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Tisztelt Kolléga!

Januári kiadványunkat azzal a céllal készítettük, hogy néhány fontos és hasznos informá-
cióval segítsük a középiskolai osztályfőnökök munkáját, valamint a továbbtanulás előtt 
álló diákokat. Bemutatjuk a hazai és a nemzetközi felsőoktatásra vonatkozó témákat és a 
hatályos jogszabályokban lévő változásokat. Mivel a változások nem csak a felsőoktatást, 
hanem a az érettségihez kötött középfokú szakmák tanulását is érinti, így az OKJ–val kap-
csolatos legfontosabb változásokról is tájékozódhatnak. 

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás
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A fenti, pályaválasztást segítő ellátások térítésmentesen igényelhetőek .

A szülők és a diákok térítésmentes egyéni pályaválasztási tanácsadásra jelentkezhetnek
a https://palyavalasztas .hmpedszakszolgalat .hu/ vagy a  www .hmpedszakszolgalat .hu oldalakon .

Pályaválasztást, továbbtanulást 
segítő tevékenységeink

Feladatunk a pályaismeret bővítése, az ön-
ismeret mélyítése, a tanulók támogatása 
abban, hogy képessé váljanak a számukra 
elérhető lehetőségek mérlegelésére, jövőjü-
ket érintő tervek, célok megfogalmazására. 
Feladatunk továbbá széleskörű, naprakész 
információk és átfogó keret biztosítása az 
oktatási rendszerről, továbbtanulási út-
vonalakról, szakmák, pályák világáról, a 
munkaerőpiac sajátosságairól, valamint a 
tanulók adottságainak, tanulási képessé-
geinek, irányultságának szakszerű vizsgá-
lata: erősségeik, készségeik, képességeik, 

érdeklődési irányuk, értékeik, motivációik 
feltérképezése. A tanácsadás során segít-
jük a diákokat, hogy a munkaerő-piaci igé-
nyeket, foglalkoztatási és továbbtanulási 
lehetőségeket figyelembe véve, személyes 
adottságaiknak és érdeklődésüknek meg-
felelő irányba induljanak el.
A tanácsadás igénybe vétele az életpálya 
döntési pontjaihoz köthetően, különösen a 
középfokú iskolaválasztás, középiskolai fa-
kultációválasztás, a középfokú iskola utáni 
továbbtanulás, iskolaváltás, illetve pálya-
korrekció esetén indokolt.

További tevékenységeink:
•   Iskolaválasztási, információs tanácsadás
•   Egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás 5-13. évfolyamig
•   Szülői konzultációk, szülői értekezletek
•   Önismereti csoportfoglalkozások
•   Tanulás-módszertani egyéni és csoportos tanácsadás
•   Tehetséggondozással kapcsolatos tanácsadás
•   Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás

10. és 12. évfolyamos tanulók továbbtanulási, pályaválasztási döntésének támogatása:
Csoportos és egyéni formában is dolgozunk a diákokkal. A csoportos foglalkozás alkalmával 
önértékelő érdeklődés kérdőíveket töltenek ki a tanulók és ismertetésre kerülnek a felsőokta-
tási rendszer sajátosságai, bemeneti követelményei és a pontszámítási rendszer. A csoportos 
foglalkozásokat egyéni tanácsadás követi, mely során kétszemélyes helyzetben kitérünk az 
önismereti kérdőívek eredményeire, elemezzük a tanuló terveit, céljait, elképzeléseit, a to-
vábbtanulás irányait és a lehetséges felvételi stratégiákat. 10. évfolyamon a fakultációválasz-
tás, míg 12. évfolyamon a jelentkezéssel kapcsolatos teendők a hangsúlyos kérdéskörök.
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Felsőfokú továbbtanulás
felvételi rendje

Az alábbiakban a felsőoktatási intézmények által a 2020. szeptemberben induló felvéte-
li eljárásban meghirdetett alapképzési (A), osztatlan mesterképzési (O), felsőoktatási 
szakképzési (F) és mesterképzési (M) szakokra való jelentkezés fontosabb időpontjait 
gyűjtöttük össze a felsőfokú továbbtanulás előtt álló tanulók számára.

2020. február 15. éjfélig lehet jelentkezni a felsőfokú intézményekbe a www.felvi.hu 
honlapon. A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag 
elektronikus úton lehet jelentkezni regisztrációt követően az E – felvételi rendszerén 
keresztül. A felvételivel kapcsolatos szabályok és tudnivalók a Felvi honlapján meg-
található Felvételi tájékoztatóban tanulmányozhatók.

