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Kedves általános-/középiskolás diák!

Köszönjük, hogy kézbe vetted a „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató 
2020.” tájékoztató füzetünket! 

Ha ezt a füzetet olvasod, már megtetted az első lépést a sikeres pályaválasz-
tásod felé. Ahhoz ugyanis, hogy a „Merre induljak céljaim eléréséhez?” 
döntést meg tudd hozni, fontos, hogy megismerj minél több információt 
azzal kapcsolatosan, hogy kihez fordulhatsz felvilágosításért. Azért, hogy 
ebben segítsünk Neked, összegyűjtöttünk minden hasznos tudnivalót.   
Jó böngészést!

Kihez fordulhatsz segítségért?

Pályaorientációval kapcsolatban segítséget kaphatsz az iskolákban, 
szakképző intézményekben tevékenykedő pedagógusoktól, pályaorien-
tációs szakemberektől, non-profit szervezetektől (ifjúsági irodák, alapít-
ványok, családsegítők), de a tájékozódáshoz remek lehetőséget biztosítan-
ak a különböző iskolaválasztással kapcsolatos rendezvények, valamint a 
pályaválasztást támogató online portálok is. 

A füzetben az alábbi intézmények mutatják be pályaorientációs tevékeny-
ségüket, rendezvényeiket: 

Szervezet neve:   Oldalszám:
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum   4
Dunaújvárosi Tankerületi Központ  14
Dunaújvárosi Egyetem  16
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara   20
Egészségmegőrzési Központ  27
FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  31

3



A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Fejér megye hét szakképző iskolájának munkáját 
irányítja és fogja össze. Dunaújvárosban hat, míg Pusztaszabolcson egy intézményünk 
található, melyek technikumi, szakképző iskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatokat 
is ellátnak. Képzési kínálatunkban minden megtalálható, amit a régió igényel: 20 
szakmacsoportban, 36 ágazatban hozzávetőlegesen 100 szakmát tudunk oktatni. 

Régiónkban meghatározó szerepünket szeretnénk fenntartani az iskolarendszerű szakképzés 
valamint a felnőttképzés területén egyaránt. Ehhez biztosítjuk a magas színvonalú technikai 
eszközöket, jól képzett tanárokat, elkötelezett vezetőket. A nálunk végzettek szakmailag 
jól felkészültek, a társadalomnak beilleszkedni tudó, a változásokra nyitott, hasznos, aktív 
tagjai, akik meg tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak. 

Rendezvényeinkkel a város kulturális és szakmai életéhez kapcsolódunk, mellyel öregbítjük 
hírnevünket, gyarapítjuk támogatóink körét. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Péli András
 Telefon: +36 (70) 400 2562
 E-mail: szakmfoigh@dunaujvarosiszc.hu

Pályaorientációs, pályaválasztási rendezvények
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a 7-8. évfolyamosok tájékozódhassanak a 
továbbtanulási lehetőségeikről. Ennek érdekében számos rendezvénnyel, programmal 
várjuk Őket.

Iskolai nyílt napok:

Minden iskoláink október-december hónapokban két-két nyílt napra várja az érdeklődőket 
az iskolákba, ahol bemutatja képzési palettáját, az érdeklődők betekintést nyerhetnek az 
oktatott szakmáik rejtelmeibe, kipróbálhatják az egyes tevékenységeket. 
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Digitális Közösségi Alkotóműhely: 
 
Az alkotóműhely egy pályaorientációs célokat szolgáló közösségi 
tér, ahol lehetőség van a projekt alapú oktatásra, kísérletezésre, 
amelyben egyszerre jelen vannak a következő alkotótechnikák: 3D 
nyomtatás, elektronika, robotépítés, lézerv ágás, CNC megmunkálás, 
varrás, fa- és fémmegmunkálás.  
Foglalkozásokat szervezünk iskolai csoportok számára, illetve 
délutánonként szakkörökön is részt vehetnek az érdeklődők.

Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum



Központi rendezvényünk a Szakképzés Napja, amely minden évben október végén, 
november elején kerül megrendezésre. Az eseményen bemutatkozik mind a hét intézmé-
nyünk, felsorakoztatjuk a teljes képzési kínálatunkat gyakorlatban, elméletben, vidáman, 
viccesen, érdekesen, rendkívül látványosan, interaktívan. 

5

Szakképzés napja:
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 ELÉRHETŐSÉGEK

 
Cím:

2400 Dunaújváros, Római körút 51/A.
Telefon: +36 (25) 743 136; 

E-mail cím: titkarsag@dunaujvarosiszc.hu
Honlap: www.dunaujvarosiszc.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő–Péntek: 7:00–15:00



Az iskola 1969 óta fontos szerepet tölt be Dunaújváros és a térség középiskolai oktatásában. 
Érettségi és technikusi végzettség megszerzésére van lehetőség gépészet és az informa-
tika területein. Az iskola az Autodesk hivatalos oktatóközpontja, illetve ECDL vizsgaközpont. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Schőn Beatrix
 Telefon: +36 (25) 412 247
 E-mail: titkarsag@bankisuli.hu

Nyelvi előkészítős technikum: (1+5 év) – Érettségi és szakma

 • Informatika és távközlés:  Szoftverfejlesztő és tesztelő 
 • Gépészet:     Gépgyártás-technológiai technikus

Nyelvi előkészítős technikum: (1+5 év) – Érettségi és szakma

 • Gépészet:   Gépgyártás-technológiai technikus 
      Vasútijármű-szerelő technikus
      Gépész technikus 

 • Elektronika és elektrotechnika: Ipari informatikai technikus
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2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1-1.
titkarsag@bankisuli.hu 

+36 (25) 412 247
www.bankisuli.hu

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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Az iskola a centrum tagintézményei közül a legnagyobb és a legrégebbi, ahol elsősorban 
gépészeti és a villamosipari szakmákat tanulhatnak a fiatalok, de megtalálható a közleke-
désgépészet, az épületgépészet és a rendészet is. A szakmai gyakorlati ismeretek elsajátí-
tásához az iskola és az ISD Dunaferr Zrt. tanműhelyeiben a legmodernebb eszközök állnak 
rendelkezésre az alapszakmáktól (lakatos, forgácsoló, villanyszerelő, stb.) az elektronikán 
át, a robottechnika oktatásáig. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Baráth Károly Artúr
 Telefon: +36 (25) 413 842
 E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Elektronika és elektrotechnika: Automatikai technikus 
      Erősáramú elektrotechnikus

