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Feladatok és tevékenységek

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

Krupié / Játéktermi felügyelő

FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

„A jokerre nem szabad várni sem a kártyában, sem a hétköznapokban.”
/Korda György/

A szórakozás, szórakoztatás, vendéglátás a történelem hajnala óta fontos szerepet
játszik életünkben. A kaszinók világa régóta különleges szerepet tölt be e nem
létfontosságú, de az ember számára mindig is jelentős értékű ágazatban. A kaszinó
olyan létesítmény, mely helyt ad a különböző szerencsejátékoknak, falain belül
legális keretek között kockáztathatnak a játékosok. Sokan csak filmekből,
olvasmányokból ismerik ezt a világot, illetve a hozzá kapcsolódó történeteket. Az
idők folyamán jelentősége nem, megítélése viszont igencsak megváltozott. Többen
úgy gondolják, kaszinókba csak a leggazdagabbak járnak, akik elegáns ruhákat
viselnek, és óriási pénzekkel játszanak. Mások úgy vélik, a kaszinók sokszor
elképesztő könnyelműségre sarkallják a játékosokat, akiknek szenvedélyévé válik a
kockáztatás, a nagy nyeremény utáni hajsza, illetve maga a játék.
Valaha Magyarországon a kaszinók jelentették a társasági élet egyik fő érintkezési
helyét, kulturális központját. Igényes és magas színvonalú szórakozást nyújtottak
mindenkinek, aki ki akart szakadni a hétköznapokból. A rendszerváltás előtt a
magyaroknak évtizedekig megtiltották, hogy kaszinóba járjanak. Ugyan 41 év
szünet után, 1981-ben megalakult a Magyar Kaszinó, a budapesti Hilton Hotelben,
de ott kizárólag külföldiek játszhattak, akik csak valutával fizethettek. A
rendszerváltás után ezen intézményeket a hazánkba érkező külföldi befektetők
bevett sémák szerint alakították ki. 2000 előtt 15 kaszinó működött az országban,
2000-re már csak 6, 2008-ban 5. Napjainkban pedig már csak három élő játékos,
azaz krupiés kaszinó üzemel: kettő Budapesten, egy pedig Sopronban.
Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában?
Mielőtt kitérnénk a krupiék tevékenységére, néhány mondatot kell szánnunk a
játéktermi felügyelő munkakörre. Magyarországon kaszinók és játéktermek is
működnek. A két intézmény abban különbözik egymástól, hogy a kaszinókban élő játék
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folyik (de működnek játékgépek is), a játéktermekben viszont csak elektronikusan
működő gépekkel találkozhatunk. A játéktermi felügyelő a gépi kaszinókban dolgozik,
munkája leginkább az élő kaszinók személyzetvezetőjéhez hasonlít. „Az elektronikus
kaszinókban a krupié szakma teljesen mellőzve van, mivel a gépek helyettesítik a krupiék
munkáját.” – világosít fel K. Zoltán kaszinómenedzser, aki bevezetett a kaszinók és
játéktermek világába, a krupiék mindennapjaiba.
A felügyelő fogadja a vendégeket, kérésre felvilágosítást ad a játéktermi
szolgáltatásokról, bemutatja a gépek használatát.
Gondoskodik a teremben található gépek üzemképességéről, meghibásodás esetén
javíttatásukról.
Műszak- és feladatbeosztást készít munkatársainak, napi/heti jelentést ír, valamint
elszámol a bevétellel.
Értékeli beosztott kollégái munkáját.

A krupié a kaszinók alkalmazottja, legfontosabb feladata tulajdonképpen a különböző
szerencsejátékok levezénylése, illetve a kommunikálás a vendégekkel játék közben. K.
Zoltán a következőképpen foglalta ezt össze: „Ezt a munkát nem lehet ahhoz
hasonlítani, mint amikor a pincér kihozza az ételt, amit aztán kifizetek, ha ízlik, ha nem
ízlik,. Itt egy élményt, egy érzést kap a vendég, amikor szerencséjét próbára téve játszik
a pénzével. A krupié ahhoz kell, hogy a megfelelő légkört biztosítsa.”
•

Kérésre tájékoztatja a vendéget a játékszabályokról, bemutatja a
kaszinóban található játékokat és „működésüket” az esetleges hibák,
félreértések elkerülése érdekében.

•

Kezeli a zsetont (ezt igazán a rulettkerék mellett lehet megtanulni), az
egyes játékokhoz szükséges eszközöket, leosztja a kártyákat.