2020. február 20. A jelentkezés hitelesítésének határideje, melynek legegyszerűbb 
módja az Ügyfélkapuval történő hitelesítés. (Ügyfélkapus regisztrációt bármely 
természetes személy kezdeményezhet a regisztrációs szervnél – bármelyik okmá-
nyirodában, kormányablakban, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképvisele-
ten – vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személy-
azonosító igazolvány birtokában az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi 
felületen.)

2020. április 19. Ekkor kezdődik az E-felvételi ügyintézési időszaka. A jelentkező fo-
lyamatosan nyomon követheti személyes adatait, jelentkezéseit, ellenőrizheti a fel-
töltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, a közhiteles nyilvántartásból 
származó információkat és adatokat, valamint láthatja a felvételi pontjait, letöltheti 
a Hivatal által küldött hivatalos értesítéseket, határozatokat, végzéseket (pl. hiány-
pótlási felszólítás, besorolási határozat stb.).

2020. június 25. Amennyiben az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása so-
rán megállapítják, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyúj-
totta be, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, azaz 2020. 
június 25-ig felszólítást kap a hiányok pótlására. A hiánypótlás E-felvételiben történő 
megjelenéséről a Hivatal e-mailben értesíti a jelentkezőket. 
A jelentkezők legkésőbb eddig az időpontig általános tájékoztatást is kapnak az 
egyes pontszámítási módokhoz szükséges adatokról és dokumentumokról, valamint 
a már benyújtott dokumentumok ellenőrzési lehetőségéről. Az általános tájékoztató 
és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási felhívás nem azonos.
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Mit jelent a három betű?

2020. július 9. A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizáró-
lag egy alkalommal módosítható, legkésőbb 2020. július 9-ig. Ez azt jelenti, hogy az 
esetleges sorrendmódosítás után többször már nem lehet változtatni a sorrenden, 
illetve egy már benyújtott sorrend-módosítási kérelmet sem lehet visszavonni. (Az 
egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élnie, ha valamely okból 
megváltozott az a preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette.)

2020. július 23. Várhatóan eddig az időpontig határozzák meg a felvételi ponthatáro-
kat. Ennek során minden jelentkező esetében megállapítják, hogy melyik jelentkezé-
si helyre nyert, illetve nem nyert besorolást.

2020. augusztus 5. Az Oktatási Hivatal legkésőbb eddig az időpontig besorolási dön-
tést hoz, és elektronikus úton értesíti a jelentkezőket. A besorolási döntésben a Hiva-
tal megállapítja, hogy a jelentkező mely az általa megjelölt szakok közül érte el a felvé-
telhez szükséges ponthatárt. A besorolási határozat az E-felvételi felületéről tölthető le.

2020. augusztus 8. A besorolást nyert jelentkezőnek legkésőbb eddig az időpontig 
küldi meg az érintett felsőoktatási intézmény az ún. felvételi határozatot, melyben 
tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként 
meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.

forrás:  www.felvi.hu   
 https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ Federics Ibolya

szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó

Összeállította:

Az alábbiakban a felsőoktatási felvételiben meghirdetett képzések jelmagyarázatát 
foglaljuk össze táblázat formájában:

Képzés szintje Munkarend Finanszírozás

A      Alapképzés N     Nappali Á     Állami ösztöndíjas képzés
O     Osztatlan (mester) képzés L     Levelező K     Önköltséges képzés
M     Mesterképzés E     Esti
F      Felsőoktatási szakképzés T     Távoktatás forrás: palyavalasztas.fpsz.hu

A ÁN példa: gépészmérnöki
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Pontszámítási kalauz

Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszá-
mítási módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és telje-
sítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki.
Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi 
összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. 
A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok 
(maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Az alábbiakban a felsőfokú felvételivel kapcsolatos pontszámításról, 
illetve a többletpontokra vonatkozó információkat gyűjtöttük össze.

A felvétel alapvető feltételei

1.  Felsőoktatási szakképzés (F), alapkép-
zés (A), valamint osztatlan mesterkép-
zés (O) esetén is érettségi bizonyítvány.

