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Az oktatási és a foglakoztatási rendszerben az 
egyén életútja során számos alkalommal kerül válasz-
tás elé a további sorsát alapvetően, vagy csak rövi-
debb távon meghatározó kérdésekben. E választá-
sokhoz az oktatási, illetve a foglalkoztatási rendszer 
már hosszú ideje hozzárendel tanácsadási, támogató 
rendszereket és pályaorientációs tanácsadási alkal-
makat. E tevékenység megnevezésekor – most elte-
kintve a történeti áttekintéstől – ma is számos fogalom 
együtt-, illetve egymás mellett éléséről beszélhetünk. 
Ezek esetenként más-más tartalommal, olykor szino-
nimaként jelennek meg: pályaválasztási tanácsadás, 
pályaorientáció, pályatanácsadás, pályainformációs 
tanácsadás, életvezetési tanácsadás, krízistanács-
adás, pályakorrekciós tanácsadás, munkavállalási ta-
nácsadás, diáktanácsadás, életpálya-tanácsadás. 

A nemzetközi szakpolitikai dokumentumokban is 
differenciált megközelítéssel találkozhatunk. Azon-
ban a 90-es évek közepétől mind a nemzetközi, mind 
a hazai gyakorlatban egyre inkább a pályaorientáció 
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jelenik meg. Ez a kifejezés, szemben a pályaválasz-
tási tanácsadással, a folyamatosságot fejezi ki. Azt a 
szemléletet, amelynek értelmében a továbbhaladási 
utakat, a szakma- és munkaválasztást, illetve -vál-
tást segítő pályaorientációs tanácsadás támogatja az 
egyént egész életútján keresztül, nem pedig egyszeri, 
csupán a választási pontokhoz köthető tevékenység. 

Az ELGPN által közreadott legutóbbi szakmai ösz-
szefoglaló az élethosszig tartó pályaorientáció tar-
talmát olyan tevékenységek sorozatában határozza 
meg, amelyek az állampolgárok számára bármely 
életkorban és az élet bármely pontján lehetővé teszik, 
hogy segítséget kapjanak képességeik és érdeklődé-
sük felméréséhez, valamint megfelelő döntéseket hoz-
zanak tanulásukra, munkaerő-piaci helyzetükre vo-
natkozóan, illetve segítséget kapjanak kompetenciáik 
továbbfejlesztéséhez akár tanulási, akár munkakör-
nyezetben, vagy szabadidős tevékenységük során.1

A továbbiakban ezt a megközelítést értjük pálya-
orientáción.

Az élethosszig tartó pályaorientációs tanácsadás-
sal (Lifelong Guidance, LLG) foglalkozó szakmai 
publikációkban, szakpolitikai elemzésekben többféle 
megközelítéssel is találkozunk a tanácsadás differen-
ciált megközelítésére vonatkozóan, illetve született 
számos modell is. Szinte valamennyi visszanyúlik a 
Super-féle Szivárvány-modellhez, amely az életpálya 

1 Lifelong Guidance Policy Development A European Resource Kit 

ELPGN (2012)
fotó: MCOnet
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alakulása szempontjából öt szakaszt és kilenc szere-
pet definiál.

Wiegersma 1976-ban öt szintben rendezte el a ta-
nácsadási folyamatok modelljét, amely a mai napig 
meghatározó módon nyújt megfelelő keretet a tanács-
adási folyamatok klasszifikációjához. Wiegersma  
5 lépcsős modelljének egyszerűsítéséből keletkezett 
a ma leginkább elterjedt 3 szintű tanácsadási modell, 
amelyet meghatározó fogalmi keretként használunk. 

Jellemzően a tanácsadás három szintjét különböz-
tetjük meg2:
1. Pályainformáció nyújtás (information and advice) 

Ez a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás. 
A pályainformációt nyújtó személyzet nem csak 
szakképzett tanácsadó lehet, ezt a tevékenységet 
bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező sze-
mély végezheti. Itt nem célszerű a tanácsadó ki-
fejezés használata, mert annak a magyar nyelvi és 
szakmai hagyomány szerint más jelentése van.

