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Feladatok és tevékenységek

A következő kérdésekre kaphat választ:
 Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek
ebben a szakmában?
 Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia?
(anyagok, szerszámok, műszerek, gépek…)
 Hol végzi a munkáját?
(szabadban, műhelyben, irodában, üzletben…)
 Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel
van dolga?
(vevő, ügyfél, kolléga…)

Piacfelügyelő

FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Az áruk, termények cseréjének, adás-vételének története majdnem egyidős az
emberiséggel. Már az ókortól kialakultak az e tevékenységre szolgáló terek, a
piacok.
A piacok nem csak a kereskedelemben játszottak jelentős szerepet, hanem a
társadalomszervezésben is. Főleg a középkortól gyakran előfordult, hogy az
árusítás színtereinek környékén települések kezdtek kialakulni. Szerte
Európában, de hazánkban is sok város a piacainak köszönhette fejlődését.
Gondoljunk

csak

nagyobb

mezővárosainkra: Kecskemétre,

Ceglédre,

Szegedre, Debrecenre. A városi hatóságok gyakran kötelezték a környező
falvak lakóit, hogy a városi piacokon adják el terményeiket. A kereskedés
rendjét az úgynevezett piaci joggal szabályozták. A visszaélések és csalások
elkerülését a piaci bíráskodás segítette.
A kereskedelem zavartalan menete ma is megkívánja az ellenőrzést, melyet a
piacfelügyelet végez.
Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában?
A piacok működési rendjét kormány- és önkormányzati rendeletek
szabályozzák. Az üzemeltetőnek be kell tartania azokat az előírásokat, és
rendelkeznie kell a zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenek
engedélyekkel. Ezeket a hatóságok ellenőrzik, így például az Állami
Népegészségügyi

és

Tisztiorvosi

Szolgálat

(ÁNTSZ),

a

Vám-

és

Pénzügyőrség vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A fenntartónak folyamatosan ellenőriznie kell a vásár és piac rendjét,
gondoskodnia kell az árusok és portékájuk elhelyezéséről, üzemeltetnie kell a
rendeletek által előírt szociális és egészségügyi helyiségeket, gondoskodnia
kell a jogszabályok betartatásáról. E kötelezettségének a piacfelügyelő útján
tesz eleget.
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Egy piac felügyelete szerteágazó tevékenységgel és ügyintézéssel jár.
A szakma részleteiről B. János piacfelügyeleti vezető tájékoztat.
„Vezetőként a városban három terület tartozik hozzám: a belvárosi
vásárcsarnok, a nagybani piac, és az Sz. városrészben lévő úgynevezett
kispiac. Egy átlagos napon ötkor bejövök, és ellenőrzöm, mikor érkeztek a
kollégák. Kiosztom a feladatokat (a helypénzszedők már tudják a dolgukat), a
piacfelügyelő munkatársakkal megbeszélem a napi teendőket. Végigjárjuk a
területet, ellenőrizzük a takarítást és az áruk kipakolását, a helypénzszedést.
Szükség esetén igyekszem orvosolni a különböző problémákat. Ezzel megy el a
délelőttünk.”
A munkaidő további részében a piacfelügyelő folyamatosan szervezi, irányítja
a piac életét, és a felmerülő problémák megoldásán dolgozik. Kapcsolatot tart
az árusokkal, kijelöli az árusítási területüket, beszedi tőlük a helypénzt.
Biztosítja nekik a szerződésekben vállalt működési feltételeket, kezeli a
felmerülő panaszokat. Ellenőrzi a jogszerű árusítást igazoló hatósági
engedélyeket, őstermelői igazolványokat, okmányokat, a jogszabályok
betartását. Jogsértés esetén értesíti a fenntartót és az illetékes hatóságot.
Gondoskodik a piac használatában álló vagyon védelméről.
Biztosítania kell a piac és az azt körülvevő terület tisztán tartását, különös
tekintettel az egészségügyi helyiségekre.
Az árusokat köteles folyamatosan tájékoztatni az árusítási előírásokat érintő
jogszabályokról.
Ellenőrzi a piacon használatos mérőeszközök hitelességét, közreműködik a
szakhatóságok által végzett vizsgálatokban, és kapcsolatot tart a piac
üzemeltetését felügyelő szervekkel.
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Elvégzi adminisztrációs feladatait, szerződéseket, jegyzőkönyveket ír, vezeti
az ellenőrzési naplókat.
Rendszeresen tájékoztatja közvetlen felettesét a piacon történő jelentősebb
eseményekről.