 • Specializált gép-és járműgyártás: Mechatronikai technikus 
      Gépjármű- mechatronikai technikus

 • Rendészet és közszolgálat:  Közszolgálati technikus 
 • Épületgépészet:   Épületgépész technikus 

Szakképző iskola (3 év) – szakma

 • Gépi és CNC forgácsoló  
 • Ipari gépész   
 • Hegesztő   
 • Épület- és szerkezetlakatos  
 • Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
 • Fémelőállító  
 • Villanyszerelő 

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
titkarsag@dunaferriskola.hu

+36 (25) 413 842
www.dunaferriskola.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája



Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Az iskola a centrum egyik legrégebbi iskolája, amely elsősorban építőipari és faipari szak-
mákban elégíti ki a régió szakemberigényét. Képzési struktúrájában megtalálható a tech-
nikusi és a szakképző iskolai képzés egyaránt, de az iskola feladatának tekinti az egyéni 
bánásmódot, odafigyelést igénylő tanulók szakmához juttatását is (szakiskola), melyben 
képzett gyógypedagógusok segítenek. A gyakorlati képzés hátterét az iskola korszerű 
tanműhelye biztosítja.

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Jankovicsné Grosz Melitta
 Telefon: +36 (25) 400 529
 E-mail: titkarsag@hildiskola.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Építőipar: Magasépítő technikus 

Szakképző iskola (3 év) – szakma

 • Ács 
 • Asztalos
 • Festő, mázoló, tapétázó
 • Burkoló
 • Kőműves

Szakiskola: 

A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógusok segítsé-
gével jutnak rész-szakképesítéshez (bolti előkészítő – 1+2 év). Az utolsó évben gyakorlat 
szempontjából lehetőségük nyílik tanulószerződéssel gazdálkodó szervezetekhez kerülni. 
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2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 8.
titkarsag@hildiskola.hu

+36 (25) 400 529
www.hildiskola.hu



Az iskola a kereskedelem és a vendéglátás területén képezi a szakembereket nappali és 
esti tagozaton egyaránt. Saját tankonyha, tanbolt, illetve számos külső képzőhely biztosítja 
a magas színvonalú gyakorlati oktatást, illetve lehetőség van külföldi gyakorlaton való rész-
vételre is. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Poór Veronika
 Telefon: +36 (25) 402 192
 E-mail: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Közlekedés és szállítmányozás: Logisztikai technikus 

 • Kereskedelem:   Kereskedő és webáruházi technikus

 • Turizmus- Vendéglátás:  Vendégtéri szaktechnikus 
      Cukrász szaktechnikus 
      Szakács szaktechnikus
       

Szakképző iskola (3 év) – szakma

 •  Szakács 
 •  Pincér – vendégtéri szakember 
 •  Cukrász 
 •  Kereskedelmi értékesítő 
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2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A.
igazgato@keri-dunaujvaros.hu 

+36 (25) 402 192
www.keri-dunaujvaros.hu

Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája



Az iskola a kollégiummal, sportpályákkal, gyakorlati oktatási központtal együtt a város egyik 
legszebb részén található. Innovatív, sokszínű szakképzést folytatnak, mely során nemcsak 
a munkába állásra, hanem a továbbtanulásra is felkészítenek. Folyamatosan bővítik, és pá-
lyázatok révén korszerűsítik tantermeiket és gyakorlati oktatási bázisukat, ahol laboratóriu-
mok, kozmetikai és fodrász tanüzlet, egészségügyi demonstrációs termek, bőrdíszműves 
műhely, számítógépes szabászat, varroda áll az oktatás rendelkezésére. Az iskola intenzív 
tevékenységet folytat a felnőttoktatás területén is. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Molnárné Szabó Edina
 Telefon: +36 (25) 437 059
 E-mail: iskola@lorantffy.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Egészségügy:   Gyakorló ápoló  

 • Szociális:   Kisgyermekgondozó, -nevelő

 • Vegyipar:    Vegyész technikus 
 • Szépészet:   Kozmetikus technikus 
      Fodrász

Szakképző iskola (3 év) – szakma

 •  Szociális gondozó és ápoló
 •  Divatszabó
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2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós utca 6.
iskola@lorantffy.hu
+36 (25) 437 059
www.lorantffy.hu

Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma



Az iskola 1975 óta képez tanulókat a kis- és középvállalkozói szféra számára. Technikumi 
képzésben gazdálkodás és menedzsment, sport, túrizmus-vendéglátás, továbbá informatika 
és távközlés ágazati képzés folyik. Tehetségpontként működik, bázisiskolája a DK Kézilabda 
Akadémiának, illetve tagja a „Pénziránytű” iskola és a magyarországi Ökoiskola hálózatnak. 
Az iskolával egybeépített kollégium biztosít lehetőséget a bejárni nem tudó tanulók elszál-
lásolására. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Orbán Mária
 Telefon: +36 (25) 510 280
 E-mail: titkar@rudas.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Távközlés és Informatika:  Informatikai rendszer- és    
      alkalmazásüzemeltető  

 • Gazdálkodás és menedzsment: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
      Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

 • Turizmus-vendéglátás:  Turisztikai technikus 
 • Sport:     Sportedző – sportszervező
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2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu

+36 (25) 510 280
www.rudas.hu

Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma



A pusztaszabolcsi iskola a centrum legkisebb tagintézménye, ahol családias, barátsá-
gos környezetben tanulhatnak a fiatalok. Rendkívül intenzív pályázati tevékenységének 
köszönhetően egy jól felszerelt, külföldi kapcsolatokkal (Erasmus) rendelkező intézmény, 
amely elnyerte a Tehetségpont címet. Képzési kínálata a szűkebb régió (Velencei-tó) és a 
helyi igényeknek megfelelően alakult ki. 

