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BEVEZETÉS 

 

A negyedik ipari forradalom megjelenése, új fogalmak, foglalkozások és az eddigitől 

egy merőben eltérő, új szemlélet megjelenését is hozta mind globálisan, mind a lokális 

lehetőségeket és kihívásokat figyelembe véve. Az automatizált, és kapcsolt 

rendszerek, a drón hálózatok, az adatvédelem és ennek európai szintű szabályozása, 

csakúgy, mint az Ipar 4.0 kiterjesztése a mezőgazdaságra, egészségügyre és a biokémia 

csaknem minden területére, karöltve a robotikai megoldásokkal, számos új munkahely 

megteremtését is eredményezi, ugyanakkor merőben új kompetenciákat és elvárásokat 

is megkövetel. Nem elhanyagolható tényező a fejlődés sebessége sem, mert az előző 

koroktól eltérően a növekedés üteme többé nem lineáris, hanem exponenciális. A 4.0-

át, mint kódot eredetileg az iparra, a vezető technológiai és robotikai megoldások 

jelölésére használták, amely a feldolgozóiparban az információs és kommunikációs 

technológia átfogó alkalmazása révén (IKT) alakult ki. Mára a 4.0-t sok más területen 

is alkalmazzák, amelyeket egyformán érintenek azok a gyors változások, amelyekkel 

a mai világban általában szembesülünk, mint például Munkavállaló 4.0 vagy 

Egészségügy 4.0. A fejlesztésekkel az oktatásnak és a képzéseknek is lépést kell 

tartania ahhoz, hogy ne maradjon le azoktól a trendektől és technikai eljárásoktól, 

amelyek hozzásegítik a hallgatókat a minél gördülékenyebb munkába álláshoz a 

megfelelő kompetenciákkal. Az akadémiai oldal képviselőinek oktatóként vagy 

kutatóként ezekkel a változásokkal kell szembesülniük, és szükségszerűen elfogadni 

ezeket. Amikor az akadémiai oktatás reformja is esedékessé vált, arra a szükségletre 

megoldást találni, hogy az hogyan tudna leginkább megfelelni ezeknek a jövőbeli 

kihívásoknak, megszületett az Oktatás 4.0 is, amely olyan javaslatokat, direktívákat és 

alapelveket tartalmaz, amelyek követése fontos lehet az oktatási intézményeknek, a 

hallgatók felkészítése érdekében a jövőbeni munkahelyeikre. Ezen elvek kidolgozása 

és tantervbe építése párhuzamos az Ipar 4.0-ban elvárt kompetenciákkal.  

Az egyetemi képzésből kikerülő hallgatók kénytelenek lesznek a globális piacokon 

versenyezni az állásokért. Az új készségek és kompetenciák fontosakká válnak, mint 

például a nem lineáris gondolkodás, a szociális és interkulturális érzékenység, az 

önmenedzselés és az önismeret. Az akadémiai oktatás most minden eddiginél 
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fontosabb, de egyúttal kényszerű döntés előtt áll, hogy olyan képzéseket biztosítson, 

amely foglalkoztathatóságot eredményez. 

A legnehezebb feladat az, hogy hogyan tudnak az intézmények ennek a 

kötelezettségnek eleget tenni, amikor egyre gyorsabban bukkannak fel az új szakmák 

és a viszonylag stabil szakmai profilokat egyre inkább az általánosított 

készségkészletek váltják fel. Az egész életen át tartó tanulás követelménye 

mindennapivá vált. A tudományos intézményekben, mindennapjainkat szemlélve 

könnyen észrevehetjük, hogy kutatási és oktatási tevékenységünk összetettségének 

mozgatórugói nem képzelhetők el az Ipar 4.0 vívmányainak ismerete nélkül.  

A hallgatók számára szükséges információk bőségesek és mindenhol elérhetőek 

(könyvek, cikkek, kereső motorok, blogok, MOOCS stb.). Oktatóként nem vagyunk 

többé a téma egyedüli, kiváltságos szakértői. Nem tudunk a világháló adta 

lehetőségekkel versenyezni, de integrálhatjuk azt. A kihívás az, hogyan tudjuk 

kihasználni ezeket az új lehetőségeket. 

