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„SzakMÁzz!” 2014 pályaválasztási kiállítás

Nagy sikerrel zárult a Budapest Főváros Kormány-
hivatala Munkaügyi Központ „SzakMÁzz!” 2014 pá-
lyaválasztási rendezvénysorozata. A rendezvényso-
rozat központi programeleme a „SzakMÁzz!” 2014 
pályaválasztási kiállítás volt, amelynek 2014. októ-
ber 1. és 2. között a BÁLNA Budapest adott otthont. 
A BÁLNA nagy rendezvénytermének és a hozzá kap-
csolódó helységek adottságait kihasználva a szak-
emberek újszerű kiállítással 9 és 17 óra között várták 
és fogadták a pályaválasztás előtt álló látogatókat, 
összesen mintegy 7000 főt a 2 nap alatt.

A rendezvényteremben felállított kis színpadon 
zajlott a hivatalos megnyitó és a záró ceremónia. 
A helyszínen a rendezvény ceremóniamestere ké-
szített riportokat a kiállító iskolákkal és a látogatók-
kal – amelyeket óriás kivetítőn „élőben” követhetett 
mindenki –, ezzel is gondoskodva a jó hangulatról és 
a minél több hasznos információról. Az „élő” közve-
títések szüneteiben az iskolák bemutatkozó filmjeit, 
szakmákat bemutató kisfilmeket, illetve a munka vilá-
gához kapcsolódó, gyerekeknek készült rövid rajzfil-
meket vetítettünk.

A rendezvény két helyszínen zajlott. A Pálya-
választási ZSIBONGÓ-ban – a korosztály igényeinek 
megfelelően – tanácsadóink tábla gépekkel felsze-
relve, különféle pályaorientációt segítő érdeklődési 
irányt vagy kompetenciákat mérő kérdőívekkel várták 
a pályaválasztás előtt álló 
7-8. osztályos diákokat. 

Ezek eredményei is se-
gíthették a fiatalokat abban, 
hogy eldöntsék, a VÁSÁR-
TÉR melyik kiállítói standját 
látogassák meg, de tájékoz-
tatást kaptak arról is, hogy 

a számukra javasolt 
szakmákat mely is-
kolákban lehet ta-
nulni. A közel 70 
fővárosi szakképző 
és szakközépisko-
la színes, látványos 
standján személye-
sen is találkozhattak 
az érdeklődő diákok az iskolák diákjaival, tanáraival, 
és betekintést nyerhettek az adott szakmák szép-
ségeibe. Szinte minden iskola élő bemutatókkal ké-
szült a saját standján: a pincérek terített asztallal, a 
cukrászok marcipán- és cukorfigura készítéssel, az 
asztalosok barkácsolással, a fodrászok berendezett 
„fodrászszalonnal” fogadták a fiatalokat. 

5000 példányban jelent meg ebben az évben is a 
„Szak MÁzz!” 2014 Kiadvány, amely a pályaválasztás 
előtt állók számára tartalmaz hasznos információkat. 
Első része a Pályaválasztási Kiállítás rendezvényso-
rozat műsorfüzeteként adott tájékoztatást az igénybe 
vehető programokról, a második részében pedig – az 
elmúlt évek hagyományaihoz hűen − minden olyan 
információ, szakmai tartalom megtalálható, melyre 
szükségük lehet a diákoknak és az őket segítő felnőt-
teknek a pályaválasztás időszakában. 

Évek óta szoros együttműködő és koordinációs 
szerepet vállalunk azokkal a szervezetekkel, amelyek 
a pályaorientáció területén segítenek a diákoknak. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
TÁMOP-2.2.2-12/1 „A pályaori-
entáció rendszerének tartalmi és 
módszertani fejlesztése” című 
kiemelt projekt, a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara, az 
Új Nemzedék Plusz Add hozzá 
magad! program, valamint a Fő-
városi Pedagógiai Szakszolgálat 
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tartott a fővárost érintő 
hiányszakmákról, a ta-
nuló szerződésekről és 
a különböző szakmák 
helyi felvevő piacáról. 

Kovács Zsuzsanna, 
a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat Tovább-
tanulási, Pályaválasztá-
si Tanácsadó Tagintéz-
ményének igazgatója 
„Intézményesített segítség a továbbtanulóknak” cím-
mel tartotta meg előadását, Lengyel Eszter és Kiss 
Mariann az Új Nemzedék Plusz Budai Kontaktpont 
Iroda munkatársai pedig a „Mi a Pálya?” pályaorien-
tációs tanácsadás tapasztalatairól számoltak be. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP-2.4.8-12 
„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a 
munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt pro-
jekt munkatársai – Ötvös Ágnes és dr. Járai József 
Krisztián hatósági osztályvezető – a fiatal munkavál-
lalók munkavédelmi és munkajogi ismeretének bőví-
téséről nyújtottak tájékoztatást. 

Az előadások sorát Kanizsai Nagy Dóra a Re-
formátus Misszió Központ vezetőjének előadá-
sa zárta, aki a „Speciális célcsoportok pálya-
orientációja” témakörén belül a menekült és 
oltalmazást kérő fiatalok munkaerő-piaci beillesz-
kedését segítő pályaorientációs tanácsadásról és a 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Köz-
pont együttműködéséről számolt be.

