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Bevezető 
Ezt a kiadványt a jövő hivatásainak szenteltük. Célunk segítséget 
nyújtani mindazoknak, akik még nem határozták el, melyik életpályát 
kívánják választani, illetve azoknak, akik az esetleges átképzést 
fontolgatják. 

Szeretnénk azonban előrebocsátani, hogy nagyon nehéz feladat hosszú távon előre 
jelezni a munkaerő piac legkeresettebb szakmáit, nincs olyan elemző vagy futuro-

lógus, aki ezt bizonyossággal képes volna megjósolni. Elképzelhető, hogy egy évtized 
múlva a munkaadók által legkeresettebb hivatások már feleslegessé válnak, és az azt 
követő 50 évben akár teljesen eltűnnek. 

A fejlődés, az új technológiák, az új társadalmi és egyéni igények új hivatásokat hoznak 
létre. Ami viszont nem változik, az a szakértők véleménye, miszerint nem szabad csak 
egy szűk területre összpontosítani. Az állandó továbbképzéseket, és olyan új képessé-
gek és tapasztalatok szerzését tanácsolják, amelyek lehetővé teszik a változásokhoz 
való alkalmazkodást.  A trendek arra utalnak, hogy szakmai pályafutásunk során nem 
csak munkaadókat, hanem szakmákat is változtatni fogunk. 

A siker, illetve a pályafutás sikere a tudás, a tapasztalat, és az olyan attitűd, amely egye-
divé tesz minket a munkaerőpiacon.  És karrierünket éppen az említett három tényező 
segítségével építhetjük. 

A munkaerő-piaci versenyben, a tudásba és a tapasztalatszerzésbe történő folyamatos 
befektetéseink által biztosítjuk számunkra az előnyt. A jövő hivatásai a különböző típu-
sú tudásra, a tapasztalatokra és képességekre, valamint az elkerülhetetlen élethosszig 
tartó tanulásra épülnek. 

Az elemzők és a jövőkutatók szerint a jövőben az egészségügyi- és pénzügyi szakmák, 
az információs-technológiával és webes kommunikációval összefüggő hivatások, vala-
mint a szervezési és úgy nevezett zöld hivatások lesznek keresettek. 

Elméletileg a jövőbeni fejlődőképes területek szakmái biztosítják az egyénnek a sikeres 
pályafutást. De nem árt az óvatosság. A jövőben folyamatosan nyomon kell követni a 
munkaerőpiac alakulását, fontos az állandó tanulás, a kapcsolati tőke, a karrierút és cél 
kiválasztása, és az is, hogyan kívánunk célba jutni. Ami viszont még ennél is fontosabb, 
hogy az egyén olyan munkaterületet válasszon, amely érdekli, ahol jó és hatékony le-
het, ahol örömmel szerez új tudást és tapasztalatokat. És még valami fontos: amennyi-
ben egy bizonyos területen nagy fejlesztések várhatók, akkor számolni kell azzal, hogy 
a nagy versenyben csak akkor győzhetünk, ha különbözünk a többiektől. 

válasszatok magatoknak örömet adó munkaterületet, ahol jól 
tudtok teljesíteni és ahol folyamatosan keresitek az új megoldáso-
kat! találjátok meg minél előbb ezt a területet. 

Sikeres pályafutást kívánunk!
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Ki alakítja A jövőnket?

 Jövőnket saját döntéseinkkel és cselekedeteinkkel önmagunk 
alakítjuk, ugyanakkor döntéseinkkel és cselekedeteinkkel alakítjuk 

a világot is, amelyben élünk. Vagyis együtt alakítjuk az ország, a 
nemzet és az emberiség jövőjét. Egyesek jobban, mások kevés-
bé. Voltak, akik erősen befolyásolták az emberiség fejlődését és 

sorsát. Különösen vonatkozik ez a tudományos találmányokra, 
és ezek technológiai alkalmazására. 

