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Manapság egyre fontosabb a tudatos karrierépítés, melynek megtervezését már az egyetemi 
évek alatt érdemes elkezdeni, hiszen a munkáltatók a diploma mellé nyelvtudást és szakmai 
tapasztalatot is elvárnak a pályakezdőktől. Ehhez próbálunk neked segítséget nyújtani.

A Karrierfüzet első részében abban próbálunk segíteni, hogy kikristályosodjon előtted egy 
cél, tudd, hogy ki is vagy valójában, és hogy mit akarsz elérni. Ehhez összegyűjtöttünk néhány 
gyakorlatot, amelyeket otthon, segítség nélkül is végig tudsz gondolni. 

A Karrierfüzet második részében az álláskeresés útvesztőjében próbálunk eligazítani. 
Hogyan kezdj az álláskereséshez? Milyen egy jó önéletrajz? Hogyan kell motivációs levelet 
írni? Állásinterjúkon milyen szituációkban találhatod magad? Hogyan készülj fel rájuk? Az 
álláskereséshez kapcsolódóan adunk néhány praktikus tanácsot, valamint - a felkészülést 
remélhetőleg jól segítő - munkaügyi-munkajogi ismeretet is közlünk.

Vedd kezedbe az irányítást, és tedd meg az első lépést a sikeres karrier felé!

Jó munkát kívánunk!
BME HSZI tanácsadói

A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) tanácsadói karrier-,  pszichológiai és 
esélyegyenlőségi tanácsadással, készségfejlesztő és önismereti tréningek tartásával, 
pályakezdő hallgatók elhelyezkedésének támogatásával foglalkoznak. Minden információt 
megtalálsz rólunk a www.hszi.bme.hu oldalon.

Az esélyegyenlőségi tanácsadás keretein belül a fogyatékossággal vagy súlyos, tartós 
egészségkárosodással élő hallgatóinknak kínálunk különböző szolgáltatásokat a 
tanulmányi és a munkaerő-piaci sikerességük megalapozása érdekében. Az egyénre 
szabott tanulmányokkal kapcsolatos támogatásainkról minden információt megtalálsz az 
alábbi linken: www.hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg

Fontosnak tartjuk, hogy az egyetemi élet nemcsak a tananyag elsajátítását és a vizsgák 
teljesítését jelenti, hanem az első lépéseket is az önálló élet és a sikeres karrier felé. Minden 
szolgáltatásunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy az oktatás mellett a személyes fejlődésben, 
az egyéni célok megvalósításában is segítsék hallgatóinkat az egyetemi belépéstől kezdve 
a munkaerőpiacra történő kilépésig. 

VIGYÁZZ!

KÉSZ!

RAJT!

KARRIERSZOLGÁLTATÁSOK

Az alábbi személyre szabott szolgáltatásainkat az év bármely szakában veheted igénybe, 
előzetes bejelentkezés alapján:
•	Életpálya és karrier tanácsadás: Kérj időpontot a tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail 

címen, ha segítségre van szükséged pályaorientációval, szakmai gyakorlattal, 
karrierépítéssel kapcsolatban!

•	Önéletrajz tanácsadás: Mielőtt jelentkeznél egy pozícióra, küldd át nekünk az 
önéletrajzod és a motivációs leveled, mi pedig átnézzük, ha szükséges javítjuk.

•	Próbainterjú: Készülj fel velünk az állásinterjúdra – légy magabiztos azáltal, hogy tudod, 
mire számíthatsz! 

•	Készségfejlesztő tréningek: Egy jó álláshoz, az örömteli munkavégzéshez az elméleti 
tudásnál többre van szükség. Vegyél részt a tréningjeinken, amik segíthetnek abban, 
hogy mikor eljön az álláskeresés ideje, már rendelkezz a szükséges magabiztossággal és 
készségekkel.  

Felkészítő Napok programsorozat
A többhetes programsorozatot minden tavasszal és ősszel megrendezzük a Műegyetemi 
Állásbörze előtti időszakban. Széles programválasztékkal várunk: karrier és önéletrajz 
tanácsadásokon, többnyelvű próbainterjún, Assessment Centereken, készségfejlesztő 
tréningeken, tematikus előadásokon vehetsz részt.

Számos állásajánlattal és szakmai gyakorlati lehetőséggel találkozhatsz a honlapunkon: 
www.hszi.bme.hu/allasajanlatok
Ha feliratkozol hírlevelünkre, akkor minden olyan ajánlatot továbbítunk neked, amire 
eséllyel pályázhatsz, valamint az aktuális programjainkról is értesülhetsz.
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Karriertervezés
Miért fontos?

Ahhoz, hogy sikeresen el tudd adni magad a munkaerőpiacon, ismerned kell önmagad és 
a lehetőségeidet. Ebben segít az önismeret, ami a karriertervezés alapja: tudnod kell, hogy 
mire vagy képes, mit kell még fejlesztened, mire vágysz. Ha ez megvan, számba kell venned 
a lehetőségeidet. Ezeknek tudatában tudod meghatározni a hozzád illő állást, amely 
megfelel a képességeidnek, az elvárásaidnak, és amiben ki tudsz teljesedni, ami a boldog, 
kiegyensúlyozott élethez vezet.
Tehát a karriertervezés nem csupán az interneten található álláshirdetések böngészéséből 
és önéletrajzírásból áll. Annál sokkal összetettebb dologról van szó, amit érdemes már 
a hallgatói éveid során elkezdeni, valamint később folyamatosan felülvizsgálni, újabb 
ötletekkel, stratégiákkal kiegészíteni. 

Mire jó?
 √   hogy legyen fogalmad, mit szeretnél kezdeni az életeddel 
 √   kiszámíthatóvá teszi a jövőd
 √   folyamatosan ott van szem előtt a perspektíva
 √   ha csüggedést érzel, ott van a kitűzött cél
 √   tervszerű önmegvalósítási lehetőséget jelent
 √   biztonságot ad
 √   az erőfeszítés szükségességére figyelmeztet nap mint nap

A karriertervezés lépései
1. Önismeret: Légy tisztában saját képességeiddel, erősségeiddel, amelyekre munkád 

során építhetsz!
2. Információk gyűjtése, lehetőségek feltérképezése: Tájékozódj a lehetőségeidről! 

Nézz utána milyen képzéseket tudsz elvégezni, milyen a munkaerő-piaci helyzet 
az adott területen: milyenek az elhelyezkedési esélyek, milyen munkaköröket lehet 
betölteni, milyenek a kereseti és fejlődési lehetőségek! 

3. Célmeghatározás: Gondold végig, mit szeretnél elérni és tűzz ki magad elé egy célt!
4. Stratégiák, cselekvési tervek: Tervezd meg a célhoz vezető utat!
5. Kivitelezés: Tedd meg azokat a lépéseket, amiket a tervezés során feltérképeztél, és 

tarts ki mellettük!

Önismeret

Információk gyűjtése

Célmeghatározás

Cselekvési tervek

Kivitelezés

K A R R I E R

Tervezz!
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Tervezz!

Tudd meg, ki vagy és mit akarsz elérni! 
Tervezd meg a karriered!
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Önismeret

Ki vagyok én?

Merj segítséget kérni!
Elbizonytalanodtál a jövőddel 
kapcsolatban? Szeretnéd tisztán 
látni az előtted álló lehetőségeket? 
Esetleg már tisztában vagy vele, 
hogy mit szeretnél elérni, de nem 
tudod, hogyan fogj hozzá? Keresd 
fel a BME Hallgatói Szolgáltatási 
Igazgatóság karrier tanácsadóit a 
tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail cí-
men, és kérj időpontot személyes 
konzultációra!

Az első lépés, hogy ismerd meg önmagad! Tudd 
meg, ki vagy, mik az erősségeid, amelyekre építhetsz, 
mik azok a képességeid, amelyek pedig fejlesztésre 
szorulnak.!
Próbáld ki magad minél több helyzetben, és közben 
figyeld a viselkedésedet, nézd külső szemmel magad! 
Vegyél részt önismereti és karriertervezés tréningeken, 
vagy olvass önfejlesztésről szóló könyveket, csinálj 
otthon végezhető feladatokat! Ebben a füzetben is 
gyűjtöttünk neked néhány segítő gyakorlatot.

Most tudatosan átgondolva, gyűjtsd össze azokat a szerepeket, 
amelyek jellemzők rád / az életedre, amelyeket betöltesz! Ilyen 
például: barát/barátnő, gyerek, tanuló, testvér stb. szerep.

Én, mint...

Minél több ilyen szerepet fel tudsz sorolni, annál több lábon állsz. Ez jól jöhet, ha az egyik 
szerepedben kudarc ér, a többi segíthet annak átvészelésében.

Hol állsz jelenleg?
Az életkerék egy önismereti eszköz, amely segítségével nyolc életterületedet tudod végig-
gondolni, majd segít meghatározni, hogy mely területen van szükséged fejlődésre, változ-
tatásra. A kerék az élet körforgását szimbolizálja. Az érzéseket, az értelmezést, az ezekből 
adódó célt és az oda vezető utat, tetteket a kerék szimbolikus küllői jelképezik.

A kerék közepe a 0 pont, a széle a 10-es pont. Mindegyik területet értékeld aszerint, hogy 
mennyire vagy elégedett vele! 
Jelöld be a szimbolikus küllőkön az elégedettségi szintedet!

Hogyan lehetne utazni a te életkerekeddel, szépen forogna vagy akadozna? Hol vannak 
elakadásaid, mely területeken lehetne változtatni? 
Ha őszintén szembenézel érzéseiddel, akkor egyértelműen meghatározhatod azokat az 
életterületeket, amelyeken célszerű változtatni.

*Tipp: Rajzold meg a saját életkerekedet: A területeket Te magad is meghatározhatod akár kizárólag csak 
a karrieredre, munkádra vonatkoztatva. Ezek lehetnek például a magánéletben: szerelem, gyermek, ba-
rátok, egészség, környezet, tanulás stb.; a munkahelyi körülményekre aktualizálva: határidők, delegálás, 
munkaidő, sikerek, beosztottakhoz való viszony, vezetőhöz való viszony, motiváció, kihívás, tanulás stb.) 
Nagyon fontos, hogy mindig a saját magad által fontosnak tartott területek kerüljenek fel az életkerékre! 
Ettől lesz egyedi.

Csa ád s ar t
l é b á ok

Sz akozá és el ö tõd s

ór
s  f t l é

Család és barátok

Spiritualitás

Természet és környezet

Karrier és anyagiak

Szórakozás és feltöltődés

Személyes fejlődés

Egészség

Párkapcsolat
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Tulajdonságskála!
Az önismeret nagyon fontos a karrierépítés során, melynek egyik állomása a saját tulajdon-
ságainknak a számbavétele. Alább olvashatsz tulajdonságokat, és 1-től 5-ig osztályozni kell 
magadat az „Ilyennek látom magam” oszlopban, hogy jelen pillanatban milyennek tartod 
magad az adott tulajdonság szerint (1-es ha egyáltalán nem jellemző rád, 5-ös, ha teljes 
mértékben). Az „Ilyen szeretnék lenni a jövőben” oszlopban pedig szintén az 1–5 számok 
segítségével azt kellene végiggondolnod, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyeken 
javítani szeretnél, és melyek azok, amelyekből kevesebb is elegendő lenne.

(1 – nem jellemző; 2 – inkább nem jellemző; 3 – közepesen jellemző; 4 – inkább jellemző; 5 – nagyon jellemző)

A 2 vagy annál nagyobb eltéréseket érdemes végiggondolni, hogy vajon miért jöhettek ki, 
illetve hogyan lehet változtatni rajta a kívánt irányba.

Tulajdonságok Ilyennek látom 
magam most 

Ilyen szeretnék 
lenni a jövőben 

Megbízható  
Hatékony  

Kitartó  
Lelkiismeretes  
Együttműködő  
Kezdeményező  

Szorgalmas  
Lelkes  
Pontos  
Önálló  

Segítőkész  
Fantáziadús  

Eredeti  
Határozott  
Energikus  

Hiteles  
Szórakoztató  

Megértő  
Közvetlen  
Türelmes  

Gondoskodó  
Nyugodt  
Rugalmas  

Vonzó  
Pozitív  

 

1. Vizsgáld meg az eddigi pályafutásod! Vedd sorba, hogy eddig milyen sikereid voltak! 
Mi az, amit sikerként könyveltél el a tanulmányaid/munkatapasztalataid során? Írd le az 
összes sikert, ami az eszedbe jut, a  „Sikereim” oszlopba!
Itt nem létezik „rossz válasz”, csak jó! Olyan apróságnak tűnő dolgokat is leírhatsz, mint 
például az első fizetésedből vett ruha, színházjegy; tanulmányi és sportversenyek; az 
első sikeres vizsgák stb., mert akkor, ezeket  igenis sikerként élted meg, hisz azok is!

2. Miben érezted úgy, hogy jobb vagy mint az átlag? Mi vezetett sikerhez az egyes 
helyzeteknél? Elemezd ki a felsorolt eredményeid, és írd be azt a tulajdonságot, ami 
sikerre vitt az „Erősségeim” oszlopba!

SIKEREIM ERŐSSÉGEIM

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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A SWOT elemzés egy gyors és egyszerű 
módszer, amelyet saját magunkra is bármikor 
elkészíthetünk.  Nem igényel olyan elmélyült 
gondolkodást, és mégis segít felfedezni olyan 
lehetőségeket, amelyeket más módon nem 
vennénk észre. Gondold végig az erősségeidet, 
gyengeségeidet, lehetőségeidet és korlátaidat, 
és írd be őket a következő oldalon található 
koordináta rendszerbe!

Erősségek (Strenghts)
Belső pozitív tényezők, amelyet 
befolyásolhatsz, és amelyeket 
kihasználhatsz.

 √ Milyen erősségekkel rendelkezel?
 √ Mit csinálsz jól?
 √ Milyen releváns erőforrásokkal 
rendelkezel?
 √ Mit látnak mások a te 
erősségednek?
 √ Milyen előnyökkel rendelkezel, 
amikkel mások esetleg nem? (pl. 
képesítés, oktatás, bizonyítvány, 
kapcsolatok stb.)

Gyengeségek (Weaknesses) 
Belső negatív tényezők, amelyeket 
befolyásolhatsz, és amelyeken esetleg 
változtatni szeretnél.

 √ Min tudnál javítani?
 √ Mit csinálsz rosszul?
 √ Mit kellene elkerülnöd?
 √ Mik azok a feladatok, amelyeket 
kerülsz, mert nem érzed magad 
elég magabiztosnak?
 √A téged körülvevő emberek mit 
tartanak a gyengeségednek?

