők 65%-a szülő volt.  

 



Szakmai programok 

 TOP 10 Szakmasarok, Pályakerék 

 Ismerkedés a www.eletpalya.munka.hu honlappal 

 Szakmabemutatók 

 Szakma Mozi 

 Tárlatvezetés 

 EURES – munkavállalás az Európai Unió országaiban 

 Közép-és felsőfokú oktatási intézmények 
tájékoztatása 

 Ingyenes nyelvvizsgateszt 

Pályaválasztási Vásár 

http://www.eletpalya.munka.hu/


Pályaválasztási Vásár 

Részt vett: 

 29 középiskola 

 8 egyetem és főiskola több kara 

 7 felnőttképzési intézmény, 6 egyéb partnerintézmény 

 35 munkáltató  

 7000 fő   
 

Üzemlátogatás: több mint 1000 tanuló, 30 munkáltatónál 
 

 

 



Pályaválasztási Vásár 

Pályakerék a TOP 10 szakmáról 



Pályaválasztási Vásár 

Tárlatvezetés – a tárlatvezetés az érdeklődés 
vizsgálat alapján 9 pályakörben zajlik.  



Ismerkedés a www.eletpalya.munka.hu honlappal 

 

Érdeklődésvizsgáló kérdőívek 

Pályaválasztási Vásár 

http://www.eletpalya.munka.hu/


Szakmabemutatók  

Munkáltatók, szakképző intézmények bemutatkozása 

a gyakorlatban 

Pályaválasztási Vásár 



Szakmamozi - Közel 400 szakma DVD-n 

 
Ingyenes nyelvvizsgateszt angol és német nyelvből 

 

Pályaválasztási Vásár 



Nemzeti Pályainformációs Portál 

 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
 

 
 