2.  Alapképzés (A), valamint osztatlan mes-
terképzés (O) esetén főszabályként kri-
térium, hogy a jelentkező rendelkezzen 
az adott szakra meghatározott, lega-
lább kettő, az érettségi pontokba be-
számítható érettségi vizsgaeredmény-
nyel a megfelelő szinten (közép- vagy 
emelt szint), kivéve, ha a felsőoktatási 
intézmény érettségi vizsgaeredmények 
helyett gyakorlati vizsga vagy felsőfokú 
oklevél alapján számít felvételi pont-
számot.

3.  Alapképzés (A), valamint osztatlan mes-
terképzés (O) esetén a jelentkezőnek 
rendelkeznie kell legalább egy emelt 
szintű érettségi vizsgaeredménnyel 
(a művészet és művészetközvetítési 
képzési terület szakjaira, az edző alap-
képzési szakra, valamint az osztatlan 

művészeti tanárképzés szakjaira [ahol 
csak gyakorlati vizsga van] jelentkezők 
kivételével). 

4.  Az intézmények által előírt kizáró jel-
legű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pá-
lyaalkalmassági vizsga stb.) teljesítése, 
amelyek eredménytelensége esetén a 
jelentkező számára nem számítható fel-
vételi összpontszám.

5.  Alapképzésre (A), osztatlan mesterkép-
zésre (O), felsőoktatási szakképzésre 
(F), valamint mesterképzésre való je-
lentkezés esetén a jelentkező felvételi 
összpontszámának el kell érnie a jog-
szabályban meghatározott minimum-
pontszámot.
•    alapképzés (A), valamint osztatlan 

mesterképzés (O)esetén 280 pontot,
•    felsőoktatási szakképzés (F) esetén 

240 pontot.
•    mesterképzés (M) esetén – 100 pon-

tos rendszerben – 50 pontot.
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Emeltszintű érettségi: Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érett-
ségi vizsgáért többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait 
az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési 
szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen emelt szintű 
érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható.
Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, ameny-
nyiben – részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámí-
tásra!

Nyelvtudás: A magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többlet-
pont jár a következő módon:
•  B2  (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) állami-

lag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
•  C1  (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag 

elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.
Ha a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű 
érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat 
csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 többletpontra jogosult
•  a hátrányos helyzetű,
•  a fogyatékossággal élő,
•   a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondo-

zási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermek-
nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező.

Többlet pontok

A felvételi eljárás során beszámítható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet 
abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjai-
nak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

•   Jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó 
többletpontok emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (amennyiben abból szá-
mítható érettségi pont), nyelvtudásért, esélyegyenlőségért,

•   Képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti verse-
nyeredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján)

Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát külön felszólí-
tás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az igazoló doku-
mentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2020. július 9-ig igazolja.
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Tanulmányi és művészeti verseny eredmények: Különböző tanulmányi, művé-
szeti és szakmai versenyeken szerzett eredmények alapján a jelentkező minimum 25 
– maximum 100 többletpontot kaphat az elért eredményétől függően, ha teljesíti a 
jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.

Az alábbi versenyeken elért eredményekért jár többletpont:
•  Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),
•  Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV)
•  Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (ÁSZÉV),
•  Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK),
•  Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny,
•  Országos Művészeti Tanulmányi Verseny,
•  Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV).

Szakképesítés: A szakképesítés után járó többletpont kizárólag OKJ-bizonyítvány 
alapján kapható. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakma-
számú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többlet-
pont adható.
Nem adható többletpont például a technikusi bizonyítvány, a szakmunkás bizonyít-
vány, az érettségi-képesítő bizonyítvány, a szakközépiskolai képesítő bizonyítvány, az 
ECDL-bizonyítvány, illetve tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítványok, oklevelek 
alapján.

Sporteredmény: Országos, vagy nemzetközi sportversenyen elért helyezésért, valamint 
Olimpiai játékokon való részvételért minimum 10 – maximum 50 pontra lehet jogosult.