A z ipari forradalmak találmányai és újításai ugrásszerű fejlődést 
hoztak. Az emberiség számára az egyik legfontosabb talál-

mány például az áram, hiszen nélküle már nem tudjuk elképzelni 
életünket. Az elektromos energia nem csak ipart, hanem az átlag-
ember életét is jelentősen megváltoztatta. Többek között javította 
a kommunikációt, így Alexander Graham Bell 1876-ban új talál-
mányt szabadalmaztatott – ez volt a telefon. Gondoljunk csak 
arra, milyen hatással voltak az emberiség fejlődésére minden idők 
egyik legnagyobb feltalálójának Thomas Alva Edisonnak a talál-
mányai, ő ugyanis több mint 1000 találmányt szabadalmaztatott. 
A legismertebb a fonográf, amely a gramofon elődje volt, és a ma 

is használatos villanykörte – mindkettőhöz kellett az elekt-
romos áram. Az elektromos áram mind az otthonok-

ban, mind pedig a városokban felváltotta a gázégő-
ket, a villanyáramot hamarosan a közlekedésben is 
alkalmazták, megjelent az elektromos vasút és a 
villamos. 

A 19. század végén egy újabb találmánnyal lettünk 
gazdagabbak – ez pedig az autó, amely a távol-
ságok lerövidítésével teljesen megváltoztatta a 
világot. A gyártás módjában történő előrehaladás 
Henry Fordnak köszönhető, aki a Ford A modellel 
beindította a gépkocsik sorozatgyártását. 

A Szuezi csatorna megnyitásával új lendületet ka-
pott a tengeri kereskedelem. A századfordulón az 

emberek egyre gyakrabban kívánkoztak a levegőbe, 
ezáltal még nagyobb távolságokat sikerült legyőzni, és 

végezetül a világűr felé is megnyílt az út.
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Az emberiség sorsa azonban nem csak a tudományos találmányoktól függ, számos 
más tényező, például a politika, a gazdaság, az éghajlat, a természeti katasztrófák, a 
háborúk, stb. is befolyásolja. 

A történelem arról tanúskodik, hogy a totalitárius rendszerek számos területen visz-
szafogják a fejlődést, így a totalitárius államok rendszerint lemaradnak a leginkább 
fejlődő világ mögött. Nézzük csak: a politika az első világháború után félrevezette 
a német nemzetet, és belevitte a második világháborúba, amelyben Németország 
teljesen megsemmisült, ugyanakkor a háború az Amerikai Egyesült Államok világ-
méretű fellendüléséhez vezetett, másrészt pedig Európa keleti részében létrejött a 
totalitárius rendszer, közben Nyugat Európában, Óceániában, dél-kelet Ázsia egyes 
részeiben és a Közel-keleten beindult a fejlődés. A gazdasági fejlődéssel növekedett 
az életszínvonal és új igények jelentek meg. A fejlődés az emberi tevékenység min-
den területén fellendülést hozott, egyre újabb invenciókra és innovációkra ösztön-
zött. A világgazdaság felvirágzása viszont éghajlatváltozásokhoz és olyan további 

kellemetlenségekhez vezetett, amelyek hatására megkezdődött a zöld technoló-
giák fejlődése, ezzel pedig a teljes új hivatások kialakulása. 

akkor tehát ki alakítja a jövőnket?
Mindannyian: cselekedeteinkkel és döntéseinkkel.

Merre Vezet Az út A siKeres?          

pályafutásig?
Nagyon sokan már gyerekkorukban tudják, mik 

lesznek, ha nagyok lesznek. Céljuktól semmilyen 
új tudás, sem tapasztalatszerzés, sem pedig 

a környezet véleménye nem tántorítja el 
őket. Ők azok, akik sikeres szakmai karriert 

futnak be, saját területükön rendszerint 
neves szakértőkké válnak.

A baj akkor kezdődik, ha túl sok minden 
érdekel bennünket, de valójában sem-

mi sem. Ilyenkor a legnagyobb akadályt az 
képezi, hogy nem vagyunk meggyőződve 

arról, mit is kívánunk vagy 
szeretnénk. A sikeres szak-
mai pályafutáshoz éppen 
ezért fontos megállapítani, 
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mit is szeretnénk az élettől, majd világos célokat kell megfogalmazni, és tervszerűen 
elindulni a cél felé. Az egyértelmű célok megfogalmazása segít abban, hogy a lehető 
leggyorsabban célba érjünk. 

