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Bevezetés 

 

Jelen dokumentum célja a „Virtuális valóság a pályaorientációs szektorban” című 

kutatás főbb eredményeinek bemutatása. Ismertetjük azok a rendszereket, 

weboldalakat és eszközöket, amelyek használhatók a pályaválasztás és szakképzés 

támogatásában. Ez a dokumentum az eredeti német nyelvű verzió magyar 

adaptációja. Így például a német nyelvterületre vonatkozó honlapok ismertetése 

helyett a magyar szakképzéshez kapcsolódó honlapokat mutatjuk be. 

 

Konklúziók 
 

A kutatás megmutatta, hogy a fiatalok kimondottan lelkesednek a VR-szemüvegek 

által kínált lehetőségekért. Másrészt az is bebizonyosodott, hogy a fiatalokat sokkal 

inkább ezen rendszerek játékos, mintsem oktatási lehetőségei vonzzák. Többször 

előfordult, hogy a fiatalok a számukra előírt alkalmazásból kiléptek, és egy 

„érdekesebb” játékot választottak. A gyakorlatok értelmét és célját ezért egyértelműen 

közölni kell a diákokkal, és feltétlenük felügyelni kell a fiatalokat.  

Annak érdekében, hogy ezekkel a rendszerekkel hatékonyan tudjunk tanítani, fontos 

tényező a csoport mérete. Ha a tanulólétszámhoz képest kevés a VR szemüveg, akkor 

célszerű a "streaming" funkció segítségével kivetíteni egy szemüveg képernyőjét, hogy 

a többi diák is lássa, hogy éppen mi látható. 

Fontos még a hely is, ahol ezekkel a rendszerekkel foglalkozunk – ha túl kis helyet 

választunk, az károsíthatja a hardvert vagy a felhasználót. A kutatás során továbbá 

több tanár is megjegyezte, hogy ezeket a rendszereket inkább segédeszközöknek kell 

tekinteni, mintsem fő tanítási eszköznek. 
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VR szemüvegek 

 

Occulus 

Az Occulus egy virtuális valóság (VR) rendszer neve. Jelenleg a Facebook 

tulajdonában van, így a szemüvegeket gyártó cég nevét „Meta”-ra változtatta. Az 

Occulus szemüveg platformként szolgál különféle játékokhoz és ingyenes 

alkalmazásokhoz. Az Occulus rendszerek magával ragadó jellegéből adódóan, ha azt 

az oktatásban is használjuk akkor a fiatalokat könnyebben felkeltheti a témák széles 

köre, vagy általában maga a technológia.  

 

  

http://www.oculus.com/


 

5 DigiUp 4.0 

 

Alkalmazások 
 

A következőkben ismertetett Oculus Quest/Meta Quest alkalmazások célja, hogy 

(ingyenes) betekintést nyújtsanak a VR lehetőségeibe, és megmutassák, hogyan kell 

használni ezt az eszközt. 

 

Mission: ISS 

Tegyél egy utazást a világűrbe, és tapasztald meg az életet a Nemzetközi Űrállomás 

fedélzetén! Ebben az Emmy-díjra jelölt szimulációban megtanulod, hogyan mozogj 

súlytalanságban, és hogyan dolgozz az érintővezérlőkkel. Dokkolj egy űrkapszulához, 

tégy egy űrsétát, és vegyél részt a valódi NASA-űrhajósok által tartott ISS 

bemutatáson. 

  

  

  
  

https://www.oculus.com/experiences/quest/2094303753986147/
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Gravity Sketch 

Maradjon célorientált a teljes kreatív folyamat során! Bármely tervezési szakaszban 

jelenítse meg ötleteit 3D-ben, és rögzítse munkáját képként vagy modellként, hogy 

azokat a munkafolyamat későbbi szakaszaiban újra fel tudja használni. 

Ez egy hatékony és egyben intuitív kreatív eszköz – bármilyen léptékben, valós időben 

fejezze ki térbeli ötleteit. Hozzon létre szabadon kötetlen vázlatokat, részletes 

modelleket, szerteágazó jeleneteket és grafikus műalkotásokat. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

https://www.oculus.com/experiences/quest/1587090851394426/
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Ecosphere 

 

Merészkedj el a föld legvadabb helyeire, ahol az őslakosok és a civil erőfeszítések 

teret adnak az emberek és a vadon élő állatok harmónikus együttéléséhez. 

Fedezd fel Kenya hatalmas szavannáit, Borneó ősi dzsungeleit és Raja Ampat gazdag 

korallzátonyait. Találkozz elefántokkal, orangutánokkal, mantákkal és hihetetlen 

emberekkel. Mindez a levegőben és a tengeren készült lélegzetelállító felvételeken át. 