A felsőfokú pontszámításról, valamint a beszámítható többletpontokról bővebb tájékoz-
tatást a www.felvi.hu oldalon találhatnak.

forrás: www.felvi.hu

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó

Összeállította:
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A felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján az alábbi alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok eseté-
ben, a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt 
(minimumpontszámot) az alábbiak szerint határozta meg: 

Állami ösztöndíjas képzések 
minimum ponthatárai 2020-ban

Alapképzési szak neve Minimális felvételi követelmény (pontszám)
alkalmazott közgazdaságtan 400
anglisztika 320
emberi erőforrások 400
gazdálkodási és menedzsment 400
gyógypedagógia (összes szakirány) 310
igazságügyi igazgatási 350
kereskedelem és marketing 400
kommunikáció- és médiatudomány 400
közösségszervezés - humánfejlesztő szakirány 310
közösségszervezés - ifjúsági közösségszervező szakirány 310
közösségszervezés - kulturális közösségszervező szakirány 310
lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320
magyar 310
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 350
műszaki menedzser 320
nemzetközi gazdálkodás 400
nemzetközi tanulmányok 400
ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310
pénzügy és számvitel 400
politikatudományok 320
pszichológia 400
régészet 340
sport- és rekreációszervezés 
(rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány) 320

sport- és rekreációszervezés (sportszervezés szakirány) 320
szabad bölcsészet 340
szociológia 320
tájrendező és kertépítő mérnöki 325
történelem 320
turizmus-vendéglátás 400

Osztatlan képzés neve Minimális felvételi követelmény (pontszám)
agrármérnöki 300
állatorvosi 400
általános orvos 380
építészmérnöki 330
erdőmérnöki 300
fogorvos 390
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 400
gyógyszerész 380
jogász 350
tanárképzés 305

forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas
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OKJ-s képzések átalakulása 2020-tól

A Magyar Közlöny 2019. szeptember 30-i 
162. számában jelent meg az Országos 
Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) 2020. 
szeptember 1-jétől hatályos változata, 
mely több változást is hoz az OKJ rendszer-
ben tanulható szakmákról. Az új OKJ szak-
képesítések és szakképesítés-ráépülések 
táblázatban jóval kevesebb szakma szere-
pel, többségüket iskolai rendszerű képzés-
ben nappali vagy esti tagozaton, két vagy 
három év alatt lehet majd megszerezni. A 
képzésben résztvevők az alapszakmákhoz 
tartozó gyakorlati ismereteket lehetőség 
szerint duális partnerek, cégek közremű-
ködésével, valós munkakörnyezetben sa-
játíthatják majd el.
Iskolarendszeren kívüli, tanfolyami formá-
ban sokkal kevesebb szakmát lehet majd 
elsajátítani a jövőben. A felnőttképzési 
intézmények 2020. december 31-ig indít-
hatnak a régi (2019-es) OKJ szerinti képzé-
seket, ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. 
december 31-ig kell lebonyolítaniuk.
Az új OKJ-ban továbbra is a szakmák egy 
része alapfokú végzettségre, másik része 
pedig érettségire épül. A gimnáziumi érett-
ségivel rendelkezőknek és az egyetemi 
tanulmányaikat feladó fiataloknak lehe-
tőségük lesz kétéves technikumi képzésre 
jelentkezni.
A részszakképesítéseket viszont csak tan-
folyami formában lehet majd megszerezni 
100-720 óra alatt - ezek vagy nem igényel-

nek iskolai végzettséget, vagy alapfokú 
iskolai végzettségre vagy meghatározott 
bemeneti kompetenciára épülnek.
Az új rendszerben a szakmát választók sok-
kal átláthatóbb és egyértelműbb képesíté-
sek közül tudnak majd választani. Az eddig 
az OKJ-ban szereplő több mint 700 szak-
képesítés helyett a szakképző intézmények 
jövőre 174 szakma képesítését tudják kínál-
ni. Az átalakítás célja, a munkavállalók és 
a munkáltatók számára is átláthatóbb, a 
gyorsan fejlődő gazdasági környezet igé-
nyeihez jobban igazodó új képzési rend-
szer kialakítása.
Azok a diákok és szüleik, akik nincsenek 
elegendő információ birtokában a tovább-
tanulás, szakmatanulással kapcsolatban, 
számukra pályaválasztási tanácsadó szak-
embereink egyéni tanácsadás keretén be-
lül nyújtanak segítséget.

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó

forrás:  www.eduline.hu
  www.ikk.hu 
  229/2019. (IX.30) Korm. rendelet
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Euroguidance Magyarország és az ESC Önkéntes programjának bemutatása

Határon túli mobilitási lehetőségek

Az Euroguidance egy hálózat tagja, amely 
jelenleg 34 országból áll. A szervezet egyik 
fő célkitűzése, az európai dimenzió ter-
jesztése a pályatanácsadásban, mely ér-
dekében igyekeznek a pályaválasztással 
foglalkozó szakemberek együttműködését 
támogatni, a nemzetközi illetve hazai jó 
gyakorlatokat összegyűjteni és terjeszte-
ni, illetve tájékoztatást adnak az itthon 
működő tanácsadói hálózatról. Emellett 
foglalkoznak pályaválasztást támogató 
eszközök fejlesztésével, mint például az 
„Én utam” társasjáték, amely elérhető az 
alábbi linken: http://euroguidance.hu/#!/
tanacsadas/tarsasjatek 

Az Euroguidance másik fő célja az infor-
mációnyújtás a tagországokban elérhe-
tő oktatási és képzési lehetőségekről, a 
mobilitás feltételiről, csereprogramokról, 
ösztöndíj lehetőségekről, illetve önkéntes 
valamint gyakornoki munkáról. 