A legnagyobb akadályok azonban éppen önmagunkban vannak. Olyan fenntartá-
sok, sőt félelmek, amelyek elterelnek minket a cél felé vezető útról. Döntéseinket 
a számunkra fontos személyek véleménye is befolyásolja, akár olyan mértékben is, 
hogy elfojtjuk még a titkos kívánságainkat is. A szakmai pályafutásunk megvalósítá-
sában ezek az akadályok kisebb-nagyobb bonyodalmakat okoznak. 

Tény azonban, hogy a sikeres pályafutás feltétele az olyan munka végzése, amely-
ben örömünket leljük. Tudnunk kell tehát, mivel szeretünk, és mivel nem szeretünk 
foglalkozni. Sokkal könnyebb a döntés, ha szélesebb tudással, képességekkel és 
tapasztalatokkal, vagyis fejlett érdeklődési körrel rendelkezünk. Végül is csak abból 
választhatunk, amit ismerünk. Az érdeklődés leginkább a gyerekkorban fejleszthető. 
A szakértők szerint a gyerekek 11-12 éves korukban a legfogékonyabbak, amikor kü-
lönböző tevékenységek iránt érdeklődnek. Ha a gyerek csak néhány hivatást ismer, 
ez korlátozza a döntéshozatalban. Az érdeklődés hiánya a későbbi növekedés során 

már nehezen pótolható. 

A döntéshez persze távolról sem elég csak az érdeklődés. 
Fontos, hogy jól ismerjük önmagunkat, adottságainkat és 
képességeinket és persze egy adott hivatás követelményeit 

is. És ami nagyon fontos: fogadjuk el önmagunkat olyan-
nak, amilyenek vagyunk, és ne ítéljük el magun-

kat, ha nem vagyunk olyanok, amilyen lenni 
szeretnénk. Éljünk saját adottságainkkal, 

értékeinkkel, valamint tudásunkkal és ta-
pasztalatainkkal is. A sikeres szakmai 

pályafutás megvalósításának egyik 
döntő lépését önmagunk elfogadása 
képezi. 

 egyik alapvető feladatunk 
tehát önmagunk megisme-

rése, illetve annak megállapí-
tása, kik is vagyunk. az önma-

gunkhoz vezető út hossza egyedi, 
és sohasem egyszerű. a legegyszerűbb 

dolgunk akkor van, ha már gyerekkorban 
is foglalkozunk ezzel, illetve segítjük a 
gyereket a saját érdeklődési körének és 
képességeinek kifejezésében. 
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      Mire való 
Az élethosszig  

   TArTó TAnulÁS?
Az élethosszig tartó tanulás magába foglalja a tanulás minden 
fajtáját, mind a formális, mind az informális, mind a véletlen-, 
mind pedig az alkalomszerű tanulást. Az élethosszig tartó tanulás 
nem korlátozódik az oktatási intézményekre, hanem folyamatos, 
gyakorlatilag a születésünktől egészen a halálunkig. 

Az élethosszig tartó tanulás célja az egyén tudásának, képességeinek és tapasz-
talatainak folyamatos bővítése. Az új tudás és tapasztalatok iránti nyitottsá-

gunkkal pedig fejlődik személyiségünk is, alakul érdeklődési körünk, jellemünk és az 
értékrendünk, valamint az önmagunk és mások iránti viszonyunk, bővül látókörünk, 
személyünk és szellemünk is fejlődik, stb.

Bármit teszünk is életünkben, ez bizonyos tapasztalatokat, tudást és képességeket 
ad nekünk. Minél több különböző dologgal foglalkozunk, annál inkább bővül a tu-
dásunk, ügyesebbek és találékonyabbak leszünk. Ráadásul, mivel a tapasztalatain-
kat rendszerint olyan tevékenységek során szerezzük, amelyekben különböző em-
berek vannak jelen, így aztán úgynevezett szociális képességekhez jutunk, ami azt 
jelenti, hogy képesek leszünk alkalmazkodni másokhoz, elfogadni a miénktől eltérő 
véleményeket, megfelelően reagálni a különböző élethelyzetekre. Mindez hozzátar-
tozik az élethosszig tartó tanulás fogalmához. 

