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Digitalizáció a munka világában – félelmek, aggodalmak

2017. november 6..

Digitalizáció, robotizáció – az 

oktatás, képzés válasza



Miről fogok beszélni?

- Hogyan változnak azok a készségek, ismeretek, melyekkel 

boldogulni lehet az életben, a munka világában?

- Hogyan változott a magyar népesség iskolázottsága, képzettség-

és készségszintje?

- Milyen oktatáspolitikai változások lesznek hatással a 

készségszintek alakulására?

- Egy szó a munkaerő-tervezésről



2017-ben általános iskolába kerül – 2076-ban éri el a nyugdíjkorhatárt

2017-ben középiskolába kerül - 2068-ban éri el a nyugdíjkorhatárt

2017-ben felsőoktatásba kerül – 2062-ben éri el a nyugdíjkorhatárt



A munkafeladatok  arányának változása 1960-2009 , 
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Új információ alkalmazása Strukturálatlan problémák megoldása

Rutin manuális feladatok Rutin kognitív feladatok

Nem rutin manuális feladatok

Forrás:  Levy, F. – Murnane, R.J. 2013 



A munkafeladatok változása

- Változik a gazdaság, a foglalkoztatás  foglalkozások 

szerinti összetétele 

- Változik  a foglalkozások  feladattartalma (az ábra 

ezt nem mutatta)

- A szükséges alapkészségek megváltoztak

Mire számíthatunk ?



Munkafeladatok változása: mire számíthatunk ?



Az automatizáció és digitalizáció  hatása

- A számítógépek jobban, gyorsabban és olcsóbban tudják 

követni az utasításokat, mint az emberek. Évről-évre nő 

azoknak a feladatoknak a száma, melyeket digitalizálnak, 

automatizálnak.

- A digitalizáció és automatizáció következtében csökken a 

kereslet a rutin és manuális és rutin kognitív készségek 

iránt,  és nő a problémamegoldó készségek és az új 

információ feldolgozása iránt. 



Az automatizációnak kitett foglalkozások

- Frey and Osborne (2013) : 702 foglalkozás. Az USA-ban a 

foglalkoztatottak 47 % dolgozik olyan foglalkozásban, melyet a 

következő két évtizedben automatizálni fognak.

- McKinsey (2016) : az állások 45 %-a 

- Világbank:  az OECD-ben az állások 57 %-a a következő két 

évtizedben (World Development Report, 2016).

- A foglalkozások feladat-tartalmának elemzése alapján (PIAAC 

felmérés – Survey of Adult Skills):  a foglalkozások 9-12 %-a nagyon 

veszélyeztetett.



Előrejelzések Európára 

Azoknak az állásoknak az aránya, melyek  

munkafeladatai  automatizálhatók, digitalizálhatók



A magyar népesség iskolázottsága

1990 után oktatási expanzió.

Az oktatás mennyisége:

- Középfokúnál alacsonyabb végzettségűek aránya  csökkent 

(2016-ben 25-34 évesek között 14 %,  EU15 18,1 %)

- Középfokú végzettségűek aránya nőtt (2016-ben 25-34 

évesek között 53,8 %,  EU15 43,5 %)

- Felsőfokú végzettségűek aránya nőtt, (2016-ben 25-34 

évesek között 32,1 %,  EU15 38,4



A magyar népesség iskolázottsága

A középfokú szakképzettséggel rendelkezők aránya az adott évben születettek  

százalékában, a szakképzettség megszerzésének helye szerint. 

Alsó becslés: az ábra nem tartalmazza azokat, akiknek a középfokú szakképzettségen túl felsőfokú 

képzettségük is van

A középfokon 

szakképzettséget 

szerzettek között az 

érettségizettek 

aránya nőtt.

