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A tanulmányban a Nemzeti Pályaorientációs Portál pályaorientációt segítő online kérdőívek kialakítá-
sának elméleti koncepcióját, a mérőeszközök főbb jellemzőit, valamint alkalmazhatóságukat mutatjuk 
be. Az eszközök (kérdőívek, tesztek, kártyák) az érdeklődés, a foglalkoztathatóság, az egyes kompe-
tenciaterületek és a munkamód jellemzőinek mérésére alkalmasak, segítve a sikeres, hatékony pálya-
orientációt és pályaválasztást.

Bevezetés

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP-2.2.2-12/1 
kiemelt projektje azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és 
minden állampolgár számára elérhetővé tegye a pá-
lyaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, ezál-
tal segítse a fiatalok és a felnőttek pályadöntéseit a 
tanulás és a munka világában. Kiemelendő fejlesztés 
a Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.palyaorien-
tacio.munka.hu) pályaorientációt segítő online kér-
dőíveinek kialakítása. Ezeknek – a pályaorientációt 
segítő – kérdőíveknek a kialakítását és alkalmazha-
tóságát mutatjuk be. 

A Nemzeti Pályaorientációs Portál szerepe  
a pályaorientációban

A Nemzeti Pályaorientációs Portál segíthet az álta-
lános iskolás gyerekeknek, a középiskolás fiataloknak 
és a már dolgozó felnőtteknek az életükkel kapcsolatos 
egyik legfontosabb területen való eligazodásban, az 
életpályával kapcsolatos döntések meghozatalában. 

A portál támogatja a pályák világában történő tájéko-
zódást, valamint az önismereti kérdések tisztázását. 

Amikor a pályánkkal kapcsolatos döntéseinket 
meghozzuk – legyen az egy középiskola (szakmai 
képző hely, gimnázium), egy OKJ-s képzés vagy egy 
egyetem kiválasztása –, a legfontosabb önismereti 
kérdések a következők: 
1. Mi az, ami a leginkább érdekel? Milyen munkát 

tudok majd örömmel végezni? Milyen munka te-
het elégedetté, lelkileg kiegyensúlyozottá? 

2. Mi az, amiben a leginkább tehetséges vagyok? 
Milyen kompetenciáikkal rendelkezem? Mi az, 
amit jól tudok csinálni? 

3. Hogyan szoktam a dolgokat csinálni? Miként 
szoktam dolgozni? Mi jellemző rám, amikor dol-
gozom, amikor egy munkahelyre belépek?

Az emberek szívesen veszik, ha különböző dimen-
ziókban gondolkodhatnak önmagukról és szakszerű 
segítséget kapnak önismereti kérdéseik megválaszo-
lásához. Ebben segítenek a Nemzeti Pályaorientáci-
ós Portál kérdőívei. 

A pályaorientációt segítő felmérő 
módszerek tartalmi körei

A felmérő módszereket négy önismereti kör-
ben alakítottuk ki: (1) érdeklődés, (2) kompetencia,  
(3) munkamód és (4) foglalkoztathatóság. A követke-
zőkben ezt a négy területet mutatjuk be röviden.