Az élethosszig tartó tanulás tehát gazdagítja tudásunkat, kompetenciáinkat, ké-
pességeinket és tapasztalataikat. Ugyanakkor nyitottnak kell lennünk a folyamatos 
tanulásra, elemezni kell sikereinket és kudarcainkat, mindenből levonni a pozitív kö-
vetkeztetéseket, és jobbítani azt, ami jobbításra szorul. 

Foglalkoztatás 2020-ig
A jelenlegi piaci helyzet alapján, 2020-ig az egészségügyi, a személyi ápolással és szoci-
ális ellátással, valamint az építőipari és építőipari záró munkákkal kapcsolatos szakmák, 
továbbá a gyorsan fejlődő ágazatokban – az információs technológiai és a webes kom-
munikációhoz, illetve szolgáltatásokhoz kötődő szakmák lesznek a legkeresettebbek. 

2020-ig így a 2. bolognai fokozatú végzettség iránt várható növekvő kereslet, azon-
ban még nagyobb igény mutatkozhat a műszaki szakközépiskolai végzettség iránt. 
Ez azt jelenti, hogy a fejlett világban, 2020-ig, a legnagyobb kereslet, leginkább a kö-
zépiskolai végzettséggel megszerezhető hivatások iránt várható. A szakképzettség, 
elsősorban a műszaki profilú végzettség iránti kereslet, a mostani számítások szerint, 
2020 után sem fog csökkenni. 

.
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A munkaerő-piaci elemzők és a jövőkutatók, az emberi társadalom 
feltételezhető fejlődési irányai alapján, több táblázatot is 
készítettek a jövő hivatásairól. A 2050-ig terjedő időszakban, az 
alábbi területek kerülnek előtérbe:

egészségügy
Mivel ezek iránt már most is a kereslet növekedése tapasztalható, a jövőben feltehe-
tőleg rendkívül keresettek lesznek a különböző szakorvosok és biomedicina terén 
működő szakértők. Úgyszintén várható a bőrgyógyászok, szépségsebészek és fog-
orvosok iránti kereslet, továbbá keresettek lesznek az egészséges étkezési személyi 
tanácsadók és ápolók is. Az említett hivatások iránti kereslet növekedésével nagyobb 
lesz az igény az egészségügyi nővérek és egyéb támogató személyzet iránt is. 

közgazdaság és pénzügyek
A gazdasági és a pénzügyi válság igencsak előtérbe helyezte a pénzügyi és köz-
gazdasági tudással bíró szakembereket. Várható, hogy a jövőben növekedni fog a 
vállalatok pénzügyi elemzését és jogi ügyeit rendező pénzügyi felügyelők, valamint 
az adótanácsadók iránti kereslet.

Információs technológia és webes 
kommunikáció, illetve szolgáltatások 
Feltételezhető, hogy a társadalomnak a jövőben még több 
webes kommunikációs, illetve szolgáltató programozóra, 
fejlesztőre, innovációs szakemberre lesz szüksége, ezek 
közé tartozik például a közösségi hálózatók keze-
lője egyéb technológiai hivatások. 

Szervezés és marketing
A szervezésnél elsősorban az egyre 
összetettebb és igényesebb rendez-
vényszervezésen van a hangsúly. 
A marketing területén pedig 
a kreatív ötletek és új érté-
kesítési fogások kerülnek 
előtérbe.  

MelyeK A jöVő 

        hiVAtásAi?
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MelyeK A jöVő 

        hiVAtásAi?
„zöldtechnológiák”
Ehhez a területhez elsősorban a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások 
tartoznak. Már napjainkban is szó esik az úgynevezett zöldgallérosokról, vagyis az 
energetikához és a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó hivatásokról, ami illesz-
kedik a környezeti- és energetikapolitikai trendekhez. 

kikerestük az elemzők által a jövő 
hivatásának tartott 10 szakmát:
1. Piaci elemző
A piaci elemző elsősorban a népességi adatok és célcsopor-
tok területén működik együtt különböző nagyvállalatokkal. 
Feltételezik, hogy a jövőben, a piaci verseny fokozódása 
miatt, egyre nagyobb lesz a szakma iránti kereslet. A piaci 
elemzői szakmához elég az I. bolognai fokozat, noha nem 
árt a II., illetve III. szint sem. 