Tapasztalatunk szerint sok továbbtanu-
lás előtt álló fiatal nagyon keveset tud a 
külföldi lehetőségekről illetve arról, hogy 
egyes országokban milyen feltételekkel 
tud továbbtanulni. Sokan azt hiszik, hogy 
olcsóbb és jobb a külföldi oktatás, valójá-
ban bizony sok országban jóval több tandí-
jat kell fizetni, mint itthon. Természetesen 
vannak országok, ahol valóban ingyenes a 
felsőoktatás, de lehet, hogy a lakhatás és 
kinti élet lenne sokkal költségesebb. Ha 
valaki mégis külföldön szeretne tanulni, az 
Euroguidance honlapján nagyon sok hasz-
nos információt és linket megtalál a külön-
böző országok oktatási rendszeréről, tan-
díjakról, továbbtanulás feltételeiről: www.
euroguidance.hu

Jelenleg három ország, Ausztria, Dánia és 
Németország oktatási rendszeréről, pályá-
zati és oktatási lehetőségeiről találhatunk 
részletes információkat az euroguidance 

Tanácsadói munkánk során sok fiatallal találkozunk, akik szeretnék külföldön folytat-
ni tanulmányaikat. Legtöbben egyetemet, főiskolát keresnek Európa különböző or-
szágaiban, de vannak olyanok is, akik gyakorlatot vagy önkéntes munkát végeznének 
külföldön. Sokan nem tudják, hogy az Európai Uniónak köszönhetően működik Ma-
gyarországon egy olyan szervezet, amely információval és hasznos tanácsokkal látja 
el azokat a fiatalokat, akik nem csak itthon képzelik el tanulmányaikat. Ez a szervezet 
az Euroguidance Magyarország, amely jelenleg az Európai Bizottság Erasmus+ prog-
ram keretein belül működik. Az Erasmus+ program az Európai Unió programja, mely 
az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja. Egyik kiemelt célja 
a tanulmányi mobilitás elősegítése az unión belül, illetve a fiatalok kulcs kompetenci-
áinak, készségeinek fejlesztése, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra kikerülve 
minél sikeresebbek legyenek.
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honlapján. Természetesen, ha valakit más 
ország érdekel az oldalon található elérhe-
tőségeken tud tájékoztatást kérni.

Fontos kiemelnünk, hogy a fiatalok mobi-
litását és kompetenciafejlesztését az ESC 
az Európai Szolidaritási Testület önkéntes 
programja is támogatja és segíti. Tulajdon-
képpen ennek a programnak a keretében 
lehetősége van minden 18 és 30 év közöt-
ti fiatalnak az unió bármely országában 
közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy 
szakmai projektmunkában részt venni.  
Ez az önkéntes munka lehet pár hónapos, 
vagy 12 hónapig tartó is, de csak egyszer 
lehet igénybe venni, ezért fontos, hogy 
a fiatal átgondolja, hogy mennyi időre, 
hova szeretne kimenni. A projekt fizeti az 
utazás 90%-át, a szállást, napi háromszori 
étkezést, sőt még zsebpénzt is adnak. Sok 
területen lehet önkéntes munkát végezni, 
miközben a fiatalok megtanulják az adott 
ország nyelvét, kultúráját, gyakorlatot és 
barátokat szereznek.

Nagyon hasznos lehet ez a program, azok-
nak a diákoknak, akiket esetleg nem vettek 
fel a választott egyetemre, vagy valami mi-
att nem szeretnék megkezdeni a felsőokta-
tási tanulmányukat. Azoknak is nagy segít-
ség lehet, akik nyelvvizsgát szeretnének, 
de nem elegendő nekik az iskolai nyelvta-

nulás és szeretnének pár hónapot külföl-
dön nyelvet tanulni. Nem elhanyagolható 
tény, hogy a program fontos szerepet játsz-
hat a fiatalok személyiségfejlődésében és 
tapasztalat szerzésében egyaránt. 