Érdeklődés

Az érdeklődés a személyiség olyan tulajdonsága, 
mely alapján az egyén az őt körülvevő világ tárgyai-
ból – szubjektív értékelés alapján – kiemel számára 
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érdekesnek tartott dolgokat (Szilágyi, 2010). Érdek-
lődése során az egyén érzelmileg kötődik a tárgyhoz, 
amit minél jobban szeretne megismerni, ugyanakkor 
mindez az életkor előrehaladtával sokat változhat. 
Az érdeklődésnek lehet tartalma (iránya), értéke, ter-
jedelme, intenzitása. E dimenziók megjelenését a tár-
sadalmi környezet alapvetően meghatározza. Az ér-
deklődéssel végzett munkában kevésbé fáradunk el, 
mint egy érdeklődés nélküliben (Szilágyi, 2010). Csu-
pán egyféle érdeklődési típussal jellemezhető ember 
nagyon ritkán fordul elő, inkább az érdeklődési típusok 
mintázatával találkozunk. Kis mértékben valamennyi 
típus mindenkire jellemző, azonban egy-két domináns 
érdeklődés mindig kiemelkedik. Az emberek pályavá-
lasztásuk során olyan szakmai környezetet keresnek, 
amelynek megfelel az érdeklődési típusuk. J. L. Hol-
land, a pályalélektan egyik legkiemelkedőbb – érdek-
lődéssel foglalkozó – szerzője azt feltételezi, hogy a 
személyiség típusai és a környezet között létezik iga-
zodás, összeillés (1973). Eltérő személyiségtípusokat 
különböztet meg, amelyek hozzájuk illeszkedő kör-
nyezetet keresnek. A Nemzeti Pályaorientációs Por-
tál érdeklődéssel kapcsolatos mérőeszközeit Holland 
tipológiájára alapozva készítettük el.

Kompetencia

A kompetencia hétköznapi, a mindennapokban gyak-
ran használt jelentése olvasható a Magyar értelmező 
kéziszótárban (2002): a kompetencia illetékesség, 
hatáskör – valaki kompetenciával bír egy adott terüle-
ten, kompetens valamiben. Ehhez hasonló az Idegen 
szavak és kifejezések kéziszótárának (1996) két meg-
határozása: a kompetencia az egyén tevékenysége; 

illetve annak különböző aspektusai alapján illetékes-
séget, jogosultságot és szakértelmet jelent – viszonyt 
egyén és tevékenység között. Az egyes kompeten-
ciaterületek jellemzőit feltáró mérőeszközöket Nagy 
József modelljére alapozva dolgoztuk ki (2007, 2010),  
s az a kompetenciát komponensrendszernek, a sze-
mélyiség motívum- és tudásrendszerének tekinti. Meg-
különböztet személyes, szociális és kognitív kompe-
tenciát, valamint speciális (szakmai) kompetenciákat.  
A személyiség szakmai kompetenciái mellett elkülö-
níti a személyiség alaprendszerét is. Az alaprendszer 
különböző számú kulcskompetenciából, alapképes-
ségből, alapkészségből, alapszokásból, alapmotí-
vumból, alapismeretből és alaprutinból szerveződik 
(csoportba, társadalomba való beilleszkedés; mások-
kal való közös munka, együttműködés; önfejlesztés; 
szakma elsajátítása).

Munkamód 

A foglalkozás kiválasztásának szakaszában, va-
lamint a foglalkozás mindennapi feladatainak, tevé-
kenységeinek folyamatos és színvonalas ellátásában 
fontos szerepet játszanak a munkavégzés módjai.  
A munkamód egy rendkívül összetett, nehezen definiál-
ható fogalom. Azt jelöli, hogy a személy miként, milyen 
módon, milyen tárgyi vagy környezeti feltételek mellett, 
milyen temperamentumbeli, mentális sajátosságokkal 
szeret leginkább valamilyen tevékenységet végezni 
(Budavári és Takács, 2009). A munkamód a felnőtt 
munkavégzése során kialakuló összetett pszichológi-
ai tulajdonság. Több összetevőből áll, ami lehet példá-
ul bizonyos munkakörnyezeti feltételek preferenciája,  
a munkavégzésben megmutatkozó temperamentum-
beli sajátosságok vagy a megismerő tevékenységek 
preferenciája. A munkamódot a képzés és a szakmai 
gyakorlat nagymértékben meghatározza. A munka-
mód kevésbé változékony jellemzője az egyénnek.  
A munkamód tartalma a munkatempó, ezzel össze-
függésben a munka végzésének ritmusa, az önálló-
ság minősége (önállótlanság, önállóság), a célszerű-
ség (a legmegfelelőbb út kiválasztásának képessége), 
a precizitás vagy pontosság, a monotóniatűrés és a 
gondosság (Csirszka, 1987). A munkamód mérésére 
alkalmas eszközöket Csirszka  János elméleti meg-
közelítésére alapozva készítettük el. 
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1. ábra. A Holland-féle foglalkozási személyiség tipológia
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Foglalkoztathatóság

