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Lágler Péter: A digitalizáció hatásai a munkára az Európai Unióban 

2016. május 26-27-én az Eurofound (http://www.eurofound.europa.eu/ ) dublini központjában 

(http://www.eurofound.europa.eu/map-and-transport-information ) volt a Foundation Seminar 

Series (http://www.eurofound.europa.eu/event-types/foundation-seminar-series Alapvető 

Szeminárium Sorozat) ezévi programjának kezdő, vagyis első alkalma, melynek témája: A digitalizáció 

hatása a munkára az EU-ban: Nemzeti programok felépítése a digitális változások jobb fogadására 

(The impact of digitalisation on work in the European Union: Building up national agendas for better 

implementation of digital changes) 

Minden országból három küldöttet hívtak meg a programra: egyiküket a kormány, másikukat a 

munkaadók, a harmadikat a munkavállalók képviseletében delegálták honi szervezeteik. A résztvevő 

országok: Belgium, Csehország, Észtország, Finnország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, 

Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia. Az előre 

egyeztetett delegációkból olasz részről a munkavállalók, magyar részről a kormányzat képviselője 

sajnos nem tudott részt venni.  

 

A technika beüzemelése, a köszöntők és üdvözlő szavak után a témára koncentráló közös munka 

Ricardo Rodriguez Contreras (Research Officer, Working Conditions and Industrial Relations, 

Eurofound) ráhangoló plenáris előadásával vette kezdetét egy nagyobb konferencia-teremben.  

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/rodriguez-

contreras_1p.pdf  

Először tisztáztuk a munka tervezett menetét: hogy az általános helyzetkép megismerésétől, 

kialakításától haladunk a konkrét kérdésfelvetések felé. A szervező intézmény célja, hogy a téma és 

egymás megismerése, a közös informálódás és kölcsönös egymástól tanulás folyamatai révén a 

második, berlinben, októberben sorra kerülő alkalom után a delegációk egy ország-specifikus, 

tematikusan körülhatárolt, módszertani és alkalmazási javaslatokkal rendelkező programmal 

legyenek gazdagabbak, amit meg is lehetne valósítani. 

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/map-and-transport-information
http://www.eurofound.europa.eu/map-and-transport-information
http://www.eurofound.europa.eu/event-types/foundation-seminar-series?page=1
http://www.eurofound.europa.eu/event-types/foundation-seminar-series?page=1
http://www.eurofound.europa.eu/event-types/foundation-seminar-series
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/rodriguez-contreras_1p.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/rodriguez-contreras_1p.pdf
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A helyzet bemutatásához, felméréséhez tartozott az EU digitális programjának vázlatos ismertetése, 

ami az Európa 2020 stratégia része, és amit Digital Single Market, azaz Digitális(an) Egységes 

(Európai) Piac névvel láttak el, az analóg Egységes Európai Piac (1993) mintájára, az pedig 

alapdokumentuma a tőke, a munka és az áruk európai szabad áramlásának. (Azonban 23 évvel 

ezelőtt, egy gazdaságilag jobban prosperáló, nyitott és bizakodó Európában született.) Ez a tervezet 

már többek között az Európai Közösség Szociális és egyéb bizottságaitól, valamint az Európai 

Szakszervezeti Szövetség részéről is kapott már jobbító szándékú kritikát szociális probléma-

érzéketlensége miatt, stb. (Erről itt számoltam be. 

http://szef.hu/hirek/nemzetkozi/etuc_digitalizacio_konf_20151202 ) 

A program elgondolását és alapvetését is jól mutatja az a mérőrendszer, melynek alapján évenként 

kiadnak egy összefoglalót, adatait folyamatosan fejlesztik, feldolgozzák és hivatkozzák az európai 

digitális stratégiával kapcsolatban, ez a Digital Economy and Society Index (DESI), azaz a Digitális 

Gazdasági és Társadalmi Index, mely öt dimenzióban mér: 

1) Bekapcsoltság, elérés általában és különösen, a vezetékes és vezeték nélküli, többféle 

sávszélességű hálózatokon, mivel ez a versenyképesség szükségszerű feltétele;  

2) Emberi tőke, alapvető készségek, szakismeretek, fejlesztés, tehát az alapvető felhasználói 

ismeretektől a digitális eszközök szakmai alkalmazásán keresztül a fejlesztői ismeretekig; 

3) Internetes tartalmak használata a kulturális- és szórakoztató ipar kínálatának használatától a 

kommunikáción keresztül az online vásárlásig és bankolásig;  