•

Vezeti a játékokat, felügyeli azok szabályszerűségét, az esetleges vitás
helyzeteket rendezi, kezeli a játékkal kapcsolatos reklamációkat. Kiszűri a
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szabálytalansággal próbálkozókat, kérdéses esetben visszanézeti a
biztonsági kamerák felvételeit. A krupiénak nagyon kell figyelnie az
ügyeskedőkre. Ha valamilyen vita alakul ki, a játékos kérésére a
krupiénak kötelessége hívni a teremfelügyelőt, aki tisztázza a kialakult
helyzetet. Szerencsére mindent vissza lehet nézni a biztonsági kamerák
felvételeiről.
•

Rendszeresen ellenőrzi a játékokhoz használatos eszközöket, hogy a
játékok igazságosan folyjanak le.

•

Beszedi a vesztes téteket és kiosztja a nyereményeket, a nagy
nyeremények kifizetésével kapcsolatban tájékoztatja a nyertest.

•

A játékhoz kapcsolódó berendezések műszaki problémáit jelzi a
teremfelügyelőnek, és gondoskodik az üzemképesség helyreállításáról.

•

A krupiénak az általa levezényelt játék minden eszközét és tartozékát
ismernie kell, illetve tisztában kell lennie azok szakszerű használatával.

A krupiék az alábbi játékokat vezetik hazánkban:
•

Amerikai Rulett

•

Black Jack

•

Punto Banco (Baccarat)

•

Poker

•

Texas Hold’em Poker

•

Omaha Hold’em Poker

•

Five Card Stud Poker

•

Seven Card Stud Poker

•

Caribbean Stud Poker / Caribbean Draw Poker

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia?
A krupié munkaeszközei:
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• francia kártya
• shoe („kártyatartó doboz, népszerű nevén koporsó” – K. Zoltán)
• a rulettkerék és a golyó
• dolly/win marker („egy nehezék, melyet a nyertes számon található zsetonokra
tesznek, nehogy azokat is besodorja a krupié a vesztett zsetonok közé. Amikor a
golyó célba ér, a krupié ráhelyezi a nyerőszámra. A tétek kifizetése után
eltávolítja a tablóról, és kihirdeti, hogy új játék indul” – K. Zoltán)
• plunger
• dealer button/osztó gomb („fehér akrilkorong az osztó jelzésére” – K. Zoltán)
• kockák, zsetonok, keverőgépek, asztalok
Hol végzi a munkáját?
„A krupié kizárólag a kaszinó épületén belül dolgozik, mindig a neki kiosztott játéknak
megfelelő asztalnál” – mondja K. Zoltán. A kaszinókban több terem áll a vendégek
rendelkezésére. Ezekben a hatalmas nyüzsgés, a zsetonok csörgése, a krupiék ismert
mondatai (fait vos jeux – tegyék meg tétjeiket; no more bet, please – nincs több tét,
kérem), valamint az izgalomtól fűtött hangulat a kezdő látogatókat is egyből elvarázsolja
és játékra hívja.
„Egyes rendezvényeken promóciós asztallal megjelenik/kitelepül a kaszinó, itt ingyenes
bemutató játék folyik 18 éven felülieknek. Itt a játék, a kaszinó megismertetése a cél” –
magyarázza K. Zoltán

Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga?
A krupié leginkább a vendégekkel kerül kapcsolatba, főleg azokkal, akik az általa
irányított játékot választják. „Bár ez egy vendéglátós szakma, gyakorlatilag nincs
árukapcsolat, a vendég csak szórakozást, illetve élményt kap a pénzéért” – mondja K.
Zoltán. A kaszinókban és játéktermekben igen különböző társadalmi csoportok tagjai
fordulnak meg. Játéktermekbe inkább az alacsonyabb jövedelműek járnak. K. Zoltán
szerint „a kaszinókban a törzsjátékosok természetesen magyarok, illetve itt élő
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külföldiek. Sok a visszatérő vendég. A kaszinó célja nem az, hogy a vendégek sok pénzt
költsenek, hanem hogy minél többször, minél sűrűbben visszatérjenek, és számuk
növekedjen. A napi turisták, turistacsoportok is fontosak. Kevés pénzzel játszanak, de ők
alkotják a tömeget, és hát ki szeret üres étterembe beülni.”
Ezen kívül a munkatársaival és főnökeivel kerül még kapcsolatba.
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Követelmények

A következő kérdésekre kaphat választ:
 Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel
jár a munkavégzés?
 Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal
járhat a szakma gyakorlása?
 Milyen egészségügyi követelményeket támaszt
ez a szakma?
 Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező
ebben a szakmában?
 Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni
ehhez a szakmához?
 Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben
a szakmában?