  

  

  

 

  

https://www.oculus.com/experiences/quest/2926036530794417/
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Oculus First Contact 

A First Contact egy hivatalos Oculus-élmény, amely kimondottan az Oculus Quest 

számára készült. Tapasztald meg az „ottlét” varázsát a VR-ben, és fedezd fel azokat 

a pillanatokat, amelyek éppoly valóságosak, mint amennyire hihetetlennek tűnnek. 

Készítettünk egy játékokkal teli és egy robotvezetővel ellátott csodaládát. Szerezz új 

barátokat, érintsd meg, koppints, ugrálj, tarts és dobj el a dolgokat - játssz együtt a 

többiekkel! 

  

 
 

  
 

 

 

  

https://www.oculus.com/experiences/quest/2188021891257542/
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Honlapok 

 

Ebben a fejezetben ismertetjük a pályaválasztáshoz és szakképzéshez kapcsolódó 

főbb magyarországi honlapokat. 

 

Innovatív Képzéstámogató Központ (szakkepzes.ikk.hu) 

 

Az IKK küldetése: „Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ kiemelt szerepet vállal 

a felnőtt-, és szakképzés megújításában és a digitális kompetenciák fejlesztésében. 

Küldetésünk, hogy a pályaválasztók, szakmát váltók és a szakképzésben érintettek 

könnyedén eligazodjanak a szakképzés új rendszerében.“ 

A honlapon többek között megtalálható:  

Hírek 

 

Dokumentumok 
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Oktatói továbbképzések 

 

 

Kérdések és válaszok 
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Külön említést érdemelnek a szakmakártyák: 

https://ikk.hu/gyujto/palyavalasztas#szakmakartyak-szakmakereso 

 

 

Az on-line felületen grafikus és felsorolásos módon is meg lehet találni, hogy az 

egyes szakmákat hol lehet elsajátítani:  

 

 

 

https://ikk.hu/gyujto/palyavalasztas#szakmakartyak-szakmakereso


 

12 DigiUp 4.0 

 

Ezenkívül megtalálható itt mindegyik szakma ismeretése, a hozzá elvárt 

kompetenciák, és a végzendő feladatok leírása: 
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Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (www.nive.hu) 

 

A hivatal portálján többek között megtalálható: 

 

Tananyagbank 

 

 

Vizsgák 

 

http://www.nive.hu/
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Szakképzési dokumentumok 

 

 

Szakképzési szolgáltatások 

 

 



 

15 DigiUp 4.0 

 

Pályaorientációs portál (palyaorientacio.nive.hu) 

 

Foglalkozás leírások 

A palyaorientacio.nive.hu/foglalkozas-leirasok címen a Technikumban, Szakképző 

iskolában induló szakmák leírásai szerepelnek ágazatonkénti bontásban 

(forrás:szakkepzes.ikk.hu): 

 

 

 

 

https://palyaorientacio.nive.hu/foglalkozas-leirasok
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Az egyes ágazatok alatt pedig szakmákra lebontva megtalálhatók a részletes 

foglalkozás leírások, például: 

 

 

Videótár 
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Rendezvények 

 

 

Kérdőívek az érdeklődési területek, képességek feltérképezésére, a pályaválasztás 

elősegítésére 
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Pályaorientációs kisfilmek (www.YouTube.com) 

 

Az alábbi táblázatban szereplő foglalkozás bemutató filmek a TÁMOP-2.2.2-12 

kiemelt projekt keretében 2013-2015 programozási időszakban készültek és 2020-

ban lettek aktualizálva. A kisfilmek között megtalálhatók tanfolyami, egyetemi, 

valamint középiskolai képzések. 

