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Pályatanácsadói és tanszékvezetői 
munkájában milyen legfőbb 
eredményeket emelne ki?

Tulajdonképpen amióta dolgozom, azóta foglalko-
zom pályatanácsadással. Egyik legfőbb eredmény-
nek a pályatanácsadás módszereinek kidolgozását 
tekintem, amelyben igen nagy szerepe volt Csirsz-
ka Jánosnak. Ő volt a vezetője annak a módszer-
tani csoportnak, amelyben több kollégámmal együtt 
a diagnosztikai módszerek kialakításán dolgoztunk. 
Pályaválasztási tanácsot is adtunk nagyon sok fiatal-
nak, elsősorban a 14-18 éves korosztálynak.
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A különböző kiadványok is jelzik az elmúlt időszak 
eredményeit. Az egyik kollegámmal, Takács Mártával 
írtunk egy, a pályaválasztási szaktanácsadást be-
mutató könyvet. Ugyanennek a szakmai munkának 
folytatásaként később megjelent egy 70 pszicholó-
giai módszer bemutatását tartalmazó sorozat is azok 
számára, akik pszichológusként a pályaválasztási ta-
nácsadás területén tevékenykedtek.

A 70-es évek elején megszerveződött az országos 
pályatanácsadó hálózat, amelynek keretében minden 
megyében egy-egy önálló pályaválasztási tanácsadó 
intézmény jött létre. A módszertani kiadványok az ott 
dolgozó szakemberek – pedagógusok, pszichológu-
sok – munkáját segítették.

A 60-as 70-es években létrejött módszertani kultú-
ra nem veszett el. Máig tovább él a pályatanácsadás 
gyakorlatában és a szakemberképzésben.

Az ELTE-n végzett munkában nagyon fontos ered-
ménynek tartom a tanácsadás MA szintű oktatásá-
nak és a tanácsadó szakpszichológus szakirányú 
továbbképzésnek létrejöttét. Utóbbi már több mint 20 
éves múltra tekint vissza. A Tanácsadás Pszicholó-
giája Tanszék kezdeményezte mindkét képzést. Az 
összetett munka során nagyon sok kiváló kollégával 
dolgozhattam együtt. Ez egy közös alkotás számunk-
ra, amit folyamatosan fejlesztünk. A szakképzés sike-
rességét jelzi, hogy a jelentkezők létszáma évről évre 
nő: 650 hallgató szerzett eddig diplomát. A képzés 
két évfolyamán jelenleg 220 hallgató tanul.

Mivel és milyen korosztállyal foglalkozott 
legszívesebben a pályatanácsadói 
tevékenysége során?

Mindig nagyon szerettem serdülőkkel dolgozni. 
Amikor kezdtem a pályámat, akkor a l4 évesek pá-
lyaválasztási tanácsadására volt a legnagyobb szük-
ség. Később ez eltolódott a 17-18 évesek irányába. 
Aztán jött az egyetemisták korosztálya. A hallgatók 
részéről felmerült az igénye annak, hogy személyes 
problémáikkal is megkeressék a pszichológiát tanító 

Ritoók Magda nevéhez fűződik a hazai 
felsőoktatási diáktanácsadás rendszerének 
kidolgozása és a tanácsadás pszichológiája 
képzés megszervezése. Fő kutatási terül-
ete a pályaszocializáció, a pályafejlődés és 
a pályakorrekció kérdései, valamint az élet-
vezetési- és pályakrízisek. A szakmai közéleti 
tevékenység keretében többek között az MTA 
Pszichológiai Bizottság, a Pszichológiai Szem-
le Szerkesztőbizottsága és a MAB Neveléstu-
dományi Szakbizottság testületi munkájában 
vállalt aktív részvételt. Emellett a Magyar 
Pszichológiai Társaság és a Felsőoktatási 
Tanácsadás Egyesület elnökeként is tevéke-
nykedett. Ritoók Magdát a pályatanácsadás 
múltjáról, jelenéről és a legfontosabb szakmai 
eredményekről kérdeztük.
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tanáraikat. Külföldi példák alapján 1986-ban az EL-
TE-n is megkezdődött a felsőoktatási tanácsadás a 
hallgatók részére. Későbbi munkám során másodál-
lásban egy családsegítőben is dolgoztam, ahol na-
gyon érdekes volt megtapasztalni, hogy hogyan lehet 
a felnőttek pályafejlődésében segíteni.