4) A digitális technológia integrációja, beépítése, alkalmazása az üzleti életben, kereskedelemben, 

stb. (40%, tehát 2/5-öd súlyozással)  

5) Digitális közszolgáltatások, e-Kormányzat és e-Egészségügy (33%, tehát cca. 1/3-ad súlyozással) 

Ebből az előadás egy 2015 júniusi kiadású összesítő táblát mutatott be, amit nem tudok idemásolni 

(érdeklődő megtekintheti az előadás vetítésének pdf-ét a fenti linken). Azon hazánk az egyesített 

átlag alatt van a 21. helyen (a 28-ból). De van egy idetehető táblánk az újabb mérések 

eredményeként: 

 

http://szef.hu/hirek/nemzetkozi/etuc_digitalizacio_konf_20151202
http://szef.hu/hirek/nemzetkozi/etuc_digitalizacio_konf_20151202
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forrás: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/20160212-main-

ranking.png  

Ebből azt is ki lehet emelni, hogy már a 20. helyre jöttünk fel és megelőztük Szlovákiát, ám az 

abszolút skálán mért eredményünk azt mutatja, hogy azért, mert ebben a tekintetben északi 

szomszédunk jobban lassul, mint mi, de együttesen egy lemaradó csoport tagjai vagyunk.

 

Ezen az öt dimenziót nem csak egyszerre mutató, de az átlagokkal jobban összevethetővé tévő táblán 

láthatjuk az európai átlagot – pirossal, a lemaradók átlagos teljesítményét szürkével és a magyar 

teljesítményt kékkel, a skálán pedig középen van a 0, az a legrosszabb. A két legerősebben súlyozott 

területen, a digitális integráció területén és a digitális közszolgáltatások területén mutatjuk a 

lemaradók átlagához képest is a legjelentősebb lemaradást. 

Magyarországról ez mind nem volt kiemelve az előadásban, csak a kedves olvasó tájékoztatása 

kedvéért tértem ki rá, hogy mit is képviselünk egy európai színtéren. A további informálódás 

kedvéért még fontos lehet Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiája: 

www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_végleges.pdf  

Ebben az öt európai dimenzióból négy van, viszont horizontális tényezők is megjelennek:  

„1. Digitális infrastruktúra: digitális szolgáltatások nyújtásához és igénybevételéhez szükséges 

sávszélességet biztosító elektronikus hírközlési infrastruktúra rendelkezésre állása a hálózat 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/20160212-main-ranking.png
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/20160212-main-ranking.png
http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_végleges.pdf
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valamennyi szegmensében (gerinc-, körzet- és helyi hálózat). Az infrastruktúra fejlesztésben jelentős 

szerepe lesz az állami tulajdonú MVMNet Zrt.-nek, mind a gerinc, mind a felhordó hálózati 

szegmensben. Cél az, hogy ezeket a fejlesztéseket - a nagyobb piaci szereplőkön kívül - az MVMNet 

és a több mint 300 magyar tulajdonú KKV végezze el. Az MVMNet ezen túlmenően a 450 MHZ-es 

frekvencia elnyerésével olyan hálózati szolgáltatást tud biztosítani az állam számára, amely 

függetleníti az állami igényeket a piaci bizonytalanságtól. Ezek az infrastrukturális fejlesztések alapot 

jelentenek majd az okos mérők, okos hálózatok elterjedésének az energetika területén; 

2. Digitális kompetenciák lakosság, a mikro- kis és közepes vállalkozások, illetve a közigazgatásban 

dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése, az elsődleges (digitális írástudatlanság) és másodlagos 

(alacsony szintű használat) digitális megosztottság mérséklése, a mikro- és kisvállalkozások és a 

közigazgatásban dolgozók képessé tétele az IKT rendszerek bevezetése által előálló üzleti lehetőségek 

felismerésére és kihasználására, illetve a tartósan leszakadók részesítése a digitális ökoszisztéma 

előnyeiből (e-befogadás); 

3. Digitális gazdaság: egyrészt a szűkebben értelmezett IKT szektor, másrészt az általa biztosított 

elektronikus (kereskedelmi, banki stb.) szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások külső és belső 

informatikai rendszereinek fejlesztése, illetve az IKT-fejlesztésekre és az IKT -n alapuló fejlesztésekre 

irányuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzése; 