Most, amikor ebben a témakörben keresem a válaszokat hálával tekintek vissza az 

Óbudai Egyetemen eltöltött 6 évre, és különösen az elmúlt négy évre PhD 

hallgatóként. Jóllehet újra hallgatóvá kellett válnom és az előzőektől eltérően egy 

másik pozíciót kellett elfoglalnom, de végül is úgy találtam, hogy ez kiváltság, egy 

privilégium, hogy állami ösztöndíjasként egyetlen, általam fontosnak tartott témát 

kutathatok.  A lelkesedés, a frusztráció és a motiváció ciklikus keveréke volt ez az 

időszak. Az élethosszig tartó tanulás híve lettem akarva-akaratlanul, azzal a 

felismeréssel, hogy a folyamatos kompetencia és készségfejlesztés sokféle módon és 

értelemben lehetséges. 
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A TÉMA AKTUALITÁSA 

Az Ipar 4.0 olyan paradigma váltást és ipari-gazdasági átalakulást hozott, amely 

alapjaiban változtatta meg az eddig ismert világot. Mindennapivá tette a mesterséges 

intelligencia használatát éppúgy, mint a virtuális és kiberteret. A biztonság fogalma 

merőben új értelemzést kapott, mind az egyén, mind a nemzet és a globális világ 

szintjén.  

Ezeket a változásokat az oktatásnak is figyelembe kell vennie és követnie is, hogy a 

jövőben a sok eltűnő vagy átalakuló szakma helyett belépő újakra megfelelő 

képzettségű és kompetenciákkal ellátott hallgatók kerüljenek.   

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

Ez a disszertáció interdiszciplináris, és az egyre inkább teret nyerő digitalizáció, 

automatizálás és robotizáció folyamatos kihívásaiból indul ki, amelyek hatással 

vannak a biztonságtechnika és a gépészet magasan képzett szakemberek iránti 

igényére. Kutatási keretrendszerét az Ipar 4.0 biztonsági kihívásai, a Munkavállaló 4.0 

és az Oktatás 4.0 adják. Oktatóként és közgazdászként is úgy gondolom, hogy ez az új 

formálódó virtuális – kiterjesztett valóság (VR és AR) és digitalizációs kultúra kiváló 

lehetőséget teremt arra, - egyúttal kihívást is jelent - hogy az egyetemek nyitottak 

legyenek a külső, vállalati együttműködésre és a tervezésre, közös kutatási platformok 

létrehozására és aktuális naprakész információk cseréjére, amelyek beépíthetők az 

egyetemi oktatásba.  

CÉLKITŰZÉSEK 

Tekintve, hogy mind az ipar, mind a gazdaság és a társadalom paradigmaváltáson 

megy keresztül, ezek a változások törvényszerűen befolyásolják az oktatást is, az 

általános iskolától kezdve az élethosszig tartó felnőttképzésig. Kutatásomnak a 

legfőbb célkitűzése, hogy felvázolja azoknak az egyetemi évek alatt elsajátítandó 

kompetenciáknak a halmazait, amelyek leginkább segítik a foglalkoztathatóságot a 

biztonságtechnikai és gépészmérnöki   területeken az egyetemről kikerülő hallgatók 

esetében. Továbbá azt is vizsgálom, hogy az egyetemi oktatást milyen mértékben 

tartják adekvátnak a foglalkoztathatóság tükrében azok a vállalatok, amelyekkel mély 

interjúkat készítettem.  
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Kutatásom másik részét a hallgatókkal készített kérdőíves kutatás teszi ki, amelynek 

legfőbb kérdései szintén a kompetenciákhoz kapcsolódnak hallgatói szemszögből.  

Ezek a vizsgálatok továbbá a digitális oktatás kérdésköréhez, a külföldön megszerzett 

tapasztalatokhoz és a jövőbeni foglalkoztathatósághoz kapcsolódnak, és azt 

vizsgálják, hogy a mérnök hallgatók összehasonlítva a műszaki menedzser képzésben 

részesülő hallgatókhoz képest milyen prioritásokat állítottak fel. 
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KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

1. Azt vizsgálom, hogy az Ipar 4.0 által eredményezett paradigma váltás hogyan 

alakítja a foglalkoztathatóságot?  