Ács, állványozó https://youtu.be/dAPP9WZL_DM 

Adótanácsadó, adószakértő https://youtu.be/Y2LF7Ntu2a0 

Agrármérnök https://youtu.be/e_nl6nFRdao 

Állatkerti állatgondozó https://youtu.be/uk8urUxfgbs 

Állatorvos https://youtu.be/DweKzvrl8Zw 

Állattenyésztő mérnök https://youtu.be/FdwFuCIU2zM 

Általános egészségügyi asszisztens https://youtu.be/ut9wxmXjgBE 

Általános irodai adminisztrátor https://youtu.be/C0SYyaHg8qs 

Általános iskolai tanár, tanító https://youtu.be/xD4N-BLkh2Y 

Anyag-eszköznyilvántartó (SAP) https://youtu.be/NG6ApTeyqC0 

Áramfejlesztő gép kezelője https://youtu.be/d3jYhTOnw4Q 

Artista https://youtu.be/iLOm9tHcFps 

Áruforgalmi ügyintéző https://youtu.be/eYRAjxPK8Wc 

Áruházi osztályvezető https://youtu.be/Ccxs2uIHgv8 

Áruszállító (gépkocsivezető) https://youtu.be/uChXAebKU-M 

Aszfaltozó és útépítő https://youtu.be/NH4tmQQpabo 

Autóbuszvezető https://youtu.be/4NNm7OyP5uM 

Autófényező https://youtu.be/OEXi61DNKg4 

Autókozmetikus https://youtu.be/Ifntf6eK43E 

Automatizálási mérnök https://youtu.be/bm-fZC7ET1E 

Autómentő https://youtu.be/shT739KR_3A 

Autószerelő https://youtu.be/qq3z7WJlit0 

Baleseti helyszínelő (rendőrségi) https://youtu.be/t1bQD2myl14 

Bankfiókvezető https://youtu.be/aFwKcUEtXBs 

Banki pénztáros https://youtu.be/o8prK9jxUzE 

Baromfitartó- és tenyésztő https://youtu.be/rspEq9ua9qc 

Befektetési bankár https://youtu.be/xZaE5WV5KV8 

Belovagló lovas https://youtu.be/aM88lEN5V18 

Benzinkutas https://youtu.be/mAOc7i87CPk 

Bérelszámoló https://youtu.be/xFS9xN0OuFk 

Betegirányító https://youtu.be/-OtedrBuslY 

Beton- és vasbetonkészítő https://youtu.be/tOSS1_tFRYI 

Biogazdálkodó https://youtu.be/HipFF1nlEk8 

Biztonsági őr https://youtu.be/xkWetXnjSq4 

Biztonságtechnikai mérnök https://youtu.be/cNfzkBbXE3c 

Biztosítási ügynök, ügyintéző https://youtu.be/ngSGj3c3kE4 

Bolti hentes, eladó https://youtu.be/FyXCyz-BSIU 

Boltvezető https://youtu.be/fYpo8NhjCiE 

Borász https://youtu.be/uUBbtCSOvWI 
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Bőrdíszműves https://youtu.be/1zc8Xo7Zrqc 

Bronzműves és szoboröntő https://youtu.be/t-JCdxt5xKc 

Burkoló https://youtu.be/czXZ6BiA-ew 

Bútorasztalos https://youtu.be/muV9Z6_se24 

Bútorbolti eladó https://youtu.be/miH0cShkw3U 

Call center-értékesítő https://youtu.be/ihfeXPYO0Sc 

Call-center operátor (ügyfél-tájékoztató) https://youtu.be/APG6FpkfL_4 

Cipész, cipőkészítő, -javító https://youtu.be/RV27pL9wiuI 

Cukrász https://youtu.be/19i-y5seEnQ 

Családsegítő és szolgáltató szervezet segítője https://youtu.be/gxGBtWf4Puw 

Csecsemő- és gyermekápoló https://youtu.be/D-G9tKrHpQE 

Csomagolástechnológiai mérnök https://youtu.be/IHYWkjbiFPg 

Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője https://youtu.be/eVGGv9XBD7k 

Csomagolópapír-gyártó https://youtu.be/_80Y7cNoIT8 

Darukezelő https://youtu.be/l8g9CUEa6h0 

Díszlettervező https://youtu.be/c9hM2lUhxpY 

Dísznövény- és zöldségtermesztő https://youtu.be/l7qngOmDu1I 

Dísznövénykertész és parképítő https://youtu.be/ZVgNekQzIhk 

Dísztárgykészítő https://youtu.be/_AFXoBWMY6g 

Egészségügyi dokumentátor https://youtu.be/4gMFBZ34bYs 

Egyetemi, főiskolai oktató https://youtu.be/zT6mpv1E5yc 

Egyszerű erdészet, vadászati és halászati dolgozó https://youtu.be/ZgOOthdWJ4c 

Egyszerű mezőgazdasági dolgozó https://youtu.be/9B3o3n0Dpvk 

Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló https://youtu.be/p2kSF8zb4YE 

Elektromoshálózat-szerelő, -javító https://youtu.be/W8Ku0GEvZEs 

Elektronikai berendezés összeszerelője https://youtu.be/fzG6JsV_QlE 

Elektronikai technikus https://youtu.be/cW32qlqhe_M 

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő https://youtu.be/sxw-N9Ulorg 

Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő https://youtu.be/nUMCetjrPaU 

Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője https://youtu.be/C4tNQMNo7B4 

