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Pályaérdeklődés – felnőtt rövid változat 

A következő kérdéssor kitöltése abban segít Önnek, hogy végiggondolja, milyen 

munkatevékenységeket végezne szívesen, milyen problémák megoldásával foglalkozhatna 

eredményesen a jövőben. Fő érdeklődési irányainak meghatározásához arra kérjük, hogy 

minden kijelentésről döntse el, milyen mértékben találja önmagára jellemzőnek az 

olvasottakat. 

0 = egyáltalán nem 

1 = kis mértékben 

2 = közepes mértékben 

3 = jelentős mértékben 

4 = teljes mértékben jellemző 

Sor-

szám Állítások Pont 

1. 
Közönség előtt verset mondok, vagy színdarabban lépek fel; 

hangszeren zenét adok elő vagy énekelek. 

2. 
Lakó és középületeket, városrészeket, vagy ipari létesítményeket, 

hidakat vagy alagutakat tervezek, a kivitelezési munkálatot irányítom. 

3. 
Éghajlati és légköri, természeti jelenségek, képződmények kutatásával 

foglalkozom, égitestekre (bolygók, Nap stb.) vonatkozó 

megfigyeléseket végzek. 


4. 
Mérkőzéseket, sportversenyeken játékot vezetek, sportedzést 

irányítok, zsűritagként a bemutatott produkciót értékelem.   

5. Földet művelek, zöldségeket, gyümölcsöket termesztek. 

6. 
Betegeket vizsgálok, ápolok, gondozok, gyógykezelésükben vállalok 

feladatokat. 

7. 
Betörések, gyilkosságok felderítésében közreműködöm, szökésben 

lévő bűnözők felkutatásában, elfogásában veszek részt. 
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8. 
Szépségszalonban dolgozom: a vendégek haját, bőrét, körmét 

gondozom, varázsolom széppé.   

9. 
Kamionnal, teherautóval nagy mennyiségű árut rakodok és szállítok 

belföldi vagy külföldi célállomásokra.. 

10. 
Állati vagy növényi termékek (mint: hús, tej, növényi olaj, gabona) 

feldolgozásánál gépsorokat kezelek, felügyelek. 

11. 
Egy szervezet munkavállalóinak bér- és társadalombiztosítási ügyeit 

intézem, bérügyi nyilvántartásokat vezetek. 

12. 
Óvodás, iskolás gyermekeket nevelésében, oktatásában vállalok 

feladatokat.   

13. 
Gyerekeknek, felnőtteknek vagy időseknek játékklubot vezetek, 

családi programokat, születésnapi zsúrt szervezek, kézműves 

foglalkozást tartok. 


14. 
Számítógépes programokat írok, internetes portálokat, 

játékprogramokat, információs rendszereket fejlesztek, hálózatokat 

üzemeltetek. 


15. 
Egyetemes és nemzeti történelmi korok eseményeit elemzem, 

különböző kultúrák eredetét, életmódját, szokásait tanulmányozom. 

16. 
Természetes alapanyagokból (textília, bőr, fa, papír) kézi szerszámok, 

gépek, eszközök vagy gépsorok segítségével kész termékeket 

(ruhanemű, őv, cipő, könyv, bútor, stb.) állítok elő. 


17. Vendéglőt, éttermet, kávéházat vezetek, vendégeket szolgálok ki. 

18. 
Vállalat, termelőüzem költségvetésének megtervezésben, 

megvalósításában vállalok felelősségteljes munkát. 

19. 
Cikket írok újságokba, magazinokba, vagy internetes hírportálokra, 

könyvek, újságok, folyóiratok megjelentetésével foglalkozom. 

20. 
Peres ügyekben magánszemélyek, gazdasági szervezetek jogi 

képviseletét látom el, jogi tanácsot adok. 
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21. A lakókörnyezet szemétszállításában és úttisztításában dolgozom. 

22. 
Újszülöttek, csecsemők, kisgyerekek ellátását, egészséges fejlődését 

segítem. 

23. 
Állatokat gondozok, tenyésztek, utódainak gondozásában veszek 

részt. 

24. 
Filozófiai elméletekkel, politikai – társadalomtudományi kérdésekkel 

foglalkozom, elemzéseket készítek. 

25. 
Autóbuszt, villamost vagy metrót vezetek, különjárattal utasokat 

szállítok. 