Lehetőségek (Opportunities)
Külső pozitív tényező, melyeket nem 
tudsz befolyásolni, de amelyeket 
esetleg kihasználhatsz.

 √ Milyen jó lehetőségekkel 
találkozol?
 √ Milyen érdekes trendekről tudsz, 
ami befolyásolhatja életedet, 
életpályádat?
 √ Az iparág, amelyben dolgozol/
tanulsz, növekszik? Ha igen, milyen 
előnyöd származhat ebből?
 √ Van olyan kapcsolati hálód, 
ahonnan tanácsokat kaphatsz?

Veszélyek (Threaths)
Külső negatív tényezők, amelyeket 
nem befolyásolhatsz, de esetleg a 
hatását csökkenteni tudod.

 √ Milyen nehézségekkel küzdesz?
 √ Mit csinálnak a „vetélytársak” 
(évfolyamtársak, korodbéliek…)?
 √ Változások a tanulással, munkával, 
képességekkel, készségekkel 
kapcsolatos követelményekben?
 √ Bármelyik gyengeséged 
átalakulhat-e korláttá?

Belső tényezők

Külső tényezők

Po
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tív
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ív
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Kérd meg a barátaidat, szüleidet, testvéredet, tanáraidat, sporttársaidat, munkatársaidat, 
hogy írják össze a jó és a rossz tulajdonságaidat! Fontos, hogy biztosítsd őket arról, hogy 
nem fogsz megsértődni, ez a fejlődésedet szolgálja, ezért legyenek őszinték. Rendezd össze 
ezeket a tulajdonságokat!

Vesd össze ezt a listát azzal, amit eddig megállapítottál magadról! Mennyire egyezik mások 
véleménye a sajátoddal?

Jó tulajdonságaim Rossz tulajdonságaim
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Fordítsd elonyödre a 
hátrányodat!

Biztos kerültél már olyan helyzetbe, amikor a speciális igényed miatt úgy érezted, 
hátrányból indulsz a többiekhez képest. Ezt érezheted az álláskeresés során is. Nagyon 
fontos, hogy kicsit más szemszögből vizsgáld meg a helyzetedet, hiszen, ha te magad sem 
vagy tisztában azzal, hogy a speciális igényed miatt milyen előnyeid lehetnek, akkor azt 
eladni is nehezen fogod a HR-eseknek. Viszont, ha meg tudod fogalmazni, hogy ez a helyzet 
miben segít neked, milyen jó tulajdonságodat, képességedet köszönheted neki, azzal már 
sokkal meggyőzőbb tudsz lenni egy állásinterjún is.

Éppen ezért….

Gondold végig, hogy a hátrányodból mi az, amiket tanultál, mi az, amit az előnyödre tudsz 
fordítani!

Például: 
•	 Ha látássérült vagy, , éppen ezért nem ítéled meg az ügyfeleidet, klienseidet a kinézetük 

alapján, jobban tudsz a szakmaiságra törekedni. Vannak olyan pozíciók (kiválasztási 
szakember, tréner), ahol ezt kiemelheted.

•	 Ha kerekesszékkel közlekedsz, valószínűleg sokféle tapasztalatot szereztél az emberek 
viselkedésével, reakciójával kapcsolatban. Bizonyára sokszor kerültél olyan nehéz 
helyzetbe, amit neked kellett megoldani vagy másoktól kellett segítséget kérni. Éppen 
ezért jobban feltalálod magad, hatékonyabban kezeled a stresszes helyzeteket, és 
nem okoz gondot a megfelelő kommunikáció sem.

•	 Ha cukorbeteg vagy, nagyon oda kell figyelned az étkezésedre, mindig felkészültnek 
kell lenned, előre kell tervezned, éppen ezért a pontosság, a tervezés és a határidők 
betartása kimondottan jól megy már neked.

Az alábbi feladatban írd be az összes olyan tényezőt, melyet hátrányodnak érzel, mellé 
pedig írj két olyan előnyt ,amelyek éppen ezért alakultak ki!

........................................................................, éppen ezért ..................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................, éppen ezért .................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................., éppen ezért ................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................., éppen ezért ................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................., éppen ezért ................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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Mi a fontos számodra?
Értékrendünk jelentős szerepet játszik az életünk minden területén, így a munkánkban 
is. Azok, akik olyan célokat választanak, amelyek összhangban vannak értékrendjükkel, 
sokkal sikeresebben valósítják meg ezeket a célokat, és elégedettebbek is lesznek az elért 
eredményekkel.
Szánj időt arra, hogy az alábbi lista alapján beazonosítsd a legfontosabb értékeidet! 
Fontos, hogy ezek a saját választásaidat tükrözzék, és ne a körülötted élő emberek vagy a 
társadalom elvárásait! 

Igazságosság Hasonló lehetőségek biztosítása, tiszteletben tartani mindenkinek 
a jogait 

Őszinteség Nyíltság, az igazság elmondása 
Tisztelet A másik ember tisztelete 
Bátorság A félelem leküzdése, kiállni a saját igazunk mellett 
Személyes integritás A tettek és a gondolatok, szándékok összhangja 
Megbocsátás Képesnek lenni megbocsátani és elfelejteni a sérelmeket 
Béke A konfliktusok nem erőszakos megoldása 
Környezet Földünk jövőjének tiszteletben tartása 
Kihívások A szellemi és fizikai teljesítőképesség határainak kipróbálása 
Önelfogadás Önmagunk tisztelete, önbecsülés 
Tudás Új ötletek, ismeretek, az igazság és a dolgok megértése 
Kaland Kockázatvállalás, izgalom 
Kreativitás Új megoldások megtalálása, újítások 
Személyes fejlődés Folyamatos tanulás, új képességek megszerzése, önismeret 
Belső harmónia Belső konfliktusoktól mentes, harmónia, nyugalom 
Spiritualitás, hit Kapcsolat a természetfelettivel, hitem gyakorlása 
Társas kapcsolatok Jó emberi kapcsolatok, azt érezni, hogy kedvelnek bennünket 
Diplomácia Közös érdekek, álláspontok megtalálása konfliktusok esetén 
Csapatmunka Együttműködni másokkal a közös célok elérése érdekében 
Segítés Odafigyelni a másik ember igényeire és segítséget nyújtani neki 
Kommunikáció Nyílt párbeszéd, eszmecsere 
Barátság Tartós, kölcsönös segítséget nyújtó kapcsolat 
Konszenzus Olyan döntéseket hozni, amely mindenki számára elfogadható 
Hagyomány Tiszteletben tartani a régen kialakult szabályokat 
Biztonság Aggodalmaktól, félelmektől, kockázatoktól mentes élet 
Stabilitás Bizonyosság, előreláthatóság 
Rendezettség Tiszta, rendes környezet, megjelenés 
Önuralom Fegyelmezettség, visszafogottság 
Kitartás A célok véghezvitele, feladatok befejezése 
Racionalitás Logikus, megmagyarázható, érzelemmentes gondolkodás 
Egészség A testi, fizikai jólét, egészség megőrzése és fejlesztése 
Oldottság Humor, játékosság, könnyedség, szórakozás 
Prosperitás Növekedés, egyre jobban menjenek a dolgok 
Család Gondoskodás és együttlét szeretteinkkel 
Külső megjelenés Ápoltság, jól öltözni, fittség 
Intimitás Mély lelki és szellemi kapcsolat 
Esztétikum Vágy a szép dolgok, művészeti alkotások iránt 
Közösség Hasznos tagja lenni egy tágabb közösségnek, társasági élet 
Szakértelem Valamiben jónak lenni, képesnek lenni hatékonyan elvégezni vmit 
Eredmények Egy jól látható feladat sikeres elvégzése 
Előrejutás Ambíciók, törekvések magasabb szintre jutni 
Elismerés Az erőfeszítéseinket, eredményeinket észrevegyék 
Tekintély Beleszólás a dolgok alakulásába, mások elfogadják a 

véleményünket 
Befolyás Más emberek irányítása, hogy azt tegyék, amit én akarok 
Verseny Győzni, jobb eredményeket elérni, mint mások, ügyesebb lenni 
 

Igazságosság Hasonló lehetőségek biztosítása, tiszteletben tartani mindenkinek 
a jogait 

Őszinteség Nyíltság, az igazság elmondása 
Tisztelet A másik ember tisztelete 
Bátorság A félelem leküzdése, kiállni a saját igazunk mellett 
Személyes integritás A tettek és a gondolatok, szándékok összhangja 
Megbocsátás Képesnek lenni megbocsátani és elfelejteni a sérelmeket 
Béke A konfliktusok nem erőszakos megoldása 
Környezet Földünk jövőjének tiszteletben tartása 
Kihívások A szellemi és fizikai teljesítőképesség határainak kipróbálása 
Önelfogadás Önmagunk tisztelete, önbecsülés 
Tudás Új ötletek, ismeretek, az igazság és a dolgok megértése 
Kaland Kockázatvállalás, izgalom 
Kreativitás Új megoldások megtalálása, újítások 
Személyes fejlődés Folyamatos tanulás, új képességek megszerzése, önismeret 
Belső harmónia Belső konfliktusoktól mentes, harmónia, nyugalom 
Spiritualitás, hit Kapcsolat a természetfelettivel, hitem gyakorlása 
Társas kapcsolatok Jó emberi kapcsolatok, azt érezni, hogy kedvelnek bennünket 
Diplomácia Közös érdekek, álláspontok megtalálása konfliktusok esetén 
Csapatmunka Együttműködni másokkal a közös célok elérése érdekében 
Segítés Odafigyelni a másik ember igényeire és segítséget nyújtani neki 
Kommunikáció Nyílt párbeszéd, eszmecsere 
Barátság Tartós, kölcsönös segítséget nyújtó kapcsolat 
Konszenzus Olyan döntéseket hozni, amely mindenki számára elfogadható 
Hagyomány Tiszteletben tartani a régen kialakult szabályokat 
Biztonság Aggodalmaktól, félelmektől, kockázatoktól mentes élet 
Stabilitás Bizonyosság, előreláthatóság 
Rendezettség Tiszta, rendes környezet, megjelenés 
Önuralom Fegyelmezettség, visszafogottság 
Kitartás A célok véghezvitele, feladatok befejezése 
Racionalitás Logikus, megmagyarázható, érzelemmentes gondolkodás 
Egészség A testi, fizikai jólét, egészség megőrzése és fejlesztése 
Oldottság Humor, játékosság, könnyedség, szórakozás 
Prosperitás Növekedés, egyre jobban menjenek a dolgok 
Család Gondoskodás és együttlét szeretteinkkel 
Külső megjelenés Ápoltság, jól öltözni, fittség 
Intimitás Mély lelki és szellemi kapcsolat 
Esztétikum Vágy a szép dolgok, művészeti alkotások iránt 
Közösség Hasznos tagja lenni egy tágabb közösségnek, társasági élet 
Szakértelem Valamiben jónak lenni, képesnek lenni hatékonyan elvégezni vmit 
Eredmények Egy jól látható feladat sikeres elvégzése 
Előrejutás Ambíciók, törekvések magasabb szintre jutni 
Elismerés Az erőfeszítéseinket, eredményeinket észrevegyék 
Tekintély Beleszólás a dolgok alakulásába, mások elfogadják a 

véleményünket 
Befolyás Más emberek irányítása, hogy azt tegyék, amit én akarok 
Verseny Győzni, jobb eredményeket elérni, mint mások, ügyesebb lenni 
 

A számomra legfontosabb 5 érték
Az alábbi táblázatba írd be, melyik az az 5 érték, amelyet a fenti lista alapján fontosnak 
tartasz a munkád, karriered során! Súlyozd is ezeket az értékeket fontosságuk szerint: 
melyik az az érték, amelytől kritikus esetben először volnál hajlandó megválni (elfogadni, 
hogy nincs lehetőséged úgy élni, dolgozni, hogy ez az érték megvalósuljon), ez kapja 
az „E” minősítést, majd a többi értéket is értékeld hasonló módon. Az az érték, amelytől 
semmilyen körülmények között nem válnál meg, kapja az „A” minősítést.
Gondold végig, hogy a jelenlegi (vagy korábbi) munkádban mennyire vagy (voltál) elégedett 
ezen értékek megvalósulásával, és milyen elégedettségi szintet szeretnél a jövőben elérni 
az adott érték kapcsán!

Érték Prioritás (A-E) Jelenleg Amit a jövőben
szeretnék elérni

Elégedettségi szintem (1–10)
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Fejezd be a mondatot!

1. Nagyon meg volnék elégedve, ha  ....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Nekem az a legfontosabb, hogy .........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Nem sajnálnék semmit,  ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. Az volna a legnagyobb jutalom számomra, ha   .............................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5. Félek, hogy  ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

6. Semmiképpen sem egyeznék bele, ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

7. Célul tűztem ki, hogy ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

8. Szeretném, ha képes lennék rá ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

9. Megpróbálom .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

10. Küzdök az ellen, hogy ............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Találd meg!
Néhány segítő kérdés, hogy megtaláld a neked való munkát.

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Miket csinálsz szívesen a szabadidődben?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Miről szoktál ábrándozni?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mihez kezdenél, ha egy nap arra ébrednél, hogy megnyerted az ötös lottót és soha többé 
nem kell pénzért dolgoznod? (Mi az, amit akkor is szívesen csinálnál, ha nem fizetnének érte?)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mihez kezdenél, ha garantáltan nem érhetne kudarc?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mi okoz a legnagyobb boldogságot?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mi jelent kihívást?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Írd le a lehető legrészletesebben, hogy telne egy napod, ha minden időd szabadidő volna!
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Információk gyűjtése, lehetőségek feltérképezése

Ha tisztában vagy önmagaddal, hogy mire vagy képes, mire vágysz, gyűjts információkat a 
lehetőségeidről! Nézz utána milyen képzéseket tudsz elvégezni, milyen a munkaerő-piaci 
helyzet az adott területen: milyenek az elhelyezkedési esélyek, milyen munkaköröket lehet 
betölteni, milyenek a kereseti és fejlődési lehetőségek!

Diplomás pályakövetés

A felsőoktatási törvény kimondja, hogy a magyarországi 

felsőoktatási intézményeknek figyelemmel kell kísérniük végzett 

hallgatóik munkaerő-piaci helyzetét, ezért minden évben felmérést 

végeznek, melynek eredményeit a www.felvi.hu közzéteszi. A 

BME-n végzett felmérés eredményét a Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság honlapján is megtalálod!