Jelenleg már korhatár nélküli az érdeklődésem.

Milyen különbségeket és kihívásokat lát 
a mai generációk pályaválasztásában, 
karrier-építésében?

Nagyon nagy különbség van a hatvanas évekhez 
képest. Más volt a pályák rendszere és részben a 
pályák tartalma is. Egyszerűbb volt az eligazodás a 
választási lehetőségekben a gyerekek, a szülők és 
a pedagógusok számára. Az akkori beiskolázásban 
a gimnáziumi képzés mellett nagyon jelentős volt a 
szakmunkás- és a szakközépiskolai képzés is.

Mára a pályaválasztási problémák egyre bonyolul-
tabbak lettek, és a tanácsadást igénylők életkora is 
egyre magasabb lett. A pályatanácsadásban a fel-
nőttekkel való munkának legalább akkora jelentő-
sége van, mint a fiatalok tanácsadásának. Kihívást 
jelent a munkanélküliek, a pályaváltásra kényszerü-
lők, valamint a fogyatékkal élők pályaválasztása is. 
Nagy eredmény, hogy ma már az intézményes műkö-
désben is különféle programok állnak rendelkezésre 
a fogyatékkal élők segítésére, és a jelenlegi pálya-
orientációs rendszer is felkészülten foglalkozik azzal, 
hogyan lehet nekik hatékony segítséget adni.

Új feladatként jelent meg a pályatanácsadásban a 
pályaváltás, pályamódosítás, pályafejlődés szakszerű 
pszichológiai segítése és a tanácskérők számára az új 
feladatokkal való megküzdés stratégiáinak kialakítása.

forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

A 40 évet átfogó pályakövetési vizsgálata 
páratlan munka a szakterületen. Milyen 
főbb tendenciákat fogalmazna meg a 
kutatás alapján?

A kutatás eredményei szerint a képességek önma-
gukban szükséges, de nem elégséges feltételei az 
eredményes pályafejlődésnek. Nem elég csak a ké-
pességekből kiindulni, hanem a szocializációs ténye-
zők, a társas támogatottság, az emberi közösségek-
hez való tartozás, vagy az önregulációs képességek 
– ugyanolyan fontosak.

Különösen izgalmas volt a kutatás során annak 
megismerése, hogy milyen nehézségeket éltek át a 
résztvevők a pályájukon, és mik voltak az életükben 
azok a krízispontok, amiken nehezen tudtak túljutni. A 
férfiakra inkább a pályakrízisek, meg a világnézeti krí-
zisek voltak jellemzők. A magánéleti krízisek a nőket 
egy fokkal jobban igénybe vették, ezek hatása a pá-
lyafejlődésükre jobban kimutatható volt. A gazdasági 
és politikai változások hatására jelentős értékváltozás 
zajlott le a társadalomban, amely különösen megvisel-
te ezt a korosztályt. A rendszerváltás után az 50 év fe-
lettiek elhelyezkedésének nehézségei is felerősödtek. 
Érdekes tapasztalat volt, hogy akiknek erős volt a pá-
lyakötődése, azok életében a pályakrízis is sokkal erő-
teljesebben nyilvánult meg. Őket jobban megviselte az 
az érzés is, hogy rájuk kevésbé van már szükség.

Ha a pszichológus feladataira fogalmazzuk át ezt a 
tapasztalatot, akkor kimondhatjuk, hogy a pályafejlő-
dési tanácsadásnak fontos feladata ezeknek a krízi-
seknek a segítése, amihez hozzá tartozik a munka-
nélküliség krízisei megoldásának segítése is.

