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Bevezető
A munka világa az emberiség eddigi történelme során sokáig nem változott. Miután a vadászó, 
gyűjtögető életmódról áttért az ember a gazdálkodásra, a fejlett országok lakosságának akár 70-
80%-a is élelmiszer előállításból élt.  Az ipari forradalmak teljesen átformálták a gazdaságot és 
a kétezres évekre ez a 70-80% akár 5%-ig is csökkenhetett.  

Ez a gyorsuló változás minden munkahelyre igaz, és az olyan 
hatások, mint a COVID méginkább a feje tetejére fordította 
azt ahogyan és amivel a pénzünket keressük.  

A napjainkban zajló 4. ipari forradalom pedig egy olyan 
jövőképet vetít elő, amiben a környezet sokkal gyorsabban 
változik, mint az ember, és a mai fiataloknak fel kell 
készülniük a gyorsan változó munka világára, hiszen a 
jövő munkakörei akár 4-5 évente is átalakulhatnak.



A jelen munkaerőpiaca
A Profession.hu 15 éve a magyar álláspiac meghatározó szereplője. Évente több ezer 
vállalkozásnak segít a toborzásban, a weboldalon és mobilalkalmazásukban több, mint 
150.000 állásajánlat jelenik meg, melyre több millió álláskeresői jelentkezés érkezik. 

Ezen adatok birtokában, ezeket elemezve vizsgáljuk 
most meg az álláspiac jelenét és tudunk következtetni 
a jövőre vonatkozóan.



Legkeresettebb szakmák

Bolti eladó, Pénztáros
Betanított munka

Egyéb szakmunka

Könyvelés

Programozó, Fejlesztő
Projektmenedzsment

Gépkezelő

Területi képviselő

Kereskedő, Eladó

Szakács

Felszolgáló, Pincér, Pultos

Értékesítési munkatárs
Villanyszerelő

Adminisztrátor, Dokumentumkezelő

Lakatos, Géplakatos
Raktározás, Készletezés

Pénzügyi támogatás

Minőségbiztosítási mérnök Konyhai munka

Logisztikus, Fuvarszervező

Autószerelő, Szervizes
IT support, Helpdesk

Gyártás technikus

Kontrolling

Takarítás, Tisztítás

Key Account Manager

Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadóCukrász, Pék

Pénzügyi, Számviteli vezető

Személyi asszisztens

Műszakvezető

Mérnök, Műszaki értékesítő

Adótanácsadó, Szakértő

Termelésirányítás

Műszaki előkészítő
Személyes ügyfélszolgálat

Biztonsági őr, Vagyonőr, Portás

Rendszergazda

Csomagolás, Feltöltés

Speciális mérnöki területek

Banki értékesítés

Folyamatmérnök

Ügyféltámogatás, Adminisztráció

Gyártás, Termelés  vezető

Építőipar, Ingatlan vezető

Recepciós

Hegesztő, Lángvágó
Víz- gáz- fűtésszerelő

Esztergályos, Marós

Termékfejlesztés, tervezés

HR adminisztráció

Tesztelő, Tesztmérnök

IT tanácsadó, Elemző, Auditor

Üzlet-, Boltvezető

Műszerész

Toborzás, Kiválasztás
Operátor

Kereskedelmi munkatárs

HR generalista, Specialista

Értékesítési, Kereskedelmi vezető
Hálózati és Rendszermérnök

Gépszerelő

Rendszerüzemeltető

Logisztikai ügyintéző, adminisztrátor

Marketing

Minőségbiztosítás

Elemző, Tanácsadó

Bérszámfejtés, TB ügyintézés
Telefonos ügyfélszolgálat

Szakmai asszisztens

Gépészmérnök

Pénzügyi asszisztens, Munkatárs
Raktáros, egyéb raktári szakmunka

Banki, Biztosítási szakügyintéző

Villamosmérnök
Karbantartó, Szervizes

Anyaggazdálkodás, Beszerzés

Egyéb fizikai munka

Gépjárművezető, Sofőr, Futár

Anyagmozgatás, Rakodás

• Egymáshoz viszonyítva mire keresnek 
több embert és hol kevesebbet?