4. Digitális állam: kormányzat működését támogató belső IT, a lakossági és vállalkozói célcsoportnak 

szóló elektronikus közigazgatási szolgáltatások, illetve az állami érdekkörbe tartozó egyéb 

elektronikus (pl. egészségügyi, oktatási, könyvtári, kulturális örökséghez kapcsolódó vagy az állami 

adat- és információs vagyon megosztását célzó) szolgáltatások, valamint e szolgáltatások biztonsági 

hátterének biztosítása Magyarország európai viszonylatban komoly elmaradásban van az e-

közigazgatási szolgáltatások területén, ugyanakkor a hálózati kapacitásunk jelentős előnyt 

biztosítana, vagyis megvan az a háttér, amelyre fejlett elektronikus szolgáltatásokat lehet építeni. Ez 

által csökkenthető a bürokrácia, a hivatalokban az ügyintézéssel kapcsolatos idő. Olyan 

szolgáltatások fejlesztése a cél, amelyek az állampolgárok életminőségét növelik, ilyenek pl. az e-

kormányzati, e-egészségügyi, e-oktatási szolgáltatások, intelligens városi szolgáltatások, okos hálózati 

eszközök (például okos mérők) alkalmazása. 

(11) Három további horizontális tényező is azonosításra került, amelyek a tartalmi értelemben 

leginkább releváns pilléreknél jelennek meg: 

E-befogadás: az infokommunikációs fejlesztések során annak szem előtt tartása, hogy a fogyatékkal 

élők, az anyagi erőforrások, kompetenciák vagy motiváció híján a digitális ökoszisztémából kimaradó 

állampolgárok is minél nagyobb arányban részesüljenek a digitális korszak előnyeiből; 

K+F+I: növekedjen a digitális gazdaság szereplőinek (különösen az IKT szektornak) a kutatás-

fejlesztési és innovációs aktivitása, figyelembe véve az IKT eszközöket és alkalmazásokat intenzíven 

használó egyéb ágazatok, a közigazgatás, illetve a lakosság igényeit is; 

Biztonság: a kritikus információs infrastruktúrák, a közigazgatási belső rendszerek és külső 

alkalmazások, valamint az ezekben megjelenő felhasználói adatok maximális védelme, illetve a 

felhasználók folyamatos tájékoztatása a tényleges biztonsági kockázatokról és ezek kezelésének 

lehetőségeiről.” 
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A rövidség kedvéért a vezetői összefoglalóból idéztem (NIS, 5-6. o.). A használó és a használat súlya 

csökken az európai stratégiához képest is, pedig abban sem túl hangsúlyos; mondhatnánk azért, mert 

abban Magyarország az átlag felett áll a mérések szerint, ám pl. a legutóbbi PISA vizsgálatok a fiatalok 

felhasználói hiányosságairól árulkodnak. Érzékelhető, hogy a hangsúly a fizikai hálózatfejlesztésen 

(földmunka, beton, kábel), hardware vásárláson és kormányzati software fejlesztésen lesz. A digitális 

befogadás hogyan fog megvalósulni, majd meglátjuk. Az „ingyen Wi-Fit minden településre” 

jelmondat nagyon jól hangzik, ám még messze van a megvalósulástól és a használatáról sem tudunk 

semmit. Az internet ÁFÁ-jának csökkentése szintén a lemaradásainkat csökkentené, de ettől a 

nagyon gyenge vásárlóerő nem nő hazánkban és az árakra gyakorolt hatása is kérdéses. Mert még az 

átlagos jövedelmekhez viszonyítva is nagyon drága az internet Magyarországon, ugyanakkor a 

lakosságnak jóval több, mint a fele átlag alattii jövedelemmel rendelkezik.  

Néhány adat az árakról is, a tájékoztatás kedvéért (hogy mik juthatnak egy ráhangoló általános 

előadás közben eszünkbe): 

Internet hozzáférés költsége vásárlóerő paritáson számolva 

Ezen a területen csak Ciprus, Románia és Horvátország előzi meg hazánkat (akikkel együtt 

szerepelünk a lemaradók csoportjában) és talán még Bulgáriának van esélye erre, de a kiszámításhoz 

nem állt rendelkezésre adat a háztartások egy főre jutó átlagjövedelméről. 