Műegyetemi Állásbörze

Ha úgy érzed, hogy még messze 

van az álláskeresés ideje, akkor is 

érdemes minél hamarabb tájékozódni 

és ismerkedni a cégekkel. Hasznos 

információkat kaphatsz, amelyek 

később is jól jönnek.

Az állásbörzét minden márciusban és 

októberben rendezik meg a BME K 

épületében.

www.allasborze.bme.hu

A BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

honlapját is érdemes figyelned, hasznos 

tippeket, tanácsokat találsz, a hirdetések 

között böngészve pedig érdemes 

megnézned, hogy milyen cégek mely 

területekre keresnek gyakornokokat, milyen 

teljes állású pozíciókat hirdetnek.

www.hszi.bme.hu/allasajanlatok

Járj rendezvényekre!
Egyre több cég szervez szakmai és 
információs napokat, hirdetnek szakmai 
versenyeket. Használd ki ezeket a 
lehetőségeket, tájékozódj a munkáltatók 
világáról, beszélgess kötetlenül a 
szakemberekkel és a HR-esekkel!

Legyél valamilyen közösség tagja!

Csatlakozz valamilyen közösséghez! Ez 

lehet tudományos vagy akár közösségi 

élethez kötött csoport vagy tevékenység. 

Építsd a kapcsolati hálódat, sosem 

tudod, mikor ki fog tudni neked segíteni.

Amikor egy karriertervet készítünk, valójában egy hosszú távú projekt tervezetét állítjuk 
össze, aminek a lépései a következők:
Vízió: Tisztázzuk a projekt elsődleges célját! Képzeljük el a sikert, ami a célunk elérésének 
hozadéka! 
Alcélok meghatározása: Azonosítjuk a projekt teljesítéséhez szükséges összes kritikus 
elemet és feltételt (Miben kell még fejlődnünk?). 
Cselekvési terv: Meghatározzuk a projekt azon részeit, amelyekkel már most azonnal 
elkezdhetünk dolgozni, és az ezekhez kapcsolódó konkrét lépéseket.

1. Írj le minél több karrieredhez kapcsolódó célt, vágyat, elképzelést, amit szeretnél 
elérni az életedben! Nem kell kifejteni, csak címszavakban, de törekedj arra, hogy minél 
többet írj! Ne bíráld felül magad, itt mindennek van realitása!

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

•	 Konkretizáld! 
Álmodd meg az ideális jövőt! Ha megfesthetnéd egy jövőbeli napodat, hogy nézne ki? 
Mikor ébrednél, hova indulnál dolgozni, mit csinálnál egész nap? Légy részletes!

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
•	 Dönts! 

Ha több lehetőségen is gondolkodsz, most vedd sorba őket: képzeld el, hogy milyen 
érzés lenne ezt a munkát végezni nap mint nap! Figyeld meg milyen érzéseket vált ki 
belőled! Írd le!

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Célok, tervek
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....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Ha nem tetszik az, amit érzel, gondolkodj el: lehet, ez azt jelzi, hogy nem éreznéd magad 
olyan jól ebben a munkakörben. Melyik szerepben érezted magad a legjobban? Melyik 
töltött el büszkeséggel, elégedettséggel, energiával?

2. Nézd végig az összeírt célokat és vizsgáld meg őket kicsit részletesebben! A 
célmeghatározásodat segítheti a SMART cél modell. Mit is jelent ez a betűszó?

Válassz ki a felírt célok közül egy hosszú távú célt, amit az egyik legfontosabbnak érzel, 
majd gondold végig a következőket:

S: Mi az a cél, amely elérését kívánjuk? Írd le a lehető legtöbb részletre kitérve, hogy mi az, 
amit el szeretnél érni! (Pl. ha az a cél, hogy meg akarsz tanulni németül, ez még nem elég 
konkrét. Fogalmazd meg, hogy mi a célod ezzel, milyen szinten szeretnél megtanulni né-
metül? Egy középfokú szakmai nyelvvizsgára van szükséged a diploma megszerzéséhez? 
Vagy egy 20 perces prezentációt kell tartanod a munkahelyeden valamilyen szakmai té-
mában? Vagy egy hosszabb nyaralásra készülsz és szeretnél segítség nélkül boldogulni az 
étteremben, a szállodában, a boltban? ) 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

S m a r t
MEASURABLE

mérhető, 
mérőszám, vagy 

olyan mutató, 
amelyből tudjuk, 

hogy elértük 
avagy sem

SPECIFIC

specifikus,
azaz konkrét, 
egyértelmű

ATTAINABLE

elérhető,
 megvalósítható 
és kihívást jelen-

tő, számunkra 
fontos, és 

eléréséhez 
szükség van 

erőfeszítésekre

REALISTIC

reális, azaz  
rendelkezésre 

állnak vagy 
megszerezhetők 

az eléréséhez 
szükséges 

erőforrások

TIMELY

terminizált, 
időben 

behatárolt, 
tervezhető, 
beosztható, 

időben 
célkitűzött

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

M: Honnan tudom, hogy elértem? Miből tudom mérni?  

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

A: Miért fontos ez a számomra? Milyen erőfeszítést igényel részemről?   

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

R: Mennyire reális? Ez a megfelelő idő, hogy ezzel foglalkozzam? Én vagyok a megfelelő 

ember ehhez? A körülmények megfelelőek a cél megvalósításához?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

T: Mikorra szeretném, hogy megvalósuljon? 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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3. Ha megvizsgáltad a céljaidat, érdemes a megvalósításhoz vezető utat is végiggon-
dolni.

Mit tehetek ebben az évben azért, hogy ez a célom megvalósuljon?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mit tehetek ebben a hónapban, hogy ez a célom megvalósuljon?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mit tehetek ezen a héten, hogy ez a célom megvalósuljon?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Mit tehetek a mai napon, hogy ez a célom megvalósuljon?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Tipp!
A hosszútávú tervek sokszor háttérbe szorulnak a rövidtávú „elintézendők” miatt: nevezz 
ki minden nap egy idősávot – lehet ez mindössze 10 perc is, vagy minden héten egy óra – 
amikor a hosszú távú terveiddel (pl. álláskereséssel) foglalkozol. A ráfordított idő megtérül 
és így lépésről lépésre közelebb kerülsz a vágyott célodhoz.
Szalámi-technika: Egy hosszútávú terv sokszor egészen elérhetetlennek tűnik. Próbáld 
meg a fenti módon feldarabolni „emészthető” szakaszokra az összes célodat, amiknek az 
elvégzése nem jelent elképzelhetetlen kihívást.

Motiváld magad!

Ha kezd körvonalazódni, hogy mi az, ami a neked való 
állást jelentené, akkor próbáld meg tovább konkretizálni: 
határozottan fogalmazd meg az álomállást, amit el akarsz 
érni! Függeszd ki magadnak, emlékeztessen, hogy miért 
küzdesz! 

Álomállás

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Elvárások:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Feladatok:

Gyűjts össze néhány olyan céget, ahol szívesen dolgoznál, ahol el tudod képzelni kar-
riered!

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Cégek:

Nézd meg a cégek honlapját, és ha vannak, akkor az állásajánlataikat! Gyűjtsd ki, mi az, 
aminek az elvárások közül már most megfelelsz, s miben kell még fejlődnöd!

Elvárások

megfelelek / fejlesztendő

megfelelek / fejlesztendő

megfelelek / fejlesztendő

megfelelek / fejlesztendő

megfelelek / fejlesztendő

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kivitelezés
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Álláskeresési csatornák
Ha eljött az álláskeresés ideje, és tudod, milyen képességekkel rendelkezel, megvannak 
céljaid, akkor első lépésként tedd rendbe az online énedet! Miért is fontos ez?

A versenyszférában 35 ezernél több üres pozíció van a KSH 2016-os adatai szerint, melyből 
19 ezer Budapesten található. A kereslet és a kínálat nem illeszkedik egymáshoz, amit a 
kutatók azzal magyaráznak, hogy a munkáltatók és az álláskeresők általában teljesen más 
módszerekkel keresik egymást. Amikor a munkáltatók könnyedén találnak munkavállalókat, 
akkor ellentétes módszereket alkalmaznak, mint az álláskeresők. Az alábbi ábrán jól látható, 
miszerint a munkavállalók és a munkáltatók ellentétes irányból közelítik meg a toborzás 
módszereit.

Belső toBorzás útján 
Jelentősége az álláskeresők szempontjából: próbáljunk az 

általunk kiszemelt cégnél először kölcsönzött munkaerőként, 
szerződésesként, gyakornokként vagy tanácsadóként 

elhelyezkedni

Barát vagy kolléga ajánlása
Jelentősége az álláskeresők szempontjából: 

ismerősök felkeresése, aki tisztában van a 
képességeiddel és ajánlana

közvetítő vagy fejvadász 
cég Bevonása

Hirdetés 
útján
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Következő lépés: 
Cselekedj!

Ha tisztában vagy önmagaddal, és tudod, mit 
szeretnél elérni, akkor indulhat a következő 

fejezet, amelyben az álláskereséshez próbálunk 
hasznos tanácsokat adni! 
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Ahogy az ábrán is látható, az álláskeresők első feladata általában az önéletrajz elkészítése, 
majd a hirdetések felkeresése, míg ezen lépéseket csak végső esetben alkalmazza a 
munkáltató.
A papír alapú önéletrajz valószínűleg még alapkövetelmény marad, mégis egyre inkább 
feltörekvőben van a közösségi média szerepe az álláskeresők szempontjából. A Facebook a 
maga 1,3-1,4 milliárd felhasználójával, valamint a LinkedIn 360-370 millió felhasználójával 
megköveteli, hogy a munkavállalók nagyobb figyelmet fordítsanak online jelenlétükre. 

Az alábbiakban megmutatjuk, hogy ezt a két közösségi portált hogyan érdemes alkalmazni 
az álláskeresés szempontjából. 

Facebook
Nézd végig a Facebook profilodat úgy, hogy közben próbáld külső szemmel értékelni! 
Aki nem ismer, és csak ezt látja, vajon milyen képet alakít ki rólad? Milyen a profilképed? 
Milyen hozzászólásaid és megosztásaid vannak? Próbáld meg kihasználni a Facebook adta 
lehetőségeket! 

•	Profiloldaladon jelenítsd meg az egyetemedet/főiskoládat, legutóbbi munkahelyeidet!
•	Körültekintően állítsd be adatvédelmi paramétereidet! Aki nem az ismerősöd, az ne 

tudjon hozzáférni az oldaladhoz – a HR-esek végigpásztázzák a védtelenül hagyott 
profilokat! 

•	Ne jeleníts meg olyan fotókat és üzeneteket/hozzászólásokat, amelyeket nem mutatnál 
meg a leendő főnöködnek, különös tekintettel a profilfotódra! Törölj mindent, ami rossz 
benyomást kelthet.

•	Legyél rajongója olyan oldalaknak, amelyek szakmai érdeklődésed középpontjában 
állnak (vállalatok, szervezetek, magazinok stb.)! Ne felejtsd el az egyetemhez kapcsolódó 
oldalakat sem! 

•	Csatlakozz azokhoz a csoportokhoz, amik a saját szakmai érdeklődésedet képviselik! 
Rengeteg információt találhatsz meg ezeken - gyakornoki helyektől kezdve, karrierépítési 
tanácsokon át.

•	Használd azokat az alkalmazásokat, amelyek szakmai szempontból pozitív benyomást 
kelthetnek rólad (pl. milyen szakmai könyvet olvastál legutóbb)!

•	Jelöld vissza azokat a szakmai eseményeket, amelyeken részt veszel!
•	Posztolj rendszeresen szakmai témájú cikkeket, legalább, amikor állást keresel!

 

LinkedIn
A LinkedIn a világ legnagyobb szakmai közösségi oldala, amely jól átláthatóan rendszerezi 
szakmai életutunk egyes fázisait, akár egy részletesen kidolgozott önéletrajz. Adataink 
összegyűjtését irányított kérdések mentén segíti, majd olvasóbarát elrendezésbe 
szervezve láthatjuk viszont szakmai életünk egyes területeit. Munkatapasztalatainkon, 
tanulmányainkon túl olyan információk megadására is lehetőség van, mint önkéntes 

munkák, nyelvtudás, egyéb tanfolyamok, melyekhez elektronikus dokumentumok, 
igazolások, képek is csatolhatók. A LinkedIn interaktív felületet teremt a visszajelzésadásra, 
az adatlap szerkesztése így nem pusztán önjellemzésen alapul. Ismerőseink megerősíthetik 
az általunk felsorakoztatott személyes és szakmai készségeinket, illetve ők maguk is 
hozzáadhatnak újat a listánkhoz. Ezen túlmenően kollégáink ajánlást írhatnak rólunk, mely 
visszajelzés – hozzájárulásunk után – a közös munkatapasztalatnál lesz olvasható. Készítsd 
el Te is a profilodat és figyelj arra, hogy ez legyen mindig naprakész, tehát legalább hetente 
egyszer nézz rá, és mutass aktivást!

Az alábbi néhány jó tanácsot érdemes betartani ahhoz, hogy a LinkedIn-profil minél 
figyelemfelkeltőbb legyen a HR szakemberek számára: 
•	A címsor csaliszövege, azaz a mottó minél frappánsabb megfogalmazású legyen! Fontos, 

hogy olyan kulcsszavakat tartalmazzon, melyek alapján a toborzásért felelős munkatárs 
könnyen megtalál. Valamint ki kell derülnie, hogy miért előnyös, ha felkeresnek. 

•	Profilod töltsd 100%-osra, hiszen kapcsolatépítéskor fontos, hogy az emberek tudják, 
ki vagy, milyen előnyöket jelenthetsz számukra. Töltsd ki a tapasztalataid és készségeid 
részt is!

•	Profilfotó esetében érdemes az arany középutat választani, hiszen ez az önmarketing 
leghatékonyabb eszköze. Jó, ha professzionális, de emellett kellően személyes is a kép.

•	Az összefoglaló rész legyen informatív, izgalmas és szórakoztató is egyben! Érdemes 
egyes szám első személyben felsorolni a személyes értékeket, melyeket vicces tényekkel 
is fűszerezhetünk. 

•	A készségeket illetően a kevesebb néha több. Célravezetőbb a legfontosabbakat előre 
venni, melyek a karrierutat segíthetik.

•	Az igazi kitűnéshez mára már multimédiás hivatkozások kellenek. Képek, videók, saját 
blogbejegyzések, bárminemű plusz eszköz. 

•	Tegyél szert kapcsolatokra: keresd meg azokat, akikkel már más közösségi oldalon is 
ismerősök vagytok!