2. Építészmérnök
Várható a műszaki szakmák iránti kereslet növekedése, ami 
az építőiparra fokozottan vonatkozik. Az építészmérnök hi-
vatás több munkaterületet foglal magába, kezdve a kom-
munális és gazdasági infrastruktúrafejlesztéstől, az egyéni 
építkezésekig és a nemzetközi forgalomig.   

3. egészségügyi nővér
Az egészségügyben az egészségügyi nővér végzi az ala-
pápolást, a betegkartonok vezetését, és biztosítja a betegek 
utógondozását. Az egészségügyi szolgáltatások fejlődésével 
várható, hogy egyre több nővérre lesz szükség, ami elsősor-
ban az orvostudomány, az ápolás és megelőzés terén zajló 
műszaki fejlődés és a lakosság elöregedésének a követ-
kezménye. 

4. Irányítási elemző
Ez az üzleti tanácsadó a vállalatok irányítási folyamatának, hatékony működésé-
nek, valamint a folyó ügyvitele fenntartásának fontos résztvevője. Az irányítási 
elemző ily módon segíti a vállalat működésének javítását, és ezzel versenyképes-
ségének erősítését. 

5. könyvelő és könyvvizsgáló
A számvitel rendkívül fontos tevékenység minden vállalkozás és közintézmény 
működésében. Az üzleti könyvek vezetése mellett, egy jó könyvelőnek kellő tu-
dással kell rendelkeznie a pénzügyek vonatkozásában, állandóan változó aktuális 
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jogszabályokról. A kommunikációs képességek mellett, a könyvelőt logikus gon-
dolkodás jellemzi, jártas a modern számviteli informatikai rendszerek alkalmazá-
sában, kellően tájékoztatja a vállalat vezetőségét, valamint intézkedéseket javasol 
az ügyvitel javítására. Egy vállalati könyvelőnek értenie kell a beruházási doku-
mentáció és üzleti tervek készítéséhez is. A könyvvizsgálónak, a könyvelői tudás 
mellett ismernie kell a pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat, valamint a jogot és 
az aktuális jogszabályokat. Könyvvizsgálatot a törvénnyel meghatározott esetek-
ben, illetve jogi személy megrendelése alapján végeznek.

6. Számítástechnikai rendszermérnök / elemző
Ehhez a hivatáshoz a vállalat információs rendszerének alapos ismerete 
szükséges, hogy az zökkenőmentesen működjön, ugyanakkor pedig 
ismerni kell a vállalati rendszer működését és folyamatos továbbfej-
lesztési lehetőségeit. A helyzetelemzés és az információs rendszer 
módosításával kapcsolatos döntés viszont a rendszerelemző feladata. 

7. Pénzügyi személyi tanácsadó –  
pénzügyi tanácsadó
A pénzügyi személyi tanácsadó egyéni tanácsadást ad adó-, 
beruházási- és biztosítási ügyekben. Feltételezik, hogy egy-
re több embernek lesz szüksége pénzügyi és befektetési, 
valamint nyugdíjtakarékoskodási tanácsadásra..

8. Programozó
Mint már a szakma neve is elmondja, ez a hivatás megköveteli, hogy az adott 
személy több programnyelven tudjon programozni. A programozó segít a válla-
latoknak az új technológiák integrálásában és alkalmazásában. A hivatás sok-sok 
türelmet, odaadást és kreativitást követel.

9. Orvos
Amellett, hogy az orvosok saját vagy közegészségügyi rendelőben, kórházban, 
gyógyfürdőben, illetve olyan más helyen dolgoznak, ahol szükség van a jelenlétükre, 
a vállalatok biztonsági szakértőkként is alkalmaznak orvosokat. Nagy az érdeklődés 
olyan orvosok iránt is, akik az gyógyszer- és gyógyászati segédanyaggyártók megbí-
zásából, orvoslátogatóként hajlandóak dolgozni. Az orvosok egészségügyi intézmé-
nyeket is igazgathatnak. Az orvosi azért számít a jövő hivatásának, mert az orvostu-
domány rohamosan fejlődik, ugyanakkor pedig tudjuk, hogy a lakosság elöregedése 
miatt egyre szélesebb egészségügyi ellátásra és még több odafigyelésre van szükség.