Feladatai

közé

tartozik

az

alárendelt

dolgozók

munkavégzésének megszervezése, beosztásuk elkészítése, a napi teendők
kiosztása, és az elvégzett feladatok ellenőrzése. Megszervezi oktatásukat, és
ismereteiket számon kéri.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia?
Mivel a piacfelügyelőnek munkája során sok az adminisztratív kötelezettsége,
ezért viszonylag gyakran kénytelen papírmunkát végezni. Ezt hagyományos
eszközökkel,

vagy

manapság egyre

gyakrabban

a

számítástechnika

igénybevételével oldja meg. Legalább alapszinten képesnek kell lennie a
számítógép használatára, valamint az egyéb irodatechnikai szerkezetek
(nyomtató, szkenner, fénymásoló, fax, telefon, mobiltelefon, pénztárgép)
működtetésére. Lassan elengedhetetlen készség az internet alkalmazása, ami
ebben a szakmában is megkönnyíti az ügyintézést.
„Én főleg a számítógépet és az autómat használom, amivel a piacok között
ingázom, nem is keveset. Nekem ezek a létfontosságú munkaeszközök” –
mondja József.

Hol végzi a munkáját?
A piacfelügyelő munkáját részben zárt helyen, részben pedig a szabadban
végzi, bár ez attól is függ, milyen az adott piac. Az irodájában tárgyal, köt
szerződéseket és adminisztrál, viszont az áruval és árusokkal végzett munkája
során olykor a külső helyszínen dolgozik.
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„Főleg bent a csarnokban, az asztaloknál, a pénzbeszedésnél, és kint a
vásártéren dolgozom. Körülbelül tevékenységem ötöde az irodai munka, a
többi részét kint, a területen végzem.”

Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga?

Ezen a területen a munkavállaló sok emberrel tart kapcsolatot szóban vagy
írásban. A vevőkkel és az árusokkal egyaránt tudnia kell kommunikálni,
irányítania kell a piaci folyamatokat, amihez folyamatosan együtt kell
működnie a munkatársaival, valamint a különféle hivatalok alkalmazottaival.
„Tizennyolc ember dolgozik a kezem alatt, tizennégy helypénzszedő és négy
piacfelügyelő. Plusz én felügyelem a takarítókat és a biztonságiakat is, bár ők
nem közvetlenül a cég alkalmazottai. Minden nap egyeztetek a piac
igazgatójával, és a munkámat heti rendszerességgel ellenőrzi a belső ellenőr.
Az APEH, az állategészségügyi és élelmiszer-egészségügyi hatóságok
munkatársaival is sokat találkozom, mikor a piacunkon vizsgálódnak.
Kötelességem elkísérni őket hivatalos útjukon, no meg itt vannak még az
árusok és a vevők is.”
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Követelmények