Pályaorientációs kapcsolat

 Név: Bartha Ildikó
 Telefon: +36 (25) 271 743
 E-mail: iskola@szabolcsvezer.hu

Technikum: (5 év) – Érettségi és szakma

 • Pedagógia:   Pedagógiai munkatárs  

 • Kereskedelem:   Kereskedő és webáruházi technikus

 • Turizmus-vendéglátás:  Turisztikai technikus
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2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.
iskola@szabolcsvezer.hu

+36 (25) 271 743
www.szabolcsvezer.hu

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér és Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája



Fejér megyében kettő (Dunaújvárosi és Székesfehérvári) tankerületi központ került ki-
alakításra. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ feladat-ellátási és működtetési területe a 
Dunaújvárosi, Martonvásári, Sárbogárdi járásra terjed ki a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rende-
let 1. sz. melléklete szerint. 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ az alábbi településeken lát el fenntartói felada-
tokat a köznevelésben: Adony, Alap, Baracs, Baracska, Besnyő, Cece, Daruszentmiklós, 
Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Gyúró, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Martonvásár, 
Mezőfalva, Mezőszilas, Nagylók, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráck-
eresztúr, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Vál. 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában jelenleg 34 működő intézmény 
van, a tagintézményeket is figyelembe véve számuk összesen 43.  

Gimnáziumi nevelés-oktatást 3 intézmény, általános-iskolai nevelés-oktatást 25 intézmény, 
alapfokú művészetoktatást 8 intézmény, fejlesztő nevelés-oktatást 4 intézmény lát el, ez 
utóbbiból 2 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatást is.
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Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató:
Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna

E-mail: sarolta.nemeth@kk.gov.hu

Gazdasági igazgatóhelyettes
Kalamán Ferencné

E-mail: ferencne.kalaman@kk.gov.hu

Megbízott szakmai igazgatóhelyettes
Polányi-Kovács Anita

E-mail: anita.polanyi-kovacs@kk.gov.hu



Pályaorientációs tevékenység:

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartói szakmai tevékenysége keretében azon túl, 
hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntartásában lévő köznevelési intézmények ped-
agógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a pedagógiai szakmai mun-
ka eredményességét, kiemelt figyelmet fordít intézményei pályaorientációs tevékenységére. 

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet értelmében az intézmé-
nyek 1 tanítás nélküli munkanapot kizárólag pályaorientációs célra használhatnak fel. 

A tanulóknak és a szülőknek a középfokú tanulmányok megkezdéséhez nyújtott továbbtanu-
lási, pályaválasztási tanácsadás fontos területei: 
 • pályaorientációs segítség nyújtása, 
 •  a bizonytalansággal bíró tanulók pályaválasztási pszichológiai tanácsadásra küldése.
 • a továbbtanulás során fellépő nehézségek orvoslása.

Fontosnak tartjuk, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók adottságaiknak, érdeklődésüknek, 
tanulmányi eredményüknek megfelelő továbbtanulási lehetőséget találjanak. Lehetőséget 
biztosítunk a nyílt napokon, városi, megyei rendezvényeken való részvételre.   

Annak érdekében, hogy hatékonyabban továbbíthassuk pályaorientációs törekvésein-
ket, illetve, hogy tanulóink minél több hasznos információt és tapasztalatot szerezzenek 
a gimnáziumi és szakmai képzési lehetőségekről, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
együttműködésre törekszik a fenntartásában lévő gimnáziumokkal, a Dunaújvárosi Egye-
temmel, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarával, a Dunaújvárosi Szakképzési Cen-
trummal, valamint az Egészség-megőrzési Központtal. 
 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím:
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.

Telefon:
+36 (25) 795 213

E-mail cím:
dunaujvaros@kk.gov.hu

Honlap:
http://kk.gov.hu/dunaujvaros

Ügyfélfogadási idő:
 Kedd: 8:00-12:00
 Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
 Csütörtök: 8:00-12:00
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             Dunaújvárosi Egyetem

Az 1951-53 között épült intézmény 2016. január 1-jétől viseli a Dunaújvárosi Egyetem címet. 
A szabadidő kulturált eltöltésére korszerű könyvtár, konferenciaterem, Diákcentrum, a fit-
nesz centrumot is magába foglaló Campus Klub, Sport- és Rendezvénycsarnok, valamint 
szabadtéri sportpályák állnak az egyetemi polgárok rendelkezésre.  
A Dunaújvárosi Egyetem nemzetközi felsőoktatási intézmény. A 2006/07-es tanévben kezd-
te meg nemzetközi kapcsolatainak és képzéseinek kiépítését, ekkor indult el az első angol 
nyelvű okleveles képzési program. 
A Dunaújvárosi Egyetem egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatika tudományág, a 
hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, 
biztos szakmai tudást adó egyetem legyen.  

Képzések

Felsőoktatási szakképzési szakok: 
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Gazdaságinformatikus
 • Mérnökinformatikus 
 • Műszaki
 • Televíziós műsorkészítő 

Alapképzési szakok: 
 • Anyagmérnöki
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Gazdaságinformatikus
 • Gépészmérnöki
 • Mérnökinformatikus
 • Műszaki menedzser
 • Kommunikáció és médiatudomány
 • Műszaki szakoktató

Mesterképzési szakok: 
 • Osztatlan tanári – mérnöktanár gépészet-mechatronika (MA)
 • Osztatlan tanári – mérnöktanár informatika (MA)
 • Gépészmérnöki (MSC)
 • Tanári – mérnöktanár gépészmérnök (MA) 
 • Tanári – mérnöktanár mérnökinformatikus (MA)  
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Szakirányú továbbképzések:
 • Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök/szakember
 • Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus – szakvizsgára felkészítő
 • Pedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen
 • Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
 • Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus – szakvizsgára felkészítő
 • Minőségirányítási szakmérnök/szakember

Dr. habil András István – rektor

„A tehetség utat tör magának” – tartja a régi bölcsesség. S bár 
 minden böl csesség  nek és népi megfigyelésnek van alapja, a mai 
 felgyorsult világ ban úgy gondolom, kiegészítésre szorul. Utat tör 
magának, ám az útját egyengetni és kisimítani a kisebb bukkanókat 
a Mi dolgunk, oktató ké, tanároké, szakembereké. Ennek a filozófiának 
a jegyé ben köszön töm a Dunaúj városi Egyetemen, ahol büszkék 
vagyunk arra, hogy a hallgató nálunk nem csak egy Neptun kód, ha-
nem egy olyan család tagja, ahol az emberek figyelnek a másikra és 
segítik egy mást. Ennek az elvnek a jegyében hoztuk létre a Hallgatói 
 Sikerességet Támoga tó programunkat, a HASIT-ot, amely a hallgatói 
sikerességet állította a középpontba.