• Megtalálod a szüleid, ismerőseid 
foglalkozását?

• Megtalálod azt a szakmát,  
amit szeretnél választani?

?



Hiányszakmák

Mérnök (Elektromérnök, Faipari mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari mérnök)

IT programozás, fejlesztés (Rendszerintegrátor, Programozó, Fejlesztő)

IT üzemeltetés telekommunikáció (Hálózati és Rendszermérnök, 
Vállalatirányítási rendszer, SAP)

Szakmunka (Burkoló, Kőműves, Gumiszerelő, Hentes, Mészáros, 
Karosszéria lakatos, Fényező, Ács, Asztalos)

Gyártás, termelés (Automatizálás, Termékfejlesztés, tervezés, Folyamatmérnök, 
Karbantartó, Szervizes)

Hiányszakmáknak nevezzük azokat a szakmákat, ahol több a meghirdetett állás, mint a jelentkező, vagy ahol az átlagosnál 
kevesebben jelentkeznek egy adott állásra. Könnyebben talál munkát, aki ilyen szakmában dolgozik.



Hol kínálják a legtöbb állást és hová jelentkeznek a legtöbben?

A koronavírus következtében 
bevezetett otthoni munkavégzés 
hozzásegítheti a budapesti székhelyű 
cégeket, hogy távmunkában más 
megyékben is toborozzanak? 

?

A térképen a körök nagysága 
a meghirdetett állások számát 
szemléltetik. 
Az ábrán jól látszik, hogy a legtöbb 
állást Budapesten és Pest megyében 
kínálják.

A megyék közti vonalak a megyék közti 
elvándorlást ábrázolják. Itt az látszik, 
hogy minden megyéből gyakrabban 
jelentkeznek Budapestre, 
mint a szomszédos megyék egyikébe.



?

Mi vár a jövő munkavállalóira?

Szerinted milyen tényezők 
befolyásolhatják a közeljövőben az 
életeteket és a munkátokat?



A jövő munkaerőpiacát formáló tényezők

TECHNOLÓGIAI 
FEJLŐDÉS

DIGITÁLIS 
TRANSZFORMÁCIÓ

ÚJ 
MUNKAVÉGZÉSI 

FORMÁK

COVID-HATÁS



COVID-HATÁS Milyen munkaerőpiaci változásokat hozhat a COVID?
A COVID és a kapcsolódó gazdasági és társadalmi hatások komoly változásokat 
hoztak a munka világában. 

Bizonyos iparágak, működések örökre átalakultak, míg egyes szektorok várhatóan csak 
több év múlva tudnak visszatérni a COVID előtti szintre. 

A 2020-as pandémia felgyorsította a munkavégzés formájának átalakulását is. A lezajlott 
változások vélhetően organikusan is megtörténhettek volna, de a kényszerpálya hatására 
sok évet lépett előre az időben. 

A vásárlás, a tartalomfogyasztás és a kapcsolattartás online formája már megszokott volt, 
de a COVID hatására nem csak az oktatás, de sok esetben a munkavégzés is átkerült 
az online térbe. 

Mely pozíciókban vesztették el 
az emberek a munkájukat és hol 
nőhetett meg a munkaerőkereslet 
a koronavírus következtében?

Tudsz példákat mondani, hogy mi 
az ami ma már természetes, hogy 
online végezzük, de korábban 
nem gondoltad volna?

?

?



COVID-HATÁS

Számos cég éles környezetben próbálhatta ki a vállalati szintű távoli munkavégzést, 
tudatosabban kezdtek el használni online kollaborációs eszközöket, ma már egyre 
szélesebb körben terjedt el és vált mindennapossá a digitalizáció. 

Ahol nem volt lehetőség távoli munkavégzésre, ott a munkakörülmények változtak. Pl.: 
Folyamatos fertőtlenítés, maszkviselés, zsúfoltság elkerülése

Ezek olyan változások, amelyek tartósan átformálták, ahogyan ma a munka jövőjét látjuk.