A következő kérdésekre kaphat választ:
 Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel
jár a munkavégzés?
 Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal
járhat a szakma gyakorlása?
 Milyen egészségügyi követelményeket támaszt
ez a szakma?
 Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező
ebben a szakmában?
 Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni
ehhez a szakmához?
 Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben
a szakmában?
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Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés?
Nagyfokú fizikai megterhelést nem jelent ez a munka a dolgozónak. Az irodai
feladatok ellátása során a papírmunkák elvégzése és a pénzzel való
foglalkozás nagy figyelmet követel. A hosszas ülőmunkától és a számítógép
háttérsugárzásától egy idő után kellemetlen tünetek jelentkezhetnek, de a
külső helyszínen kedvezőtlen időjárási körülmények is befolyásolhatják a
munkavégzést.
A panaszok kezelése, a piaci rend betartatása, a hivatali ügyintézés és az
ellenőrzések során adódhatnak stresszt okozó helyzetek. Ezeket kellő
udvariassággal, empátiával, megfelelő konfliktuskezelési technikákkal és jó
beszédkészséggel kell megoldania.
„Lényeges, hogy minden pontosan, a megbeszélt rend szerint haladjon, és
betartassuk a szabályokat. Sokféle emberrel foglalkozunk, és mindenki más.
Tudnunk kell bánni velük, még ha akadnak is olyanok, akik nem az
elvárásainknak megfelelően közelítenek hozzánk.
Rendet kell tartanunk, amit nem mindenki vesz jó néven. Így sokszor ér minket
szóbeli támadás, plusz még az elemekkel is meg kell küzdenünk. Nekünk el kell
végeznünk a munkánkat, ha esik, ha fúj. Fizikai terhelésnek is ki vagyunk téve
–ez vitathatatlan –, de inkább a lelki nyomás a jellemző.”

Milyen környezeti
gyakorlása?

ártalmakkal,

hátrányokkal

járhat

a

szakma

Kisebb-nagyobb fizikai vagy lelki eredetű panaszok előfordulhatnak az
említett okok miatt. A sok ülőmunka és a rossz testtartás fej-, nyak-, tarkóvagy gerincfájdalmakat okozhat. A tartós munkavégzés a monitor előtt
kimerítheti a szemet, illetve fejfájást, a koncentrációs képesség csökkenését
eredményezheti.
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Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma?
A foglalkozás gyakorlásához szükséges
egészségi követelmények:
•

jó látás

•

jó szaglás

•

megfelelő érzékelés
tapintással

•

fogyatékosság

A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi
tényezők:

A felügyelőnek fel kell tudnia ismerni a nem megfelelő minőségű árut, ezért
az érzékszerveknek jól kell funkcionálniuk. Ez fokozottan igaz azokra, akik
gombavizsgálattal foglalkoznak.
Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában?
A piacfelügyelői szakma annak ajánlható leginkább, aki szeret emberekkel
dolgozni, és tud is bánni velük. Kellően határozott és döntőképes, ugyanakkor
képes az együttműködésre és a konfliktushelyzetek higgadt, pozitív
szemléletű kezelésére. Jó kommunikációs képesség szükséges a kiterjedt
kapcsolati rendszer miatt, minden társadalmi csoport képviselőjével meg kell
tudni értetnie magát. Ezt a tevékenységet nagyfokú felelősségtudattal lehet
csak végezni, mert a piacfelügyelő hanyagsága a vásárlók egészségét is
veszélyeztetheti.
Nem árt, ha a jelentkező képes rendszerben gondolkodni, és előre tervezni.
Járatos valamennyire a technikai eszközök használatában, és a műszaki rajzok
olvasásában.
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„Elvárás, hogy a kolléga józan életvitelű legyen. A napi munkát az előzetes
rend szerint végezze el, legyen becsületes, a pénzzel számoljon el.
Tisztelettudás, precizitás, magabiztosság: ezek a tulajdonságok szükségesek a
szakmához.”

Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához?
Gyakran dolgozik szerződésekkel. Ezért a magyar nyelvtani szabályok
hibátlan ismeretén és a világos, értelmes kifejezésmódon kívül az is fontos,
hogy értse és használja a hivatalos és szakmai nyelvezetet, szakzsargont. A
költségvetések készítéséhez, a pénztár kezeléséhez, a pénzzel való bánáshoz
jól kell tudnia számolni, ezért a matematikai ismeretek is fontosak.
Mindezek csak az alapfeltételek a piacfelügyelői feladatok megfelelő
színvonalú ellátásához.
Emellett járatosnak kell lennie az egyes kereskedelmi áruk forgalmazásának
szabályaiban, a piaci értékesítésre vonatkozó jogszabályok alkalmazásában.
Ismernie

kell

a

jövedéki

termékekre

vonatkozó

szabályozást.