A programnak köszönhetően 20%-kal csökkent a hallgatók lemorzsolódása a műszaki- 
 informatikai- és természettudományi szakoknál. Mentoraink nemcsak a tanulmányaik során 
támogatják a hallgatókat, de számíthatnak rájuk bármely más probléma esetén is. Büszkék 
vagyunk az alkalmazott tudományokban elért hazai és nemzetközi eredményeinkre; ok-
tatóink, kutatóink tudományos elismertségére, kiemelten műszaki, informatikai területen; a 
versenyszférával való együtt- működéseink potenciáljára; a (kooperatív-) duális képzésben 
és szakképzésben elért eredményeinkre.

Hiszen a céljaink azonosak: megtalálni, tanítani és támogatni a tehetséget, a tanulni vá-
gyó fiatalból életrevaló diplomást adni az országnak, aki megállja a helyét választott hiva-
tásában. Felgyorsult világunkban kevés állandó érték van, amibe az ember kapaszkodhat; 
bízom benne, hogy a Dunaújvárosi Egyetem ezek közé tartozik.

Jó szerencsét!

Dr. habil András István 
rektor
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Dunaújvárosi Egyetem duális képzései

Intézményünk a 2015/16. tanévtől kezdve indít duális kép-
zéséket. A duális képzés gyakorlatorientált, ipari igények-
nek megfelelő képzést biztosít a képzésben résztvevő hall-
gatók számára.

A duális képzés bevezetésének célja, hogy a hallgatók 
olyan gyakorlati tudást szerezzenek, melyet a munkaerő-
piacra kikerülve közvetlenül fel tudnak használni és a tanul-
mányaik elvégzése után azonnal munkába tudjanak állni. 
A képzésben neves vállalatok vesznek részt egyrészt az 
oktatásban, másrészt a gyakorlati helyszín biztosításával. 
A duális képzés nem csupán a hallgatók számára előnyös 
– akik a tanulmányaik elvégzése után rögtön munkatapasz-
talattal rendelkező pályakezdőkké válnak –, hanem a vál-
lalatok számára is, akik a későbbiekben, vagy akár már az 
aktív szemeszterek alatt is foglalkoztatják a hallgatókat.

Pályaorientációs tevékenység

Nyílt napok
minden év decemberében 
és januárjában

Családi szakmai nyíltnap
minden év januárjában

Karrier Nap – állásbörze 
minden évben tavasszal és ősszel
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DUE Felvételi Felkészítő Program
folyamatos tanfolyamok: angol és
matematika érettségire felkészítés

Pontos időpontok az Egyetem honlapján: www.uniduna.hu

DUE Felvételi Felkészítő Program: www.uniduna.hu/ffp

Továbbtanulási tanácsadás
Személyesen a Felvételi irodában „F” épület 114-ben 
(Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/A.)
Tel.: +36 (25) 551 177, +36 (25) 551 254
Weblap:  www.uniduna.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

 

Cím:
2400, Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

Telefon:
+36 (25) 551 100

E-mail cím:
felveteli@uniduna.hu

Honlap:
www.uniduna.hu

Facebook:
https://www.facebook.com/DunaujvarosiEgyetemHivatalosOldala/



Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

A kereskedelmi és iparkamarai rendszer feladata a helyi gazdaság érdekeinek érvényesí-
tése, a területi – a 19 megyei, a budapesti és három megyei jogú városi – kamarák és az 
általuk választott vezetésű országos ernyőszerv, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 
gazdaság önkormányzataiként működnek. A kormánnyal kötött 2010-es megállapodás alap-
ján szakképzési jellegű feladataik kibővültek: a képzési rendszer átalakítása, felügyelete, a 
duális képzésre való áttérés szervezése széles körű jogosultságokat és feladatokat adtak a 
kamaráknak. Ezek között a pályaorientáció is egyre fontosabb szerepet kap.t

 

A kamarák szakképzési feladatai:
 • szakképzési tanácsadás
 • javaslattétel a szakképző intézményekbe történő beiskolázások irányaira
 • a szakképzési munkaszerződések megkötésének elősegítése, a gazdálkodó
  szervezetek ösztönzése a szakképzésben való részvételre
 • a duális képzőhelynyilvántartás vezetése, a képzőhelyek kétszintű minősítése és 
  ellenőrzése
 • Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése
 • az ágazati alapvizsga elnökének és a szakmai vizsga vizsgabizottsága ellenőrzési
  feladatokat ellátó tagjának delegálása
 • mesterképzés szervezése, tájékoztatás mestervizsgákkal kapcsolatban
 • gyakorlati oktatói képzés és vizsga szervezése
 • pályaorientációs tanácsadás

Pályaorientációs tanácsadó: 
 Név:  Kőhalmi Kálmán
 Tel.:  +36 (30) 327 3134
 E-mail: kohalmi@dkik.hu 

Szakképzési csoport:
 2400 Dunaújváros, Piac tér 2. (I. szolgáltatóház, I. emelet)
 +36 (25) 501 951, +36 (30) 755 1303
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A jó szakma felér egy diplomával

A területi kamarák kiemelt feladata a pályaorientáció terén – így a dunaújvárosié is – a 
szakképzés népszerűsítése, a kétkezi szakmák elismertségének növelése. A kamarai szak-
képzési feladatok több ponton támogatják ezt a tevékenységet.