Élelmiszeripari-technikus https://youtu.be/ez5WDVxICyI 

Élelmiszervizsgáló https://youtu.be/-Td2xfcF5-U 

Elemző közgazdász https://youtu.be/cUm-q829_iU 

Elemző statisztikus https://youtu.be/MHQj8vO09_0 

Energetikai gép kezelője https://youtu.be/EtcXBi0syj8 

Energetikus https://youtu.be/RU3JZhBb9lo 

Építésvezető https://youtu.be/0M3Ezo88HVw 

Építészmérnök https://youtu.be/cA3TF3UWv_s 

Építőanyag kereskedő https://youtu.be/IakZzom1lpw 

Építőipari műszakvezető https://youtu.be/zTyXJxWxp5A 

Építőmérnök https://youtu.be/t-DS33apmjQ 

Épület-, építménybádogos https://youtu.be/MANNTuSFjlA 

Épületasztalos https://youtu.be/eNkCZoxTTI0 

Épületgondnok https://youtu.be/p0bolv4v3sY 

Épületszobrász https://youtu.be/GFJGgcLCzLQ 

Erdészeti dolgozó https://youtu.be/_608YJ5ZgOQ 

Erdészeti gépész https://youtu.be/rwnBmC3qYIo 
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Erdő- és természetvédelmi mérnök https://youtu.be/-hPWLxpZuW0 

Erősáramú villamosipari technikus https://youtu.be/fU4rSkpfyeE 

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő https://youtu.be/jczF1UJPUjQ 

Étterem üzletvezető https://youtu.be/_m-xGt8WD8c 

Faesztergályos https://youtu.be/lg-Bi-dD3DI 

Fafeldolgozó gép kezelője https://youtu.be/2JupMaWpCxI 

Fejlesztési mérnök (gépgyártás) https://youtu.be/ck2DcTO5Pc8 

Fejlesztőpedagógus https://youtu.be/mTBe-qe1uRA 

Fejő- és tejkezelőgép kezelője https://youtu.be/Ppavh_wpzPw 

Felvonószerelő https://youtu.be/dInnx0G0Pm0 

Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs https://youtu.be/uqs1nzg7wq0 

Fémfeldolgozó gép kezelője https://youtu.be/lI-Y6Q6pCrI 

Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője https://youtu.be/uqs1nzg7wq0 

Filmrendező https://youtu.be/3MNqeLDDuAA 

Finommechanikai műszerész https://youtu.be/j5j-iNXI2Vg 

Fitness edző https://youtu.be/QMXyRjLR1e4 

Fodrász https://youtu.be/JZFfvAUAeNg 

Fodrászcikk kereskedő https://youtu.be/_58i3Cd2n2w 

Fogászati asszisztens https://youtu.be/oXyFWgSbtto 

Fogorvos https://youtu.be/iDRGKtTKOvY 

Fogtechnikus https://youtu.be/cziRpHHU0fY 

Fogyatékos személyek gondozója https://youtu.be/vuVGLQQ6JlQ 

Forgácsoló (gépi forgácsoló) https://youtu.be/j2GdUdyMqNY 

Forgalmi asszisztens (közúti közlekedés) https://youtu.be/1OU4DHSg4dQ 

Fotográfus https://youtu.be/DBkXY-hBGek 

Földmérő (technikus) https://youtu.be/HYz2xE9YP6A 

Földmérő és térinformatikus https://youtu.be/ixZHbPoBzmo 

Futár (motoros, kerékpáros) https://youtu.be/vbL0xSetD-U 

Fuvarszervező https://youtu.be/uqmf8CUOexA 

Galériavezető https://youtu.be/D4PVIxf64dY 

Gázipari technikus https://youtu.be/DzgapJqPGu8 

Genetikus https://youtu.be/fEP7iQ23weE 

Gépészmérnök https://youtu.be/hj0oGOUoJC4 

Gépgyártástechnológiai technikus https://youtu.be/gJaxrW8qK8A 

Gépíró, szövegszerkesztő https://youtu.be/UTk5vgbAPeA 

Gépjármű-összeszerelő https://youtu.be/q1kVfJpDrxw 

Gépjárművezető oktató https://youtu.be/4PkyNgAmiMM 

Gépszerelő és -karbantartó lakatos https://youtu.be/trCDh1xwHxc 

Gipszkartonozó, stukkozó https://youtu.be/ftHa_8XE3-U 

Gombatermesztő https://youtu.be/TbNzqXO1Ifk 

Grafikus és multimédia-tervező https://youtu.be/9fBSpsbLHtY 

Gumiipari irányító https://youtu.be/52aVrQlYjfM 

Gyárrészlegvezető https://youtu.be/C6n23Hu6AfA 

Gyártásvezető https://youtu.be/juHU9aqObuA 

Gyógyászati segédeszköz-készítő https://youtu.be/K9ikERnW5T4 

Gyógymasszőr https://youtu.be/c7F0RchsYDo 

Gyógynövényismerő és -termelő https://youtu.be/A83G6ipMdqo 
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Gyógyszerész, szakgyógyszerész https://youtu.be/otaPvI4qusw 