A foglalkoztathatóság definíciója szerint az állás-
kereső/munkavállaló foglalkoztatható, ha kevés külső 
segítséggel vagy segítség nélkül képes a számára 
leginkább megfelelő munka és foglalkozás felkuta-
tására, megszerzésére, elnyerésére (Kukla, 2008). 
Képes munkaköri feladatainak sikeres ellátására, 
az állás megtartására; valamint az életpálya-építés 
folyamatosságának fenntartására, a szükséges át-
menetek kezelésére, és azon változások menedzse-
lésére, amelyeket egy új állás megkíván. A foglalkoz-
tathatóság jellemzőit feltáró eszközöket Kukla Mária 
elméleti megközelítését alapul véve dolgoztuk ki. 

A kérdőívek (önértékelő eljárások) 
bemutatása

A különböző személyiségjellemzők önértékelésére 
alkalmas eszközöket (kérdőíveket) három korosztály 
(általános iskolások, középiskolások, felnőttek) szá-
mára hoztuk létre.

Az általános iskolásoknak (13-14 éveseknek) 
kompetenciát mérő kérdőívet és teszteket, valamint 
érdeklődést mérő önértékelő eljárást dolgoztunk ki. 
Ezeket az eszközöket maga a gyermek használhat-
ja közvetlenül a Nemzeti Pályaorientációs Portálon. 
Ezeken túl – a gyermekek pályával kapcsolatos dön-
tését segítendő – szülői és tanári kérdőíveket is létre-
hoztunk, amelyekkel a felnőttek értékelhetik a gyer-
mekek kompetenciáját. Ezek a kérdőívek is az online 
felületen érhetők majd el.

A középiskolások (17-18 évesek) részére ugyan-
ezeket az eljárásokat dolgoztuk ki, azonban – néhány 
korosztálybeli különbségből adódóan – ezek eltérnek 
a legfiatalabbak eszközeitől. Ilyen különbség, hogy 
körükben a kompetenciákat mérő eljárások több di-
menziót mérnek, mint az általános iskolásoknál, az 
érdeklődést mérő kérdőívek nem grafikusak, hanem 
verbálisak, illetve a korosztályi specifikumok megje-
lennek a megfogalmazásokban. Ezen kívül a közép-
iskolás célcsoport számára a jellemző munkamód 
felmérésére is készült kérdőív. Az eszközöket a fiata-
lok ugyancsak használhatják a Nemzeti Pályaorien-
tációs Portál felületén. A középiskolásoknak szintén 
készítettünk kompetenciáikra vonatkozóan mind szü-
lői, mind tanári értékelő kérdőívet. 

A felnőttek számára kompetenciát és érdeklődést 
mérő önértékelő eljárás (kérdőív), valamint kompe-
tenciákat mérő teszt készült. Körükben egy, a foglal-
koztathatóságot mérő eszköz is kidolgozásra került. 

A pályaorientációs önértékelő eljárások struktúrája 
mindhárom korosztálynál hasonlóan, a 2. táblázat-
ban foglaltak szerint épül fel.

1. táblázat. A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú  
„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fej-
lesztése” című kiemelt projekt jelenlegi akciótervi időszakában 
fejlesztett kérdőívek