Piacképes tudás
A kamarai garanciavállalás rendszere biztosítja, hogy a duális rendszerű képzésben mind 
többen ténylegesen gazdálkodó szervezetnél, valós munkahelyi körülmények között sajá-
tít hassák el szakmájukat, ez előnyt jelenthet számukra a munkaerőpiacon. A gyakorlati 
képzőhelyeket a kamara külső szakértők bevonásával ellenőrzi.

Szakképzési tanácsadás
Amennyiben szakképzéssel kapcsolatos kérdései vannak, a fenti elérhetőségen tudnak 
tanácsot adni a kamara szakképzési tanácsadói. Ez a lehetőség természetesen vonatkozik 
a pályaválasztás előtti helyzetre is, vagy a gyakorlati képzőhely választásának időszakára, 
illetve a szakképzés teljes időtartamára.

Országos szakmai versenyek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2007 óta szervezi az országos szakmai versenyeket 
– ezek helyi fordulójának megszervezésében a városi kamara is szerepet játszik –, és az 
országos döntőt, a Szakma Sztár Fesztivált. Az országos szakmai versenyek eredményei 
igazolják a városi szakképzés magas színvonalát, így bátorítást adhatnak a szakmát válasz-
tóknak. Hogy az ezzel kapcsolatos információk minél több fiatalhoz eljussanak, a kamarák 
szervezésében évente 10 ezer, a városból mintegy kétszáz tanuló jut el szervezett módon, 
buszokkal, felkészült „tárlatvezetéssel” a Szakma Sztár Fesztiválra. Az események emellett 
az egyes szakmák megismerésében, egyes fogásainak kipróbálásában is fontos szerepet 
játszanak, és a tapasztalatok szerint nagy élményt jelentenek a szervezett látogatásokon 
részt vevő diákok számára.

 

Elismerések átadása a Szakma Sztár Fesztiválon döntőbe jutott fiataloknak,  
felkészítő tanáraiknak (Fotó: Dunaújvárosi Hírlap)
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A kamara pályaorientációs tevékenysége

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett egy komplex városi pályaori-
entációs program kialakítása, hatékony működtetése mellett. A térségi gazdaság, a helyi 
társadalom megfelelő ellátását szolgáló vállalkozások, intézmények igényeihez igazodó 
szakemberellátás elősegítését az itt működő vállalkozások, szervezetek kiemelt elvárásként 
fogalmazzák meg a helyi gazdaság önkormányzata számára, mely elvárásnak ennek 
megfelelő figyelemmel kíván a városi kamara megfelelni.

Szakmai együttműködés szervezése

A városi kamara minden tevékenysége során prioritásként kezeli, hogy bevonja az adott 
területen tevékenykedő szervezeteket együttműködőként, rajtuk keresztül pedig azok leg-
szélesebb tapasztalattal, szaktudással rendelkező szakembereit. Így növelni tudják a pálya-
orientációs tevékenység intenzitását, eredményességét, és még jobban segíteni tudják a 
helyi igényekhez igazodó jellegét. A szakmai együttműködés amiatt kiemelten fontos, mert 
a pályaorientáció nagyon összetett tevékenység, a területen tevékenykedő intézmények, 
szervezetek együttműködésére van szükség a legjobb elvárható eredmény eléréséhez. A 
formálódó városi szakmai közösség pedig elláthatja az egyes szereplőket ötletekkel, tapasz-
talatokkal, részt vehetnek tagjai az egyes események szervezésében, megvalósításában. 

A legfontosabb a gyermek, a pályaválasztó érdeke

Azt jelenti ez a szépen hangzó, gyerekbarát kijelentés: ha nem a lehetőségek szerinti 
legjobb pályára kerül a fiatal, annak az lesz a következménye, hogy nem tanulja meg a 
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szinten szakmáját, jelentős részük pályaelhagyó lesz, 
végső soron a pályakezdő munkanélküliek, vagy később megfelelően elhelyezkedni képtel-
en munkavállalók számát növeli. Tehát a probléma korántsem „csak” személyes, kudarcos 
pályaként jelentkezik, hanem egyre kiterjedtebb társadalmi problémaként írható le.
Mivel az egyre égetőbb szakemberhiány miatt ez a probléma közvetlenül érinti a területen 
működő vállalkozásokat, a helyi kamara elemi érdeke, hogy annak kezelésében eredmé-
nyeket tudjon felmutatni. Ugyanakkor a szakképzésben résztvevők, képzési intézmények, 
gyakorlati képzőhelyek számára is elemi fontosságú, hogy minél inkább az adott szakmát 
megfelelő színvonalon elsajátítani képes fiatalok kerüljenek hozzájuk. Így a városi kamara 
centrális, közvetítő, koordináló szerepet vállal a területen tevékenykedő, pályaorientációban 
érdekelt szereplők között.
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Pályaorientációs nap a Dózsa iskolában: minden korosztály számára más élmények, 
tapasztalatok



Pályaorientációs napok
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt két évben (mióta bevezették) szá-
mos esetben kapott szerepet általános iskolákban, illetve gimnáziumokban a pályaorien-
tációs napok kivitelezésében. Munkatársaik felkészültek arra, hogy akár a teljes programot 
megszervezzék az adott iskolában, a különböző évfolyamok sajátosságainak megfelelően 
tartalmas elfoglaltságot biztosítva. Az általa szervezett pályaorientációs programok finan-
szírozását (ahogy más esetekben is) vállalja a kamara a szakképzési feladatokról szóló, a 
kormányzattal megkötött támogatási szerződés (NFA-KA-ITM-4/2018/TK/06) alapján.