 Internet magában Internet telefonnal Internet tv-vel mindhárom Átlag 

 12+Mbps 

30Mbps 
30+Mbps 

100Mbps 
12+Mbps 

30Mbps 
30+Mbps 

100Mbps 
12+Mbps 

30Mbps 
30+Mbps 

100Mbps 
12+Mbps 

30Mbps 
30+Mbps 

100Mbps 
 

4. 
Germany 

1.04% 1.09% 1.22% 1.36%  -    -  1.94% 2.34% 1.50% 

11. EU28 1.31% 1.54% 1.93% 2.18% 1.78% 1.97% 2.42% 2.60% 1.97% 

23. 
Hungary 

1.64% 1.48% 3.22% 4.22% 2.62% 4.28% 4.33% 3.04% 3.10% 

A háztartásonként egy főre jutó átlagjövedelem százalékában számolva az Eurostat 2013-as adatai 

alapján. Az alapul vett árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

forrás: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-retail-broadband-access-prices-

february-2015  

Ezt követte a munka oldaláról történő megközelítés Valerio De Stefano (Technical Officer, Non-

standard forms of employment, Internationa Labour Organisation) bemutatásában A digitális 

forradalom: kihívások és lehetőségek (The Digital Revolution: challenges and opportunities) címmel. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/de_stefano_p.p

df  

Ebben egy másik oldalról tekintve megvilágításra került, hogy a digitalizáció ugyan jócskán kitágította 

az időszaki és alkalmi munkák lehetőségét, de a jelenség nem váratlanul, a digitalizációval szakadt a 

nyakunkba, hanem komplex fejlődési/változási folyamatok során és eredményeként alakult ki és vált 

ilyenné. Már a munka-típus elnevezései is a felfogások és elképzelések sokaságát mutatják: „just in 

time worforce” kb. ’munkaerő(t) éppen idejében’ a munkának a kínlati oldalról való logisztikai 

megközelítését tükrözi. A „gig economy” a brit nyelvterületen olyasmi, amit „pestiesen” ’hakni 

gazdaság’-nak fordíthatnánk. A „crowdwork” (Amazon Turk, Clickworker, Crowdflower, Microtask, 

stb.) nem annyira azt jelenti, hogy tömegmunka, mint inkább ’csődített munka (erő)’ ahol a digitális 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-retail-broadband-access-prices-february-2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-retail-broadband-access-prices-february-2015
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/de_stefano_p.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/de_stefano_p.pdf


6 
 

platform kiszélesíti, globalizálja a szűkös munkák számára a munkaerő keresletet, azaz leszorítja az 

árakat/ béreket, miközben „alkalmi munkásítja” (work casualisation) a munkavállalást. Ezt a lavinát a 

digitalizációnak az az összetett hatása indította meg, amit az irodai munkára, adatbevitelre, 

adatfeldolgozásra tett (kiszervezés, szellemi munkát digitálisan leadók adatbevitelre kényszerítése, 

következésképp a középszintű irodai munkák, mint gépíró megszűnése, stb.).A „work on demand via 

apps” (Uber, Lyft, TaskRabbit, Handy, Wonolo, etc.) a szolgáltatás/munka iránti keresletet teszi 

láthatóvá az azt megszervező applikációk tulajdonosain, üzemeltetőin keresztül. Eszünkbe juthatnak 

további szellemes megnevezések, mint pl. az App/Up Economy, amelyek kiejtése nyálcseppre 

ugyanaz, jelentése pedig a feltörekvő, mobilos applikációkra alapozó gazdaságot célozza. Ez esetben 

egy közvetítőnek, régibb műszóval „interface”-nek a típusnevét használjuk egy jelenség 

megfogalmazására, megnevezésére. Innen egy lépés az a gondolatunk, hogy ez a know how is elég 

régi, professzionalizálódott változatát házasságközvetítőnek, matchmaker-nek, shadchan-nak, stb. 

hívták és humán processzorral működött, akiknek fejében volt a környék összes családja, esetleg 

nagyobb területű működés esetén jegyzetfüzetet használtak adatbázisként. 

 A nagyobb lehetőséget a nagyobb merítés és a személytelennek és/vagy közvetlennek tűnő 

technológiai interfész alkalmazása és az alacsony tranzakciós költség jelenti, tehát a kínálatot és a 

keresletet képezők kvázi közvetlen, egy erre kihegyezett szoftveren keresztüli egymásra találása 

biztosítja. A nagyobb veszélyek is ott leselkednek, ahol megfelelő ismeretek hiányában viszik 

emberek a bőrüket vásárra. (Ez pedig mindig is leselkedett, leselkedik ott, ahol a lelkiismeretlen 

csalás kifizetődő, ahol a jog-érzet és a jog-alkalmazás távolra kerül a tisztesség elemi normáitól, azaz 

csak az bűn, ami kiderül és szabályellenessége bizonyítást is nyer, és még az sem ciki.) Az előadáshoz 

visszatérve további rizikónak vehetjük az elszemélytelenedés (régebben elidegenedésnek mondtuk) 