Publikációk:  

1. B. Éva and B. Antal, “The role of drones in linking Industry 4.0 and ITS 

ecosystems,” in Kiberbiztonság - Cyber Security, 2018, pp. 313–327. 

2. B. Éva, “Industry 4.0 and its risks in the state administration, corporate and medical 

sectors,” in Kiberbiztonság - Cyber Security, 2018, pp. 253–266. 

3. É. Beke, “Trends in cyber-attacks, with special focus on health care,” NATIONAL 

SECURITY REVIEW: PERIODICAL OF THE MILITARY NATIONAL SECURITY 

SERVICE, vol. 5, no. 2, pp. 33–44, 2019. 

4. B. Eva and R. Zoltán, “Cyber strategy and framework of international 

organizations,” in Eight International Scientific Web-conference of Scientists and 

PhD. students or candidates, 2020, pp. 134–144. 

Kutatásmódszertan: hazai és nemzetközi másodlagos szakirodalom elemzése 

 

2. Azt vizsgálom, hogy az egyetemi képzés mennyire adekvát a jelenlegi ipari 

elvárásoknak megfelelő kompetenciák fejlesztésében, felkészíti-e a hallgatókat a 

jövő munkahelyeire  

Publikációk:  

5. B. Éva and K.-E. Anikó, “Expected Competences of Smart Factories in the Age of 

Digitization,” ARAB JOURNAL OF ADMINISTRATION, vol. 41, pp. 249–257, 2021. 

6. É. Beke, “The Relationship and Interaction Between Industry 4.0 and Education,” 

MŰSZAKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (EN), vol. 13, no. 1, pp. 36–39, 2020. 

Kutatásmódszertan: kvalitatív kutatás – tartalomelemzés 22 vállalati mélyinterjú 

alapján 

3. Azt vizsgálom, hogy az ipari szereplők által adott válaszok alapján milyen 

kompetencia térkép állítható fel. 

Publikációk:  
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7. B. Éva, H. Richárd, and T.-G. Katalin, “Industry 4.0 and Current Competencies,” 

NASE GOSPODARSTVO / OUR ECONOMY, vol. 66, no. 4, pp. 63–70, 2020. 

Kutatásmódszertan: kvalitatív kutatás – tartalomelemzés 22 vállalati mélyinterjú 

alapján  

HIPOTÉZISEK 

H1. Feltételezem, hogy a mérnök hallgatók kompetencia sorrendje – soft készségek 

esetén is - különbözik a műszaki menedzser hallgatókéhoz képest.  

Publikációk:  

8. Beke Éva – Tick Andrea: Applicability of Education 4.0 in Higher Education in 

Light of a Student Survey at Óbuda University – under review 

Kutatásmódszertan: kvantitív kutatás – kérdőíves hallgatói felmérés 147 

megkérdezés alapján a kapott válaszok feldolgozása SPSS software használatával 

H2. Feltételezem, hogy a mérnök hallgatók az Oktatás 4.0 keretrendszerén belül a 

digitális tananyagokhoz való teljes hozzáférést részesítik előnyben.  

Publikációk: 

8. Beke Éva – Tick Andrea: Applicability of Education 4.0 in Higher Education in 

Light of a Student Survey at Óbuda University – under review 

Kutatásmódszertan: kvantitív kutatás – kérdőíves hallgatói felmérés 147 

megkérdezés alapján a kapott válaszok feldolgozása SPSS software használatával 

H3. A mérnök és műszaki menedzser hallgatók eltérő elvárásokat támasztanak a 

felsőoktatási képzéssel szemben.  