Krupié / Játéktermi felügyelő

KÖVETELMÉNYEK

Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés?
A krupié egy helyben állva dolgozik, akár több órán keresztül is. Ez a tartós állómunka a
gerincet és a lábakat egyaránt megterheli. Emellett folyamatosan oda kell figyelni, ezért
a teljes munkaidőben fittnek, szellemileg frissnek kell maradni. „Mivel a két budapesti
kaszinó közül az egyik 0 – 24 órás, a másik pedig 11 – 06-ig tart nyitva, ezért ez a
munka 3 műszakos. A krupié életében sajnos kikerülhetetlen, hogy éjszaka is dolgozzon,
mivel ilyenkor a legnagyobb forgalom.” (A soproni kaszinó vasárnaptól csütörtökig 14 –
03-ig, illetve pénteken és szombaton 04-ig tart nyitva). A kaszinók az év 365 napján
várják a vendégeket, így a krupiéknak nincs fix szabadnapjuk, szabad hétvégéjük, és
ünnepnap sincs. A munkaidő heti 5 alkalom, 3 műszakban, napi 8 órában, több
munkaidő kezdéssel. K. Zoltán szerint ez azt jelenti, hogy „ha például egy délutános
krupié bejön dolgozni, mondjuk két órakor, akkor egy bizonyos időt eltölt egy asztalnál,
és utána kap egy 15-20 perces szünetet. Ez a bizonyos idő egy, legfeljebb két óra. A
szünet után visszajön, és a teremfelügyelő beosztja egy másik asztalhoz, akár egy másik
játékba. Mindez azért szükséges, hogy ne legyen monoton a munkájuk.”

Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása?
A munkához állandó odafigyelés szükséges, ami szellemi kimerültséget okozhat.
Számolni kell továbbá azokkal a problémákkal, melyeket a dohányfüst és az éjszakai
életmód okozhat.
Elég nagy a stressz is, mert a játékok gyorsak. A hazai kaszinókban általában ülnek a
vendégek, de mint K. Zoltán mondja, „egyesek állva játszanak, például szimultán két
rulett asztalon, vagy keveréskor otthagyják a Black Jack asztalt, és a szünetben
ruletteznek.”
Az asztalhoz mindenki hozzáfér, sebesen pakolják rá a zsetonokat, és közben egyesek
próbálnak csalni. Például akkor igyekeznek feltenni a tétet, amikor már lassul a golyó, és
lehet látni, hová gurul majd. Szeretnék az utolsó másodperceket is kihasználni, miután
már elhangzott: nincs több tét. A krupiénak nagyon kell figyelnie az ügyeskedőkre, ami
stresszt okozhat.
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K. Zoltán szerint az a hátrány is együtt jár a krupié szakmájával, hogy „játéktermekbe,
valamint más európai kaszinókba nem járhat. Kicsit biztonságtechnikai okokból,
másrészt a krupié védelmében. Hogy ne kapja el a játékszenvedély, miután látta, mennyit
lehet itt nyerni.”

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma?
Előírt egészségi feltételek:
• átlagos testi fejlettség
• megfelelő mozgáskoordináció
• tünetmentes szervi működés
• ép idegrendszer
A foglalkozás gyakorlását kizáró
egészségi tényezők:
• idült bőrbetegségek
• allergiák
• krónikus

légzőszervi

megbetegedések
• rohamokkal járó betegségek
• a látás súlyos fogyatékossága
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A szakma előfeltétele az orvosi alkalmassági vizsgálat. Nagyon fontos a jó állóképesség
és a megfelelő fizikum. Elengedhetetlen a jól mozgatható kéz a lapok leosztásához, a
rulettkerék forgatásához. A tartós állómunka végzése miatt ép, teherbíró lábakra van
szükség. Mozgáskorlátozottak a karok, a kezek és az ujjak vagy a gerincoszlop sérülései
esetén nem dolgozhatnak ezen a szakterületen. A szemüveggel, hallókészülékkel
rendelkezők végezhetik ezt a tevékenységet, ha megfelelő és szakszerű módon képesek a
hatékony

munkavégzésre.