10. Fogorvos
Akár az orvosokra, úgy a fogorvosokra is érvényes, hogy a fogorvoslás fejlődésével 
új szakosodások jelennek meg. Az orvoshoz hasonlóan, a fogorvos is dolgozhat 
magán- vagy közegészségügyi rendelőben, klinikán, gyógyfürdőben vagy olyan 
vállalatokban és intézményekben, ahol szükséges az orvos jelenléte.
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a jövő hivatásaihoz  
SOrOlt  egyÉB szakMák:

• építész

• virtuális valóság építésze

• szövegszerkesztő 
(„copywriter”)

• adótanácsadó

• gyógyszerész

• pénzügyi elemző

• földmérő

• robotikai mérnök

• vegyész, biokémikus, 
biogyógyász 

• szépségsebész 

• mechatronikus 

• magas műszaki öltözékek 
tervezője, és új anyagokkal 
dolgozó divattervező

• ingatlanügynök

• hirdetési szakértő

• ügyvéd

• rendezvényszervező

• utasszállítógép pilótája

• fordító

• kalandtúra vezető 

• növényi genetikus 

• rendszeradminisztrátor, 
rendszerelemző

• gépészmérnök 

• képzési tanácsadó

• értékesítő (marketing 
manager, brand manager, 
key account manager…)

• adminisztrációvezető 
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MIT SorolnAk 2050-ben  

             A JÖVŐ 10 hIvatáSa  

    közé a jövőkutatók:

1. Nanogyártási programozó: addigra talán már rendelkezünk olyan ké-
szülékkel, amely nanorészecskékből állít össze különböző dolgokat. Ugyanakkor 
szükség lesz valakire, aki ennek a készüléknek el tudja mondani, mit és hogyan 
összeállítani, illetve ellenőrzi az összetételt. Biztonsági felügyelet nélkül ugyanis 
ez a készülék a kért cipő helyett netán puskát állítana elő, nemde? 

2. genetikai gyártási felügyelők: Tényleg elképzelhető, hogy az élelmi-
szer- és gyógyszer megfelelőségi hivatal képes lesz ellenőrizni az összes génmó-
dosított szervezetet? Ilyen szolgálatot választhatnak azok, akik arról döntenek 
majd, engedélyezik-e vagy sem az újonnan létrehozott lény szaporodását. Meg-
engedhető-e a sötétben világító emberek szaporodása? Komolyan, szükségünk 
lesz a genetika felügyeletét végző szakemberekre is…

3. Adatátviteli felügyelő: Amennyiben igaza van Ray Kurzweil amerikai 
futuristának, 2050-ben bárki számítógépbe ‘öntheti’ magát. És kell valaki, aki 
ellenőrzi, helyesek-e a bevitt adatok, és megfelelően kell intézkednie, ha ne-

tán hiba történne az adatátvitel során. Nem 
utolsó sorban meg kell védeni 
érzékeny kis lelkünket, amely 
az ember és a gép között fog 
vándorolni. 

4. információvédelmi 
biztonsági őr: bizonyára 
az egyik legjobb munkahely. 
2050-ig bizonyára kialakul 
egy világhatalom. És valaki-

nek meg kell ezt védeni 
a politikai lázadók 
cybertámadásaival 
szemben.
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5. Autochton tájkertész: 2050-
ben már csak történelem lesz az 
autochton vad természet. Ennek 
ellenére védelmezni kell az 
ökoszisztémákat, és felügyelni 
a robotokat, amelyek eltávo-
lítják a helyi ökoszisztémák-
ból az erőszakosan terjedő 
állat- és növényfajtákat. 
Közben pedig tudnunk 
kell, hogy miközben 
egy adott növény az 
egyik ökoszisztémában 
kulcsszereppel bír. addig 
a másikban egyszerű gyom-
nak számít.    

