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Digitalization at government level, - future of work-2030Digital Education Strategy- Digital Workforce ProgramIindustry 4.0- Education 4.0 WEF: Future of Jobs, Oct. 2020Mickinsey- Digital Challengers, RepülőrajtDigKomp- the Hungarian version for general digital competenceNext steps- How to cope with this? 



A kormányzati digitalizáció négy pillére- a DOS alapján 
megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra kiépítése;
a digitális kompetenciák, vagyis a digitális írás- és 

olvasástudás fejlesztése; 
a gazdaság digitalizációja; 
és az állami működés digitális átalakítása
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Four pillars of DOS: - An adequate level infrastructureDevelopment of digital skills, literacy, digital competenciesDigital economy, as part of the digital single marketTransition to E-government 



A Digitális Oktatási Stratégia

2021.09.22.

A DOS a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítja mindenki számára: senki nem hagyhatja el az 
oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel 

rendelkezne.

A DOS célja, hogy az ágazati stratégiákkal és 
szakmai célkitűzésekkel összhangban az 
oktatási rendszer minden szintjén 
megteremtse a digitális írástudás tényleges 
elterjesztésének lehetőségét, hozzájárulva 
Magyarország versenyképességének 
növeléséhez.

1536/2016. (X. 13) Kormányhatározat Forrás: http://ivsz.hu/hirek/elkeszult-a-digitalis-oktatasi-strategia/
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Overall aim of DOS: No students should leave school without a reliable and usable level of digital competence, meet the labour market demandGeneral education, VET, Adult learning, Higher EducationTracking system for the educational resultsEqualitySafe digital environment



Mit várunk a tanulóktól? Mit várunk a 
dolgozóktól? 
Az iskolában:
Frontális oktatás során ne 

beszéljen másokkal
Az adott instrukciókat kövesse
Adott információ forrást 

használjon
Önállóan dolgozzon, ne más 

tudására támaszkodjon

A munkahelyen:
Beszélje meg a feladatokat 

másokkal
 Instrukciók nélkül oldjon meg 

feladatokat
Mindegy hogy hogyan, de 

találjon megoldást
Csoportban dolgozzon, 

használja a közösség tudását
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Contradictory expectation- traditional schooling vs. Labour market demandCommunication contrastInstruction contrastSearching for informationAutonomy vs. Teamwork 



Digitális munkakörök besorolása
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IT 
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munka

IT 
szakértelmet 
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munka

IT mérnöki 
tudást 
igénylő 
munka

A nemzetközi és hazai trendek alapján a teljesen IT mentes 
munkakörnyezetben dolgozók száma és aránya gyorsan 
csökken, és az ilyen munkakörök jórészt megszűnnek, 
miközben az IT megoldást is használó munkakörök aránya 
dinamikusan bővül.

A Digitális Munkaerő Program scope-ja

Vorführender
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Digital jobs- digital workforce- Trend: dynamic move towards an even more digital market



Szakképzés 4.0 Stratégia-Digitális Munkaerő 
program
a digitális készségekkel egyáltalán nem rendelkezőket be kell vonni a 

digitális ökoszisztémába;
a digitális alapkészséggel már rendelkezőket tovább kell képezni, 

hogy a digitális munkakörök betöltésére is alkalmasak legyenek;
a szakképzésben és a felsőoktatásban növelni kell azoknak a 

tanulóknak, illetve hallgatóknak az arányát, akik informatikai, 
adatgazdasági vagy általában természettudományos képzéseken 
vesznek részt.
Minden szakmát, alapszakmát fel kell készíteni a digitális átállásra. 
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VET 4.0 Strategy- Digital Workforce ProgrammeNo workforce left behind- from the digital worldThose on basic level- upskill them to digital jobsVET- HE students numbers should be increasedAll jobs, vocations, professions should be prepared for the digital transformation



Digitális Munkaerő Program
Az ITM irányításával  digitális gazdaság és a digitális munkaerőpiac 