A

piacfelügyelőnek rendelkeznie kell gombaszakellenőri vizsgával.
Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?
„Nekem erdőmérnök az eredeti végzettségem. Mindig is nagyon szerettem a
természetet, a növényeket. Gombaszakértői papírral rendelkeztem, és ezért
kért fel az igazgató erre a pozícióra. Gondoltam, megpróbálom – és sikerült.
Az igazat megvallva nem egy egyszerű szakma ez. A gombavizsgálatot nagyon
szeretem, de az emberekkel néha igen nehéz. A nagy számok törvénye alapján
mindig belebotlunk problémás esetekbe, és én nem igazán kedvelem a
rendészeti tevékenységet” – meséli József.
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Szakképzés

A következő kérdésekre kaphat választ:
 Mit kell tanulni a szakképzés során?
 Hol történik a szakképzés?
 Milyen iskolai előképzettségre van szükség?
 Mennyi ideig tart a szakképzés?
 Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e
támogatás?
 Mekkora a képzésbe felvehető létszám?
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SZAKKÉPZÉS

Ha valaki piacfelügyelő szeretne lenni, akkor el kell végeznie egy
középszintű OKJ-s szakképesítést, mellyel fizikai és szellemi munkát is
igénylő munkakört tud majd betölteni.
Mit kell tanulni a szakképzés során?
A szakképesítés OKJ-száma: 52 341 09 00 00 00. Az elméleti és gyakorlati
oktatás aránya 60 / 40 százalék.
Rész-szakképesítés:
• gombaszakellenőr – OKJ-száma: 52 341 09 0100 31 01

Szakmai modulok:
• a piacfelügyelő és a gombaszakellenőr tevékenységi körébe tartozó
feladatok, valamint a tevékenységek
– az ügyiratkezelés szabályainak elsajátítása
– a hivatalos levelek tartalmi és formai követelményei (hagyományos
és digitális)
– készletnyilvántartási

bizonylatok,

szigorú

számadású

nyomtatványok vezetése
– pénztárkönyv vezetése, pénzkezelés
– jelentések,

beszámolók,

nyilvántartások,

jegyzőkönyvek

készítésének szabályai
– szerződések, engedélyek, tájékoztató körlevelek, értesítők tartalmi
és formai követelményei
– fogyasztói érdekvédelem, vevőreklamációk kezelésének elvei,
szabályai
– az árképzés, -megállapítás, -feltüntetés módjai, alapvető szabályai,
az árubemutatás módszerei
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– kereskedelmi tevékenységet,

a

piaci értékesítést szabályozó

törvények, rendeletek, a jövedéki termékek forgalomba hozataláról
szóló jogszabályok előírásai
– munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
– közegészségügyi,

valamint

az

élelmiszerek

forgalmazására

vonatkozó törvényi előírások
– az

élelmiszeripari

termékek

és

alapanyagok,

élő

állatok,

zöldségnövények, dísznövények, vetőmagvak és szaporítóanyagok,
takarmányok, egyéb termékek forgalmazásának feltételei, szabályai
– a

mérőeszköz-hitelesítések

ellenőrzési

módjai,

használatának

szabályai, valamint a mérési jegyzőkönyvek készítésének tartalmi és
formai követelményei
– az árusítóhelyek kijelölésének szempontjai
– a piaci rend elkészítésének elvei, szabályai
– a piac kialakításának építészeti megoldásai, alapvető épületgépészeti
ismeretek
– az alapvető kommunális ellátás építészeti megoldásai
(Forrás: Országos Képzési Jegyzék)