Gyógyszergyártó gép kezelője https://youtu.be/Hgp6KdDKU-8 

Gyógyszerkutató https://youtu.be/Nge2506QvOQ 

Gyógyszertári asszisztens https://youtu.be/Nge2506QvOQ 

Gyógytornász https://youtu.be/lYkCdACrRFs 

Gyorséttermi eladó https://youtu.be/-cgPpLDbbDs 

Gyümölcstermesztő https://youtu.be/k4ppBTgtsf8 

Hajószemélyzet, kormányos, matróz https://youtu.be/lEX95g1kXG8 

Halász, haltenyésztő https://youtu.be/wyu4s2qUiro 

Hangszerkészítő https://youtu.be/9Iv5Wz9Pr_o 

Hangtechnikus https://youtu.be/IWubHYvYpYQ 

Házi gondozó https://youtu.be/qPRH-T7x8ck 

Háziorvos https://youtu.be/X0HT2QnfL10 

Hegesztő https://youtu.be/dV_NkUT9lM4 

Hentes és mészáros https://youtu.be/iBAYmurDbWg 

Hídépítő technikus https://youtu.be/KdDGidvtbvg 

Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó https://youtu.be/CxGN5OlApqM 

Hitoktató https://youtu.be/JvJsAu4Xr00 

Hospice szakápoló https://youtu.be/BL7Xa6gkR_w 

Hulladékosztályozó https://youtu.be/_QSz_WLwt-I 

Hulladéktelep-kezelő https://youtu.be/smlS_LSVU4g 

Humánerőforrás-asszisztens https://youtu.be/hVWOfcihz1U 

Humánerőforrás-gazdálkodó https://youtu.be/hVWOfcihz1U 

Hűtőházkezelő https://youtu.be/6MruGynYdcM 

Idegenforgalmi ügyintéző https://youtu.be/5bz2fHdVMAQ 

Idegenvezető https://youtu.be/Ce1SzVO56bk 

Informatikai hálózatirendszer-telepítő https://youtu.be/38aWZxkD83c 

Informatikai részleg vezetője https://youtu.be/ZFSCFMOVaXo 

Informatikus könyvtáros https://youtu.be/k_EXx41SpIQ 

Ingatlanközvetítő https://youtu.be/BBA68RtArOQ 

Ipari alpinista https://youtu.be/-1rVffxaXPY 

Ipari takarító https://youtu.be/CAJJhuSouNc 

Iskolaigazgató https://youtu.be/V74CPKB8nho 

Iskolatitkár https://youtu.be/CSHhkfMF8Zo 

IT mentor https://youtu.be/bq4MpkeuqmE 

Italautomata üzemeltető https://youtu.be/FKVMbnEtXbo 

Járműkölcsönző https://youtu.be/0dbIupNU6ag 

Jegyző https://youtu.be/i3XiCHw_pqI 

Jelmeztervező https://youtu.be/3dowK9K08sM 

Jogász https://youtu.be/lOEV6DgDcxs 

Kalauz, menetjegyellenőr https://youtu.be/_SYx4Oahay0 

Karosszéria lakatos https://youtu.be/rpILzB5XgEQ 

Kárpitos https://youtu.be/9d-eUpWVWrI 

Kaszkadőr https://youtu.be/jlEQJDjxN6A 

Katasztrófavédelmi szakelőadó https://youtu.be/_H_5_D5zu1E 

Kávézó, teázó üzletvezetője https://youtu.be/sDl2QtBVUx0 

Kazángépszerelő https://youtu.be/nJjJQJeebGA 
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Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító https://youtu.be/QbOj8y1TU4Q 