2. Pályatanácsadás/konzultáció (advice, guidance, 
counselling)
Szakképzett pályatanácsadó, diáktanácsadó, 
vagy emberi erőforrás tanácsadó, pályaorientá-
ciós tanácsadó által végzett több egyéni ülés-
ből, vagy csoportfolyamatból álló, a tanácskérő 
személyiségével és a szakmák/pályák megfelel-
tetésével, a munka világában adódó pályaviteli, 
pályaváltási konfliktusokkal dolgozó segítő be-
avatkozási folyamat, amely problémadefinícióval 
kezdődik és megállapodással zárul.

3. Pályapszichológiai tanácsadás
A személyiségben rejlő, a döntést nehezítő vagy 
akadályozó tényezőkkel történő foglalkozás. Ez a 
szint a tanácskérők kis hányada számára szüksé-
ges és elérhető. A tanácsadás e szintjének vég-
zéséhez pszichológusi diploma szükséges.

A tanácsadási folyamat megközelítésében szem 
előtt kell tartanunk annak a társadalom szempontjá-
ból és az egyén oldaláról történő hasznosulását.

2 Borbély-Pecze Tibor Bors: Életút támogató pályaorientáció PhD érteke-

zés (2010)

A tanácsadás − folyamatként értelmezve − egyfelől 
az egyén számára mindazon készségek és képes-
ségek fejlesztését jelenti, melyek birtokában képessé 
válik saját életútja és életpályája megtervezésére, va-
lamint az abban jelen lévő döntések meghozatalára. 
Ezeket a készségeket a nemzetközi szakirodalom-
ban Career Management Skills (CMS) néven találjuk 
meg. Másfelől a döntési, elágazási pontokon a segí-
tő, a döntéshez szükséges információnyújtást, támo-
gató segítségnyújtást is jelenti. 

Közoktatás

A közoktatási intézmények pályatanácsadásban 
betöltött szerepének felértékelődését támasztja 
alá az az egyre inkább tért hódító szemlélet, amely 
szerint az egyén életútjának sikerességéhez leg-
inkább ő maga járulhat hozzá, de ehhez szüksége 
van CMS-ek birtoklására, és használatának képes-
ségére. A CMS-ek szélesen értelmezve nem csak a 
munka világában való eligazodást, a foglalkoztatha-
tóságot közvetlenül támogató kompetenciák meglétét 
jelentik, hanem magukba foglalják a személy önérté-
kelési, döntéshozatali, tájékozódási, tanulási, együtt-
működési készségeit is. Ezek kialakítására pedig már 
az alapfokú iskoláztatás szakaszában törekedni kell. 

Ugyanakkor ez az a terület, ahol nem feltétlenül ta-
lálkoznak a tanulók szakképzett pályatanácsadókkal. 
Így nem elhanyagolható kérdés, hogy a tanárok mi-
lyen felkészültséggel képesek, illetve, hogy készek-e 
a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott, a pálya-
orientációt célzó műveltségterületek oktatásának 
megvalósítására. 

forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
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A közoktatás tartalmi alapvetéseit legmagasabb 
szinten meghatározó dokumentum a Nemzeti alap-
tanterv, amely kiterjed a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–e) és 
g) pontjában foglalt iskolákra, valamint a műveltségi 
területek meghatározása során (3. §) is hangsúlyoz-
za a pályaválasztás, a pályaorientáció fontosságát. 
Szemléletét tekintve a fokozatosságot tartja szem 
előtt, amely feltételezi a tudatos építkezést a pálya-
választás, a pályatanácsadás tekintetében, más és 
más tartalmat, fejlesztési feladatot rendelve az egyes 
nevelési-oktatási szakaszokhoz. A 7. és 8. évfolyam 
tekintetében pedig kifejezetten a pedagógiai munka 
középpontjába helyezi a pályaorientációt. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
(továbbiakban: köznevelési törvény) az egyes iskola-
típusok szerint is határoz meg feladatokat a pálya-
orientáció, a pályaválasztást segítő tevékenységgel 
kapcsolatosan. 

Szakképzés

Noha a pályaorientációnak minden iskolatípusban 
helyet kell kapnia, ahogy azt a NAT is előírja, mégis 
a tevékenységgel kapcsolatos fogalmak meghatározá-
sait a szakképzési törvényben találjuk. A törvény hatá-
lya a pályaorientáció tekintetében kiterjed az alapfokú 
iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és  
a szakközépiskolában folyó pályaorientációra, illetve  
a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatás-
ban résztvevőkre és a pályaorientációs tanácsadást 
nyújtókra, továbbá a pályakövetési rendszert működte-
tő szervekre, valamint azokra, akiknek a pályakövetési 
rendszer felé adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn.