Hol történik a szakképzés?
A képzést kizárólag tanfolyami formában szervezik, csak felnőttképzésben
tanulható, OKJ-s képzéssel foglalkozó intézményekben, a képző intézménytől
függő helyszínen.
Milyen iskolai előképzettségre van szükség?
Szükséges iskolai végzettség: érettségi. Pályaalkalmassági vizsga nem
szükséges,

szakmai

alkalmassági

követelmény

alkalmassági vizsgálatra viszont szükség van.
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Mennyi ideig tart a szakképzés?
A szakképzés tanfolyami keretek között, a képző intézménytől függően
változó óraszámmal történik. A képző intézmények általában legfeljebb 600
órás kurzusokat indítanak.
Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás?
A képzések árai és az esetleges kedvezmények évente változnak, ezért az
aktuális információkat a képzést indító intézményektől lehet beszerezni.
Mekkora a képzésbe felvehető létszám?
A felvehető létszámot szintén a képzést indító intézmény határozza meg.
Milyen karrierlehetősége lesz ezzel a végzettséggel?
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
megnevezése: egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők.

A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu)
Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a
Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu).
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Kereseti lehetőségek,
elhelyezkedési kilátások

A következő kérdésekre kaphat választ:
 Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában?
 Hányan szereztek szakképesítést az
elmúlt időszakban?
 Hányan dolgoznak ebben a szakmában?
 Mekkora a munkaerő iránti kereslet
ebben a szakmában?
 Hogyan alakult a munkanélküliek száma?
 Milyen más foglalkozási területre válthat át
az ember viszonylag könnyen?

KERESETI LEHETŐSÉGEK

Piacfelügyelő

Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában?

A piacfelügyelőként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére 98 000 Ft
körül alakult 2008-ban. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi
viszonyai az országos átlagfizetéstől elmaradnak.
A

foglalkozásra

megtalálhatók

az

jellemző
Állami

átlagkeresettel
Foglalkoztatási

kapcsolatos
Szolgálat

információk
honlapján:

http://foglalkozasok.afsz.hu.

Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban?
A piacfelügyelői munkakör betöltéséhez szükséges kereskedelmi ügyintéző
képzést 2008-ban 68 fő végezte el a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet adatai szerint.

Hányan dolgoznak ebben a szakmában?
Nem áll rendelkezésre adat a szakmában alkalmazásban állók létszámáról.
Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában?
Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: csökkenő
Bejelentett piacfelügyelői álláshely nem volt 2008-ban, és a korábbi
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időszakról sem állnak rendelkezésre adatok. A klasszikus piacfelügyelőket
alkalmazó létesítmények száma csökkent az elmúlt időszakban. Másrészt a
piacok modernizálása új szakmáknak nyitott munkahelyeket, átformálva így a
klasszikus piacfelügyelői tevékenységkört, illetve visszaszorítva e munkakör
keresettségét. Az ellenőrzési funkciót gyakran az őrszolgálatok munkatársai
látják el, és külön irodai adminisztrátorok foglalkoznak a helypénzek
gyűjtésével, valamint a különböző kereskedési szabályok betartásával.
Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések
az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az
európai

állami

fokozatosan

foglalkoztatási

felkerül

szolgálatoktól.

valamennyi

állás,

A

melyet

weblapra
az

2005-től

európai

állami

foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos
foglalkozás

művelőinek

szólnak,

valamint

állandó

és

szezonális

munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek
között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük
természetesen Magyarországon is.
Elérhetőség: www.europa.eu.int/eures/index.jsp
Hogyan alakult a munkanélküliek száma?
Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés
A piacfelügyelői szakma gyakorlásához szükséges elővégzettség viszonylag
könnyen elérhető, így a munkanélküliek közül sokan keresik ezt a szakmát.
Nem áll rendelkezésre 2008-as adat a piacfelügyelői állást keresők számáról,
de az e munkához hasonló foglalkozások esetében az látható, hogy csökken a
pályakezdők aránya a munkanélküliek között, ugyanakkor emelkedik a
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Ez nem jelent túl jó kilátásokat az

állástalanok elhelyezkedési esélyeiről a szakmában.