Forrás: Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga. 2015



A magyar népesség iskolázottsága

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az Európai Unió országaiban, 

a megfelelő korcsoportok százalékában, 2013-ban

Forrás: Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga. 2015



A magyar népesség iskolázottsága

Minőség

- PISA eredmények – alacsonyabb, mint az OECD átlag, romlás (15 

éves korban)

- Egyéb humán tőke indexek (pl. World Economic Forum) romlás



A magyar népesség iskolázottsága



A magyar népesség iskolázottsága



Oktatási reformok 2010 -

Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola):

 Négyéves képzés helyett  hároméves

 Közismereti tárgyak tanítási idejének csökkentése

 Gazdasági minisztériumi felügyelet

Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola):

 Közismereti tárgyak tanítási idejének csökkentése

 Természettudományi tárgyak (9. évfolyamon   

összevont természettudomány , 10-12. évfolyam 1 tárgy 

„a   szakmához szükséges”)

 Gazdasági minisztériumi felügyelet



Közismereti képzés

2003/04 2016/17

Szakközépiskola (korábban szakiskola) 832 676

Szakgimnázium (korábban szakközépiskola) 2754 2390

Közismereti órák száma (testnevelés nélkül) a teljes 

tanulmányi idő alatt a reformok előtt és után

Forrás: Magyar Közlöny 2003/43/II. szám és  22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet



Hogyan fejlesztette az alapkészségeket a szakiskola és 
az érettségit adó képzés?

Forrás:Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga, 2015

10. évfolyamos teszteredmények a 8. évfolyamon mért teszteredmények függvényében

(Országos Kompetenciamérés 2010. 8. évfolyam és 2012. vagy 2013. 10. évfolyam)

A szakiskolások 

eredményei nem csak a 

szelekció miatt 

rosszabbak



Hogyan fejlesztette az alapkészségeket a szakiskola és 
az érettségit adó képzés?

Forrás:Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga, 2015

10. évfolyamos teszteredmények a 8. évfolyamon mért teszteredmények függvényében

(Országos Kompetenciamérés 2010. 8. évfolyam és 2012. vagy 2013. 10. évfolyam)

A szakiskolások 

eredményei nem csak a 

szelekció miatt 

rosszabbak



Mennyire értékeli a piac a jobb alapkészségeket?
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Bolti eladók

Szociális segítők

Építőipari szakszerelők

Ipari szakszerelők

Gépipari szakmunkások

- foglalkozásokon belül

30-34 évesek

- foglalkozásokon belül

Minden korosztály

Szakközépiskolai végzettségú

A szakközépiskolát végzettek (regresszióval kiigazított) kereseti 

előnye a szakiskolát végzettekhez képest 2011-2013-ban (százalék)

Forrás: .Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga, 2015



A duális szakképzésbe belépő magyar és német diákok 

megelőző közismereti képzése (2013/14. tanév)

NÉMETORSZÁG MAGYARORSZÁG

Az alsó-, és alsó középfokú

oktatás hossza (év)

9 vagy 10* 8

Egy tanévre jutó tanítási órák

száma

795 719

Az alsó középfokú oktatás

befejezéséig kapott

közismereti képzés mennyisége

(tanítási órák száma)

7155 

vagy

7950

5742

Forrás: Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga. 2015



Tanoncrendszerű szakoktatásban végzett felnőttek különböző 

mutatói 

Dániában és Magyarországon 

Forrás: Hajdú-Hermann-Horn-Kertesi-Kézdi-Köllő-Varga. 2015



Egy szó a munkaerő-tervezésről

A  középfokú oktatásba 

2017-ben  bekerült 15 

éves fiatal legkorábban 

2020-ban végez 

szakiskolában, 2021-ban 

érettségit adó 

képzésben.  2061-ban 

megy nyugdíjba.

A különböző időtávú üzleti tervekkel rendelkező vállalatok aránya %

Negyedéves Féléves Éves 2-3 éves 5 éves

23,4 23,2 54,7 10,5 5,9
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Különbözõ idótávú létszámelõrejelzésekkel rendelkezõ vállaltok aránya

Forrás: Semjén, A. – Tóth I.J. (2013) adatai alapján.
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Köszönöm a figyelmet!