•	Csatlakozz csoportokhoz! Kapcsolatépítési és információszerzési szempontból is bölcs 
döntés olyan csoportokhoz csatlakoznod, amelyek témája iránt érdeklődsz. Ne feledkezz 
meg azokról a csoportokról sem, amelyeknek a való életben is tagja vagy (pl.: egyetemi 
alumni)!

•	Használd tájékozódásra a LinkedInt állásinterjúk, formális találkozók és networking 
események előtt! Olyan háttérinformációhoz juthatsz az emberekről, amelyek 
magabiztosabbá tehetnek.

•	Ha bejelölsz valakit, írj egy rövid személyes megjegyzést arról, hogy hol találkoztatok - ez 
a figyelmesség egészen biztosan pozitív benyomást kelt majd.

•	Kérj ajánlásokat! A LinkedIn kiváló lehetőség számodra, hogy eddigi munkáltatóid, 
kollégáid és egyetemista társaid véleményét referenciaként megmutasd kapcsolataid 
számára.
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AZ ONLINE MEGJELENÉSED DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ, 
EZÉRT FOGADD MEG AZ ALÁBBI TANÁCSOKAT!

1. Keress rá magadra a Google-ben! Írd be a neved, és nézd meg, hogy milyen 
találatokat kapsz! Ez az amit szeretnél, ha tükröződne veled kapcsolatban? 
Amennyiben nem szerepelsz a találatok között, vagy más képet szeretnél 
sugározni, akkor készíts egy szakmai közösségi profilt (LindkedIn) vagy hozz létre 
egy szakmai blogot!

2. Használd jól az e-mailt! Az e-mail egy rendkívül fontos része az online 
megjelenésednek. Mivel könnyen lehet, hogy ez az elsődleges módja, ahogyan 
kapcsolatba lépsz a kontaktjaiddal, figyelj arra, hogy mindig professzionalitást 
sugározzon az, ahogyan kommunikálsz. Álláskereséskor nem biztos, hogy előnyös 
a királylányka@freemail.hu e-mail cím. Próbálj meg a neveddel regisztrálni! Ha 
a domain név már foglalt, egészítsd ki évszámmal vagy a második neveddel. 
Az e-mail címed benne van az önéletrajzodban, nem szerencsés, ha gyerekes 
hatást kelt. Minden e-mailre 24 órán belül adj választ, és figyelj a nyelvtan és a 
nagybetűk megfelelő használatára - még akkor is, ha a telefonodról válaszolsz.

3. Tekints rá a közösségi profiljaidra egy külső szemlélő, mondjuk egy HR-es 
szemével! Megbízható munkaerő benyomását keltik a rólad megjelenő online 
tartalmak?

4. Használd a Twittert! Nálunk kevésbé elterjedt, pedig nagyszerű lehetőségét 
nyújtja annak, hogy a számodra fontos emberek munkásságát kövesd, és olyan 
beszélgetésekbe csöppenj, ami az érdeklődési körödnek megfelel.

5. Hozd az offline kapcsolataid a világhálóra! Szánj rá fél órát egy héten, hogy egy 
rövid „helló”-üzenetet küldj azoknak, akikkel egy ideje már nem beszéltél (volt 
osztálytársak, család barátai, stb.)! Vedd fel velük a kapcsolatot újra, tájékozódj 
róluk, és te is mondd el, hogy éppen milyen újdonságok történtek veled, illetve 
milyen célokat tűztél ki magad elé.

6. Legalább egy héten egyszer frissítsd a státuszod a közösségi oldalakon! Ez teszi 
lehetővé, hogy fennmaradj az ismerőseid radarján - ha pedig ezeket szakmához 
kapcsolódó hírekkel frissíted, akkor egész biztosan felkelted a szakmabeliek 
érdeklődését.

7. Légy jelen! Kommentelj szakmai blogokhoz, hírekhez! A saját véleményed 
kinyilvánítása (amennyiben ezt megfelelő formában teszed) nagyszerű módja 
annak, hogy kiépítsd a személyes márkád. Ehhez viszont vállalnod kell a saját 
neved a kommenteknél.

8. Az e-mailes aláírásodhoz adj hozzá linkeket a LinkedIn/Google/Twitter profilodról.
9. Maradj éber! Ahogy a web, a te online megjelenésed is folyamatosan változik 

és ennek a karbantartása egy soha véget nem érő feladat. Állíts fel egy Google 
Alert-et a nevedre és annak elgépelt változataira, majd rendszeresen ellenőrizd 
le. Amikor pedig álláskeresésbe kezdesz, akkor mindez kiemelten fontos, hiszen 
egészen biztosan rád fognak keresni.

Stratégiák az álláskeresésben
Felmerülhet benned a kérdés, hogy mikor és milyen módon jelezd a munkáltató felé a 
speciális igényedet.

Erre a kérdésre nincs egyetlen jó válasz. A helyzet értékelése függ a korábbi tapasztalataidtól, 
valamint attól is, hogy mire lenne szükséged a felvételi folyamatban és a munkahelyi 
beilleszkedés során. Fontos vezérelv ezért, hogy minél inkább légy tisztában egyéni 
szükségleteiddel, ezek feltárásában segíthet a füzet első része.

Két jellemző stratégiát mutatunk, ahogyan speciális igényedeit kommunikálhatod:
1. Speciális igények nyílt felvállalása: eleve úgy lépsz be a kiválasztási folyamatba (lsd. 

önéletrajz mintában), hogy egyértelműek a speciális igényeid, vagy az állásinterjún 
kommunikálod, mire lenne szükséged. A munkáltató így tudja, hogy milyen feltételek 
mellett vállalja a foglalkoztatásod. Ebben az esetben akár szakember bevonása is 
lehetséges (mentor). A formális változata ennek a stratégiának, ha megváltozott 
munkaképességű munkavállalóként keresel állást.
Előnye, hogy nyílt kommunikációt jelent, kikerülhetők a váratlan helyzetek. 

2. Csak a belépést követően kezded el a speciális igények kommunikációját:  valamilyen 
formában érdemes lehet tájékoztatni legalább egy személyt (lehet közvetlen vezető, 
egy közvetlen munkatárs, HR-es) arról, hogy mi az a helyzet, ami nehézséget okoz 
számodra és mi az, ami segíthet. 
Előfordulhat, hogy egy Asperger-szindrómával élő munkavállaló számára fontos, hogy 
írásban is kiadják a feladatokat, vagy mivel számára nehezebb az informális helyzetek 
kezelése, ezért időnként szívesen tölti egyedül az ebédidőt időnként.
Mit célszerű megosztani magunkról? 

Fontos, hogy ne értsék félre a viselkedésedet, ne gondoljanak mást, mint ami valójában van. 
Ezzel munkahelyi konfliktusokat lehet megelőzni. Néhány jól körülhatárolt szempontot és 
eszközt érdemes adni ezeknek a helyzeteknek a kezeléséhez.

Ha elakadnál ebben a folyamatban, kérheted tanácsadóink segítsé-
gét is speciális karrier-tanácsadás formájában. Jelentkezni és időpontot 
egyezteni a tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail címen tudsz.
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Bármennyire is szeretnénk, nincs olyan recept, amit ha betartunk, akkor tuti mindenhova 

behívnak állásinterjúra. Legfontosabb szempont, hogy az önéletrajzod átlátható és 

lényegre törő legyen. Egy-két oldalnál semmiképp ne legyen több! Legyen vázlatos, 

áttekinthető, és ne itt soroljuk fel általános iskolás versenyeredményeinket, érettségi 

jegyeinket, szüleink foglalkozását! Egy HR-es átlagban körülbelül 20-30 másodpercet 

tölt az önéletrajz átnézésével. Ez idő alatt kell megfogni, valamivel felhívni a figyelmét 

magunkra, hogy utána több időt is szánjon a pályázatunkra.

Az önéletrajzunkat is szabjuk a pozícióra! Lássunk az álláshirdetés mögé, gondoljuk 

végig, mit is várnak a jelentkezőktől és azokra az információkra hívjuk fel a figyelmet, 

azokat emeljük ki!

Figyeljünk a helyesírásra és az elgépelésre! Ha egy 1-2 oldalas dokumentumot nem 

tudunk hiba nélkül összerakni, akkor mi lesz majd, ha egy bonyolultabb prezentációt 

kell készítenünk? Gondoljunk arra, hogy ez az első, kezünkből kiadott munka, amivel 

a leendő munkáltatónk találkozni fog, legyünk tehát igényesek! Mielőtt elküldjük az 

önéletrajzunkat, mutassuk meg másnak, hiszen több szem többet lát.

Kreatív CV – Óvatosan!

Egyre divatosabbak a kreatív önéletrajzok. Az interneten sok ilyet találni, ezekből 

lehet meríteni, de azért ne essünk túlzásba. Gondoljuk végig, hogy milyen munkára 

jelentkezünk! Nem mindig a kreativitást értékelik. Ha viszont úgy döntünk, hogy 

kreatív CV-t készítünk, akkor figyeljünk arra, hogy a forma ne menjen a tartalom 

rovására.  

Az önéletrajz és a motivációs levél egészítse ki egymást, de külön-külön is állja 

meg a helyét a két dokumentum. Ami az önéletrajzba nem fér bele, azt a motivációs 

levélben kifejthetjük. A motivációs levélben ne használjunk internetről letöltött 

sablonokat, a HR-esek kívülről fújják a sablonmondatokat. Légy egyedi, írd meg a 

saját motivációs leveledet!

Ha van valamilyen speciális igényed, azt jó, ha akár már az önéletrajzodban jelzed. 

Például, ha hallássérült vagy, akkor jó, ha a HR-es tudja, hogy ne telefonon hívjon, 

hanem inkább írásban vegye fel veled a kapcsolatot. Azt is érdemes tisztázni, ha 

kerekesszékkel közlekedsz, mert így biztosítani tudják számodra, hogy meg tudj 

jelenni az interjún. Ezek előbb-utóbb úgyis kiderülnek, így legalább a HR-es is fel tud 

készülni és megfelelő körülményeket tud teremteni a kiválasztási folyamathoz.

Önéletrajz 
és motivációs levél
Az alábbi szempontokat érdemes 
figyelembe venni az önéletrajz és a 
motivációs levél írásakor!

Online tanácsadás a BME Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóságon!

Ha már van önéletrajzod, de szeretnéd, hogy valaki 

megnézze, mielőtt elküldöd a kiszemelt pozícióra, 

küldd el a tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail címre, 

tanácsadóink válaszolnak és megírják észrevételeiket!

 E-mail: karrier.kata@gmail.com                      
 

                      Mobil: 06-20/1010-101 

 

2013. ősz  
Műegyetemi Napok szervezése, Program team vezető-helyettes 

 

2011 – 2012.   
Műhely (Egyetem hivatalos lapja) BME Körkép rovat vezetője 

 

2011.          
Műhely újságírója 

 

Egyéb ismeretek  

Idegen nyelv:  Angol – társalgási szint (2011. „C” típusú középfokú gazdasági nyelvvizsga) 

 

Német – passzív tudás 

 
Számítástechnika: C++, C, Pascal programozási nyelvek – programozási szintű ismeret  

 

Word, Excel, PowerPoint, ACDSee, Internet – felhasználói szint 

 

 
Jogosítvány: 

„B” kategória (2008.) 

 

Személyiségjegy  

Jó szervezőkészség, írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, nagyfokú monotónia tűrés, amelyek a 

tanulmányaim és gyakornoki és újságírói munkáim során sokat fejlődtek.      

 

Érdeklődési kör  

Informatikai ismereteim bővítése, e témában való újabb információk gyűjtése, publikálása.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 E-mail: karrier.kata@gmail.com              
                      

         Mobil: 06-20/1010-101 

 
Karrier Kata 

Személyes adatok 

 

Születés: 
Budapest, 1993. július 09. 

Értesítési cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 23. 

 

Tanulmányok 

 

 2015 – 2017. 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

 

Villamosmérnök szak, M.Sc. 

 

Főszakirány, Mellékszakirány 

 

Főbb tantárgyak:  

Diplomamunka témája:  

 

2011 – 2015.  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

 

Villamosmérnök szak, B.Sc. 

 
2007 – 2011. 

Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest 

 

Szakmai tapasztalat 

 

2016. máj. – jún.     Interactive Brokers Hungary Kft. – Gyakornok 

 

Főbb feladatok:  

• … 

• … 

 
2012 – 2013.    

Audi Hungária Motor Kft. – Gyakornok 

 

Főbb feladatok:  

• … 

• … 

 

Egyéb munkatapasztalat 

 

2012 – 2013.  
www.computer.hu – újságírás informatika témában 

 

2010 – 2013.   
Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – tagság 

 

Hallgatói aktivitás 

 

2014. 
Tudományos Diákköri Konferencia 

 

Dolgozatom témája: Az információban gazdag társadalom (III. hely) 
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Címzett neve 

Címzett pozíciója 

 
Cég neve 

Cég címe 

 
 
Tárgy: motivációs levél/jelentkezés … pozícióra 

 
 
Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 
Az első bekezdésben tüntesd fel, hogy ki vagy és hol, milyen formában találkoztál a 

hirdetéssel, illetve - amennyiben van - jelöljük meg a hivatkozási/referencia számot (ezt a 

tárgyban is lehet). 

 
Ebben a bekezdésben célszerű rövid szakmai életutat, az egyes munkakörökben szerzett 

tapasztalataidat bemutatni. Ez nem azt jelenti, hogy az önéletrajzban már leírt feladatainkat 

megismételjük, hanem a munkavégzésünk és szakmai előmenetelünk szempontjából lényeges 

tulajdonságainkat emeljük ki. Például: az egyes pozícióban betöltött szerepköröket 

(koordináló, szervező, kivitelező), team munka és egyéni munkavégzés arányát, motivációt, 

stb. 
 
Ebben a bekezdésben bizonyítsd, hogy miért te vagy az ideális jelölt a pozícióra. Az egyéni 

képességeinkről szintén célszerű tájékoztatni a pályáztatót, hiszen ezek a mindennapi 

életünknek szerves részei, tehát a munkahelyünkön is megnyilvánuló tulajdonságok. Pl. 

munkabírás, gondolkodásmód, egyéni ambíciók, a társadalomtól kapott visszajelzések stb. 

Add el magad, de a cég szempontjait is v
edd figyelembe! Ehhez figyelmesen olvasd el, hogy 

mit szeretne tőled a munkaadó – ahogy a zárthelyiknél, most is fontos, hogy a feladatnak 

feleljünk meg, ne pusztán saját elképzeléseinket vázoljuk. 