A

vendégekkel

való

kapcsolat

kialakításához

ép

beszédkészséggel kell rendelkezni.
Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában?
Mivel vendéglátó szakmáról van szó, a jó kommunikációs készség, az udvariasság,
illetve a türelem nagyon fontos. „A legfontosabb, hogy együttműködjünk a vendégekkel –
árulja el K. Zoltán. A krupiénak konfliktusmegoldó készséggel is rendelkeznie kell,
valamint önfegyelemre is szüksége van, mivel akadnak nehezen kezelhető kuncsaftok is,
akik olykor kellemetlen pillanatokat tudnak szerezni.
Egy jó krupié megbízható, önálló és határozott. K. Zoltán szerint „kicsit más ez a
szakma, mint a többi, mert nem arról szól, hogy elvégzek egy tanfolyamot, és utána 20
évig ugyanazt a munkát végzem. A krupié feljebb kerülhet a kaszinó hierarchiájában,
ami nagyobb elismeréssel és nagyobb fizetéssel is jár. Ez az egyéniségétől függ. Akkor
léphet előre, ha kiderül, képes más embereket kordában tartani, értük felelősséget
vállalni.”

Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni a szakmához?
Alapkövetelmény az érettségi. K. Zoltán véleménye szerint „a szakmához kell egy kis
matematika, de ez tanulható. A számolás a játéktermekben a gépek dolga, a kaszinóban
viszont a krupié számol, fejben és gyorsan. Ezen kívül kell egy kis kézügyesség, ám
gyakorlással ezt is el lehet sajátítani.”
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A nyelvtudás is elengedhetetlen– főleg, ha valaki külföldi kaszinóban szeretne
elhelyezkedni. „Szakmai nyelvünk az angol, így angol nyelvismeret nélkül nem lehet
elkezdeni ezt a szakmát ” – mondja K. Zoltán.
Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?
Előnyös a vendéglátóipari érdeklődés. Fontos, hogy a krupié – akárcsak más vendéglátó
– szeressen emberekkel, vendégekkel foglalkozni, dolgozni.
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Szakképzés

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

SZAKKÉPZÉS

Krupié / Játéktermi felügyelő

Mit kell tanulni a szakképzés során?
Ha valaki játéktermi felügyelői munkaterületen szeretne dolgozni, akkor az azonos
elnevezésű, a mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő szakképesítésen belüli OKJ
rész-szakképesítést kell megszereznie. A rész-szakképesítés egy szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményében meghatározott modulokból épül fel, és legalább egy
munkakör ellátására képesít.
A krupié szakmát azonban jellemzően nem OKJ-s képzés keretében lehet elsajátítani
A kaszinók által szervezett tanfolyamok előtt beiratkozást tartanak. Ezen érdemes részt
venni, mivel számtalan kérdésre választ lehet kapni. Ekkor van mód felmérni a
lehetőségeket, megismerkedni mindazzal, ami a jelentkezőre vár a tanfolyamon, illetve a
szakma művelésekor. Ha a jelölt alkalmas erre a munkára, és sikeresen elvégzi a
tanfolyamot, akkor munkahelyet biztosítanak neki. A képzés alatt a két legelterjedtebb
alapjátékot sajátítják el a jelentkezők:
• amerikai rulett,
• Black Jack.
Amikor a kezdő krupié elkezd dolgozni, akkor munka közben hónapokon belül
elsajátítása a képzés további részét, azaz megtanulja a további játékokat is.
Minden kaszinóban léteznek házszabályok, például kaszinónként változik, hogyan kell
elhelyezni a ruletten a zsetont, hol kell állnia, merre dől, mekkora szöget zár be. Egy
gyakorlott krupié e szabályokat pár óra alatt elsajátítja, hiszen csak a mozdulatsoron kell
változtatni. Egy kezdőnek viszont ez szinte lehetetlen, ezért minden kaszinó maga képzi
az embereit. Nem vesznek fel máshonnan jött, nem kaszinós végzettségű kezdőket,
mivel tudásuk nem megfelelő. A krupiék képzésével foglalkozó cégek általában olyan
tudásanyagért kérnek pénzt, amelyet a kaszinók nem fogadnak el. Így az ilyen
tanfolyamot végzőknek újra kell járniuk a kaszinók által indított tanfolyamot. Ez 8-10
hét időkiesést, valamint fölösleges kiadásokat jelent.
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Hol történik a szakképzés?
A munka betanítható, a képzést a kaszinók végzik. A tanfolyamok indulását újságokban,
vagy az interneten hirdetik meg.
Milyen iskolai előképzettségre van szükség?
A képzés elkezdéséhez középiskolai végzettség, érettségi szükséges, valamint társalgási
szintű angol nyelvtudás. A betöltött 18. életév és az erkölcsi bizonyítvány szintén
feltétel.
A játéktermi felügyelő képzéshez a 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség kell.