Képi diagnosztikai asszisztens https://youtu.be/ECSXqRAqUrU 

Képzőművész https://youtu.be/Gn1Wd0UNUdc 

Keramikus https://youtu.be/FuKXkRGy1ng 

Kereskedelmi bonyolító https://youtu.be/F_54NQIsvKo 

Kereskedelmi és marketingvezető https://youtu.be/8HYK0ee6Svs 

Kereskedelmi ügyintéző https://youtu.be/YY54ZqoUU-E 

Kézi csomagoló https://youtu.be/7CNKnYmBEQU 

Kiadói szerkesztő https://youtu.be/tcLX0sJTByc 

Kisállattenyésztő https://youtu.be/CRtQx0sD3WM 

Klímaberendezés-szerelő https://youtu.be/bUcIE14QhGI 

Konferencia- és rendezvényszervező https://youtu.be/E1SP4ZeJNis 

Konyhafőnök, séf https://youtu.be/WyzYd9hO-jw 

Konyhai dolgozó https://youtu.be/fLeCMLcT_6o 

Kórházi ápolónő https://youtu.be/FzvfzIlzveI 

Kovács https://youtu.be/VcUN1bAUMUM 

Kozmetikus https://youtu.be/AyqPyk3KRPQ 

Kőműves https://youtu.be/fqrNO8QRgnU 

Könnyűzenei művek szerzője https://youtu.be/VYwkAKGhY7Y 

Könyvelő (analitikus) https://youtu.be/lOdoMQJgyBE 

Könyvkereskedő https://youtu.be/1ZRS6PSI02A 

Könyvkötő https://youtu.be/LBCsh3ggKHE 

Könyvtári, levéltári nyílvántartó https://youtu.be/7VufdyhxlHU 

Könyvvizsgáló https://youtu.be/-4MEaN14lmY 

Kőolaj-feldolgozó, -finomító https://youtu.be/wGZGUaRmlx0 

Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású https://youtu.be/kk8P8peRsXw 

Környezetvédelmi mérnök https://youtu.be/rjDUE30nxlw 

Körzeti védőnő https://youtu.be/yb0qX--NdxI 

Középiskolai tanár https://youtu.be/VLlTZxACsy0 

Közlekedésmérnök https://youtu.be/HUL3OCzlDUc 

Közösségi-, civil szervező https://youtu.be/VGNyMI7jZP4 

Közterület-felügyelő https://youtu.be/03V5ZCAdfWc 

Köztisztasági munkagép-, járműkezelő https://youtu.be/lExWYFiieh8 

Közvéleménykutató (elemző) https://youtu.be/Nfidw1pxgXo 

Közvéleménykutató (kérdezőbiztos) https://youtu.be/proUX9sK7WA 

Kubikos https://youtu.be/hH6kC1-3s6o 

Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz) https://youtu.be/OdLpROa-hm8 

Kutyakiképző https://youtu.be/IqJX_Kq6EEY 

Lakberendező https://youtu.be/G09axl7Qcvo 

Látszerész https://youtu.be/9hQROERINRE 

Légiirányító https://youtu.be/OdOMJifnT-o 

Logisztikai igazgató https://youtu.be/bD6_I7Ej9pY 

Logopédus https://youtu.be/L5HG3jXURLo 

Londiner https://youtu.be/bODkRgqXEPo 

Lótenyésztő https://youtu.be/dOo_c0jCLNs 

Magánnyomozó https://youtu.be/bpau4PmtNPI 

Magasépítő technikus https://youtu.be/SWIt_c6nv0k 
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Manikűrös, pedikűrös https://youtu.be/YN-okWFto4Y 

Marketingkoordinátor https://youtu.be/YmVWlHxFd_E 

Matematikus https://youtu.be/0Drc6BmK88Q 

Megújuló energia-gazdálkodási technikus https://youtu.be/AlO8mESR8cc 

Mélyépítő technikus https://youtu.be/lqMVRRLq7zE 

Mentálhigiénés asszisztens https://youtu.be/MJGq38sykag 

Mentőápoló https://youtu.be/391BxPq4_mY 

Mentőtiszt https://youtu.be/zMwvUjRrNb0 

Mérlegképes könyvelő https://youtu.be/t3c7NSP73dQ 

Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású https://youtu.be/EaMdSZOktzM 

Méteráru- és lakástextil-eladó https://youtu.be/4IXNxznD9q8 

Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője https://youtu.be/gHgvdLlATWE 

Mezőgazdasági és ipari gép karbantartó, javító https://youtu.be/CWk4CANgZ74 

Minőségbiztosítási mérnök https://youtu.be/PibrUVcG31c 

Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr https://youtu.be/meKQb7_Kc_g 