 
Tájékoztasd a pályáztatót a jövőbeni terveidről, vázold röviden szakmai jövőképedet, 

elképzeléseidet (pl. belső motiváció, mit szeretnél elérni) és ez hogyan illik bele a cég 

profiljába.  

 
Pozitív megítélést érhetünk el azzal is, ha egy vagy két olyan személyt megjelölünk 

(cégnévvel, címmel, telefonszámmal) aki képességeinkről, a munkához való hozzáállásunkról 

referenciát adhat. 

 
Elköszönő formula, amelyben kifejezed, hogy bízol a személyes találkozásban. 

 
 
 
 
 
<Dátum> 
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Ha behívnak interjúra, mindenképp készülj fel rá! Itt már nem az önéletrajzodon van a 
hangsúly, hanem azon, amit személyesen nyújtasz. 

Az első benyomás 

Állásinterjú

Az első benyomás hatása irányadó, és sok esetben 
végérvényesen eldönti az interjúalany sorsát. Az 
alábbi tanácsok megfogadása esetén sokat teszel 
azért, hogy pozitív irányban ítéljenek meg!

1. Az öltözködésben visszafogottság 
és elegancia jellemezzen! Hölgyeknél 
alkalomhoz illő szoknya és blúz vagy kosztüm, 
férfiaknál az öltöny vagy (nem farmer) nadrág 
és ing kombináció, esetleg zakó az ajánlott. 
A megfelelően megválasztott ruha már 
önmagában beszél rólunk és ideális esetben professzionalizmust és igényességet 
sugároz. Kreatív munkaköröknél kevésbé elvárás a formális öltözködési stílus, ezért 
az állásinterjúkon megengedhető a laza, de rendezett ruházat. Ha egy napra esetleg 
több meghallgatást is tervezünk, akkor mindenképpen törekedjünk komfortos, 
kényelmes darabokra. Legújabb cipőnket ne ilyenkor próbáljuk ki, feltört lábunk eltereli 
gondolatainkat, kellemetlensége mellett ingerültté tesz, ami rontja a teljesítményünket. 

2. Ápoltság terén alapvető, hogy borostásan, ápolatlan körmökkel nem jelenhetünk 
meg, ingünkön, blúzunkon folt nem éktelenkedhet – inkább vigyünk tartalékot, a fehér 
darabok a legkisebb szennyezésre is érzékenyek. 

3. Érkezzünk pontosan! Nagyobb irodaépületek, hivatalok esetében 4-5 perc is eltelhet, 
amíg bejelentkezünk a recepción. Inkább érkezzünk korábban és még várjunk egy 
kicsit az épületben, hogy egész biztosan ne várassuk meg a leendő munkáltatót, de ne 
is jelentkezzünk be túl korán, mivel az legalább annyira kellemetlen lehet.

4. Az interjú előtt vegyük ki a rágónkat, és igyunk egy kis vizet! Bár valószínűleg fognak 
is kínálni, inkább legyünk felkészülve.

5. Kezdés és lezárás: Határozott kézfogással üdvözöljük az interjúztatót, ha nyújtja a kezét 
– várjuk meg, hogy ezt ő kezdeményezze! Ekkor mutatkozzunk be és közben figyeljünk 
a szemkontaktusra. Figyeljük, hova kínálnak, helyet és oda üljünk le. Az interjú végén 
határozott kézfogással köszönjünk el, és ismét figyeljünk a szemkontaktusra.

6. Testbeszéd az interjú alatt: Ne babráljunk a kezeinkkel! Ha hajlamosak vagyunk rá, 
akkor inkább tegyünk el minden zavaró tárgyat (pl.: tollat) a közelből. A testtartásod 
akkor a megfelelő, ha egyenesen ülsz, és kicsit előredőlsz, ezzel is jelezve azt, hogy 



32 33

Tipp!
Próbáljunk feltenni néhány kérdést a munkára vonatkozóan: Betöltötték-e már ezt a 
pozíciót korábban is? Ha igen, akkor mi történt az elődjével? Milyen fejlesztési programok  
vannak a cégen belül? Ezután érdeklődhetünk a kiválasztási folyamatról: Hogyan zajlik 
tovább a kiválasztás? Mikor kapunk értesítést az eredményről? 
Viszont ne kérdezzünk rá a fizetésre, várjuk meg, amíg a cég képviselője hozza szóba ezt a 
témát!

Mire kell számítani egy állásinterjún?
Jelentkezz próbainterjúra!

Ha szeretnéd kipróbálni magad 
interjúhelyzetben, jelentkezz a BME 
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 
munkatársainál! A próbainterjú 
végén hasznos visszajelzést kapsz a 
teljesítményedről, amelynek hasznát 
veheted éles interjúhelyzetben!

Amikor behívnak egy interjúra, 
nyugodtan kérdezd meg, hogy mire 
számíthatsz, hiszen rengeteg típusa 
van egy állásinterjúnak, ne érjen 
meglepetésként, készülj fel!

Telefonos interjú
Ezt az interjúformát többnyire előszűrési céllal használják, a beérkezett önéletrajzok 
átnézése után. Célja általában az, hogy tisztázza a jelölt önéletrajzának egyes részeit, 
illetve feltérképezze a motivációját. Ez az első beszélgetés kialakítja az első benyomást 
– sokat elárul az álláskeresőről a reakciója, talpraesettsége vagy éppen tétovasága - a 
kommunikációs készségei pedig jól tesztelhetők. Erős nyelvtudáshoz kötött munkáknál 
előfordulhat, hogy telefonon tesztelik a jelentkező idegennyelv - ismeretét is. 
Amire figyeljünk: Az álláskeresés ideje alatt az idegen telefonszámoknál mindig udvarias 

figyelsz. A beszélgetés alatt figyelj arra, hogy ne támaszd a fejed vagy az állad, illetve 
ne takard el a szád. Lábunkkal semmiképp ne doboljunk, vagy rázzuk, ez annak a jele, 
hogy türelmetlenek, feszültek vagyunk. A mell előtt összekulcsolt kéz visszahúzódást 
és ellenállást jelent, ezért ezt is érdemes kerülni.  

7. Arcmimika: A mosoly fontos belépő: nem csak a szimpátia kialakulásában segít, de oldja 
is a feszültséget mindkét félben. Itt is célszerű viszont a mértékletesség. Ha mindenre 
széles mosollyal reagálunk, akkor partnerünkben azt a benyomást kelthetjük, hogy 
felszínesek és mások iránt közömbösek vagyunk. Az igazi, őszinte mosoly a szemünkön 
is látható, tehát igyekezzünk ezzel is mosolyogni.

8. Tükrözés: Szimpatikus benyomást kelthetünk, ha szinkronba helyezzük magunkat a 
kérdezőnk testtartásával, és hasonló hangerőt és hangszínt veszünk fel.

9. Érdeklődjünk: Az interjú kétoldalú beszélgetés. Ugyan többnyire minket kérdeznek 
ki, de nekünk is van lehetőségünk kérdezni. Előre gondolj ki néhány kérdést, ami érde-
kel a pozícióval kapcsolatban.

hangon mutatkozzunk be. Ha nem alkalmas beszélgetésre az időpont - például autóban, 
metrón, munkahelyen vagyunk - akkor nyugodtan kérjünk későbbi időpontot. A 
beszélgetéshez készítsünk ki papírt és írószert, ha esetleg a további lépéseket telefonon 
egyeztetjük! Ilyenkor érdemes tisztázni, ha esetleg valamilyen speciális igényed van (pl. 
kerekesszékkel közlekedsz). Így, ha továbbjutsz és van lehetőséged a személyes találkozásra, 
akkor a HR-es is fel tud készülni, és megfelelő körülményeket tud teremteni az interjúra (pl. 
olyan termet vagy szobát foglal le az interjúhoz, ami akadálymentesen elérhető).

Strukturált interjú
Kérdés-felelet jellegű beszélgetés, amely legtöbbször egy meghatározott szerkezetre épül. 
Ilyen interjú esetén fontos, hogy világos és tényszerű válaszokat adjunk, mert a cél az, hogy 
minél több pontos információhoz jusson a kérdező. 

Páros és panelinterjú 
Itt már nem egy, hanem kettő vagy még annál is több kérdezővel kell megküzdenünk. Ez 
akár előny is lehet, hiszen a sikerünk nem egy ember személyes véleményétől függ. Ilyen-
kor találkozhatunk a leendő szakmai vezetőnkkel is.

Sorozatinterjú 
Egymás után az adott cég több alkalmazottja is igyekszik megismerni a jelöltet. 

Csoportos interjú
Egyszerre több jelentkezővel történő beszélgetés, ami kiválóan alkalmas apró versenyek, 
feladatok kiadására. 

Stresszinterjú 
Az állásinterjúk legkeményebb formája, viszont ritkán alkalmazzák. Pályakezdők esetében 
nem szokták bevetni, ugyanis könnyen károkat okozhat: elveheti a kedvüket a munkától, a 
cégtől. Nagy stresszel járó pozícióknál - felsővezetőknél, ügyfélszolgálatosoknál - gyakoribb 
a stressztűrés mérése. Az interjú célja, hogy a váratlan, provokatív kérdések, a szemkontak-
tus és a visszajelzés hiánya kizökkentse a pályázót, és így az interjúztatók megnézhessék, 
hogyan reagál a jelölt, miként tudja kezelni a helyzetet. 

Állásinterjú idegen nyelven
Olyan munkáknál, amelyeknél fontos a kiváló nyelvtudás, az 
adott nyelven is tesztelik a pályázót. Ez történhet a magyar 
nyelvű interjú közben, vagy egy kizárólag idegen nyelvű inter-
jú keretein belül. Az idegen nyelvű állásinterjú más, mint egy 
nyelvvizsga. Utóbbin ugyanis szinte bármit mondhatunk, ha 
az nyelvtanilag, stilisztikailag helyes, akkor jó pontnak számít. 
Állásinterjún azonban az elmondott tartalom is ugyanolyan 
fontos. 
Ennél nehezebb műfaj, ha az idegen nyelvi interjú telefonon keresztül zajlik, külföldi állá-
soknál gyakori ez. Telefonon ugyanis a nonverbális jelek hiánya miatt még nehezebb kom-
munikálni, amivel a megértés és a megértetés egyaránt sérül.

Bármi is vár rád, azt ne felejtsd el, hogy az állásinterjún nincs alá-fölé rendeltségi 
viszony! Te ugyanolyan értékű fél vagy, mint a kérdező, még ha ezt néha nem is így 
érzed.
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„Meséljen magáról!”
Tipikus kérdés, ami elsőre nagyon könnyűnek tűnhet, mégis sokan elvéreznek rajta, 
hiszen hirtelen éri őket a kérdés és nincs idejük átgondolni, hogy mégis mire kíváncsi a 
kérdező. Érdemes készülni egy rövid bemutatkozóval, amit akár el is lehet otthon próbálni. 
Gondoljuk át, hogy mit is akarunk magunkról elmondani. Ehhez nyújtunk egy kis segítséget 
az alábbi technikával.

Elevator speech 

Képzeld el, hogy belépsz egy liftbe egy belvárosi irodaházban. Ahogy az 
ajtó bezáródik, egy személy lép oda hozzád és következőt mondja: „Helló, az 
álomcégednél én foglalkozom a kiválasztással. Mesélj magadról!” Fel vagy készülve 
egy hasonló esetre? Képes lennél röviden, magabiztosan bemutatni magad, eddigi 
tapasztalataidat és karrier terveidet olyan gyorsan, ahogy egy lift közlekedik - ami 30 
másodperc vagy kevesebb?

A legtöbb helyzetben nincs idő, hogy elmeséld valakinek az életed történetét, felsorolj 
minden említésre méltó eredményedet az önéletrajzodból. A jó „elevator speech” viszont 
elegendő háttér-információt nyújt és kellően lelkesítő ahhoz, hogy a másik személy folytatni 
akarja a beszélgetést. 

Az interjúk első kérdése legtöbbször: „Kérem, meséljen magáról!” Ha jól indítod a 
beszélgetést, ezzel is tovább építed a pozitív első benyomást. 
Az első lépés a jó bemutatkozáshoz az, hogy kellően ismerd önmagad és tudd, mitől vagy 
te egyedi. Tedd fel magadban a következő kérdéseket és dolgozd ki a válaszaidat!

Ki vagy te? Emlékezz, hogy az elsődleges célod, hogy egyszerűen mutasd be magad! 
Megismerteted magad mással olyan kontextusban, hogy mesélsz arról, hova jártál iskolába, 
mit tanultál, hol dolgoztál és hol dolgozol jelenleg.

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Mik a legjelentősebb eredményeid, a legerősebb készségeid, a szenvedélyed?  
Növeled esélyeidet, ha előre számba veszed ezeket és egy olyan keretbe foglalod, mely 
egy lehetséges munkáltató számára is jelentőséggel bír. Mit tudnál mondani magadról, 

amivel biztosíthatod, hogy egy toborzó emlékezzen rád, vagy a megfelelő személy többet 
akarjon tudni rólad?

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
Mit akarsz elérni? Hova tartasz? Milyen állások, cégek vagy iparágak érdekelnek, 
illenek hozzád? Ez az a része a beszédednek, amiből mások megtudhatják, mit keresel te 
és mi az érdeklődési köröd. Ne tűnj túl tolakodónak vagy agresszívnak, de beszélj nyíltan 
arról, hogy te milyen munkát keresel, milyen karrierre vágysz!

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Végül, hogy az előadásod elérje a célját, a társalgási hangszínt tartsd meg, hogy ne tűnjön 
elpróbáltnak, betanultnak. Gondold át a fentieket és a megfelelő interakcióban mixeld 
össze őket úgy, hogy az meggyőző és hihető legyen a hallgatóság számára.

Tipikus kérdések az állásinterjún

Témák szerint összegyűjtöttünk néhány tipikus kérdést, amit feltehetnek egy interjún. Ha 
végiggondolod a válaszaidat, ezektől eltérő kérdésekre is magabiztosabban tudsz majd 
felelni.

Tipp!
Ha esetleg nem tudsz azonnal válaszolni egy kérdésre, nyugodtan kérj egy kis időt, hogy 
átgondolhasd a válaszodat. Ebből nem fognak negatív következtetést levonni, és jobb 
megoldás, mintha átgondolatlan mondandóba kezdenél.
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Önismeret
1.  Milyennek látják mások? Ön szerint milyen ember?
2.  Mit jelent a siker az Ön számára?
3.  Melyek a rövid távú tervei?
4.  Melyek az Ön gyengeségei? Erősségei?
5.  Sorolja fel három jó és három rossz tulajdonságát!
6.  Meséljen egy adott szituációt, amelyből következik egyik, a fenti tulajdonságok közül!