Mennyi ideig tart a szakképzés?
A kaszinók által tartott tanfolyamok egész évben indulnak, általában 3-4 havonta.
Rendszerint 8-10 hetesek (heti 5 alkalom, napi 5-6 óra 9-15 óra között). Hiányzás nem
lehetséges, mert a jelentkezők az első 3-4 hét alatt a gyakorlatban tanulják meg a
zsetonkezelést, valamint a két alapjáték szabályait. A következő 5-6 hét az élő játék
gyakorlása. Mivel a képzés otthoni gyakorlást is igényel, ehhez segédanyagokat,
tankönyvet is biztosítanak. Zsetont nem adnak, mert a helyes mozdulatokat csak
felügyelet mellett lehet megtanulni. Ugyanakkor a tréningiskola ad zsetont.

Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás?
Az éppen aktuális árat a tanfolyamot indító kaszinó, illetve a krupiéképzéssel
foglalkozó, nemzetközileg is elismert tréningiskola határozza meg. Részletfizetés
lehetséges. A tréningiskoláknál további költséggel jár a felkészítés az asztaltesztre,
valamint a szakmai gyakorlat frissítése.
Mekkora a képzésbe felvehető létszám?
A tanfolyamokra folyamatosan lehet jelentkezni, nincs meghatározott létszám.
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Milyen karrierlehetősége lesz ezzel a végzettséggel?
Az élőjátékos kaszinók száma csökkent, ezért a szakma itthon nagyon beszűkült. Ennek
ellenére hiány van krupiékból, mert sokan pár év gyakorlat után külföldre mennek
dolgozni. Jó lehetőség az álláskeresőknek, hogy ezért a nem túlzottan bonyolult
munkáért viszonylag jó, folyamatosan növekvő fizetés jár.
Az EU által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően ma már nemcsak a hazai, hanem a
külföldi kaszinókban is el lehet helyezkedni. Ezen kívül hajókon és promóciós
rendezvényeken is tudnak dolgozni a krupiék.
A kaszinóbeli munkakörök egy piramisrendszer szerint épülnek fel.
A krupié feljebb jutási lehetőségei:
• kezdő krupié (kezdő dealer)
• általános krupié
• senior dealer (már több játékot tud)
• asztalfelügyelő/asztalséf (Boxman/Superviser)
• teremfelügyelő/kaszinó felügyelő (Pitboss)
• kaszinómenedzser.

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

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

KERESETI LEHETŐSÉGEK
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Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában?

A krupié foglalkozást gyakorló alkalmazottak havi átlagbére 122.461 Ft körül
alakult 2008-ban.
Ebben a szakmában az átlagjövedelem folyamatosan nő. A szakmai gyakorlattól
függően ez az átlagbér 122.461 és 141.390 Ft között változhat. Ezzel a kereseti
kilátással a foglalkozás az országos átlagkeresetet nem éri el.
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Forrás: http://www.epalya.hu/munka/foglalkozas.php

A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: http://foglalkozasok.afsz.hu.
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Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban?
Magyarországon 2008-ban 18-an szereztek államilag elismert játéktermi
felügyelő (krupié) képesítést.

Hányan dolgoznak ebben a szakmában?
A 2008-as adatok alapján az országban 133 fő dolgozott krupiéként
alkalmazásban. E foglalkozás egyéb vállalkozási jogviszonyban, de külföldön is
folytatható.
Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában?
Rövidtávú előrejelzés a szakma iránti kereslet tekintetében: csökkenés
2003 óta a bejelentett krupié munkahelyek száma (2005-öt évet kivéve)
csökkent. Ez egyrészt annak tudható be, hogy e foglalkozás egyéb jogviszony
keretében is folytatható, illetve a képesítéssel más munkakör is ellátható (pl.
kártyaterem-vezető).
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Forrás: http://www.epalya.hu/munka/foglalkozas.php
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Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az
EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai
állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül
valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek
meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint
állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak
továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes
országokban, köztük természetesen Magyarországon is.
Elérhetőség: www.europa.eu.int/eures/index.jsp
Hogyan alakult a munkanélküliek száma?
Munkanélküliek számának változása 2008-ban: csökkenés
2005 óta csökken a munkahelyet kereső krupiék száma. Ez elsősorban annak
tudható be, hogy a nyelvtudással rendelkezők akár külföldön is végezhetik ezt a
munkát.
Munkanélküli Krupiék száma
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Forrás: http://www.epalya.hu/munka/foglalkozas.php
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További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok
érhetők el a www.afsz.hu weboldal Statisztika menüpontja alatt.
Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?
• Fogadó