fokozódását, az ember lassan szolgáltatássá válik, és mivel nem alkalmazott, emberi igényeivel senki 

sem törődik. A társadalmi felelősség felolvad, elenyészik a globális, tehát senkihez sem tartozó 

platformon. A „munka” ilyen módon módosult koncepciója, amiről itt is tanúskodnak távolító 

elnevezései, hogy „dolog”, „feladat”, „projekt”, „hakni”, „segítség”, leértékelik azt és elmaszatolják a 

szerződő felek kölcsönös felelősségét, különösen, ha a munkaadó(i oldal) egy jogilag is tisztázatlan 

státuszú cég, egy webes felület, ami mögött nem tudni ki húzódik meg. Ezt a helyzetet tovább 

bonyolítják az adóelkerülés különböző területi kultúrái, tehát, hogy mikor ki biztosítja a 

munkavállalót egészségügyileg, hogyan vonatkozzanak ugyanazok a szabályozások az alkalmi 

munkavégzésre, mint az alkalmazottakra és a vállalkozókra (ld. Uber). 

Az első műhelygyakorlaton az országok küldöttségei együtt vettek részt, de az összes résztvevőt 

három csoportra osztották és három kisebb terembe irányították a szervezők. Ez elsősorban egymás 

megismerését és az érdeklődés, a személyes ismeretek, attitűdök feltárását szolgálta. Összesorsolt 

párok egymást mutatták be.  

A szendvicsebéd előtt és alatt Kathryn O’Donoghue (Director Ads Policy EMEA, Google) előadását 

hallgathattuk a hallban a Google-nál működő humánus légkörről úgy az alkalmazottak, mint az 

ügyfelek irányába. Az ingyenes Google fenntartásának ára az a hirdetési rendszer, amit alkalmaznak. 

A délutáni első plenáris előadás nyomán közelebbről ismerkedhettünk meg Írország ipari-

kereskedelmi szektorának a digitális változásokhoz való hozzáállásával és arra adott reakcióival. David 

Gunning, a KingramRed tanácsadó cég vezető képviselője vállalatának saját tapasztalatai és kutatásai 

alapján tájékoztatta a tanácskozás résztvevőit, hogy annak ellenére, hogy a változások tudata erős, 

ezeknek a megismerését és különösen a gyakorlati lépésesket meglepően a menedzsment kisebb 
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része tartja fontosnak (47 %), egy harmadukat egyáltalán nem érdekli, 20 %-uk pedig még nem tartja 

időszerűnek a témát. A vezetők 33 %-a tartja embereit alkalmasnak, hogy megfeleljenek a 

digitalizáció okozta kihívásoknak, ugyanakkor 53 %-uk egyáltalán nem, 14 %-uk még nem tartja 

munkatársait erre felkészültnek. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/gunning_p.pdf  

A következő plenáris előadást Ursula Huws (Professor of Labour and Globalisation, University of 

Hertfordshire Business School, UK) tartotta A digitalizáció hatása az ágazati változásokra, az 

elhelyezkedésre és a munkaerőpiacra (The effects of digitalisation on sectoral change, employment 

and labour markets) címmel. 

 http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/huws_p.pdf  

A társadalmak tudósának bölcsességével és angolos alulfogalmazással óvta a világot és a 

jelenlévőket, hogy utópikus lelkesedés vagy disztópikus depresszió vegyen erőt rajtuk, próbáljanak 

túltekinteni a jelen többnyire ipari létesítmények által határolt horizontján. A termelés, a 

termelékenység növekedése és a hozzá kötődő társadalmi változások, pl.a munkamegosztás 

társadalmon belüli határainak és területi megoszlásának eltolódásai állandóak voltak az utóbbi 

legalább ezer év folyamán. A gyorsabb változási periódusokat hajlamosak vagyunk határoknak, 

forradalmaknak tekinteni, és természetesen ezeknek a folyamatoknak mindig voltak nyertesei, akik 

időben alkalmazkodtak, és voltak vesztesei, akik lemaradtak. Ezeket a veszteségeket kell/lehet 

alkalmasint csökkenteni (időben megtett, előrelátó intézkedésekkel). A digitalizáció nem csak 

eltüntet, hanem létre is hoz munkahelyeket. Munkahelyek megszűnésével járó változási trendek: a 

kézimunkák kiszervezése külföldre, automatizálás, robotizáció, mesterséges intelligencia 

alkalmazása; önkiszolgálás elterjedése; online vásárlás, a kiszervezhető feladatok ellátására létrejövő 

globális vállalkozások. Viszont új munkahelyeket teremtő folyamatok: robot és egyéb irányítható 

eszközgyártás; új szolgáltatások ezekhez a gyártási folyamatokhoz; kulturális és szociális 

szolgáltatások piacosodása; házimunka piacosodása; informális (barter) gazdálkodás piacosodása; a 

kiszervezett munkák elvégzése otthonról. És végül áttekinthetjük a munkaszervezés változási 

folyamatait: online platformok irányítják a munkavégzést; szabványosított feladatok; szabványosított 

teljesítmények; megjósolhatatlan igények (mindkét oldalon); állandó elérhetőség; bizonytalanság 

állandósulása. 