Motiváció
1.  Miért akar nálunk dolgozni?
2.  Miért akar váltani? Miért hagyta ott az előző munkahelyét?
3.  Ön szerint a fizetés nagysága mennyire van hatással a teljesítményre? Önt mennyire 

motiválja?
4.  Miért gondolja, hogy sikeres lesz a szakterületén?
5.  Milyen munkakörnyezetben tudja a legjobb teljesítményt nyújtani?
6.  Mi az, amivel meg volt elégedve előző munkakörében? Amivel nem volt megelégedve?

Teljesítményigény
1.  Milyen tervei vannak az elkövetkező évekre szakmai pályáját illetően?
2.  Hová szeretne eljutni 5 év alatt? 
3.  Milyen célokat tűzött ki maga elé korábbi munkahelyén?
4.  Meséljen el egy esetet, amikor olyan célt tűzött ki maga elé, amely nem tartozott 

közvetlenül a feladatai közé!
5.  Milyen célokat tűzne ki maga elé, ha a megpályázott munkahelyre felvennék?
6.  Mit szeretne elérni az életében?

Stresszkezelés, munkabírás
1.  Hogyan szokta kezelni a stresszt?
2.  Mennyire bírja a stresszt, a kemény munkát, a megterhelést?
3.  Hogyan vezeti le a munkájában felhalmozódott stresszhelyzeteket?
4.  Mennyit hajlandó egy nap dolgozni?
5.  Meséljen el egy olyan esetet, amikor nyomásnak volt kitéve és sikerült felülkerekedni! 

Mit tett pontosan azért, hogy megoldja a helyzetet? Mit tanult ebből a helyzetből?

Konfliktuskezelés
1.  Mennyire tűri a kritikát?
2.  Mit érez, ha valaki más akaratával szembeütközik?
3.  Hogyan viselkedik, ha a többiek nem értenek Önnel egyet?
4.  Hogyan jelzi másoknak a kritikáját? 
5.  Meséljen el egy konkrét esetet, amikor Önt kifejezetten akadályozta valaki. Mit tett 

pontosan ebben az esetben, hogyan oldódott meg a probléma? 
6.  Hogyan reagál arra, ha valaki megzavarja a munkájában?

Problémamegoldás
1.  Mondjon egy nehéz, munkával kapcsolatos problémát, és mesélje el, hogyan oldotta 

meg!

2.  Hogyan, milyen lépésekkel közelít egy problémához általában?  Mesélje el a legutóbbi 
esetet, amikor ezeket a lépéseket követte!

3.  Találékonynak gondolja magát a problémamegoldás terén? Miért? Mondjon példát!
4.  Kihez fordult legutóbbi munkahelyén, ha segítséget kért valamilyen probléma 

megoldásához?

Csapatmunka
1.  Egyedül szeret dolgozni, vagy csapatban? Mi az, ami a legjobban motiválja?
2.  Meséljen a legjobb csapatról, amelyben valaha dolgozott! Miért működhetett ez jól? 

Milyen szerepet vállalt a csapatmunka során?

Szociabilitás, munkastílus
1. Milyen típusú emberrel tud a leginkább/legnehezebben kijönni?
2. Milyen nehézségei voltak kollégáival az előző munkahelyén?
3. Mi az, ami másokban a leginkább zavarja?
4. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor valamelyik kollégájának viselkedése zavarta! 

Mit tett, hogy megoldja a helyzetet?
5. Meséljen el részletesen egy munkafolyamatot, amit végezni szokott!
6. Hogy nézett ki egy napja az előző munkahelyén? Írja le részletesen!
7. Mit gondol, milyen az Ön munkastílusa?

Döntési képesség
1.  Mennyire befolyásolja a döntéseit az, hogy mások mit gondolnak?
2.  Meséljen el egy olyan esetet, amikor egy nehéz döntést kellett meghoznia! Hogyan 

történt?
3.  Hogyan gyűjti össze és elemzi az információt döntéshozatal előtt?
4.  Mi volt a legrosszabb döntése?

Stratégiai gondolkodás
1.  Mondjon el egy konkrét példát, amikor döntésében egy évnél hosszabb időtartamra 

kellett előre gondolkodnia! Milyen szempontokat vett figyelembe? Milyen 
eredményeket várt az adott döntéstől, mire alapozta elvárásait? Mit tanult ebből az 
esetből?

Tervezés
1.  Mennyi időre tervez előre?
2.  Ön szerint melyek a tervezés legfontosabb részei?
3.  Mely tevékenységek élveznek elsőbbséget?
4.  Mi a legnehezebb a tervezési folyamatban?

Vezetés, ösztönzés
1.  Töltött már be vezetői szerepet valaha?
2.  Ön szerint mi a vezető feladata?
3.  Milyen eszközöket használna beosztottainak motiválására, lelkesítésére?
4.  Mondjon néhány sikeres és sikertelen esetet, amikor motiválnia kellett a beosztottjait!
5.  Mit tart a legnagyobb vezetéssel kapcsolatos eredményének, teljesítményének?
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Vezetéshez való hozzáállás
1.  Ön szerint milyen az ideális vezető? Mit vár el egy vezetőtől?
2.  Ki volt eddig a legjobb főnöke? Kérem, írja le az illetőt!
3.  Ki volt eddig a legrosszabb főnöke? Kérem, írja le az illetőt!
4.  Mit kedvel inkább: az önállóságot vagy az erősebb kontrollt?
5.  Szívesen tölt be nagy felelősséggel járó pozíciót?

Ambíciók
1.  Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?
2.  Szakmai pályafutása során mit tett Ön azért, hogy magasabb pozícióba kerüljön?
3.  Elképzelése szerint a szóban forgó állás hogyan járulna hozzá mindannak az 

eléréséhez, amit célként maga elé tűzött?
4.  Jelenlegi munkakörének mely részleteit kedveli a leginkább és melyeket kevésbé?

Stresszinterjú kérdések
1.  Ön szerint miért alkalmas erre a pozícióra? Miért éppen Önt válasszuk?
2.  Miért lenne jó a cégnek az, ha éppen Önt alkalmaznák?
3.  Beszéljen magáról 5 percet!
4.  Mennyi idő múlva szeretné főnöke pozícióját elnyerni?
5.  Mit tud a cégünkről? Miért éppen nálunk szeretne dolgozni?
6.  Miért végzett ennyi idő alatt az egyetemmel? Nehezen ment a tanulás?
7.  Miért váltott az előző munkahelyéről? Mivel nem volt megelégedve?
8.  Ön szerint miért éppen Önt küldték el a leépítéskor az előző munkahelyén?
9.  Mesélje el egy hibáját, amit a munkájában elkövetett! Hogyan oldotta meg a helyzetet?
10.  Mennyi ideig szándékozik maradni a vállalatnál?
11.  Hány ajánlatot kapott még ezen kívül?
12.  Melyek azok a feladatok a munkaköréhez kapcsolódóan, amelyeket nem szeret?

A kérdések megválaszolása: STAR módszer

A STAR (Situation, Task, Action, Result) technika az állásinterjúk során alkalmazott 
kérdezési mód, amivel az interjúztató a pozícióhoz szükséges összes releváns információt 
összegyűjtheti. 
•	Szituáció: „Mutass be egy közelmúltban történt helyzetet, amit kihívásként éltél 

meg!”
•	Feladat: „Mit kellett elérned?”
•	Cselekvés: „Mit tettél?”
•	Eredmények: „Mi lett ennek az eredménye? Mit értél el és egyezett ez a kitűzött 

céljaiddal? Mit tanultál ebből a tapasztalatból? Tudtad azóta hasznosítani ezt a 
tapasztalatot?”

Gondold végig a legfontosabb tapasztalataidat ezeknek a kérdéseknek megfelelően, hogy 
garantáltan olyan választ adj, amit a kérdező hallani szeretne. 

Assessment Center

Fontosnak tartjuk, hogy külön beszéljünk az Assessment Centerekről, hiszen egyre nagyobb 
számban használják a cégek ezt a kiválasztási formát.

Próba AC

A BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 
munkatársai folyamatosan tartanak próba AC-
kat, ahol tét nélkül kipróbálhatod magad egy-
egy csoportos feladatban. A próba AC végén 
pedig visszajelzést kapsz a teljesítményedről.

Mi is az az AC?

Az Assessment Centert (AC) „értékelő központnak” is hívják. Az egyik leghatásosabb 
kiválasztási technikának mondják, 60-70 százalékos beválási rátával. Nagy, multinacionális 
cégek kedvelt kiválasztási módszere. A lényege, hogy több pályázót mérnek fel egyidőben, 
összetett feladatokkal fél vagy egy teljes napon át. Az alaposságát jelzi, hogy minden 
résztvevőt külön megfigyelő értékel. A cél az, hogy minél alaposabb képet nyerjenek egy 
jelentkezőről: hogyan viselkedik csapatban, hogyan reagál a váratlan, stresszes helyzetekre, 
milyen az együttműködési és a problémamegoldó készsége, hogyan találja fel magát 
csoportba szerveződve, milyen szerepet vesz fel. Az Assessment Centernek sok más feladat 
is része lehet, attól függően, milyen jellegű pozícióra keresnek új munkatársat. Készülni 
nem lehet rá, viszont a típusfeladatok ismerete segíti a magabiztos helytállást, ezért is 
ajánljuk a próba AC-kat.

Néhány tipikus AC feladat:

Bemutatkozás

A bemutatkozásra, ugyanúgy sor kerül, mint az interjún, ezért érdemes rá készülni. 
Elképzelhető, hogy 30 másodpercben kell összefoglalnod, de az is megeshet, 
hogy hosszú percekig kell beszélned. Sőt, még az is előfordulhat, hogy az egyik 
„vetélytársadat” kell bemutatnod, és eladnod a pozícióra. Ezért készüljünk fel 
minden eshetőségre!

Tipp! 
Ugyanúgy, mintha egy hagyományos interjúra mennénk, gondoljuk át, hogy mi az, 
amit elmesélnénk magunkról, és hogy építenénk fel a mondandónkat. Koncentráljunk a 
szakmaiságra, ugyanakkor próbáljunk meg becsempészni olyan dolgokat, ami felkelti 
az értékelők és a többiek érdeklődését, ez kapcsolódhat szabadidős tevékenységhez is, 
csak igaz legyen.
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Prezentáció

Előfordulhat, hogy hirtelen kapunk egy témát, amiből a többiek előtt prezentációt 
kell tartani. Például valamilyen vállalati probléma bemutatásáról, amire megoldást 
is kell javasolni. Akár Power Point prezentációt is kérhetnek, de az esetek 
többségében elég, ha flipchartot használunk. 
A bemutatkozónkat is kérhetik Power Point prezentációban, ezt előre szokták 
jelezni, hogy az AC előtt elkészíthesd, és ott majd „csak” bemutatni kell.

Legyünk közérthetőek, legyen az előadás jól strukturált, tagoljunk, bontsuk részekre 
a problémát! Nincs mindig tökéletesen jó megoldás. Jó pontokat szerezhetünk 
azzal is, ha többféle végkövetkeztetést teszünk, de ekkor megkérhetnek arra, hogy 
valamelyik mellett tegyük le a voksunkat. A cél a prezentációs képességek, az 
érvelés és az üzleti gondolkodás vizsgálata.

Tipp!
Próbáljuk megragadni a hallgatóság figyelmét! 
Íme néhány eszköz, amit bevethetsz:

 »  Analógia, párhuzam: egy könnyen megjegyezhető példa
 »  Különleges jelzők: egymástól távoli dolgok párosítása
 »  Lehetőleg kevésbé ismert, de frappáns idézet
 »  Megdöbbentő adat, tény, statisztika
 »  Egy utolsó mondat/gondolat/üzenet, amire emlékeznek a hallgatók

Szituációs feladatok

Történhet egyénileg vagy csoportosan is a jelöltekkel, vagy valamelyik értékelővel, 
esetleg egy szakmai vezetővel. A helyzetgyakorlatokat általában a pozicóra szabják. 
Tipikus szituáció, hogy egyszerre négy-öt ügyet kellene megoldani, több illetékes 
kolléga szabadságon van, a vezérigazgató pár percen belül prezentációt kér, fontos 
ügyfél van a vonalban,  és a saját dolgainkkal is foglalkozni kellene, plusz még egyik 
munkatársunkkal is kellene tárgyalnunk, aki hamarosan indul vidékre.

Tipp!
Gondoljuk át logikusan, mit kellene tenni, és milyen sorrendben. Általában célravezető 
megoldás, ha a „nagy vezető” kérését, igényét tesszük előre, de tökéletes megoldást 
nem várnak, inkább arra kíváncsiak, hogyan tudunk úrrá lenni a káoszon, illetve 
képesek vagyunk-e multitaskban dolgozni, de igazából nincs jó vagy rossz megoldás, 
mindig a pozíciótól és a cégtől függ, hogy mire van szükség.

Csoportfeladatok:

Tipikus csoportfeladat, amikor a jelölteknek először egyéni sorrendet kell felállítania 
egy témában, majd a csoportnak együtt egy közös, konszenzusos megoldást kell 
produkálnia. Például egy barlangi tragédia után milyen sorrendben mentenék ki 

a jelöltek a bent ragadtakat? Egy cégnél dolgozók között, hogyan osztanák el a 
jutalomra szánt pénzösszeget, vagy egy új céges autó megvásárlása után hogyan 
osztanák újra a dolgozók között az autóállományt? Számíthatunk olyan feladatra is, 
amikor a jelöltek csak részinformációkat kapnak, ezt meg kell osztaniuk egymással, 
mert minden információra szükség van a feladat megoldásához. 

Tipp!
Aktívan vegyünk részt a feladatokban, kezdeményezzünk, érveljünk, de ne nyomjuk el 
a másikat, próbáljuk bevonni a csendesebbeket is! Ha passzívan ülünk, az értékelők 
nem tudnak megfigyelni minket.

Tesztek

Az AC során, amikor nem a fent említett csoportos vagy egyéni feladatokat oldjuk 
meg, könnyen előfordulhat, hogy személyiséget és egyéb kompetenciákat mérő 
tesztekkel töltik ki az üres időnket.

10 jó tanács AC-ra!

1.  Ne késs el! Először is rossz indító, és ha még meg is engedik, hogy 
csatlakozz a többiekhez, nehéz bekapcsolódni a folyamatba.