átfogó monitoring rendszerének kidolgozása ;
Az ITM irányításával a digitális és hagyományos munkaerőpiac 

előrejelzési rendszerének kidolgozása;
Szemléletformáló és támogatási program kidolgozása;
A középfokú, szakképzési képzési és kimeneti követelmények (KKK) 

rendszerének felülvizsgálata;
munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő, rövid ciklusú képzések 

támogatását szolgáló program kidolgozása, amely növeli az egyes 
ágazati, informatikai és általában a digitális képzésekre belépők 
számát;
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The Digital Workforce ProgrammeLed by the MiT , labour market forsight system, tracking system for the digital jobs and all the jobsRevison of KKK- VET qialification descriptionsShort, very intense training programmes



Ipar 4.0-folyamatos fejlődés
http://www.magyar-elektronika.hu/images/stories/tartalom/2013_10/Beckhoff/BECKHOFF_okt_abra_2.jpg
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Industry- 4.0- continouos development



A munka jövője, a képzés forradalma?
 WEF riport: 15 iparág, 26 ország, Linkedin, O*Net
 A digitális oktatás a jövőben kulcsszerepet fog játszani a

munkaerő világában való sikeres helytállásban. A digitális
oktatás bevezetését a lehető legkorábbi életszakaszban el kell
kezdeni és nem szabad vele a köznevelés végén vagy a
felsőoktatásban felhagyni, hanem a munka világának egészére
kell kiterjeszteni. Ebben pedig központi szerepet játszanak a
szakképző iskolák. Az Ipar 4.0.-hoz szükség van Szakképzés
4.0-ra is.
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Future of Jobs WEF report- Digital education will play a major part for the next level digital labour marketVET 4.0- a basic ingredient for Industry 4.0 



A munka jövője - trendek  I. 
 A jelenlegi COVID-19 világjárvány által okozott kényszerű lezárások, az emiatt bekövetkező

globális recesszió rendkívül bizonytalanná tette a munkaerőpiaci kilátásokat, és felgyorsította az
eddig távolinak hitt új trendek megindulását a munka világában.

 A technológiai változás sebessége várhatóan nem fog csökkeni, és néhány területen még
növekedhet is. A felhőalapú rendszerek térnyerése, a Big Data és az e-kereskedelem a vezető
vállalat irányító menedzserek körében továbbra is magas prioritás lesz, hasonlóan a korábbi
évekhez. Emellett azonban jelentős növekedés várható a titkosítási rendszerek, a nem -humanoid
robotok, és a mesterséges intelligencia területén.

 Az automatizáció trendje, a COVID-19 recesszióhoz társulva, „dupla- törést” okozhat a vállalatok és
a munkavállalók számára. A cégek át fogják alakítani a feladatrendszereiket, a munkaköröket, a
szükséges kompetenciákat 2025-re. A technológiai megfelelés és fejlesztések miatt a munkaerő
számának csökkentését tervezi a felmért vállalatok 43%-a, szerződéses alvállalkozókat,
munkaerőkölcsönzést kíván igénybe venni további 41%, a fejlett technológiák átvétele miatt a
vállalatok 34%-a kíván új munkaerőt felvenni. Várhatóan 2025-re a jelenlegi munkafolyamatok
időigénye egyenlő módon oszlik majd meg a gépek és a humán erőforrás között.
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Trends- Future of Job: Hyper-jump towards a higher level of digitalisation. Covid effectThe speed of technical development expectedly will not change any time soonThe trend of automatization with the recession of COVID-19: „double –break-