Az ön pályafutása alatt milyen 
meghatározó pontokat emelne ki 
a hazai pályaorientációs rendszer 
fejlesztésében?

A hetvenes évek elején evidenssé vált, hogy szük-
ség van egy országos pályaválasztási tanácsadó 
rendszer létrehozására. Ez az akkori Munkaügyi Mi-
nisztérium vezetőinek érdeme, akik felismerték an-
nak fontosságát, és kormányhatározat is született 
róla. Ennek alapján minden megyében létrejött a pá-
lyaválasztási tanácsadás intézményrendszere.
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A szakemberfejlesztéshez a felsőoktatási törvény 
is inspirációt adott, amely szerint a felsőoktatási 
rendszerben is szükség van a hallgatói tanácsadásra 
és az ehhez értő szakemberekre.

Hogyan látja a területen a 
szakember-utánpótlás helyzetét?

Az egyik szakembertípus a pszichológus. A tanács-
adó szakpszichológus képzés évről évre egyre több 
szakembert bocsát ki, közöttük sokakat munka- és 
pályatanácsadás specializációval. A képzési program 
folyamatos megújításával, új tárgyak és képzési for-
mák bevezetésével igyekszünk a szakmai kihívások-
nak megfelelni. Az új tendenciákat – mint például az 
online tanácsadás – folyamatosan nyomon követjük, 
és beépítjük a képzésünkbe, mert fontosnak tartjuk, 
hogy a képzés az adott kor igényeinek megfelelően 
rugalmasan tudjon változni.

Magyarországon és külföldön is létezik a pszicho-
lógusok mellett még másik tanácsadó szakembertí-
pus: a munkavállalási tanácsadó, a diáktanácsadó, 
a pályatanácsadó tanár és a mentálhigiénikus. Tan-
székünk a diáktanácsadó szakemberek képzésében 
is fontos szerepet vállalt. Ezek az emberek eredmé-
nyesen működnek a pályatanácsadás területén. Az 
ELTE PPK mellett az utóbbi évtizedekben fontos pá-
lyaorientációs szakemberképző műhelyek jöttek létre 
a felsőoktatásban, például Gödöllő, Eger, Debrecen.

Fontos lenne, hogy a tanácsadási feladatokat ellátó 
pszichológusok mellett a tanárképzésben is megje-
lenjék a pályaorientációs feladatokra való felkészítés 
az általános iskolák, a gimnáziumok és a középfokú 

Meghatározó volt még az iskolai pályaválasztási fe-
lelősök rendszerének kialakulása is, melynek az volt 
a célja, hogy minden iskolában legyen egy pályavá-
lasztásért felelős tanár, aki segíti a tanárokat, a gye-
rekeket és a szülőket a pályaválasztási problémák 
megoldásában.

Volt akkoriban egy másik, egész országra kiterje-
dő rendszer is, az úgynevezett üzemi pályaválasztási 
felelősök rendszere. Az ő feladatuk az volt, hogy az 
adott megye területén lehetőséget biztosítsanak a 
gyerekeknek a különböző szakmák megismerésére, 
gyakorlati kipróbálására. A híres-nevezetes harmin-
cas évekbeli francia pályaorientációs rendszerben és 
a nyolcvanas évekbeli Svédországban is létrejött egy 
ehhez hasonló célú országos rendszer.

Igazi áttörést a rendszerváltás hozott, amikor a gaz-
dasági életben bekövetkezett átalakulás és a munka-
nélküliség miatt gyorsan kellett tenni valamit a felmerülő 
nehézségek országos kezelésére. Ezt ismét a munka-
ügyi tárca kezdeményezte a Világbank támogatásával. 
Ehhez külföldön már bevált módszereket adaptáltak. 
Sor került egy pályainformációs rendszer kidolgozásá-
ra is, amely azóta is fejlődik. Kiváló szakemberek dol-
goznak jelenleg is „naprakész” fejlesztésén.