Az otthoni munkavégzésnek 
lett pozitív és negatív hozadéka. 
Tudnál ezekre példát mondani?

?



TECHNOLÓGIAI 
FEJLŐDÉS

Automatizáció
Azokat a munkafeladatokat érinti az automatizáció, amelyek 
gépi vagy technológiai fejlesztés révén helyettesítik az emberi 
munkaerőt. Fizikai és szellemi munkaerőt egyaránt helyettesítheti 
automatizációs megoldás.

Mesterséges intelligencia (MI)
A gépek emberhez hasonló képességeit jelenti, mint például 
az érvelés, a tanulás, a tervezés és a kreativitás. Lehetővé teszi 
a technika számára, hogy érzékelje környezetét, foglalkozzon 
azzal, amit észlel, problémákat oldjon meg, és konkrét cél elérése 
érdekében tervezze meg lépéseit.

!
Jelenleg a 4. ipari forradalom 
zajlik. Elevenítsük fel, hogy mi 
történt az első 3 forradalom során 
és mi a jelen kor vívmánya!

?
Az automatizáció azt jelenti, hogy 
elveszik a robotok a munkánkat?
Milyen pozitív hatásai lehetnek az 
automatizációnak?



DIGITÁLIS 
TRANSZFORMÁCIÓ

A digitális transzformáció során a digitális technológia egy vállalat valamennyi 
tevékenységébe bevezetésre kerül. A COVID hatására egyre elterjedtebbé 
válik a digitalizáció, a felnövekvő nemzedék életének és munkavégzésének 
természetes része lesz. 

A jövő szakmáinak túlnyomó részét a digitális újítások keltik életre. Íme néhány példa:

Big data: óriási mennyiségű, rendkívül gyorsan változó és komplex adatok feldolgozását 
támogató technológia környezet. 

E-kereskedelem (E-Commerce): áruk és szolgáltatások interneten történő adásvétele és az 
ehhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók összesége.

Digitális marketing:  egy termék, vagy szolgáltatás népszerűsítésére használt digitális 
csatornák összessége. Típusai: online (pl.:tartalom marketing, keresőoptimalizálás (SEO), PPC 
hirdetések, display hirdetések, e-mail marketing, social media marketing, influencer marketing 
stb.) vagy offline (pl.:TV, rádió, SMS stb.) 



ÚJ 
MUNKAVÉGZÉSI 

FORMÁK

A smart working egy hibrid működési modell. Ennek lényege, hogy az alkalmazottak 
nem tartózkodnak folyamatosan az irodában, de nem is mindig távmunkában 
dolgoznak. 
Az iroda szerepe teljes mértékben megváltozik. 

Kevesebb hely is elég több ember számára, mert nincs mindig egyszerre jelen az 
összes dolgozó. 

Kevesebb lesz vagy egyáltalán megszűnik az üzleti utak száma, minden találkozót, 
képzést, konferenciát online végeznek. 

A smart working környezetünkre (CO2 kibocsájtásra) gyakorolt hatása 
is jelentős, ezért környezetvédelmi szempontból is fontos!



ÚJ 
MUNKAVÉGZÉSI 

FORMÁK

Gig-economy, azaz a projektalapon működő, szabadúszó szakembereket célzó foglalkoztatási forma. 
Az újabb generációk kezében van a változás, azokéban, akik már digitális bennszülöttként lépnek a 
munkaerőpiacra és rendelkeznek azzal a technikai felkészültséggel, amit a giger életforma megkövetel.

Otthonosan mozognak a különböző képernyők előtt, tér-és idődimenziók között, de emellett vágynak 
is a szabadságra, a munka-magánélet egyensúlyára, és képesek is kézben tartani a vállalt feladataikat, 
menedzselni saját magukat. 

Talán az alfák (2010 után születtek) lesznek először azok, akik igazán komfortosan érzik majd magukat 
az online világban, és már más fogalmak mentén is szocializálódnak, ami a munkát illeti. 