A munka jövője, trendek 2.
 A munkahelyek számát tekintve, a munkahelyteremtés lassulni fog, míg a munkakörök

megszűnése gyorsuló ritmust mutat majd, a munkáltatói becslés alapján 2025-re a
felesleges munkakörök száma 15,4%-ról 9%-ra fog csökkeni, és az új trendeknek
megfelelő új foglalkozások száma 7.8%-ról 13,5% fog nőni. A bemutatott becslések
alapján a 85 millió munkahelyet vesznek át a gépek 2025-re, miközben 97 millió új
munkakör jön majd létre, amelyek már inkább a gépek-emberek-algoritmusok
együttműködése által végrehajtható új típusú elvárásoknak felelnek majd meg.
 A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák hiánya továbbra is magas lesz a következő öt év

során, a már korábban is ismertek lesznek népszerűek a munkáltatók körében: kritikai
gondolkozás, elemzés, probléma megoldás, aktív tanulás, ellenálló képesség mentális
téren, stressztűrés, rugalmasság. A képzésekre fordítandó időtartam tekintetében a
vállalatok hat hónapos, vagy annál is rövidebb időtartamú képzéseket szerveznének.
 A munka jövője sok értelmiségi, fehérgalléros munkavállaló számára már meg is

érkezett, a vállalatvezetők 84% kívánja elérni a munkafolyamatok további digitalizációját,
beleértve a digitálisan megoldott távmunkát, amely tartósan érintheti a munkavállalók
44%-át.
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Trends- Future of Job -Examing the number of workplace: 85 millions will be taken by the machines, 97 new jobs-The lack of expected competence at the labourmarket-The future of job has already arrived for white collar workers: 44% home office



2025-re várható új technológiák: WEF, 2020
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Technologies likely to be adopted by 2025



A feladatok várható megoszlása-2020-2025, 
emberek/gépek
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Share of tasks  performed by humans and machines, 2020-25



A 20 leginkább kitett munkakör, ami várhatóan változik
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The 20 job roles in increasing and decreasing demand across industries



Akadályok-az új technológiák előtt
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Percevied barriers to the adoption of new technologies



Kompetencia csoportok jelentősége, 2025
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Perceived skills and skills groupa with growing demand by 2025



A 15 legfontosabb kompetencia, 2025
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Top 15 skills for 2025
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Növekszik az újonnan 
belépők száma a  digitális 
világba: 2020. 09. 17
https://www.mckinsey.com/pl/en/our-
insights/digital-challengers-artykul

12 Millió fő új felhasználó 
lépett be a digitális világba, 
2019-hez képest, a KK-EU 
régióban
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Increased the average number of digital services used : 12 million in CEE region
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Miért van szükség a DigKomp Rendszerre?
DESI indexek, Eurostat adatok:
A magyar lakosság digitális 

kompetencia szintje az uniós átlag 
alatt van jelenleg.

Miért fontos a digitális 
kompetencia fejlesztése?

Gazdasági versenyképesség 
javítása.
Megfelelő tudással rendelkező 

munkaerő biztosítása.
Online közszolgáltatások 

igénybevételének egyszerűsítése.
Életminőség javítása a digitális 

világba való belépéssel.
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A legalább alapszintű, vagy annál magasabb digitális készségekkel rendelkezők aránya az 

EU 28 tagállamában a 16-74 évesek körében, Európai Bizottság, 2019
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Why do we need the System of DigKomp?



A Kormány által kijelölt feladat
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat:
Cél: a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében

egy egységes digitális kompetencia keretrendszer
létrehozása.

Ennek érdekében feladat: Digitális Kompetencia Keretrendszer azaz a
DigKomp rendszer hosszú távú koncepciójának kidolgozása, benne s
szervezeti, intézményi, finanszírozási modellel, továbbá a digitális
kompetenciák értékelési és igazolási rendszer kialakításának
vizsgálatával.
Forrás: GINOP 6.1.2 – „Digitális szakadék csökkentése” c. projekt
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The designated task by the goverment



A DigKomp Rendszer fő célja
A DigKomp Rendszer célja: intézményesítse az állampolgárok -aktívak és

inaktívak - digitális kompetenciájának fejlesztését, és a digitális
kompetenciájuk fejlesztésükhöz és értékeléséhez az eddigieknél
hatékonyabb eszközökkel járuljon hozzá.
A DigKomp Rendszer egyik kiemelt eleme az Állampolgári

Digitáliskompetencia-Keret (ÁDKK).
A DigKomp Rendszer további meghatározó elemei: DigKomp