Valós munkakörnyezet megismerése: üzemlátogatások, tanműhely-látogatások
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara számos üzemlátogatást és tanműhely-
látogatást szervez évről évre az általános iskolák 6-8. osztályos diákjai, illetve a gimnázium-
ban tanulók számára. A térség ipari üzemei mellett igyekeznek bemutatni más ágazatokban 
tevékenykedő cégeket is. Folyamatosan keresik a lehetőséget felajánló partnercégeket, 
hiszen az adott vállalkozás számára is fontos lehet, hogy bemutassák a náluk végzett 
tevékenységet, az ott megismerhető szakmákat a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.
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 Az utóbbi időben nagy igény mutatkozik a középiskolák részéről is az üzemlátogatások iránt, 
hiszen az érettségi előtt állók számára is fontos a tájékozódás – és a közülük szakképzést 
választók igen jó eredményeket érnek el a tanulmányaik során, illetve a munkaerőpiacon 
–, emellett a szakmát tanulóknak is fontos a rájuk váró munkahelyek, munkakörülmények 
szélesebb körének a megismerése.
Amennyiben vállalkozása szívesen fogadna üzemlátogatásra, tanműhelylátogatásra cso-
portokat, kérik, vegye fel a kapcsolatot a kamara pályaorientációs tanácsadójával! Ha pe-
dig üzemlátogatásra szeretne vinni pályaválasztás előtt álló csoportot, szintén keresse a 
pályaorientációt tanácsadót!

Minél több személyes élmény

A városi kamara az előbb említetteken túl is igyekszik minél több olyan rendezvényt szer-
vezni, illetve olyan rendezvényekhez csatlakozni, azokat különböző módokon támogatni, 
amelyek a szakmaválasztásban segítő személyes, manuális, interaktív élményeket tudnak 
nyújtani a fiataloknak. Ezen a téren szintén előnyt jelent a pályaorientáció terén érintett 
intézményekkel, vállalkozásokkal való együttműködés, elsősorban a Dunaújváros Szakkép-
zési Centrummal kialakított jó kapcsolat.

Üzemlátogatás a papírgyárban: a papírmúzeumban és a Hamburger Hungaria üzemében
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Az őszi Pályaválasztási Kiállítás (melyet a Fejér Megyei Kormányhivatal Társ. bizt. és Fogla-
lkoztatási Főosztálya szervez) minden évben központi eseménye a pályát választó fiatalok 
tájékozódásának. A városi kamara is évről évre részt vesz a rendezvényen kiállítóként, 
igyekszik hozzájárulni az esemény sikerességéhez. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ip-
arkamara emellett megragad minden lehetőséget, hogy a szükséges információkkal el-
lássa a pályadöntés előtt állókat. Minden olyan rendezvényen megjelenik a kamara, ahol 
tehet ennek a célnak az érdekében. Szervezett módon visz általános iskolás csoportokat a 
szakképző intézmények nyílt napjaira, illetve a tavaszi Karriernap-Állásbörzére.

25

Látogatás a Lányok Napja keretében a székesfehérvári IBM 
Client Innovation Centre-ben a kamara szervezésében

Általános iskolás csoport kamarai szervezésben a Karriernap-Állásbörzén



Minden évben ad ki a városi kamara pályaválasztást segítő kiadványt. Honlapjuk (www.dkik.
hu) Pályaorientáció menüpontja is számos információt tartalmaz az érdeklődők számára. 

Osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken adnak tájékoztatást az általános iskolák 
pályaválasztás előtt álló tanulói és szüleik számára. A kamara pályaorientációs tanácsadója 
pedig személyes konzultáció keretében ad segítséget a hozzáforduló diák, illetve szülei 
számára a legjobb döntés meghozatalában.

ELÉRHETŐSÉGEK

 

Cím:
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.

Telefon:
+36 (25) 502 060

E-mail cím:
dkik@dkik.hu

Honlap:
www.dkik.hu

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő:  7:30-12:00, 13:00-16:00
 Kedd:  7:30-12:00, 13:00-16:00
 Szerda:  7:30-12:00, 13:00-16:00
 Csütörtök:  7:30-12:00, 13:00-16:00
 Péntek:  nincs ügyfélfogadás
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         Egészségmegőrzési Központ

Az Egészségmegőrzési Központ 1992 óta, mint önkormányzati intézmény egészségnevelé-
si és mentálhigiénés feladatokat lát el Dunaújváros oktatási, egészségügyi és szociális in-
tézményeiben.

Az intézményben dolgozó team orvos, védőnő, egész ség-
nevelő, pedagógus, mentálhigiénés szakemberekből áll. A 
dunaújvárosi iskolákban ismertek és keresettek program-
jaink, melyeknek célja elsősorban a prevenció. A preven-
ció akkor hatékony, ha minél korábbi életkorban, illetve a 
megfelelő fejlődési szakaszban hat az egyénre. Ezért leg-
fontosabb célcsoportunk a gyerekek és a fiatalok, azaz az 
általános- és középiskolai korosztály. Fontosnak tartjuk, 
hogy a város valamennyi iskoláskorú gyermekét és fiatalját 
elérje az egészségnevelési és mentálhigiénés programunk.

Komolyan gondoljuk, hogy mindenki elsősorban saját maga felelős egészségéért. Olyan 
módszereket alkalmazunk, amelyek személyközpontúak, probléma orientáltak és rövid idő 
alatt a lehető legtöbb segítséget nyújtják a hozzánk fordulóknak.

Szakembereink sokoldalú, speciális és magas szintű képzettsége különleges értéket képvi-
sel, kikhez idős korig fordulhatnak a különböző élethelyzetekben levő, segítséget igénylő 
emberek. 

Az évek folyamán kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki a város és városkörnyéki iskolákkal, in-
tézményekkel, szakemberekkel, pedagógusokkal. Jól bejáratott rendszer szerint történik az 
együttműködés. Programunk minden iskolába eljut, minden osztályfőnök személyre szólóan 
megkapja, így lehetősége van kérni azt.

A tájékoztató a tanulók középiskola előtti, választott szakmákra, szakirányokra szóló beisko-
lázás orvos szakmai feltételeinek, kizáró okainak ismertetéséről, valamint olyan segítség-
nyújtásról szól, mely támogatja a tanulók felvételi jelentkezését.

A szakmákra történő beiskolázás egészségügyi feltételei, 
kizáró okai

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beisko-
lázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható 
be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási in-
tézményre és tanulóra nézve kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
végezzük. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását. (pl. szemüveg 
használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás). 
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Az alábbiakban felsorolt szempontokat vesszük figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi 
vizsgálatánál:

  •  A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott 
szakma elsajátítására?

 •  A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma 
tartós végzése esetén?

 •  Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet 
magában?

Szakorvosi vélemény
Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák ese-
tén (lásd a tájékoztató szakmák részében).

