
És ki fog itt dolgozni? 
Változások a munka 
világában a 4. ipari 
forradalom idején 
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Technológiai trendek 

Munkaerő-piaci trendek 

Társadalmi trendek 

Környezeti trendek 

Főáramú megoldások 

Alternatív megoldások 

Kép: https://thetokenpost.com/?p=207 



Technológiai trendek 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HF-a-UmoRt4 

 

Technológiai szingularitás 

Exponenciális 

Kombinatorikus 

Mély tanulás 

Adat, adat, adat (Adatalapú 
korszak – Age of Big Data) 

 

Föld-Nap távolság 
800,000,000,000,000-szorosával 
(nyolcszázezer-milliárdszorosával) 
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Technológiai trendek 

2020-ra 20.8 milliárd tárgy fog kapcsolódni az 
internethez 

3,5 milliárd keresés történik a Google-n minden nap 

2 milliárd aktív Facebook felhasználó 

1/7 válás oka részben a Facebook 

2020-ra 5 millió munkást fognak robotok helyettesíteni 

 

Forrás: Jose Esteves, https://www.youtube.com/watch?v=W8lBMFw2xFA 



Munkaerőpiaci 
trendek 

A legjobban keresett állások zöme 10 éve 
még nem létezett* 

A most ismert munkakörök 47%-a teljesen 
el fog tűnni a következő 25 évben** 

2018-2022 között az állásokhoz szükséges 
készségek 58%-a mondható stabilnak; 
42%-ban olyan készségekre lesz szükség, 
ami ma nem elvárt*** 

 

 

 

*Oxford Martin School tanulmány, 2013 

**Centre for Research Innovation & Future Development, 
https://www.youtube.com/ watch?v=QpEFjWbXog0 

***World Economic Forum, The Future of Jobs 2018 



Munkaerőpiaci trendek 
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ÉS MINDEKÖZBEN AZ OKTATÁS…. 
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ÉS MINDEKÖZBEN AZ OKTATÁS…. 



Munkaerőpiaci 
trendek 

Termelékenység és 
foglalkoztatottság 
szétválása 
Kodak: 38 milliárd dollárt ért és 140 000 
embert foglalkoztatott -> 270 000 dollár 
foglalkoztatottanként 

YouTube: 1.65 milliárd dollárért adták el és 
65 alkalmazottja volt -> 25 000 
000/alkalmazott 

Instagram: 1 milliárd dollárért adták el 13 
alkalmazottal -> 70 000 000 / alkalmazott 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag 



Társadalmi trendek 

Vagyon növekedése és 
szélsőséges eloszlása 

 
2017-ben a gazdasági növekedésből 
adódó nyereségek 82%-a felső 1%-hoz 
vándorolt, míg 3,7 milliárd emberhez 
ebből semmi nem jutott 

 

Az öt legnagyobb divatcég ügyvezetője 
4 nap alatt keresi meg azt, amit egy 
bangladesi varrónő egy élet alatt. 

 

 



KÖRNYEZETI 
TRENDEK 

A tudósok 97%-a egyetért azzal, hogy a klímaváltozás az 
emberiség legnagyobb kihívása 

2008 és 2017 között 21,5 milliós migráció a klímaváltozás 
miatt 

A túlfogyasztás napja egyre korábban van (2018-ban: 
augusztus 1.) 

Az óceánok 26%-kal savasabbak, mint az ipari forradalom 
előtt 

2030-ig az árvízproblémák megháromszorozódhatnak 

Ha nem változtatunk nagyon gyorsan, 2100-ra 6 fokot is 
elérheti a globális felmelegedés 

 

 

Forrás: https://www.wired.co.uk/article/climate-change-facts 



Kép: http://www.pobble365.com/wild-horses 

ÉS MI MIT AKARUNK? 



Kép: https://biztositomagazin.hu/2018/01/23/allianz-kockazati-barometer-i-resz-uzletmenet-megszakadasa/ 





Válasszunk 
szét! 

(decoupling) 

Forrás: Giorgios Kallis, Post-Growth Conference 2018, Záró plenáris előadás 
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A jó munka 

Személyiségfejlődés 

Készségfejlesztés 

Jellemfejlődés 

Értelemkeresés 

Társadalmi 
hozzájárulás 

A munka társadalmi 
hasznossága 

A jóllét része 

A hivatás/élefeladat 

Értelmes elfoglaltság 

Gyártási folyamatok 
újraszervezése 

Poszt-Fordista 
munkaszervezés 

Puha HR 

Szubsztantív 
gazdaság 

Személyes integritás 

Hivatások társadalmi 
megbecsültsége A
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A munka integrálása más 
életterületekkel 

Rugalmasság 

Munkahelyek nélküli 
szervezetek (dejobbed 

organisations) 

Főnökmentes szervezeti 
felépítések 

Átmeneti 
szerepkonfigurációk (nem 

lineáris karrierek) 

Több foglalkoztató 

Áthelyezési stratégiák 

Portfolio munkások 

Az integrált ember 

Munkaidő-csökkentés 
Aktív társadalom (a munka 

társadalma helyett) 
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Különböző elfogadott 
munkaformák 

Vegyes munka (mixed 
work) 

Fizetett állások 

Fizetetlen munka 

Családhoz köthető 
munka 

Házimunka 

Idősgondozás és 
gyereknevelés 

Megélhetési termelés 

Önfejlesztés 

Formális tanulás 

Informális tanulás 

Önkéntes társadalmi 
munka 

Közösségi munka 

Közösségi (politikai) 
döntéshozatal 

Tisztes munka 

Család eltartásának 
képessége 

Közösséghez tartozás 
élménye 
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TÁMOGATÓ 
TECHNOLÓGIA 

• Alapvető megélhetés 

• Munkaidő-csökkentés 

• Időbeli és térbeli rugalmasság 

• Különböző munkaformák támogatása (nyílt 
innováció, crowdsourcing, megosztáson-alapuló 
közösségi gazdaság) 

• Monoton és nehéz munkák kiváltása 

• Önrendelkezés 

• Társadalmi innováció 



ELŐFELTÉTELEK 

Gondolati váltások 
Részvétel 
Oktatási reformok 
Bizalom 
Felelősségvállalás 
Közösségépítés 

 

Kép: www.myrkothum.com/mindset 



NÉHÁNY ZÁRÓGONDOLAT 

„A technológiai felfedezéseink egy nap olyan mértékig 
fogják növelni a termelékenységet, hogy az emberi 
munkaerőnek új elfoglaltságokat találhatunk.” 

(John Maynard Keynes, 1930) 

 

• Nem mindegy mire fordítjuk át a technológiai fejlődés 
nyújtotta lehetőségeket 

• Közös jelentésadás a társadalomban 

• Gondolkodás a kereteken kívül vs. Utópia 

• Saját felelősségünk 



Az emberek 3%-ának van arról egyáltalán 

fogalma, hogy a munkakörök és a munkaerő-piac 
meg fog változni a jövőben…. 



Kép: https://blog.innocentive.com 

KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET! 