Tanulástámogató Platform, és DigKomp Képzési Regiszter.
A hazai rendszerfejlesztés sajátossága: az ágazati és szakmai

digitáliskompetencia-keretek a DigKomp Rendszer részét alkotják - ez
nemzetközileg is egyedinek tekinthető.
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The main target of the System of Digital Competence Framework for citizens



Mit tesz lehetővé a DigKomp Rendszer?
A digitális kompetencia
hiányának azonosítását,
 fejlesztését: önfejlesztés, gyakorlás - kapcsolat a DigKomp 

Tanulástámogató Platformmal és a feladatbankkal
mérését és értékelését,
profil kialakítását/meghatározását: pld. Állampolgári Bázis és 

Állampolgári Plusz,
meglétének igazolását – tanúsítvánnyal történő elismerését – DigKomp 

Tanúsítópontok bevonása,
 fejlesztésének ösztönzését, 
 fejlesztésére irányuló képzések összegyűjtését és ajánlását  - kapcsolat a 

DigKomp Képzési Regiszterrel.
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What does make it possible the System of Digital Competence Framework for citizens?Competenece profiles- Basic- AdvancedCertificationRegistry
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5 terület, 21 kompetenciaelem
 1.1. Adatok, információk és digitális

tartalmak böngészése, keresése és
szűrése

 1.2. Adatok, információk és digitális
tartalmak kiértékelése

 1.3. Adatok, információk és digitális
tartalmak kezelése

 2.1. Digitális technológiával támogatott 
interakció

 2.2. Digitális technológiával támogatott 
megosztás

 2.3. Digitális eszközökkel támogatott 
társadalmi jelenlét és szerepvállalás 

 2.4. Digitális eszközökkel támogatott 
együttműködés

 2.5. Netikett
 2.6. A digitális személyazonosság kezelése

 3.1. Tartalom fejlesztése

 3.2. Digitális tartalmak integrálása és átalakítása

 3.3. Szerzői jogok és licencek

 3.4. Programozás /algoritmikus gondolkodás/

 4.1. Az eszközök védelme

 4.2. A személyes adatok és a magánszféra 
védelme

 4.3. Az egészség és a jóllét védelme

 4.4. A környezet védeleme

 5.1. Technikai problémák megoldása

 5.2. Igények és technológiai válaszok 
megfogalmazása

 5.3. A digitális technológia kreatív alkalmazása

 5.4. A digitáliskompetencia-hiány azonosítása
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5 areas, 21 competence elementsSearching for informationDigital interactionDigital contentSecurity and protectionProblem solving



DigKomp ÁDKK felépítése
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The structure of Digital Competence Framework for citizens
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DigKomp Állampolgári profilok - tervezet
Állampolgári Bázis Állampolgári Plusz
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The profiles of Digital Competence Framework for citizensBasicAdvanced
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Ágazati szintű 
képzettség, 2020, 
európai kitekintés
A termelékeny, innovatív, versenyképes
ágazati eredményekhez jól képzett
szakemberek kellenek, akik képesek arra,
hogy képezzék magukat

Forrás: Mckinsey: Repülőrajt:

https://www.mckinsey.com/featured-
insights/europe/flying-start-powering-up-
hungary-for-a-decade-of-growth

DIGITALIZÁCIÓ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sectoral qualification, 2020, in Europe- Construction workers in some member states



Összegzés: Mit lehet tenni? 

A képzési rendszerek átalakulása már nem utópia többé, zajlik
 A digitális forradalom dübörög
A Covid-2019 járvány drámai módon alakította-formálta, sok

esetben kierőszakolta a távmunkát, a távoktatást, a távoli
vizsgáztatást
DigKomp alapú, hatékony, eredményes minőségi képzési

programok az aktív korosztályok számára is!
2021-2030- ez a lehetőség
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Summary: What can be done?Digital revolition is actually here, today.Covid.- speeded up all the proceduresDigKomp- a general solution for the digital competence improvementThat is the way for 2021-2030



Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségek: janko.tamas@djnkft.hu 
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Thank you for your attention!
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