Modell https://youtu.be/6NncNXywfA0 

Mosodai dolgozó https://youtu.be/xiihWU83pmQ 

Mozdonyvezető https://youtu.be/wzmWXm_lVnM 

Mozigépész https://youtu.be/2Fl1_THkV5s 

Mozijegypénztáros https://youtu.be/q4nF9ebdDLM 

Multimédia-alkalmazásfejlesztő https://youtu.be/ALBoWV05q1Q 

Munka- és termelésszervező https://youtu.be/qZhT4MXpZeQ 

Munkabiztonsági és környezetvédelmi vezető https://youtu.be/xUV4OgOn-tU 

Munkavédelmi előadó https://youtu.be/rwHDd0Ljlcs 

Műanyagipari gépkezelő https://youtu.be/dVyZ-o0_Nw0 

Műbútorasztalos és restaurátor https://youtu.be/Zgbc41JVQXI 

Műemlékfenntartó technikus https://youtu.be/ZfSRtbJjDCE 

Műkereskedő https://youtu.be/TY84JBS-míg 

Műszaki rajzoló https://youtu.be/-X1ECW0WKXI 

Műtőssegéd https://youtu.be/AnLhiDk0jD0 

Művelődésszervező https://youtu.be/aKsbahN22BA 

Nagykereskedelmi eladó https://youtu.be/I05iyHpuGD0 

Nefrológiai szakápoló https://youtu.be/qCKG0V0fJRs 

Növénytermesztő https://youtu.be/7TSh1gvHPOM 

Növényvédő (technikus) https://youtu.be/ccO1V6LTdWA 

Növényvédőszer-gyártó https://youtu.be/kWWvf1w476w 

Nyomdai grafikus, nyomdai rajzoló https://youtu.be/_HOy5sLfgTM 

Nyomozó https://youtu.be/ml-yHxMDzfg 

Optometrista https://youtu.be/zAmFu3MpyMI 

Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás 
vezetője 

https://youtu.be/9nNs07N293o 

Orvos-, kórház-, patikalátogató https://youtu.be/HK2avDBBDHY 

Otthonvezető https://youtu.be/kzggfnbFfP0 

Óvónő https://youtu.be/VG9k_6zx8So 

Panziós https://youtu.be/AydjSMNj1vU 

Panziós, falusi vendéglátó https://youtu.be/AydjSMNj1vU 

Papíripari alapanyaggyártó https://youtu.be/IHYWkjbiFPg 
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Papír-írószer kereskedő https://youtu.be/niEjqE2INFw 

Pék https://youtu.be/5h-8jUPLoM8 

Pénzforgalmi ügyintéző (postai) https://youtu.be/--QQfppQpvg 

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó https://youtu.be/CZRzOkuxVT8 

Pénzügyi nyílvántartó https://youtu.be/qSBJ5aF_ujQ 

Piacfelügyelő https://youtu.be/dT0eog1r4X0 

Pincér https://youtu.be/DPB8HrsSu4g 

Pirotechnikus https://youtu.be/tqz9uo5e9nk 

PLC programozó https://youtu.be/ojPQCGD4tJk 

Polgármester https://youtu.be/r6omy_IxVxs 

Postai kézbesítő https://youtu.be/_bh4Yka80lg 

PR munkatárs https://youtu.be/rbVC8hX_x6c 

PR vezető https://youtu.be/NjULesvwZ7E 

Pszichológus https://youtu.be/QwSNly7iF2U 

Pultfeltöltő, árufeltöltő https://youtu.be/iiv-ZLuuyQ4 

Pultos https://youtu.be/xwpK9YrlmK0 

Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő https://youtu.be/Y5YiRABwhAc 

Rakodó szemétszállító https://youtu.be/OOXCYe3UOH0 

Rakodómunkás https://youtu.be/OA_tYEbOXLQ 

Recepciós https://youtu.be/36ncWxE823Q 

Régész https://youtu.be/_4zKui1960E 

Reklámújság kézbesítő https://youtu.be/qDcMrE1BIVs 

Rendszergazda https://youtu.be/fY9Twx6jtgQ 

Repülőgép-rakodó https://youtu.be/9b9yVwkHdxI 

Ruházati gép kezelője és gyártósor mellet dolgozó https://youtu.be/2MhN4wvW4ng 

Ruházati kereskedő https://youtu.be/60OnglcZEzg 

Sebész https://youtu.be/ELo-eAU8WpA 

Sminkmester https://youtu.be/0OIIu01iqFM 

Sörgyártó https://youtu.be/HxzfMe79SwY 

Stylist https://youtu.be/Tc9tyzjjj00 

Szabó, varró https://youtu.be/95p-VcTo0Ug 

Szakács https://youtu.be/rpIs86QJS2s 

Szakedző https://youtu.be/YP3Ty4QvYKQ 

Szakszervezeti vezető https://youtu.be/pNkUR8iCf_c 

Szállítmányozási ügyintéző https://youtu.be/bD6_I7Ej9pY 

Számítógépes adatrögzítő https://youtu.be/T89v5dKwPUM 

Számítógépes tördelő https://youtu.be/H-3O28o7nq4 

Számlázási ügyintéző https://youtu.be/3JSp7p5R_Lw 

Számviteli ügyintéző https://youtu.be/6r6XpR64_3Y 

Szenvedélybeteg-gondozó https://youtu.be/Ysca5oH3_q4 

Szerszámkészítő https://youtu.be/ouaIA3tsPW0 

Szerződéses katona https://youtu.be/LfSbqzMV3Dc 

Színész https://youtu.be/GwGv7rGi8fI 

Szobafestő https://youtu.be/v9l3dqSqA1w 

Szoftverfejlesztő https://youtu.be/w52YVSVjC4s 

Szülésznő https://youtu.be/vpUqbDNjL8E 

Táncművész, koreográfus https://youtu.be/gbesHcep0hQ 
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Tanulmányi adminisztrátor https://youtu.be/4XTNOOKii-s 