Mindkét fél részéről megfelelő szemléletre, attitűdre van szükség: megbízóként a tényleges 
bizalom elengedhetetlen, míg a másik oldalon a felelősségvállalás és következetesség számít 
nélkülözhetetlennek.



A 15 legfontosabb képesség 2025-ben

Meggyőzési 
és tárgyalási készség 

Érvelési, problémamegoldó 
és ötletelési képesség

Kreativitás, 
újszerű megközelítések

Rendszeranalízis 
és értékelés

Rugalmasság, kitartás, 
stressztűrőképesség

Kritikus gondolkozás 
és elemzés

Minőségi 
szolgáltatásokra 
való fókuszáltság

Technológia tervezés

Komplex 
problémamegoldóképesség

Ügyfélközpontú szemlélet: 
felhasználói élmény, 

problémakezelés attitűd

A technológiák ismerete, 
figyelése és alkalmazása

Tanulási készség 
és tanulási stratégiák

Érzelmi intelligencia

Vezetői és társadalmi 
befolyásolási képesség

Analitikus gondolkozás 
és innovatív megközelítés

Forrás: World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2020 

!
Említs példákat a dián látható 
készségekre! Majd nézd meg, hogy miként 
magyarázza el ezek jelentéseit a GrowUp 
videóban Olivér és Csabi. 

https://www.youtube.com/
watch?v=PI-1YKX8fl4

https://www.youtube.com/watch?v=PI-1YKX8fl4 
https://www.youtube.com/watch?v=PI-1YKX8fl4 


Kikre lesz szükség a jövőben és mely szakmák tűnhetnek el?
Növekvő kereslet:
1.  Adatelemzők és tudósok (Data Analysts and Scientists) /*440 e Ft/
2. Mesterséges Intelligencia és algoritmus szakértő (AI and Machnine Learning Specialist) /*470 e Ft/
3. Big Data szakértő (Big Data Specialist) /*900 e Ft/
4. Digitális marketing stratégia szakértő (Digital Marketing and Strategy Specialists) /*430 e Ft/
5. Folyamat automatizáló szakemberek (Process Automation Specialists) /*540 e Ft/
6. Üzletfejlesztési szakemberek (Business Development Professionals) /*500 e Ft/
7.  Digitális fejlesztések szakértője (Digital Transformation Specialists) /*750 e Ft/
8. Információbiztonsági elemző (Information Security Analysts) /*650 e Ft/
9. Szoftver és alkalmazás fejlesztő (Software and Applications Developers) /*430 e Ft/
10. Okoseszközök szakértői (IoT – Internet of Things Specialists)

*Mostani nettó bérigények vannak a pozíciók mellett.

Csökkenő kereslet:
1.  Adatrögzítők
2. Adminisztrátorok, titkárok/nők
3. Számlázási, könyvelési és bérszámfejtési ügyintézők
4. Könyvelők és könyvvizsgálók 
5. Összeszerelő és betanított dolgozók
6. Adminisztrációs és szolgáltatás vezetők
7.  Ügyfélszolgálati dolgozók
8. Általános és üzemeltetési vezetők
9. Szerelők és gépjavítók
10. Anyag-nyilvántartási és raktározási ügyintézők

Forrás: World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2020 



Feladat

Kattintsatok az alábbi linkekre és nézzétek meg, hogy a különböző 
szakmák esetében mennyire lesz jelen az automatizáció!

https://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/
408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine?t=1606942262149

https://willrobotstakemyjob.com/

https://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine?t=1606942
https://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine?t=1606942
https://willrobotstakemyjob.com/ 


Köszönjük a figyelmet!

A tanári segédlet itt elérhető: 
https://redmenta.com/docs/growup/a_munka_jovoje_tanari_segedlet.pdf

https://redmenta.com/docs/growup/a_munka_jovoje_tanari_segedlet.pdf?utm_source=oravazlat&utm_medium=referral&utm_campaign=a_munka_jovoje_oravazlat