fotó: Polonkai Gizellafotó: Polonkai Gizellafotó: Polonkai Gizella

Általános 
iskolások

Közép- 
iskolások

Felnőttek

Érdeklődési Irányok 
Kérdőív x x x

Kompetencia Kérdőív x x x

Munkamód Kérdőív x

Foglalkoztathatóság 
Kérdőív x

Kompetencia Kérdőív 
Szülői változat x x

Kompetencia Kérdőív 
Pedagógus változat x x
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Az önértékelő eljárásokban a válaszadónak önma-
gát kell értékelnie. Ez azt jelenti, hogy az egyes állí-
tások úgy lettek megfogalmazva, hogy a kitöltőnek 
önállóan kell végig gondolnia, hogy az adott állítás 
– például a kompetenciára, érdeklődésre vonatkozó 
– mennyire jellemző önmagára nézve. Ehhez önis-
mereti munkát szükséges végeznie, hiszen végig kell 
gondolnia, hogy különböző helyzetekben, szituáci-
ókban hogyan szokott viselkedni, például milyen te-
vékenységeket végez örömmel, vagy nem szívesen, 
mely tevékenységekben jó, vagy éppen kevésbé 
ügyes. Az önértékelő kérdőívek mellett a kompeten-
ciák mérésére teszteket is készítettünk. A kompeten-
ciákat mérő tesztekben pontos képet kaphat arról, 
hogy mely területeken vannak kimagasló vagy éppen 
fejlesztendő kompetenciái. A tesztek felépítése min-
den esetben különböző. Készítettünk például vizuá-
lis, illetve verbális memóriát vizsgáló tesztet, figye-
lemvizsgáló tesztet, problémamegoldó gondolkodást 
vizsgáló tesztet, olvasási kompetenciát mérő tesztet. 
A teszteket egy program értékeli, majd a válaszadó 
a portál felületén összevetheti az önértékelő eljárás-
ban kapott eredményét a teszt eredményével, és el-
döntheti, hogy melyiket fogadja el inkább. 

összegzés

A tanulmányban a Nemzeti Pályaorientációs Por-
tál pályaorientációt segítő online – az érdeklődés, a 
foglalkoztathatóság, egyes kompetenciaterületek és 
a munkamód jellemzőinek mérésére alkalmas – kér-
dőíveinek kialakítását megcélzó munka elméleti kon-
cepcióját, a mérőeszközök főbb jellemzőit, valamint 
alkalmazhatóságukat mutattuk be.

The applicability of guidance questionnaires
The study delineates the theoretical basis of the 
assessment tools as well the characteristics of 
questioannaires and their applicability which 
were the basis concept of online questionnaires 
available on the National Portal for Vocational 
Guidance that assist career decision-making.
The assessment tools (questionnaires,inventorie
s,cards) are feasible to assess vocational inter-
est, employability, certain competency areas and 
one’s work-style.

Mért dimenziók kompetencia
érdeklődés
munkamód
foglalkoztathatóság

Kinek készült a kérdőív? általános iskolások (13-14 évesek)
középiskolások (17-18 évesek)
felnőttek

Miben segít a kérdőív? Rövid leírás arról, hogy melyik önismereti elemről van szó, és annak ismerte-
tése, hogy az eredmények hogyan segítik a kitöltőt a pályájával kapcsolatos 
döntésekben.

Személyes adatok például: életkor, nem, iskolai végzettség, foglalkoztatás ideje, lakóhely

önértékelés alapja, módja Legtöbbször egy Likert-skála segítségével lehet meghatározni, hogy az adott 
dimenzió mennyire jellemző vagy nem jellemző a kitöltőre.

A kérdőív itemei (állításai) értékelő skálákkal Ezen skálák segítségével ítélheti meg saját magát a kitöltő.

Pontozási tábla instrukció-val Területenként részletesen meghatározható, hogy hány pontot ért el a kitöltő.

Profil, visszajelzés A profil vizuálisan is megmutatja, hogy a kitöltő az egyes személyiségdimenzi-
ókkal kapcsolatban milyen értékekkel bír, vagyis mely dimenziókban értékelte 
legmagasabbra és melyekben legalacsonyabbra magát. A visszajelzésben 
olyan konkrét foglalkozási területek vannak felsorolva, melyek az adott profil-
hoz a leginkább illenek.

2. táblázat. A pályaorientációs önértékelő eljárások jellemzői, szerkezete