Végül az aznapi utolsó plenáris előadás Konstantinos Pouliakas-é, aki munkaerőpiaci készségek, 

képzések és az oktatás szakértője a CEDEFOP-nál, címe: Képzettség a sikerhez (Skills for success) 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/pouliakas_p.pdf  

Felmérésekkel alátámasztva elmondja, hogy a digitális szakadék tényleg létezik, ha valaki eddig még 

kételkedett volna benne. Egy állás elnyeréséhez megkövetelt digitális ismeretek mértékében pl. 

hazánk jóval az európai átlag fölött teljesít az alapvető ismereteket tekintve - 70 %-os fontosság a 67-

tel szemben, 2014-es adatokat nézve. Az előadó hangsúlyozza az infokommunikációs képességek 

fejlesztésének fontosságát mind az oktatás, mind a képzés területén, ha az illető egyáltalán 

munkához akar jutni. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/gunning_p.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/huws_p.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/pouliakas_p.pdf
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Aztán a délutáni csoportmunkára kerül a sor, fókuszban a különböző országok gyakorlata alapján 

azonosítható súlyponti kérdések meghatározásával. Ekkor is három csoportban folyik a munka, 

azonban az országok küldötteit külön csoportokba osztják, hogy szabadabban áramoljanak a 

vélemények. Ugyanakkor ügyelnek rá, hogy így is minden csoportban egyenletes legyen a 

kormányzati, a munkaadói és a munkavállalói oldal eloszlása.  

Az egyik kiemelkedő kérdéscsoport a jogi szabályozás körül sűrűsödik, hogy annak mennyire kell 

precíznek és mélyrehatónak, részletekre kiterjedőnek lennie. A másik az adatbiztonságot, a 

személyes és érzékeny adatok megvédhetőségét tematizálja, a harmadik a kiszolgáltatottság 

különféle formáit tekinti központi kérdésnek. Természetesen ezek között is jócskán vannak átfedő 

területek, a különböző nézőpontok pedig eltérő hangsúlyokat eredményeztek minden 

kérdéscsoportot illetően. Arra például nem találtunk európai választ, hogy mit lehet kezdeni az 

inkompetens döntéshozókkal, azon túl, hogy előbb-utóbb vagy csődbe mennek, vagy lecserélődnek, 

de ez a beosztottakon rövid távon nem segít, ha pedig nem piaci szereplőkről van szó, akkor hatalmi 

és kulturális kérdés, ám a táv még hosszabb. 

Május 27. péntek 

A péntek délelőtti munkaszakaszt Damien Smith gazdasági tanácsadó (Department of Work and 

Pensions, UK) anyanyelvi dialektusában rendkívül lendületesen előadott prezentációja nyitotta meg a 

munka jövőjéről (Future of work). 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/smith_p.pdf  

Az (angliai) állami intézkedés-tervezés körültekintésével és komolyságával újra áttekintettük a 

folyamatban lévő trendeket a technológiai változáson általában és az öregedő lakosságon kezdve 

Európa pozitív migrációs egyenlegén és a beruházások várhatóan folyamatosan alacsony szintjén 

keresztül a folyamatos (át)képzés növekedő igényéig, a kormányzati intézkedések elvárásáig és 

tovább. Ezek a trendek idő- és hely-specifikus alakulása a cégek reakcióitól függ (az általa ismert 

piacgazdaaságban). A reakciók jellegéből kiindulva három forgatókönyv-variációt mutatott be, egyet 

a lassú, egyet a szokásos (business as usual) és egyet a gyorsabb alkalmazkodás eseteire. 

Természetesen az első katasztrófához, a második sok rizikóval előrejelezhető vegetáláshoz, a 

harmadik fellendüléshez vezet. 