2.  Légy aktív tagja a csapatnak, működj együtt a társakkal!
3.  Ne akarj mindenáron vezető szerepet betölteni, az arany középút a 

legjobb megoldás. (Természetesen, ha vezetői pozícióra jelentkezel, 
akkor a vezetési készségeket is figyelembe fogják venni!)

4.  Készülj fel magadból! Mit mondanál el egy bemutatkozás alkalmával, 
amit fontosnak tartasz?

5.  Vállald és oszd meg a véleményedet a többiekkel!
6.  Érvekkel győzd meg a csoporttársaidat az igazadról, de ha kell, légy 

kompromisszumkész!
7.  Igyekezz figyelmen kívül hagyni a megfigyelőket, a többi csapattársadra 

koncentrálj!
8.  Ne ijedj meg a váratlan, problémás helyzetektől, hozd ki belőle a 

tudásod szerinti legtöbbet!
9.  Az AC is állásinterjú, az alkalomhoz illő ruhában illik megjelenni.
10.  Érkezz frissen és kipihenten, hiszen egy félnapos, vagy egész napon át 

tartó AC megterhelő lehet!

+1 Érezd jól magad közben és hozd ki a maximumot!
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Munkaadói elvárások
A műegyetemi felmérések szerint a pályakezdőkkel kapcsolatos elvárások közül a 
munkaadók az öt legfontosabb szempont között jelölték meg a következőket: jól tudjon 
másokkal együttműködni; pontosan, alaposan dolgozzon; megfelelő szintű nyelvtudással 
rendelkezzen; jó problémamegoldó készsége legyen, valamint megfelelően lássa el a 
szakmai feladatokat.
A Műegyetemi Állásbörzét álláskeresési célból látogatók szerint a munkaadók az öt 
leggyakrabban ajánlott tényező közé sorolták a barátságos légkört, a felelősségteljes 
munkakört, a kihívást és változatosságot jelentő feladatokat, az utazási költségtérítést 
és az étkezési támogatást, a legritkábban pedig a ruhapénzt, a szolgálati gépkocsit, a 
túlóramentességet, a fizetésben is megmutatkozó gyors előrejutást és a kedvezményes 
vállalati kölcsönt ígérték.
A cégek képviselői szerint a Műegyetemen végzett pályakezdők legnagyobb erőssége 
a széleskörű szakmai ismeret és felkészültség, szakmai elméleti tudás. A végzettek 
gyengeségei között a leggyakrabban a megfelelő nyelvtudás, illetve a szakmai gyakorlati 
tapasztalatok hiányát említik.

„Mennyi a bérigényed?”

Ez egy egyszerűnek tűnő kérdés, mégis elég sok fejtörést okoz a pályakezdőknek. 
Összeszedtünk néhány tényezőt, aminek érdemes utánajárnod és mérlegelned az interjú 
előtt.

1. A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretein belül minden 

évben gyűjtenek adatokat a végzettekről. A tanulmányban különböző bontásokban 

(képzési terület, képzési szint stb.) lehet adatokat szerezni a frissdiplomások nettó 

átlagkeresetéről: https://hszi.bme.hu/kiadvanyok/

2. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bérstatisztikái („Egyéni bérek és keresetek 

statisztikája”) is jó támpontot nyújtanak a béralkuhoz:

https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr 

3. Használható információkat ad még a „Bériránytű” honlapja, melynek segítségével az 

adott szakma régióbéli fizetéseit ismerheted meg: 

https://www.profession.hu/kalkulatorok/beriranytu 

A keresetek, a munkáltató által ajánlott és kérhető összegek kalkulációjához az alábbiak 
nyújthatnak segítséget:

iránti igényünkkel. Kezdőként, amikor még többnyire alacsonyabb a 
jövedelmünk, általában rabul ejt bennünket a magasabb bér csábítása, 
a szabadidőt szívesen helyettesítjük munkával. Jövedelmünk, ahogy nő, 
úgy vágyunk egyre jobban az élet élvezetére (hiszen már képesek vagyunk 
jó néhány, kényelmünket fokozó szolgáltatás megvásárlására), szabadidő 
iránti igényünk egyre erősebb. A munkavégzés és a szabadidő optimális 
kombinációja érdekében – a fentieken felül – érdemes végiggondolnunk, 
hogy szabadidő-orientáltak vagyunk-e, azaz csekély szabadidő-lemondásért 
hatalmas fogyasztásnövekedést kérünk, tehát csak nagyon jól fizető munkáért 
áldozzuk fel szabadidőnket, vagy éppen ellenkezőleg. Fogyasztásorientáltként, 
sok szabadidőnkről vagyunk hajlandóak lemondani, vagyis későn hazamenni, 
akár hétvégén is dolgozni, viszonylag kevés „többletélvezetért” cserébe. A 
végső döntés előtt kérhetsz gondolkodási időt.

A fizetés megítélésénél mindig figyelembe kell venni – sajnos –, hogy hány 
százaléka hivatalos (azaz nem „zsebbe” megy), milyen juttatási csomaggal 
egészül ki, és hogy milyen ütemű növekedéssel számolhatunk a pályán 
eltöltött évek során. Mindent összevetve fizetés terén a nemzetközi szabványok 
alapján dolgozó vállalatoknál a legjellemzőbb, hogy szabályosan bejelentik 
az alkalmazottaikat, értékelhető juttatási csomagokkal igyekeznek motiválni 
őket, és a szamárlétra szintjei között jelentős anyagi ugrásokat garantálnak.
A kis- és középvállalkozásoknál sokszor sajnos azzal kell számolni, hogy 
alacsony bejelentett havi fix mellett kézbe kapja az ember a maradékot. Ezek 
a fekete summák nem feltétlenül rosszak, de mindenképpen törvénytelenek 
és bizonytalanok.

Álláskereséskor tájékozódj a pozícióban elérhető jövedelemről. A jövedelem 
meghatározásánál vedd figyelembe a várható keresetet, melybe beletartozik 
az alapbér, a bérpótlékok (például túlórapótlék), a kiegészítő fizetés (például a 
pénzben megváltott szabadság idejére megállapított távolléti díj), prémium, 
jutalom is. A kereseten felül a munkáltató adhat még béren kívüli juttatásokat 
(például cafeteria keretében), támogathatja az albérletet, további tanulmányok 
folytatását. Szóval érdemes megkérdezni, hogy összességében mekkora havi 
jövedelemre számíthatsz a munkáltatótól és minden elemet figyelembe véve 
mérlegeld, hogy mi az a fizetés, ami reális, és amiért elvállalod a munkát.

Lényeges tisztáznod a betöltendő pozíció által ellátott munkakör minőségét, 
a munkakörülményeket és a viselt felelősség mértékét. Józanul végig kell 
gondolnod, hogy a várható jövedelemmel milyen költségeket állíthatsz 
szembe, mennyibe kerül majd a lakhatás, utazás, mennyit költesz szokásosan 
étkezésre, ruházkodásra, mennyit szeretnél megtakarítani stb. Milyen 
céljaid vannak, amihez félre akarsz tenni. Nem utolsósorban azt is érdemes 
megfontolnod, hogy várhatóan milyen gyorsan emelkedhetsz a ranglétrán, és 
az elérendő célokhoz (pl. lakásvásárlás, gyermekvállalás stb.) ad-e valamilyen 
kedvezményt, támogatást a munkáltató. Önismeretünk részeként tehát 
egyszerre kell tisztában lennünk munkavégzési szokásainkkal és szabadidő 
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Néhány alapvető munkajogi információ
A munkaviszony kifejezéssel már biztosan találkoztál: a munkaviszony olyan munkavégzés-
re irányuló jogviszony, amely a munkavállaló és a munkáltató közötti munkaszerződéssel 
jön létre. Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiak-
ban: Mt.) hatálya alá tartózó munkáltatóval, így különösen gazdasági társasággal, egyesü-
lettel, alapítvánnyal stb. létesíthető.

Persze nem csak munkaviszonyban dolgozhatsz, hanem például közalkalmazotti, 
közszolgálati tisztviselői vagy különféle szolgálati jogviszonyokban is, amelyeknél a 
munkáltató közszférába (pl. állam, önkormányzat) tartozik.

Fontos tudnod, hogy megkülönböztethetjük az ún. munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyokat is, így megbízási szerződés vagy akár vállalkozói szerződés keretében is 
végezheted tevékenységed. Ezekben az esetekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései lesznek az irányadóak.

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. 
Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 
óra) munkaviszonyt tekintjük, és amelyik nem ilyen, az az atipikus.

Atipikus munkaviszony például tehát:
•	 határozott idejű munkaviszony (maximum öt év!),
•	 részmunkaidő,
•	 munkakör megosztás (job sharing),
•	 munkaerő-kölcsönzés,
•	 távmunka,
•	 bedolgozás.

Ha a munkaadó atipikus jogviszonyban kíván 
foglalkoztatni, akkor mindenképp nézz utána, 
hogy az adott jogviszony milyen általánostól eltérő 
szabályokat jelent. Légy tisztában a feltételekkel, ne 
érjen kellemetlen meglepetés a díjazáskor, vagy a 
munkaadó bármely intézkedésekor.

Ha „tipikus” módon szerződsz, akkor munkaviszonyt 
létesítsz. 

A következő táblázatban  bemutatjuk a 
munkaszerződés és az egyik leggyakoribb atipikus 
foglalkoztatási forma, a megbízási szerződés közötti 
legfőbb különbségeket.

Munkaviszony Megbízás

Szerződési főkötelezettség A munkavállaló a 
munkaerejét a munkáltató 
rendelkezésére bocsátja 
(munkaköri leírás)

A megbízott  gondosan 
intézi a rábízott ügyet
(gondossági kötelem)

Munkaidő Szerződés szerint A megbízott maga osztja be

Szervezeti keret A munkáltató szervezete Nincs szervezeti kötődés

Költségtérítés Nincs Nem kötelező

Formai kellék Írott munkaszerződés Szóbeli szerződés is ele-
gendő

Személyes munkavégzés A munkavállaló 
személyesen köteles 
végezni a munkát

Főszabály szerint kötelező, 
de ettől eltérhet

Utasítási jog A munkáltató utasít min-
denben (munkahely, idő, 
stb.)

A megbízó csak célszerű 
és szakszerű utasításokat 
adhat

Díjazás Fix összegű havi díjazás Szolgáltatási díj és 
igazolt költségek térítése 
(általában nem fix összeg)

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, 
másrészt meghatározza alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán.

Az Mt. határozza meg azokat az alapvető elemeket, amelyet a munkaszerződésnek 
kötelezően tartalmaznia kell ahhoz, hogy a felek között érvényesen létrejöjjön a 
munkaviszony. Természetesen bármilyen számunkra lényegesnek tekintett kérdést is 
rögzíthetünk, illetve szabályozhatunk a munkaszerződés keretei között. Ennek egyetlen 
korlátja, hogy a munkaszerződés nem lehet ellentétes jogszabállyal vagy kollektív 
szerződéssel, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételeket állapít meg, illetve ha 
az Mt. kifejezetten megengedi a munkavállaló hátrányára való eltérést. Az Mt. kötelező 
érvényű rendelkezéseitől azonban a felek még egyező akarattal sem térhetnek el.

A munkaszerződést kötelező írásba foglalni, ami számodra azért is különösen fontos, mert 
így egy esetleges jogvita esetén ez megkönnyíti a bizonyítást. Ennek ellenére előfordul, 
hogy a munkaszerződést szóban kötik, és a munkáltató elmulasztja írásba foglalni azt. 
Szóbeli munkaszerződésnél munkavállalóként a munkába lépéstől számított 30 napon 
belül van lehetőséged az írásba foglalás elmulasztása miatt az érvénytelenségre hivatkozni. 
Ha a 30 napos határidőn belül sikeresen „megtámadod” a munkaszerződést, akkor az a 
bíróság ítéletével a munkaszerződés érvénytelenné válik. Ebben az esetben a felek, ha 
az érvénytelenség okát nem orvosolják, azaz nem foglaljátok írásba a munkaszerződést, 
akkor a munkáltató köteles a munkaviszony megszüntetéséről gondoskodni. A 30 nap 
elteltével, ha nem hivatkozol az írásba foglalás elmaradására, akkor arra utóbb már nem 
lesz lehetőséged, így a munkaviszonyt érvényesen létrejöttnek kell tekinteni.
Alapvető szabály, ha a munkaszerződést utólag, ha módosítani kívánjátok, akkor azt 
kizárólag közös megegyezéssel és írásban lesz lehetőségetek megtenni.
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Munkaszerződés - tartalmi elemek 

Az alapbér, ami a kialkudott bruttó összeg. Az alapbért mindig időbérben kell 

meghatározni, függetlenül attól, hogy egyébként milyen bérrendszerben foglalkoztatnak. 

Az alapbér nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, részmunkaidő esetén pedig annak 

időarányos összege (a teljes munkaidő felénél, azaz napi 4 óránál legalább a minimálbér 

fele). 

 

A munkakör: Fontos, hogy ez nem egyenlő a munkaköri leírásoddal, azt külön 

dokumentum tartalmazza! Nem is célszerű a munkakörbe tartozó feladatokat a 

munkaszerződés keretei között meghatározni. Ezek mellett a szerződésnek értelemszerűen 

tartalmaznia kell a szerződés keltét, a felek nevét, aláírását és a munkaviszony 

szempontjából lényeges adatait. 

 

A munkába lépés napját a munkaszerződésben szabadon meghatározhatjátok, de ha 

nem rendelkeztek erről, akkor a munkába lépés napja a szerződés aláírását követő nap. 

Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy a munkaszerződés aláírása és a munkába lépés napja 

között hosszabb idő eltelik. Ebben az időszakban, ha akár a te, akár a munkáltató 

körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a munkaviszony teljesítését 

lehetetlenné teszi, vagy ez aránytalan sérelemmel járna, akkor elállhattok a szerződéstől. 

 

Meghatározhatjátok a munkavégzés helyét is a munkaszerződésben. Ennek elmaradása 

esetén a munkaviszony érvényesen létrejön, de munkahelynek azt kell tekinteni, ahol a 

munkavállaló szokás szerint a munkáját végzi. 

 

A munkaszerződés részét képezik az Mt. bizonyos szabályai, így pl. a munkaviszony 

határozatlan időtartama, vagy a teljes munkaidőben (napi 8 óra) való foglalkoztatás. 

Amennyiben az Mt. ezen szabályaitól el kívántok térni, azt viszont kifejezetten rögzíteni kell 

a munkaszerződésben. 

 

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, 

ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is 

következik, lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék 

egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Próbaidő a 

határozatlan és határozott időre szóló munkaszerződésekben is kiköthető. Fontos tudni, 

hogy a próbaidő alatt a felek bármelyike – azaz munkavállalóként te is – azonnali hatállyal, 

indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. 