26. Hangszereket készítek, javítok és hangolok. 

27. 
Értékpapírokkal (részvényekkel, kötvényekkel) kapcsolatos tőzsdei 

ügyleteket bonyolítok le. 

28. 
Növény vagy talajvédelemmel foglalkozom. (mint: permetezés, 

kórokozók eltávolítása, fertőzések megelőzése, talaj állagának 

javítása) 


29. 
Nehéz helyzetű, elesett embereknek, családoknak segítek problémáik 

megoldásában. 

30. 
Közúti közlekedésben résztvevő járművek forgalmi okmányait 

ellenőrzöm, járőrszolgálatot teljesítek. 

31. 
Termékek, szolgáltatások piaci értékesítésének lehetőségeit 

térképezem fel, hirdetését, reklámját szervezem. 

32. 
Vegyi anyagok (mint kőolajszármazékok, gyógyszerek, műanyagok) 

felhasználását kutatom, tervezem, a feldolgozás folyamatát irányítom 

vagy minőségileg ellenőrzöm. 
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33. 
Zenés, táncos foglalkozásokat tartok, színjátszó kört szervezek, a 

tagokat előadásokra készítem fel. 

34. 
Előadásokat, szemináriumokat, gyakorlati órákat tartok ifjaknak, 

felnőtteknek. 

35. 
Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását 

végzem. 

36. 
Használati vagy dísztárgyakat készítek agyagból, fából, kőből vagy 

fémből, üvegből. 

37. 
Állatkerti, menhelyi állatokat gondozok, cirkuszi állatok betanításával 

foglalkozom. 

38. 
Természeti vagy ipari katasztrófák vagy veszélyhelyzet esetén 

lakossági mentésben vállalok feladatot. 

39. 
Csatorna- és szennyvízhálózat üzemeltetésében, karbantartásában, 

javításában veszek részt. 

40. 
Fertőző betegségek, járványok megelőzésében, terjedésének 

megakadályozásában veszek részt. 

41. 
Turista csoportoknak, konferenciákon résztvevőknek szabadidős 

elfoglaltságát, kulturális programját szervezem. 

42. 
Postai be- és kifizetések, banki hitelek, pénzintézeti átutalások, 

folyószámla ügyeket intézek, valutát váltok. 

43. 
Fogyasztási termékek (élelem, ruházat, használati tárgyak, stb.) 

előállítását irányítom, a termékek minőségét ellenőrzöm. 

44. Modell után portrét rajzolok vagy festek. 
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45. 
Írók, költők műveit és életét tanulmányozom, nyelvek eredetét, 

szerkezetét kutatom, a helyesírás szabályainak változását vizsgálom.     

46. Szórakoztató vagy show-műsorokban lépek fel, működök közre. 

47. 
Kulturális programokat, előadóesteket vagy konferenciákat szervezek, 

szabadidős, sportprogramokat állítok össze. 

48. 
Műszereket, készülékeket készítek, javítok, működésüket állítom be, 

ellenőrzöm. 

49. Bel- és külkereskedelmi levelezést folytatok, megrendeléseket intézek. 

50. 
Ügyfeleknek információt adok személyesen, telefonon vagy 

elektronikus levelezés útján. 

51. Erdők telepítésében, védelmében és fakitermelésben végzek munkát.   

52. 
Közintézmények tűz- vagy vagyonvédelmében, biztonsági ellátásában 

veszek részt. 

53. 
Híreket gyűjtök és szerkesztek, rádióban vagy tv-ben hír- vagy 

szórakoztató műsorokat vezetek, riportokat, interjúbeszélgetéseket 

készítek. 


54. 
Autó, motor vagy repülőgép motorját, futóművét szerelem, 

karosszériáját javítom, állítom helyre. 

55. 
Állatok vagy növények életjelenségeivel kapcsolatban végzek 

kutatásokat, kísérleteket. 

56. 
Munkát kereső embereknek segítek a munka vagy továbbképzési 

lehetőségek feltárásában. 
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57. 
Műszaki szerkezeteket, berendezéseket tervezek, legyártásának 

folyamatát irányítom, szervezem. 

58. Épületek, lakóházak (biztonságtechnikai, közmű) ügyeit intézem. 

59. Animációkat, fényképeket vagy videofelvételeket készítek. 

60. Áruk értékesítésében: eladásában, beszerzésében vállalok feladatokat. 

 

 

 Forrás: Nemzeti Pályaorientációs Portál – www.eletpalya.munka.hu 

 

 