Pályaorientációs Pont 
road-show

A „SzakMÁzz!” 2014 pályaválasztási rendezvény-
sorozat további lényeges programelemét, a Pályaori-
entációs Pont road-showt, ebben az évben további 
öt fővárosi intézmény saját szervezésű rendezvényé-
hez csatlakozva rendeztük meg. A jól szervezett, ér-
dekes, színes börzék több ezer látogatót fogadtak, és 
összességében elmondható, hogy a résztvevők fele 
igénybe vette a rendelkezésre álló pályaorientációs 

Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagin-
tézménye egyaránt közreműködtek a rendezvény 
megvalósításában. Ezeknek a szakmai együttmű-
ködéseknek köszönhetően érhető el szélesebb körű 
támogatás a pályaorientáció területén, ideértve a pá-
lyaválasztási tanácsadói eszközöket (Nemzeti Pálya-
orientációs Portál), a tanácsadó pontokat (Új Nemze-
dék Plusz Kontaktpont, Pályaválasztási Tanácsadó 
Tagintézmény), a pályaismeret bővítésére szolgáló 
üzemlátogatásokat, a Szakmai Nap szervezését, il-
letve a Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pá-
lyaorientációs Portál felhasználó képzést is.

Az „Irány a munka” című üzemlátogatási prog-
ramelemre a 2013. októberi meghirdetést követően 
2700 diák 75 általános iskolából jelezte részvételi 
szándékát. Eddig 38 alkalommal 1890 iskolás lá-
togatta meg az üzemlátogatást biztosító cégeket. 
A rendezvény lebonyolítása 2015-ben is folytatódik 
Budapesten további cégek, munkáltatók meglátoga-
tásával.

Szakmai nap

A „SzakMÁzz!” 2014 pályaválasztási rendezvény-
sorozat további lényeges programeleme, a Szakmai 
nap, 2014. november 5-én – hagyományteremtő 
szándékkal ebben az évben is − az Aranytíz Kultúr-
házban került megrendezésre. 

A Szakmai napot idén is Jeneiné dr. Rubovszky 
Csilla V. kerület Belváros-Lipótváros alpolgármestere 
nyitotta meg. Nyitóbeszédében kiemelte a pályaori-
entáció fontosságát és a „SzakMÁzz!” 2014 pályavá-
lasztási rendezvénysorozat hasznosságát.

Török Réka, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt szakmai vezető-
je bemutatta az új Nemzeti Pályaorientációs Portált, 
mint a pályaválasztást segítő információs tanácsadó 
felületet, és beszélt a Pályaorientációs konzulens és 
Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés-
ről, amit ajánlott a jelenlévő pedagógusoknak. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaori-
entációs munkatársa, Quitt László, színes előadást 
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szolgáltatásainkat. Tanácsadóink kérdőívekkel és 
egyéni beszélgetésekkel támogatták a tanulókat pá-
lyaválasztási döntésük meghozatalában. A „Szakma 
mozi” keretében minden helyszínen szakmákat be-
mutató kisfilmeket nézhettek meg az érdeklődők.

Partnerszervezeteink ebben az évben is csatlakoz-
tak a börzékhez, ezáltal is emelve közös megjelené-
sünk szakmai színvonalát. 

Partnereink voltak:
• TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt 

és a Nemzeti Pályaorientációs Portál
• Új Nemzedék Plusz Budai Kontaktpont Iroda
• Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
• Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Helyszíneink voltak:
2014. szeptember 23–26. 
Újpesti Kulturális Központ – Középiskolák 24. Börzéje

2014. október 7-8. 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
− II. Továbbtanulási Börze

2014. október 9.  
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház – Sulibörze

2014. október 9.  
Pestújhelyi Közösségi Ház − Képzési Börze

2013. november 6. 
Budapesti Művelődési Központ – „Na, mi a pálya?” 
Képzési, továbbtanulási és pályaorientációs Börze

Németh-Tóth Edit
munkavállalási tanácsadó
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központ, Befektetés 
Ösztönzési és Szolgáltatási 
Osztály
szolgáltatási főreferens

A szerző

Dr. Pásku Judit:
„Nekem például mihez van tehetségem?”
– A pályaorientáció és a tehetséggondozás 
kapcsolódási pontjai

A pályaorientáció társadalmi feladatának új-
rafogalmazása és a tehetséggondozás ki-
szélesítő koncepciója szükségszerűen vezet 
azokhoz az átfedésekhez, amelyek alapján a 
pályaorientáció és a tehetséggondozás kap-
csolódási pontjairól beszélhetünk. Melyek ezek 
a kapcsolódási pontok, és milyen határ húzha-
tó – húzható-e – a tehetséggondozás és pálya-
orientáció között? Írásunkban e kérdések meg-
válaszolásához kínálunk támpontokat.

A címben szereplő kérdés Lázár Ervin Szegény  
Dzsoni és Árnika című meseregényében hang-
zik el annak a kisembernek a szájából, aki a 
ket tős meseszövésben az író partnere. Talán 
a válasz sem érdektelen témánk szempont-
jából: „Majd ha megnősz, kiderül.”  

– Az emberek nem tudják magukról, hogy miben 
ügyesek?

– Nagyon sokszor nem tudják. Mással foglalkoznak, 
mint amihez tehetségük van.

– Pedig mindenkinek van valamihez tehetsége?