A foglalkozások körülbelül 35 %-át fenyegetik a globális kihívások (ide tartoznak az irodai és 

adminisztrációs tevékenységek, az értékesítő helyek és szolgáltatásaik, valamint érdekes módon a 

szállítás. (Nem értelmezhető, hogy ez önálló tevékenységkénet veszélyeztetett, mert a cégek maguk 

oldják meg, vagy éppen kiszervezve „uber-szállítás” valósul meg, vagy a robot-sofőrök csökkentik az 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/smith_p.pdf
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emberi munka igénybevételét , vagy a 3d nyomtatáshoz hasonló, készterméket helyben előállító 

technológiák csökkentik az összes szállítás volumenét, stb.) A közepesen veszélyeztetett 25 %-hoz az 

építés és ipari kivitelezés szakmái tartoznak, a kevéssé veszélyeztetett 40 %-hoz szerinte a magasan 

képzett menedzsment, a financiális szolgáltatások, a programozó és mérnöki tudományok, a 

közösségi, települési, kommunális szolgáltatások, az oktatás, a jogi szolgáltatások, a művészetek és 

média, valamint az egészségügyi szolgáltatások tartoznak. (Ez nem azt jelenti, hogy ezek a munkák 

nem alakulnak át, csak a területek nem tűnnek el.) 

Prezentációjának második fontos üzenete, hogy a munka adója és végzője közötti egyensúly a 

munkaadók felé billent el, nagyjából az egyre növekvő tömegű munkavállaló hatására, amihez 

hozzájárulnak a munkavállalás újabb, globalizált, költséghatékony és felelősség-minimalizáló formái a 

világhálón keresztül. Ezen a területen lennének a felelős kormányzatoknak feladatai, hogy biztosítsák 

a megfelelő képzést és a jobb munkavállalói alkupozíció kereteit. 

A harmadik üzenet a demográfiai problémát, az öregedés következményeit vázolta fel, és ezek 

megoldási alternatívái között szerepelt az élethosszig való tanulás (LLL), az egészség-, munkavégzés- 

és nyugdíjbiztosítás alternatív formáinak kidolgozása. 

A nemek közötti társadalmi egyenlőtlenség (gender issue) és a digitalizáció támáját Marta Turk, a 

Ljubljanai Régió Kereskedelmi Kamarájának elnöke (Szlovénia) vázolta fel a Változások a kis- és 

középvállalkozásokban (Changes in SMEs) című előadásában. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/turk_p.pdf  

Tulajdonképpen egy európai, ill. Norvég Alapból társfinanszírozott képzési program ismertetéséről 

volt szó, amely pályázatát olyan kutatási eredményekre alapozták, amelyek bemutatják a tartós 

munkanélküliek profiljának eltolódását az idősebb képzetlen férfiakról (Jugoszlávia megszűnése + 

rendszerváltozás) a humán területen magasabb végzettségű fiatalabb nők csoportjára (a 

rendszerváltozás után felnőttek első generációja egy patriarchális társadalomban). Ezt a társadalmi 

folyamatot (tévesen) összekapcsolja az infokommunikációs ismeretek korlátozottságával, hiányával, 

és (helyesen) ilyen célzott IKT képzési programmal törekszik a munkanélküli nők önfoglalkoztatási 

esélyeit növelni. Bemutatásra kerülnek azok a tagadhatatlan tények is, melyek inkább a jól ismertek 

közé tartoznak, hogy (többek között) az IKT szektor (is) férfiak által dominált. A programban viszont 

öt településen 230 magasan képzett munkanélküli nő 8 modulban 100 óra elméleti és gyakorlati 

képzésben vesz részt, és erről papírt is kap (érvényességi körének tisztázására nem került sor). Ha a 

képzést követő 3 hónapon belül olyan vállalkozást hoz létre, amelyben önmagát alkalmazza, 5 000 

EUR támogatásban részesül. (Hogy milyen vállalkozást és annak meddig kell működnie, azt most nem 

tudtuk meg.) Ám az IKT ismeretek fejlesztése és KKV-s felhasználása mindenképpen helyes iránynak 

tekinthető. 