Mindent, amit az ESC önkéntességről tudni 
kell, az alábbi linken megtalálható: http://
www.fve.hu/evs.html

Ha egy fiatal nem itthon képzeli el a tovább-
tanulását, vagy csak szeretne más kultú-
rát megismerni, tapasztalatokat gyűjteni, 
rengeteg lehetőség áll előtte. Szerencsére 
sokan dolgoznak itthon annak érdekében, 
hogy minél hasznosabb információkhoz 
jussanak a fiatalok. Amennyiben kérdés 
merülne fel a fentebb leírt mobilitási lehe-
tőségekről a szakszolgálat tanácsadóihoz 
is fordulhat segítségért.

Tóth – Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó

Az alábbiakban Euroguidance különböző társhálózatait gyűjtöttük össze,  
melyek szintén hasznos információkat tartalmaznak a mobilitási lehetőségekről: 
Tempus Közalapítvány: oktatási, képzési, ifjúsági és sport programok . 
Alájuk tartozik az Erasmus+ program is: https://tka .hu/  
Munkavállalás az EU-ban: https://eures .munka .hu/
Ifjúsági mobilitás: ifjúsági cserék, ifjúsági szakemberek mobilitása: http://www .eurodesk .hu/
Minden az Erasmus+ programról: http://www .eplusifjusag .hu/hu/
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A kezdőoldal tanácsadást igénylő jelentke-
zési lappal nyit, így lehetőség nyílik az ide 
látogató számára elektronikus bejelentke-
zésre. Ezen a felületen keresztül jelentkez-
hetnek pályaválasztás előtt álló általános 
iskolások és szüleik, fakultációválasztás, 
valamint felsőfokú továbbtanulás, szak-
matanulás előtt álló középiskolás tanulók, 
illetve szüleik és pedagógusok is.
A weblap igen interaktív, a pályaválasztás 
iránt érdeklődő célcsoportok számára sok 
hasznos információt tartalmaz. Több me-
nüpont is segít eligazodni az online felüle-
ten. A honlapra látogatók a szolgáltatások 
menüpontban tájékozódhatnak a pálya-
választási tevékenységeinkről. A hasznos 
anyagok menüpontban interaktív játékok 
érhetők el több korosztály számára. A le-
tölthető anyagok részben online lapozható 
formában olvashatók a szakszolgálat mun-
katársai által rendszeresen készített, peda-

gógusoknak szóló pályavá-
lasztási kisokos tájékoztató 
füzetek, melyek aktuális 
pályaválasztással, tovább-
tanulással kapcsolatos in-
formációkat tartalmaznak.  
Ugyanitt elérhető a Heves 
megyei Továbbtanulási, 
pályaválasztási tájékoztató 

könyv általános iskolai tanulók részére.
A munkatársak menüpontban a pályaválasz-
tási tanácsadók telefonos, e-mail-es és irodai 
elérhetőségei találhatóak. A honlapon ese-
mény naptárban tájékozódhatnak az érdek-
lődők a pályaválasztással kapcsolatos fontos 
időpontokról, illetve rendezvényekről.

Munkatársaink várják továbbtanulással, pá-
lyaválasztással kapcsolatos jelentkezésüket.

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó

https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/

Bemutatjuk honlapunkat

A 2018/2019-es tanévben indítottuk el online pályaválasztási felületünket azzal a cél-
lal, hogy pályaorientációs, valamint pályaválasztási tevékenységeink minél szélesebb 
körben elérhetőek legyenek Heves megyében. A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat honlapja jelenleg fejlesztés alatt áll, azonban a jobb felső sarokban lévő mosolygós 
napocskára kattintva tovább léphetünk a szakszolgálat pályaválasztási felületére.
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Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
3300 Eger, Régi cifrakapu. u. 28.    OM azonosító: 101898

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás • Tel.: 06 30 783-8048

3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
3200 Gyöngyös, Dr. Puky Árpád utca 5-7.

Elérhetőségeink

Bejelentkezés tanácsadásra
www.hmpedszakszolgalat.hu

Borsné Horváth Edina
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Boldog Beáta
szakvizsgázott tehetségfejlesztő és pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Ivády Tímea
munka-és pályatanácsadó szakpszichológus

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Tresó Kinga
pszichológus

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Munkaközösség vezető