Táplálkozási és dietetikai szaktanácsadó https://youtu.be/VUFirLSlkvk 

Targoncavezető https://youtu.be/2uCRfjrnB1k 

Társadalombiztosítási ügyintéző https://youtu.be/MlGT8QJ0EUs 

Taxidiszpécser https://youtu.be/D770ndGfR_s 

Tejtermékgyártó https://youtu.be/cy_k44SCGLo 

Telekommunikációs mérnök https://youtu.be/irwf1VgVmCc 

Temetkezési foglalkozású https://youtu.be/XICzXkJtZmk 

Természetvédelmi őr https://youtu.be/4hWNRVsnn-4 

Terminálkezelő (teherforgalom) https://youtu.be/d5k7sSyNRDI 

Területi képviselő https://youtu.be/oCyOoG4TXT4 

Testőr https://youtu.be/jJY0c8hIbdU 

Textilipari gép kezelője https://youtu.be/Fi9DKGDs7o4 

Textilműves, hímző, csipkeverő https://youtu.be/pOGn6nROj2g 

Tolmács https://youtu.be/VJXslLvIgdU 

Totó-lottó értékesítő, eladó https://youtu.be/spkMzfTNBM8 

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker https://youtu.be/Kq5L-IQcX54 

Traktorvezető https://youtu.be/5orWhPfeWVQ 

Tűzoltó szerparancsnok https://youtu.be/c3ShROFgTjA 

Újságárus https://youtu.be/j_vAkfy-uJo 

Úszómester https://youtu.be/A9TzB9paP-g 

Utaskísérő (repülőn, hajón) https://youtu.be/AKWApRJbs5U 

Utcai szociális munkás https://youtu.be/-jZxyWxWojI 

Ügyvéd https://youtu.be/nMIKFQFnEh4 

Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője https://youtu.be/88a-veVjbLY 

Üvegező https://youtu.be/PGdbxlXxDjM 

Üvegműves https://youtu.be/-WWzequmHuA 

Üzletkötő ügynök https://youtu.be/zmvuzkLNLxM 

Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető https://youtu.be/_WfCOUQYRos 

Vágó (film- és videógyártás) https://youtu.be/DbFYLsrgvf8 

Vállalati portás https://youtu.be/BtCbheFRYHM 

Vámügyintéző https://youtu.be/3LumJ0IXEsg 

Vas- és műszaki kereskedő https://youtu.be/t-Wtihiafrg 

Vasúti vonalgondozó https://youtu.be/hH6kC1-3s6o 

Végrehajtó https://youtu.be/EMyG-msOQxc 

Vegyész, farmakológus https://youtu.be/hropsIrgtmA 

Vegyészmérnök https://youtu.be/rSiM9h9OEDg 

Vegyésztechnikus https://youtu.be/6XL5BuQWvn8 

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője https://youtu.be/OtrV-X35feU 

Veszélyes hulladék feldolgozó https://youtu.be/o246RDpG5y4 

Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, fűtés) https://youtu.be/BxJ5xiaMIPc 

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója https://youtu.be/INpYw6680JU 

Villamosgép és -berendezési technikus https://youtu.be/Acf9DMWm2JY 

Villamosmérnök (energetikai mérnök) https://youtu.be/WzgFHKrqEK0 

Villanyszerelő https://youtu.be/INpYw6680JU 

Virágkötő és virágkereskedő https://youtu.be/YR14mr7FPsY 

Víz- és szennyvíztechnológus https://youtu.be/0RsZB3uriQc 
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Vízműgépkezelő https://youtu.be/zBklpf3K3VQ 

Webdesigner https://youtu.be/-BHNxr6f-1M 

Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző https://youtu.be/-0BH1jwtbIY 

Zenei előadóművész https://youtu.be/McdBCDmvijw 
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Források 
 

Appok az Occulus Quest-hez 

https://www.oculus.com/experiences/quest/ 

 

Oculus Sidequest – Appok, amik nincsenek fent a szokásos app tárhelyeken 

https://sidequestvr.com/ 

 

A virtuális valóság lehetőségei az iskolai oktatásban  

(A médiaoktatás elmélete és gyakorlata c. német nyelvű folyóirat, ISSN 1424-3636) 

https://www.medienpaed.com/article/download/659/645/1304 

 

Virtuális valóság az iskolai oktatásban (diplomamunka) 

https://www.digitalcity.wien/virtual-reality-im-schulunterricht/ 

 

Innovatív Képzéstámogató Központ  

https://ikk.hu/ 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

https://www.nive.hu/ 

 

Pályaorientációs portál  

https://palyaorientacio.nive.hu/ 

 

GINOP 6.2.4 YouTube csatorna 

https://www.youtube.com/channel/UCu5euiJbzTdYJiTGwL0YRig 
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