További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok
érhetők el a www.afsz.hu weboldal Statisztika menüpontja alatt.

Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag
könnyen?
• Kereskedelmi ügyintéző

• Árufeltöltő

• Gombaszakértő
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Egyéb információs források

- Kiadványok
- Elektronikusan elérhető információs források

Piacfelügyelő

EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK

Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról:
Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló
dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények
könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A
bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt
tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál
továbbá tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban
nem tüntetnek fel:
• az adott képzésbe való belépés követelményei,
• megszerzett készségek és kompetenciák,
• az adott ország osztályzási skálája,
• továbbtanulás lehetséges következő szintje.
Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést
igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei:
• a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német
nyelvű fordítása,
• készségek és kompetenciák leírása,
• a bizonyítvánnyal betölthető foglalkozások köre,
• az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány
kiállításának dátuma,
• a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata
az ötfokú osztályzási skálának megfelelően,
• a bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai.
A bizonyítványt a vizsgáztató intézmények adják ki. A kérelmező a
minimálbér havi összegének 5%-át kitevő térítési díjat fizet érte a
vizsgaszervezőnek.
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A tájékozódást segítő kiadványok:
Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos
Felvételi Iroda) évente megjelenő kiadvány.
A felsőfokú tanulmányokra készülő fiataloknak és felnőtteknek összeállított
tájékoztató, melynek segítségével választhatnak intézményt, szakot az
egyetemek és főiskolák világából.
Magyar Közlöny (Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.)
A Magyar Közlönyből a szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról
lehet tájékozódni.
Felsőoktatási vizsgakövetelmények (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.)
Évente megjelenő kiadvány.
A kötet az érettségi kormányrendelet által meghatározott kötelező és a
választható érettségi tárgyak követelményeit közli közép- és emelt szinten.
A választható tárgyak közül a gyakrabban választott és a felsőoktatási
intézményekbe

bejutáshoz

leggyakrabban

szükséges

tantárgyak

követelményeit ismerteti. A kötelező tárgyak vonatkozásában közli az
Országos Közoktatási Intézet által összeállított érettségi feladatsorokat és
azok megoldásait.

További ajánlott kiadványok:
• 200 x szép szakma (MFPI, letölthető kiadvány 2010)
• Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (KSH,
2011. január 1-jén lép hatályba)
• Iskolaválasztás előtt 2010 (MFPI, Bp., évente megjelenő kiadvány)
• Országos Képzési Jegyzék (NSZFI, Bp., 2009)
• Százszorszép szakma (MFPI, Bp., letölthető kiadvány 2009)
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Ajánlott honlapcímek:
www.afsz.hu – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja
http://ec.europa.eu/eures – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel
kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
http://ec.europa.eu/ploteus – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities
throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
www.epalya.hu – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályaorientációs és
pályakorrekciós információs bázisa
www.fisz.hu – a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) portáloldala
www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
www.fovpi.hu – a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet honlapja; számos
információt, szolgáltatást kínálnak a pályaválasztással kapcsolatban
http://portal.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat,
információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
www.nive.hu – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja
www.npk.hu – a Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja
www.ofi.hu az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja
www.oh.gov.hu – az Oktatási Hivatal honlapja
www.okm.gov.hu– az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja
www.sulinet.hu – Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Honlapja;

információk

és

szolgáltatások

többek

között

diákoknak,

hallgatóknak
www.szmm.gov.hu – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja
www.tka.hu – a tudásközpontként működő, az EU-s támogatásokról
képzéseket

nyújtó,

nemzeti

nemzetközi

oktatási-képzési

pályázati

programokat kezelő Tempus Közalapítvány honlapja
A gazdaság által igényelt szakmákról információk a következő oldalon
szerepelnek: http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/szakiskolai-osztondij.
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