Végezetül jó tudnod, hogy a munkáltató – amennyiben a szerződéskötéskor erre nem kerül 
sor - a munkaszerződés megkötésétől számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni 
téged:
•	a napi munkaidőről,
•	az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
•	a munkabérről való elszámolás módjáról, a bérfizetés gyakoriságáról és a kifizetés 

napjáról,
•	a munkakörbe tartozó feladatokról,
•	a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
•	a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 

szabályairól,
•	a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
•	a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A hallgatói munkavállalásról
A legtöbb hallgató már hallgatói jogviszonya alatt is keres munkát, rövidebb-hosszabb időre 
kiegészítve jövedelmét. Hallgatóként (kivéve, ha azt jogszabály kifejezetten tiltja, például 
a hallgatói munkaszerződés esetén) tulajdonképpen bármilyen jogviszonyt választhatsz. 
Fontos, hogy rendelkezz a munkakörnek megfelelő, érvényes munkaalkalmassági 
egészségügyi vizsgálatról szóló igazolással, ugyanakkor bizonyos munkakörökben már 
Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte is szükséges.  

A legnépszerűbb munkavállalási 
forma kétségkívül az iskola-
szövetkezeti: amennyiben nappali 
tagozatos hallgatóként vállalsz 
munkát, úgy az alacsonyabb 
közterhek miatt ugyanakkora 
munkáltatói kiadások mellett 
több marad(hat) a munkát vállaló 
hallgató zsebében. A kedvezmények 
csak nappali munkarend esetére 
vonatkoznak, így a munkavállaláskor 
szükséges igazolnod annak aktív 
voltát, illetve 25. életéved betöltése 
előtt passzív hallgatói jogviszonyban 
is kedvezményre jogosult vagy, ha 
minden más feltételnek megfelelsz. 

Az iskolaszövetkezetben tagként vállalhatsz munkát, ezért belépési nyilatkozatot kell 
kitöltened, és szövetkezeti részjegyet kell jegyezned – ez utóbbi árát visszakapod, ha a 
szövetkezetből kilépsz. 
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A szakmai gyakorlatot a hallgatók már jellemzően munkaviszonyban végzik. A 
szakmai gyakorlat keretében végzett munkavállalásra sokféle szabály vonatkozik, röviden 
összefoglaljuk ezeket:

Általánosságban a hat hétnél rövidebb idejű szakmai gyakorlatok esetében lehet, 
ezt meghaladóan és a duális képzésben kell úgynevezett hallgatói munkaszerződést 
kötni. Utóbbi esetekben a díjazás heti összege nem lehet kevesebb, mint a 
minimálbér 15 százaléka. A hallgatói munkaszerződés speciális szerződés, az abból 
származó jövedelem bizonyos összeghatárig köztehermentes, amennyiben azt a 
szakmai gyakorlathoz, duális képzéshez kapcsolódva fizetik ki. Ez utóbbi mondat 
nem elhanyagolható tény, mert bár ugyan a felsőoktatási intézményben, vagy annak 
gazdálkodó szervezetében kizárólag hallgatói munkaszerződéssel lehet hallgatót 
foglalkoztatni, ugyanakkor, ha az nem a képzési programhoz kapcsolódik, akkor a 
„sima” munkaviszonyhoz képest nincs kedvezménye.

Fontos részletek a szakmai gyakorlaton hallgatói munkaszerződéssel 
foglalkoztatottak tekintetében, hogy 
a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret 
alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani.

Jó tudni azt is, hogy amennyiben a szakmai gyakorlatot költségvetési szervnél 
(állami felsőoktatási intézményben, MTA kutatóintézetben, állami kórházban stb.) 
folytatjuk, úgy a munkáltatónak nem szükséges tevékenységünket díjaznia, így 
velünk hallgatói munkaszerződést kötnie. Helyette megállapodást kötnek velünk, 
ennek tartalma jogszabályban szabályozott.

Amennyiben duális képzésben veszünk részt, érdemes utánanéznünk az adott 
külső szervezetnél érvényes aktuális szabályoknak, munkavégzéssel összefüggő 
körülményeknek, mert a duális képzésre speciális előírások vonatkoznak, és 
már csak újdonsága miatt is jó, ha tisztában vagyunk azokkal a szabályokkal és 
kedvezményekkel, melyek aktuálisan érvényesek.

Állami (költségvetési) szerveknél, civil szervezeteknél gyakran végezhetünk önkéntes 
munkát, akár gyakorlatként, vagy mert szabadon választott tantárgyként el akarjuk 
ismertetni. E munkát hivatalosan közérdekű önkéntes tevékenységnek hívják. Ha 
ellenértékeként valamiféle juttatásban részesülünk, akkor a szerződést írásban kell 
megkötni, az ezért kapott kisebb összegek, juttatások (jutalom, napidíj, étkezés és 
szállás költségének megtérítése, védőruha stb.) jellemzően ellenszolgáltatásnak 
nem minősülő juttatások, így be sem kell azokat vallani az adóhatóságnak.

A fentieken kívül természetesen számtalan más jogviszonyban is vállalhatunk munkát, 
érdemes mindig tájékozódni előtte, hogy arra a jogviszonyra milyen speciális szabályok 
(szakmai követelmények, munkabiztonsági előírások stb.) és pénzügyi feltételek (adózási, 
társadalombiztosítási stb.) vonatkoznak, hogy a váratlan kellemetlenségeket, netán 
büntetéseket elkerülhessük.

Néhány információ a fogyatékossággal élő hallgatók 
karriertervezéséhez

Elsőként fontos tisztázni, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, 
fogyatékossággal élő hallgató fogalma nem jelenti automatikusan azt, hogy az illető 
foglalkoztatási szempontból megváltozott munkaképességűnek minősül.

 A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: 
a. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű,
b. aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli 
hatálya alatt,

c. akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló 
szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

d. aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül és a 
munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

A megváltozott munkaképességű személyek fogalom tehát a munka világához kapcsolódik, 
vagyis az egyént a foglalkoztathatóság szempontrendszerén keresztül minősíti.
Komplex minősítés a neve annak a hivatalos eljárásnak, amely során a megváltozott 
munkaképesség megállapítása történik, a minősítés fókuszában az érintettek megmaradt 
egészségi állapota, valamint a hasznosítható képességeinek feltárása és fejleszthetősége 
áll. Fontos megjegyezni, hogy saját kérésre történik ez a minősítés, nem kötelező eleme 
a foglalkoztatásnak. Jó, ha tudod, hogy számos előnye lehet számodra és a munkáltató 
szempontjából is a komplex minősítésnek, ezekre még később visszatérünk. 
Röviden a komplex minősítési eljárás menetéről: először a háziorvossal szükséges 
egyeztetni, majd a megfelelő szakrendelések vizsgálatai után, a 90 napnál nem régebbi 
szakvéleményekkel a Kományablakhoz kell fordulni orvosszakértői vizsgálati időpontért. A 
komplex minősítést egy szakértői bizottság állapítja meg. 
Ezen a honlapon részletesebb információkat is találsz az eljárás folyamatáról: 
http://www.efiportal.hu/egeszsegugy/komplex-minosites/ 

Jelenleg 6 besorolási osztály létezik a komplex minősítésben:

B1
B1 kategóriába tartozik, akinek az egészségi állapota 51-60 százalék között van és 
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható.

B2 kategóriába sorolandó, akinek az egészségi állapota 51-60 százalék között van 
és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja 
nem javasolt.

C1-es besorolást kap, akinek az egészségi állapota 31-50 százalék között van és 
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

B2

C1
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C2es kategóriába kerül, akinek az egészségi állapota 31-50 százalék között van, de 
rehabilitációja nem javasolt.

D kategóriába sorolandó, akinek egészségi állapota 1-30 százalék között van és 
orvosszakmai szempontból önellátásra képes, kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható, és végül.

E kategóriába kerül, akinek egészségi állapota 1-30 százalék között van és 
orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

Munkáltatói előnyök megváltozott munkaképességű 
személyek alkalmazásakor

A hazai szabályok többféle módon is támogatják a megváltozott munkaképességű 
dolgozókat alkalmazókat, ezáltal ösztönözve a munkáltatókat foglalkoztatásukra. Ettől 
függetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása, a tapasztalatok 
szerint számos előnnyel, gazdasági, szervezeti és egyéb haszonnal is járhat. Ilyenek lehetnek 
például

a támogatott foglalkoztatással elérhető nagyobb nyereség,

a vállalat társadalmi felelősségvállalását (CSR) jelzi, ezzel a cég megítélését pozitívan 
befolyásolhatja, ha köztudottá válik, hogy az esélyegyenlőség elve foglalkoztatási 
szempontjai között érvényesül.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának további előnyei az őket 
foglalkoztató munkáltatók, valamint az erre irányuló kutatások tapasztalatai alapján a 
következők lehetnek még:

A megváltozott munkaképességű emberek jelentős része nagy motivációval 
keres munkát. Motiváltságukat bizonyítja, hogy élenjárnak a ledolgozott napok 
számában is.
 
Kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő 
munkatevékenységet végeznek. Ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerő 
válik belőlük, emiatt csökkenhet a fluktuáció.
 
Képességeiknek megfelelő munkakörben, alapos felkészítés és betanítás után 
termelékenységük ugyanakkora, mint a nem megváltozott munkaképességű 
munkavállalóké.
 
A vállalati belső kultúrára is jó hatással van a munkavállalók sokszínűsége.
Növekedhet az egymásra figyelés, a megértésen alapuló elfogadás mértéke a teljes 
szervezetben.

   

A munkáltatók megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását ösztönző legfontosabb 
eleme a munkáltatót terhelő rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség. Ennek 
megfelelően a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási 
rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, 
ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, 
a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi 
létszáma viszont nem éri el a létszám 5%-át. Ez utóbbit szokás kötelező foglalkoztatási 
szintnek is hívni.

C2

D

E

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően lehet: megváltozott 
munkaképességű ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás.
Látható, hogy a hazai jog meglehetősen bonyolult módon szabályozza a megváltozott 
munkaképesség fogalmát és a hozzá kapcsolódó munkajogi és szociális támogatási 
rendszert. 
A megváltozott munkaképességű személyek jogi vonatkozásait a 2011. évi CXCI. törvény (a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról) 
tárgyalja.
A megváltozott munkaképesség megállapításának menetéhez és további ismeretbővítéshez 
hasznos információkat az alábbi linkeken találhatsz:

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelemről az alábbi 
linken nyújtanak részletes leírást, ideértve az ellátások típusait, megítélésének 
feltételeit. http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00001 

Hasznos információkat szerezhetsz a megváltozott munkaképességűek 
álláskeresését segítő linken, melyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
üzemeltet: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_hasznos_megvaltt_
munkavall&switch-content=full_afsz_hasznos_megvaltt_munkavall_
hol&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

A megváltozott munkaképességhez kapcsolódó meghatározások, fogalmak, 
tudástár erről az oldalról ismerhetők meg a legjobban: 
https://rehabportal.hu/adatbank/megvaltozott-munkakepesseg. 
Többek között részletes képet kaphatunk a megváltozott munkaképességhez, 
fogyatékossággal éléshez kapcsolódó támogatásokról, kedvezményekről. 
Pályakezdők esetében is szóba jöhetnek különböző támogatások, kedvezmények, 
azonban ezek többsége súlyosan egészségkárosodott személyeket érinti, így 
a munkavállaláshoz nem, vagy alig kapcsolódnak. Ezekről a támogatásokról 
részletes ismertetőt itt találni: 
https://rehabportal.hu/adatbank/tamogatasok 
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Rehabilitációs és START kártyával rendelkező 

munkavállalók foglalkoztatása 

esetén igénybe vehető járulékkedvezmény

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása esetén igénybe vehető 
kedvezmények, támogatások sokfélék lehetnek és viszonylag gyakran változnak. Formájuk 
szerint egyrészt beépülnek a szokásos munkáltatói támogatásokba (bértámogatás, 
képzési támogatás stb.), ami azt jelenti, hogy az ismert munkáltatói támogatásoknál (aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközöknél, melyek a foglalkoztatás elősegítésére szolgálnak) 
fontos szempont a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: a támogatások 
odaítélésekor alapvető kritérium, vagy előnyben részesülnek az őket foglalkoztató 
munkáltatók. Másfelől önálló támogatás-típusokat is megállapítottak, alább ismertetjük a 
két legfontosabbat.

Akkreditációs eljárás keretében a munkaadókat foglalkoztatási 
szempontból értékelik, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazási feltételeit minősítik. Az akkreditáció 
célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató – a tanúsítványban 
meghatározott székhelyen, telephelyen, fióktelepen – rendelkezik 
az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi 
és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással/
fogyatékossággal élő személyek állapotának megfelelő munkahelyi 
környezetben megvalósuló foglalkoztatását, és tevékenységével 
elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósítását. A kiadott tanúsítvány határozatlan időre 
szól, megváltozott munkaképességű személyként tehát biztonságot 
nyújt, ha akkreditált munkaadó foglalkoztat, hiszen külső szerv is 
kontrollálja a szervezet megfelelőségét.
Támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható 
megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs 
foglalkoztatásához, amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak 
létszáma a 25 főt meghaladja, továbbá megváltozott munkaképességű 
személyeket a kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztat. A 
támogatás lehet a bérköltség támogatása, rehabilitációs tanácsadó, 
rehabilitációs mentor, valamint segítő személy alkalmazásához 
kapcsolódó költségek támogatása.

Rehabilitációs kártya
A munkaadó a rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű 
személy foglalkoztatása esetén mentesül a szociális hozzájárulási adó (27%) fizetésének 
kötelezettsége alól, maximum a minimálbér kétszeresének mértékéig. 

Rehabilitációs kártya kiváltására az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, 
akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, valamint más, 
pályakezdőket nem érintő feltételek teljesülésekor. A kártyát az illetékes Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szervnél  kérelem benyújtásával kell igényelni.

A munkáltatókat különböző kormányzati programok is ösztönzik a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására. A jelenleg is folyamatban lévők 
közül érdemes a Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni 
foglalkoztatásának elősegítése (a felhívás kódszáma: EFOP-1.1.6-17) c. pályázatot 
megemlíteni: 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-
csoportos-s-egyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-1 

Akkreditációt igénylő támogatások
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A kiadvány az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatásával, a Foglalkoztatás 2016  pályázat 
keretében valósult meg.