Nyilvánvalóvá vált, hogy fontos a tanácsadó szak-
emberek képzése, amelynek a magyarországi ki-
alakításához nemzetközileg elismert szakembereket 
is meg lehetett nyerni. Ebben a mi egyetemünknek 
és tanszékünknek is nagy szerepe volt. Ez új arcula-
tot adott a pályaválasztási tanácsadásnak, aminek a 
korábbinál sokkal fontosabb része lett a felnőttekkel 
való foglalkozás.

A felsőoktatás területén és a 
pszichológusok, szakemberek 
képzésében milyen főbb irányvonalakat 
vél felfedezni?

Jelenleg komoly igény van pályaorientációs szak-
emberekre. Olyan feladat épült be a pályaorientáci-
óval és pályatanácsadással foglalkozó intézmény-
rendszerekbe, amely korábban nem létezett. Ez 
kiemelkedő eredmény, és jelentős mértékben hozzá-
járult ahhoz, hogy sok a jelentkező a tanácsadó szak-
pszichológus képzésre.

forrás: belső felvétel
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szakképző intézmények tanárai számára. A tanár 
szerepét nem tudják pótolni a pszichológusok és a 
már említett tanácsadó szakemberek. A gyerekek ké-
pességeiről, személyiségbeli fejlesztési lehetőségei-
ről tanáraik adják a leghitelesebb visszajelzést. Erre 
lehet reális pályaterveket építeni.

Milyen további rendszerszintű fejlesztést 
látna szükségesnek?

Az egyik rendszer, amiben fontos, hogy változások 
történjenek, a pályaorientáció fejlesztése az általá-
nos iskolákban, a gimnáziumokban és a középfokú 
szakképzésben. 

A rendszerszintű fejlesztésben benne van a felső-
oktatás és a fogyatékkal élők világa is, illetve ezen 
speciális tanácsadási területek folyamatos fejlesztése.

Az európai uniós programokban nagyon gyakori 
feladat a nyugdíj utáni tanácsadás, amely hazánkban 
egy további fejlesztési terület lehetne. Segítségével 
ez a korosztály olyan lehetőséget kapna, ami a nyug-
díjba menetelük után is programot, tanulási lehetősé-
get adhat, ami tartalmasabbá teszi az életüket. Egyes 
országokban, például Svédországban, a pályaorien-
tációs modellben már a nyugdíjasok pályafejlődésé-
nek támogatása is fontos szerepet kap.

A tehetség és a pályaorientáció módszertanilag 
és szemléletileg is összefügg, ezért amikor az isko-
lai pályaorientáció fejlesztésén gondolkodunk, akkor 
ebbe a tehetséggondozást is bele kell értenünk. A 
tanácsadó szakpszichológus rendelkezik egy olyan 
módszertani felkészültséggel, amellyel a tehetség 
azonosítását, fejlesztését szakszerűen el tudja vé-
gezni. Másrészt a tehetséggondozás összefügg a 

forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Interview with Ritoók Magda considered the 
trail-blazer on Hungarian career counseling
She is the principal founder of guidance and 
counseling services in higher education as well 
the founder teacher of the Counseling Psychol-
ogy’s training program. As a researcher her 
main fields are: vocational behavior, career 
development, transition, personal-and career 
crisis. She has been actively working with the 
Psychology Committee of the Hungarian Acad-
emy of Sciences, the editorial committee of the 
Journal of Psychology, Educational Board of 
the Hungarian Accreditation Committee. She is 
known as the former chairman of the Hungarian 
Association for Counseling in Higher Education 
and the Hungarian Psychological Association.
This time she has been interviewed on career 
counseling service’s history in Hungary and 
about her own career success.
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A szerzők
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pályaorientációval, hiszen a konkrét pályaterv kidol-
gozása keretet és programot ad a tehetségfejlesztés-
hez. Ez a téma sok évtizede érdekel, és jelenleg is 
vannak ezzel kapcsolatos kutatásaim.