6. Bioművészek: Akár biológiai mű-
vészek. Ezek a művészek valójában tenyésztik a 
művészetüket – mint valami valódi, élő művészetet…

7. Válságtanácsadó hibás döntések esetére: Olyan esetekre, amikor 
tanácsadóra lesz szükségünk, aki eltanácsol bennünket olyan cselekedetektől, 
amelyek miatt valaki perbe foghatna bennünket. Ugyanez a személy lesi majd 
a lehetőséget, hogy mi fogjunk perbe másokat a cselekedeteiért. Csodálatos 
egy világot fogunk teremteni..

8. széndioxidrendőr: Ő ellenőrzi a szénvegyületek kibocsátással kapcsolatos 
szigorú előírások betartását. 2050-ben is a kibocsátások csökkentéséért fogunk 
harcolni. Jobb volna, ha ezt előbb tudnánk kezelni, de bizonyos, hogy nem fog 
sikerülni. Addig viszont talán sikerül megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést. 

9. 3D mesemondó: Az egész világ adatokból áll, és a kellően meggyőző tör-
ténethez tömérdek adat kell. A multimédiás művész részére ez egy csodálatos 
hivatás lesz. A történetet szövegrészéből, zenéből, videofelvételekből álló mul-
timédiás tartalmakkal színesíti, új térképekkel, demográfiai adatokkal, regén-
yekkel, történelmi részletekkel bővíti, és mindenki számára, kívánsága szerint 
alakítja – 3D technikában, hanggal, zenével és üzenettel. 

10. robotjavító: Egyenesen a múlt század hetvenes éveinek tudományos- 
fantasztikus elképzeléseiből, 2050-ig valóban szükségünk lesz olyan fiúkra 
és lányokra, akik robotokat javítanak. Valójában már léteznek is ilyen, hiszen 
valakinek meg kell javítani a már forgalomban lévő takarítórobotokat is… 
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Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete 
www.ess.gov.si

Szlovén Gazdasági Kamara
www.gzs.si/slo
Szlovén Kisipari-vállalkozói Kamara
www.ozs.si

Információkkal szívesen szolgálnak a Megfelelő 
szakmák a fejlődésért – right Profession projekt 
partnerei is:

Muravidéki Gazdasági Kamara
www.pgz.si/si 

Muraszombati Fejlesztési Központ
www.rcms.si
Muraszombati Területi Kisipari-vállalkozói Kamara
www.ooz-ms.si
Ötletközpont
www.centeridej.si
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.zmkik.hu
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.vmkik.hu
Zala Megyei Kormányhivatal
www.zalakozig.hu

további információk a Megfelelő szakmák a fej-
lődésért című projektről:  
www.pgz.si/si/right_profession

És ha nekem nem tetszenek a jövő hivatásai?
Nem tesz semmit, ha nem tetszenek a jövő hivatásai, attól még sikeres szakmai 
pályát lehet befutni. Mindig önmagunkból kell kiindulni, és önmagunkat kell adni. 
A szakmai siker záloga, ha egyediek vagyunk, és odaadással követjük céljainkat és 
örömmel végezzük munkánkat. Ugyanis a jövőben a ma hivatásaira is szükség lesz.  

hol juthatok további információkhoz?
A munkaerő-piaci viszonyok alakulása legegyszerűbb módon, a webes médiában, 
a Szlovén Köztársaság Foglakoztatási Intézete, a Szlovén Gazdasági Kamara, a Szlo-
vén Kisipari-vállalkozó Kamara és számos olyan európai szervezet segítségével is 
követhető, mint az International Labour Organisation, az OECD – The Organisation 
for Economic Co-operation and Development, valamint a Cedefop - The European 
Centre for the Development of Vocational Training in druge. 
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válasszatok magatoknak örömet 

adó munkaterületet, ahol jól tudtok 

teljesíteni és ahol folyamatosan 

keresitek az új megoldásokat! 

találjátok meg minél előbb   

 ezt a területet. 

     sikeres 
pályafutást kívánunk!
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