Felsőoktatás

A 2011. évi CCII. törvény a nemzeti felsőoktatás-
ról nem tartalmazza sem a pályaorientáció, sem  
a pályatanácsadás kifejezést. Ebben a kérdéskörben 
a pályakövetésre vonatkozóan fogalmaz meg kötele-
zettségeket. Azonban a felsőoktatási intézményekben 
működnek úgynevezett karrier irodák, és sok intéz-
ményben megvalósul a pályatanácsadás valamilyen 
formában a tantervbe építetten is kötelező, avagy 

választható stúdiumként. A karrier irodák jellemzően  
a hallgatói önkormányzat irányítása alá tartoznak. 

A karrier irodák általában nem csak a hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezőket fogadják, hanem ingyene-
sen biztosítják szolgáltatásaikat a frissen végzettek-
nek is. Arra vonatkozóan nem található összefoglaló 
leírás, illetve követelményrendszer, hogy kik nyújtják 
a karrier irodákban elérhető szolgáltatásokat. Eset-
leges, hogy a felsőoktatási intézmény honlapján 

megjelenítik-e, hogy ki végzi az egyes tanácsadás 
típusokat. A felsőoktatási intézmények honlapjainak 
áttekintését követően megállapítható, hogy rendkívül 
vegyes a kép e tekintetben. Van, ahol egyáltalán nem 
jelenik meg a szolgáltatást nyújtó beosztása, vég-
zettsége, van ahol az adminisztrációs – vélhetően 
információnyújtó és többnyire önkéntes – munkát 
hallgató látja el, esetenként pedig szakképzett pálya-
tanácsadó, illetve pszichológus is megjelenik, mint a 
szolgáltatás nyújtója. 

Felnőttképzés

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről szin-
tén nem tartalmazza sem a pályatanácsadás, sem  
a pályaorientáció kifejezést. Azonban a törvény be-
vezető gondolatában is található már utalás a pálya-
tanácsadás szükségességére vonatkozóan, ameny-
nyiben elfogadjuk, hogy az egész életen át tartó 
tanulás és a munka világába való bekapcsolódás 
eredményességéhez szükséges a tanácsadás.

A törvény a pályaorientációt kiegészítő tevékeny-
ségként definiálja, a munkavállalás elősegítésé-
re irányuló tevékenységként (Fktv 2. § 11. pont), 

fotó: MCOnet
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egyebekben pedig a pályakövetési rendszer beveze-
téséről rendelkezik (22. § (1) bekezdés).

A felnőttképzési intézmények gyakran szerepelte-
tik felnőttképzési szolgáltatásaik között a pályaorien-
tációs tanácsadást. Tulajdonképpen ide sorolható  
a felnőttképző intézményeknél szintén gyakran meg-
jelenő képzési tanácsadás is. Azonban a jelenle-
gi jogszabályok nem fogalmaznak meg elvárásokat 
arra vonatkozóan, hogy az intézmények milyen mó-
don és milyen személyi feltételek mellett végezhetik 
ezeket a tevékenységeket. 

Foglalkoztatás

Napjainkban a legtöbb ember életének részévé vált 
a munkahely megtartására, a munkahelyi előmene-
telre, a sikeresebb életpályához szükséges vagy fel-
tételezett munkahelyváltásra való törekvés. Egyrészt 
tehát megfigyelhető a kiszámíthatóságra, a bizton-
ságra törekvés, másrészt pedig a változtatásra való 
készség, vagyis a rugalmasság. Erre a nemzetközi 
szakirodalomban a flexicurity kifejezést alkalmazzák. 
A pályaorientáció korszerű értelmezése szerint nem 
csak a pályaválasztási, illetve továbbtanulási dön-
tés előtt álló fiataloknak van szüksége segítségre a 
továbbhaladási irányok meghatározásához, hanem 
minden embernek biztosítani kell teljes életútjára a 
tanácsadás különböző formáit, amelyek segítségével 
a legmegfelelőbb döntéseket hozhatja munkaerő-pi-
aci helyzetére vonatkozóan is. A szolgáltatást állami 
és nonprofit szférához tartozó szolgáltatók, vállalko-
zások és magánszemélyek egyaránt végezhetik. 

Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegíté-
séről és a munkanélküliek ellátásáról így fogalmaz: 
„Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőtt-
képzési intézmény a munkahelykeresést, a munká-
hoz, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá 
a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával 
is elősegíti.”

Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal a gazdasági ka-
marával együttműködve alakítja ki és működteti  
a pályaorientációs rendszert. Kidolgozza és működ-
teti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint 
továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rend-
szert. Szervezi a pedagógusok, andragógusok és 
az oktatási intézményvezetők és fenntartók szakmai 
továbbképzését. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy leginkább 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai irányítása 
alatt működő, főként a munkaügyi központok kereté-
ben megvalósuló szolgáltatások személyi hátterére 
vonatkozó szabályok egyértelműek, a szolgáltatást 
végzők szakmai kompetenciája, illetve végzettségi 
elvárását illetően. 

Szociális befogadás

A szakpolitikai irányelvek megfogalmazzák 
(UNESCO, OECD), hogy a pályaorientációs tanács-
adás nem lehet csak kevesek kiváltsága, azt minden-
ki számára elérhetővé kell tenni. A pályaorientációs 
tanácsadás hatékonyságának tehát egyik alapfelté-
tele a szolgáltatás mind szélesebb körben való el-
érhetőségének biztosítása. Érvényesüléséhez nem 
csak az infrastrukturális fejlesztések (tanácsadó iro-
dák, elektronikus elérhetőség, információs anyagok) 
szükségesek, de elengedhetetlen a célcsoport spe-
cifikusan differenciált megközelítés alkalmazása is. 
Erre hívja fel a figyelmet az OECD 2004–ben A sza-
kadék áthidalása címmel megjelentetett szakpolitikai, 
módszertani tanulmányában.

A 2008-ban kiadott állásfoglalás, többek között, 
felhívja a tagállamok figyelmét a pályaorientációs 
szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésére 
valamennyi polgár számára. A dokumentum kiemeli, 

forrás: belső felvétel
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hogy külön erőfeszítést kell tenni annak érdekében, 
hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportok és a 
különleges szükségletekkel rendelkező személyek 
könnyebben hozzáférjenek a pályaorientációs szol-
gáltatásokhoz.3 Ennek érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a hátrányos helyzetű társadalmi csopor-
tok számára a szolgáltatások elérhetővé tételére, a 
pályaorientációs szolgáltatásokkal kapcsolatos infor-
mációk mind szélesebb körben való megjelentetésé-
re. Ebben a folyamatban jelentős szerepet tölthetnek 
be a civil szervezetek az alternatív munkaerő-piaci 
szolgáltatások alkalmazásával. 

Miután az életutat támogató pályaorientáció és az 
ennek részét képező tanácsadás az egyéni életpá-
lya egészét át kell, hogy fogja, így értelemszerűen 

3 A Tanács állásfoglalása a pályaorientációnak az egész életen át tartó 

tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról (2008/C 319/02)
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A szerző

az egyes életszakaszokhoz kapcsolódó tanulási, 
munka- és szabadidős foglalkozásokhoz való hoz-
záférés, az egyes szakaszok sikeres teljesítését se-
gítő közreműködés, illetve az egyéni igényekhez és 
lehetőségekhez illeszkedő utak megtalálását segítő 
szolgáltatás is célszerűen végigkíséri az egyéni élet-
utat.  A nemzetközi dokumentumok, ajánlások is ezt 
a folyamatjelleget, illetve az egyes szektorok közöt-
ti együttműködést hangsúlyozzák. A magyarországi 
szabályozásban is számos törekvés figyelhető meg 
az életutat támogató tanácsadás rendszerének kiépí-
tésére, de nem beszélhetünk még egységes szabá-
lyozásról, hiányzik az egyes szektorok közötti együtt-
működés, a tanulás és munka világa közötti átmenet 
megfelelő támogatási eszközrendszere. Ugyancsak 
várat magára a pályaorientációval foglalkozó szak-
emberek szakmai szervezetének létrehozása, mun-
kájuk etikai szabályozóinak megfogalmazása. 