• Biliárd-,
játékterem-,
játékautomata-üzemeltető

• Kártyaterem-vezető
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- Elektronikusan elérhető információs források
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EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK

Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról:
Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló
dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények
könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A
bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt
tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál továbbá
tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban nem
tüntetnek fel:
• az adott képzésbe való belépés követelményei,
• megszerzett készségek és kompetenciák,
• az adott ország osztályzási skálája,
• továbbtanulás lehetséges következő szintje.
Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést
igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei:
• a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német
nyelvű fordítása,
• készségek és kompetenciák leírása,
• a bizonyítvánnyal betölthető foglalkozások köre,
• az

eredeti

bizonyítvány

sorozatjele,

sorszáma,

a

bizonyítvány

kiállításának dátuma,
• a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az
ötfokú osztályzási skálának megfelelően,
• a bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai.
A bizonyítványt a vizsgáztató intézmények adják ki. A kérelmező a minimálbér
havi összegének 5%-át kitevő térítési díjat fizet érte a vizsgaszervezőnek.
A tájékozódást segítő kiadványok:
Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi
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Iroda) Évente megjelenő kiadvány.
A felsőfokú tanulmányokra készülő fiataloknak és felnőtteknek összeállított
tájékoztató,

melynek segítségével választhatnak

intézményt, szakot az

egyetemek és főiskolák világából.
Magyar Közlöny (Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.)
A Magyar Közlönyből a szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról
lehet tájékozódni.
Felsőoktatási vizsgakövetelmények (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.)
Évente megjelenő kiadvány.
A kötet az érettségi kormányrendelet által meghatározott kötelező és a
választható érettségi tárgyak követelményeit közli közép- és emelt szinten.
A választható tárgyak közül a gyakrabban választott és a felsőoktatási
intézményekbe bejutáshoz leggyakrabban szükséges tantárgyak követelményeit
ismerteti. A kötelező tárgyak vonatkozásában közli az Országos Közoktatási
Intézet által összeállított érettségi feladatsorokat és azok megoldásait.

További ajánlott kiadványok:
• 200 x szép szakma (MFPI, letölthető kiadvány 2010)
• Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (KSH,
2011. január 1-jén lép hatályba)
• Iskolaválasztás előtt 2010 (MFPI, Bp., évente megjelenő kiadvány)
• Országos Képzési Jegyzék (NSZFI, Bp., 2009)
• Százszorszép szakma (MFPI, Bp., letölthető kiadvány 2009)
Ajánlott honlapcímek:
www.afsz.hu – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja
www.budapestedu.hu/palyavalasztas

–
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rendezvények, dokumentumok
http://ec.europa.eu/eures – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel
kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
http://ec.europa.eu/ploteus – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities
throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
www.epalya.hu – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályaorientációs és
pályakorrekciós információs bázisa
www.fisz.hu – a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) portáloldala
www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
www.fovpi.hu – a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet honlapja; számos
információt, szolgáltatást kínálnak a pályaválasztással kapcsolatban
http://portal.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat,
információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
www.nive.hu – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja
www.nyak.hu – a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja
www.npk.hu – a Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja
www.ofi.hu az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja
www.oh.gov.hu – az Oktatási Hivatal honlapja
www.okm.gov.hu– az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja
www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja. Információk
külföldi ösztöndíjakról
www.sulinet.hu – Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Honlapja;
információk és szolgáltatások többek között diákoknak, hallgatóknak
www.szmm.gov.hu – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja
www.tka.hu – a tudásközpontként működő, az EU-s támogatásokról képzéseket
nyújtó, nemzeti nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezelő
Tempus Közalapítvány honlapja
A gazdaság által igényelt szakmákról információk a következő oldalon
szerepelnek: http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/szakiskolai-osztondij.
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