Utoljára, de nem utolsó sorban került sor az/egy európai digitális referencia-keret ismertetésére, 

amit DIGCOMP néven kereshetünk, ismerhetünk meg. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp és az 

Európai Bizottság tudománybázisa és kutatóintézete, a Joint Research Centre honlapjának egy önálló 

alfejezete (mint ez a fenti linken látszik). Az ismertetést Stephanie Carretero-nak, a fenti 

intézményhez Sevillából kapcsolódó Institute for Prospective Technologies Studies kutatójának 

köszönhetjük. Címe Digitalisation, employment and reskilling of civil society, azaz Digitalizáció, 

munkavállalás és a civil társadalom átképzése. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/turk_p.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
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http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/carretero_p.pdf  

A fentebb említett CEDEFOP által is képviselt Europass-nál magyarul is megtalálható az az 
öndiagnózisra alkalmas digitális szintfelmérő 
(http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/digital-competences ) ami a tulajdonképpeni 
alapvetése az európai digitális kompetenciának, bár az értékeléshez szükség lehet szakember 
segítségére. Minden esetre az idő múlásával e keret referencia rendszere is változik és nagyjából a 
konferenciával egyidőben jelent meg a DIGCOMP 2.0-ás változata 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-
digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model ), ami a modell 
2013-as megalkotása óta létrejött változásokra is reagál. Alapvető, hogy az európai lakosság (16-74 
év) majdnem fele (44.5 %) nem rendelkezik kielégítő digitális ismeretekkel, és ezen az ismeretátadás 
minden lehetséges módján javítani kell(ene). 
Ezért a JRC a továbbiakban kifejleszt olyan referencia kereteket, amelyeket az oktatás és képzés, és 
amelyeket az élethosszig való tanulás folyamán alkalmazhatnánk. Ezekhez szolgál például a frissen 
közzétett Vállakozói kompetencia keret (EntreComp https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/ ) és a 
Keretrendszer a digitálisan kompetens oktatási intézményekért (DigCompOrg 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg ). Az előbbiből az előadás is hozott példákat, amik biztos 
segítenek, ha elégszer mantrázzák el őket, de nem merészkedtek és mutattak túl az önszuggesztió és 
az ismerd meg/el önmagad biztonságos horizontján.  
 

Végül az utolsó és legfontosabb workshopra is sor került. A hallottaktól és látottaktól zsongó fejjel 

összeültek egy-egy asztalhoz a nemzeti delegációk, három teremben, hogy a szeminárium-workshop 

jelleget is fenntartsuk, és kijelöltek egy olyan témát és területet, amivel kapcsolatban a következő 

Alapvető Szemináriumi fordulóig – 2016. október eleje, Berlin – egymással egyeztetve és 

együttműködve egy közös prezentációt hoznak létre. Feladatuk a választott témájuk elemzése 

alapján megvalósítható program(ok)ra javaslatot tenni. 

A sajnálatosan csak két oldalt, a munkaadóit (Csuport Antal, Stratosz) és a munkavállalóit (Lágler 

Péter, SzEF) tartalmazó magyar küldöttségben az együttműködés addig is példaszerűen zajlott, így 

teljes egyetértésben javasolhatták, hogy az országban egyébként is fejlesztésre szoruló digitális 

közszolgáltatásokat és ezzel kapcsolatosan az IKT ismeretek széleskörű terjesztését tekintsék 

központi témának. Ezt azért is tarthatták az általános és a speciális helyzetnek is megfelelőnek, mert 

a jelenlévők a közgyűjtemények (tudás-bázisok digitalizációja, digitalizáltsága és használata) és a 

közművelődés (élet hosszában és széltében való tanulás), valamint a közlekedés szervezése, 

digitalizációja (logisztika) területén járatosak, a kormányzati oldal pedig hozzáteheti általános 

intézkedéseinek e területeket is érintő hatáselemzését, valamint az e-kormányzat fejlesztése 

érdekében tett erőfeszítéseinek áttekintését. 

Az azonos teremben ülő többi küldöttség a következő témák kidolgozására tett ígéretet: 

Írország: „Jövő szerződés”, zonális megállapodás (tervezete) a munka, a társadalom és a magánélet 

területein; 

Olaszország: Munkavállalás / alkalmazás lehetőségei, az IKT ismerethiányok területi profiljának 

vizsgálata, kialakítása, javaslat az orvoslásra; 

Spanyolország: Az IKT készségek képzési koncepciójának és modelljének kialakítása a jobb 

munkavállalási esélyek érdekében; 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/carretero_p.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/digital-competences
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
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Szlovákia: A digitalizáció országos akciótervének felépítése, munkacsoportok és kommunikációs 

csatornák létrehozása annak érdekében, hogy az ország versenyképessége növekedjék. 

Összességében megállapítható, hogy az Alapvető Szeminárium sorozat első része és a magyar 

delegáció részvétele betöltötte célját, a kölcsönös tudás- és tapasztalatcsere folyamán mindnyájan új 

ismeretekre tettünk szert, amelyekre alapozva a további közös munka mindenképen haszonnal 

kecsegtet, legalább a résztvevők számára. 

 