Első- és másodfokú vizsgálat 
A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másod-
fokon az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.

Szakmaváltás szükségessége
Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és 
balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.

Az egészségügyi kizáró okok ismertetése iskolai bontásban és szakmánként intézményünk 
honlapján az alább linken érhető el:
http://emkd.hu/ifjusag-egeszsegugyi-ellatas6a-beiskolzazs-orvos-szakmai-feltelei-kizaro-
okai/

Egészségmegőrzési Központ szolgáltatásai

Iskolai prevenciós programjaink során osztályfőnöki órák keretében szakembereink az élet-
kori sajátosságok figyelembevételével a fiatalok személyiségfejlesztésén keresztül segíti 
a reális önismeret kialakulását. A pályaorientáció fontos feltétele, hogy a diákok tisztában 
legyenek kompetenciáikkal, erősségeikkel, lehetőségeikkel, amikor szakmát választanak. 
A tanulók életük fejlődési szakaszainak egyikéből a következő szakaszba tartanak éppen, 
önismereti, önértékelési problémákkal küzdenek. Sokszor nincsenek tisztában saját képes-
ségeikkel.
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Az alábbi táblázatban láthatják, hogyan épül fel elsőtől tizenkettedik évfolyamig prevenciós 
tevékenységünk.

A prevenciós foglalkozások mellett lehetőség van kamaszcsoporton való részvételre és sze-
mélyes tanácsadások igénybe vételére is, melyben feltérképezhetik saját személyiségüket, 
képességeiket és érdeklődésüket.

A pályaválasztás szerteágazó feladataiban legfontosabb partnereinknek a pedagógusokat 
tekintjük. Hogy munkánkat összehangoltan, a gyermekek igényeire tekintettel végezhessük, 
az intézményünk kínálta programokkal kapcsolatos tapasztalatokat, a felmerülő javaslatokat 
megismerhessék ezért konzultációs lehetőséget biztosítunk. A szolgáltatást igénybe vevőket 
közvetlenül informáljuk az aktuális programjainkról. Várjuk az érdeklődő és bekapcsolódni 
szándékozó pedagógusokat.

Oszt. Mentálhigiénés 
témakör Óraszám Védőnői  

témakör Óraszám

Al
só

 ta
go

za
t

1. Mesecsoport I. 3x2 Napirend,  
tisztálkodás 2

2. Mesecsoport II. 3x2 Egészséges  
táplálkozás I. 2

3. Társas kapcsolatok I. 5 Balesetek 
megelőzése 2

4. Veszélyes helyzetek,                                  
ártalmas szokások 4

Serdülőkori 
változások I.                                        

(Közös  
mentálhigiénés  
és védőnői óra)

4

Fe
ls

ő 
ta

go
za

t

5. Önismeret,  
közösségépítés 5 Egészséges  

táplálkozás II. 2

6. Társas kapcsolatok II. 5 Káros  
szenvedélyek 2

7. Függőségek I. 4 Serdülőkori  
változások II. 2

8.
Kamaszkori kapcsolatok 4

Felelősség a 
szerelemben 2Igény esetén:  

Pályaorientáció 4
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A diákok mellett a szülőket igény szerint téma centrikus  szülői értekezletek tartásával, 
konzultációs és mediációs alkalmakkal segítjük. 

Az osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, egyéb tájékoztató rendezvények megszervezé-
sével kapcsolatban forduljon munkatársainkhoz és tájékozódjon honlapunkon.

ELÉRHETŐSÉGEK

 

Cím:
2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.

Telefon:
+36 (25) 412 123

E-mail cím:
egmeg92@gmail.com 

Honlap:
www.egeszsegmegorzesikozpont.hu

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő:  8:00-18:00
 Kedd:  8:00-18:00
 Szerda:  8:00-16:00
 Csütörtök:  8:00-16:00
 Péntek:  8:00-12:00
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Fejér Megyei Kormányhivatal  
Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Fejér megye második legjelentősebb térsége Dunaújváros és környéke. A Dunaújvárosi 
Foglalkoztatási Osztály illetékességi területéhez 16 település tartozik (Adony, Baracs, 
Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Rácalmás, Kulcs, 
Kisapostag, Perkáta, Daruszentmiklós, Pusztaszabolcs, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz). 
Dunaújváros elsősorban ipari város, ami megmutatkozik a munkaerő-piac keresleti-kínálati 
oldalának alakulásában is. A nagyobb foglalkoztatók jól tükrözik az iparvárosunk jellegét, az 
ipari koncentrációt.

A Foglalkoztatási Osztály
 • közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,
 • munkaközvetítést végez,
 • ellátja az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos feladatait
 • foglalkoztatást ösztönző támogatásokat nyújt
 • fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,
 • információt nyújt, tanácsadást végez,
 • az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

 • munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a  
  központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos   
  tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

Pályaorientációs tevékenység

Életünk során többször kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyben egy döntés meghozatala, 
vagy a továbblépéshez szükséges első lépés megtétele nehézséget jelent számunkra. A 
munkanélküliség egy ilyen összetett élethelyzet, amelyet nem mindenki tud önállóan, vagy 
közvetlen környezete segítségével megoldani. Ebben tudunk segítséget nyújtani, személyre 
szabott szolgáltatásokkal: egyéni és csoportos tanácsadásokkal.

Életünk egyik legfontosabb döntése a megfelelő pályaválasztás, amellyel kapcsolatban 
először az általános iskolában fogalmazódnak meg kérdések, de a későbbi tanulmányok 
és a munkavállalás alatt is fontos döntéseket hozunk. Életünk során többször pályát módo-
sítunk.
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Pályaorientációt elősegítő szolgáltatások, rendezvények:
  • Pályaválasztási kiállítás
 • Állásbörze - Karriernap
 • Pályaorientációs egyéni és csoportfoglalkozás
 • Osztályfőnöki óra, pályaorientációs nap

Pályaválasztási kiállítás
Minden év őszén megrendezésre kerül Fejér megyében Székesfehérváron és Dunaújváros-
ban a Pályaválasztási kiállítás. Nagy számban képviselik magukat a térség oktatási in-
tézményei, valamint városunk és környékünk jelentős munkáltatói ezen a hagyományokra 
visszatekintő rendezvényünkön. Dunaújváros szinte valamennyi középiskolája tevékeny-
en is részt vesz programsorozatban, műsorokkal, előadásokkal színesítve ezt a napot. A 
pályaválasztás előtt álló diákok közvetlenül az iskolák képviselőitől, már ott tanuló hallgatók-
tól kérdezhetnek, informálódhatnak.
A kiállításon önismereti kérdőíveket tölthetnek ki az érdeklődők, amelyek kiértékelését 
pályaválasztási tanácsadók segítik.
Az oktatási területen dolgozó szakemberek minden évben kerekasztal megbeszélésen 
megosztják egymással az oktatással, pályaorientációval kapcsolatos aktuális információkat.

Állásbörze - Karriernap
Az állásbörze célja, hogy a résztvevők megismer-
jék a térség munkaerő-piaci igényeit, alkalmat bi-
ztosítson a cégekkel való közvetlen, személyes 
találkozásra, elősegítse a munkaadók és a végzős 
diákok közötti kapcsolatfelvételt.
Kiemelt és folyamatos feladatnak tekintjük a 
munkaadók igényeinek megfelelő munkaerő-
kínálat folyamatos biztosítását. Ennek érdekében 
együttműködünk a térség foglalkoztatóival, s foly-
amatosan tájékoztatjuk őket a munkaerő-piac alakulásáról.

Több munkáltató bemutató előadást tart a cégükről és az általuk kínált munkafeltételekről, 
lehetőségekről annak érdekében, hogy a pálya-, a szakmaválasztás, a munkavállalás előtt 
álló, továbbá pályamódosító fiatalok és felnőttek a munkaerő-piaci igények és lehetőségek 
jobb megismerésével megalapozottabb pályadöntéseket hozzanak.

A sikeres pálya megtalálásának feltételei:
 • Önismeret
 • Pályaismeret
 • Munkaerő-piaci ismeretek
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Egyéni pályaorientációs tanácsadás 

Az egyéni tanácsadások során különböző önismereti, pályaismereti, munkaerő-piaci 
ismeretekről szóló kérdőíveket tölthetnek ki az érdeklődők. Ezek segíthetnek a pályaválasz-
tásban vagy az önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének 
bővítésében, a reális pályaválasztási döntés meghozatalában, vagy pályamódosítás esetén. 

Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő elképzelésében megerősítést, a 
továbblépéshez támpontokat kaphat, szem előtt tartva a munkaerő-piaci lehetőségeit, elhe-
lyezkedési esélyeit, munkavállalással kapcsolatos ismereteit.

Csoportos pályaorientációs foglalkozáson:

A csoportos tréningen való részvételre nemcsak azoknak adódik lehetősége, akik még a 
pályaválasztás előtt állnak, hanem azoknak is, 
akik a munka világából tartósan kiestek, de sz-
eretnének újra elhelyezkedni. A foglalkozásokon 
a résztvevő álláskeresők személyiségében rejlő 
tartalékok felszínre hozásával, készségeik, 
képességeik feltérképezése után ismereteik 
kibővítésével képessé válnak az önálló álláskere-
sésre. A tréningek az önismeret, az önbizalom, a 
pályaismeret növekedését és a munkaerő-piaci 
ismeretek bővülését eredményezik.

Osztályfőnöki óra, pályaorientációs nap:

Az elmúlt években, középiskolák meghívására 
osztályfőnöki óra illetve pályaorientációs napon 
előadás, és kiscsoportos foglalkozás keretében 
információt nyújtottunk a diákoknak a munkaerő-
piaci helyzetről, elhelyezkedési lehetőségekről, 
továbbképzésekről, önéletrajz elkészítéséről, a 
munkaszerződés tartalmi elemeiről.
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Főiskolai hallgatók gyakorlati oktatása

A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködése alapján fogad-
juk az egyetemi hallgatókat gyakorlati oktatás keretében, szakmai segítséget nyújtunk szak-
dolgozat írásakor és egyéb szakmai megkeresések esetében. 

A Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

Pályaorientációs kapcsolat:

 Név:  Tóth-Lukács Rita
 Tel.: +36 (25) 412 253 109. mellék
 E-mail: toth-lukacs.rita@fejer.gov.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

 
Cím:

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.

Telefon:
+36 (25) 795 691

E-mail cím:
foglalkoztatas.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Honlap:
www.munka.hu

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő:  8:00-14:00
 Kedd:  nincs ügyfélfogadás
 Szerda:  8:00-14:00
 Csütörtök:  8:00-14:00
 Péntek:  8:00-12:00



HASZNOS OLDALAK JEGYZÉKE

Honlap Tartalom

munka.hu állásajánlatok, munkaerő-piaci képzések,  
szolgáltatások, közhasznú információk

eduline.hu állásajánlatok, pályázatok, támogatási lehetőségek

vmp.hu online álláskeresés

munkanelkuli.hu link gyűjtemény álláskereséshez

eures.hu állásajánlatok Európában

kormany.hu információk, hírek a munka világáról

magyarorszag.hu ügyfélkapu, jogszabálykereső

kormányhivatal.hu járási hivatalok elérhetőségei

palyaorientacio. munka.hu pályaorientációs portál: információk iskolákról,  
szakmákról, kérdőívek

eletpalya.munka.hu/kerdoivek pályaorientációs kérdőívek

frissdiplomas.hu információk, álláslehetőségek diplomás 
pályakezdők részére

felvi.hu hazai felsőoktatásban tanulható szakok,  
felvételi pontok, információk

npk.hu hazai-külföldi képzési lehetőségek, ösztöndíjak

szakmavilag.hu iskolákban tanulható szakmák, képzések,  
és a velük betölthető munkakörök

fizetesek.hu átlagkeresetek szempontok szerinti keresése

nive.hu információk felnőttképzésről

profession.hu álláskeresési tanácsok, önéletrajz készítés,  
állásinterjú

jobline.hu álláskeresési tanácsok, önéletrajz készítés,  
állásinterjú
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