Publikációk:  

9. Tick Andrea – Beke Éva: The Future Model of Higher Education: a Student Survey 

at Óbuda University – under review 

Kutatásmódszertan: kvantitív kutatás – kérdőíves hallgatói felmérés 147 

megkérdezés alapján a kapott válaszok feldolgozása SPSS software használatával 
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1. IPARI FORRADALMAK RÖVID TÖRTÉNETE ÉS 

TÁRSADALMI HATÁSAI  

 

Az ipari forradalmak időbeli és térbeli tárgyalása azért fontos, hogy lássuk, az idáig 

vezető folyamatokat. Minden eddigi ipari forradalom sajátos paradigmaváltáshoz 

vezetett. [1] Az elsőben a legfontosabb a gőzzel hajtott erőgépek és a vasút feltalálása 

volt, amely megteremtette a távolsági közlekedést.  Így az addigi alapvetően 

mezőgazdaságra épülő társadalmakat ipari-kereskedelmivé változtatta. Ezzel kezdetét 

vette a városiasodás és ezzel párhuzamosan egy új típusú gazdasági közösség 

szerveződése is elkezdődött, a gyáraké. [2] 

A második ipari forradalom paradigmaváltását a gázüzemű motorok és közlekedési 

eszközök fémjelzik, valamint a kémiai anyagok feltalálása, amely elindíthatta a 

textilgyártást, illetve teret engedett olyan tudományos kutatásoknak, amelyeket aztán 

a gyárakban, a gyakorlatban is alkalmazni tudtak. [3] Ezek közül talán az egyik 

legfontosabb a tömeggyártás kezdete, amelynek legismertebb példája a Henry Ford 

által tervezett és gyártott Ford T modell volt. [4] A gyárak köré épülő nagyobb városok 

kialakulásának ideje ez, ahol az addig mezőgazdaságból élők telepedtek le. Ez az 

újkeletű városiasodás hozta magával az elektromos áram, a telefon és a rádió 

megjelenését, és utat nyitott egy újfajta kommunikációs trend felé.  

Az 1950-es évekre a fejlődés üteme újabb lendületet vett, és megjelentek az első 

számítógépek, később az Internet. Az addigi analóg technológiát egyre inkább a 

digitális váltotta fel. [5] Természetessé vált a globális kommunikáció lehetősége, 

csakúgy, mint a miniatűr, hordozható eszközök jelenléte a piacon. [6] 

A negyedik ipari forradalom pedig mindennapivá tette azt, amelyről az 1950-60-as 

évek filmjei szóltak: a robotokat, a felhő-alapú számolást, a mesterséges intelligenciát, 

a 3D nyomtatást és a mindent behálózó szenzorokat. Megteremti az okos városok és 

mezőgazdaság alapjait, kiszámíthatóvá teszi a közlekedést, feltárja az eddig ismeretlen 

vagy veszélyes területeket drónok segítségével. [7] Kialakította a kiber teret, ezzel 

együtt törékennyé téve a személyes adataink biztonságát. [8] Felértékelte a szellemi-

intellektuális munkaerőt, míg leértékelte a fizikai erőt az iparban. [9] 

A fogyasztói értékteremtéshez és ennek következtében az üzleti versenyképességhez 

eddig elengedhetetlen és már meglévő üzleti modellek átalakultak. Hálózati 
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integráción alapuló vadonatúj technológiai fejlesztések, az intelligens technológia és a 

rugalmas automatizálás válik egyre aktuálisabbá. Ehhez társul a tudásmenedzsment és 

a szellemi tőke menedzsment, amelyek kulcsfontosságú üzleti folyamatokká válnak. 

A stratégiai jövőkép kialakítása során fontos, hogy a vállalatok a külső és belső 

információáramlásból összegyűjtsék és kiemeljék a releváns adatokat és azokat 

szervezeti tudássá alakítsák át. [10] Az elmúlt két évtizedben a tudásmenedzsment 

elmélete és gyakorlata egyre népszerűbb lett, a vezetők figyelme a vállalatok rejtett 

erőforrásaira irányult, hogy hosszú távon fokozzák teljesítményüket. [11] 

 

1. ábra: A 4 Ipari Forradalom és a Tudásmenedzsment kapcsolata 

Forrás:[12] 

Oluikpe [13] rávilágít arra, hogy a tudásmenedzsment stratégiának biztosítania kell a 

szervezeti tudás forrásainak megértését, értékteremtő szerepének hangsúlyozását 

egyúttal támogatását a vállalat belső üzleti folyamatait illetően. Az erőforrás-alapú 

megközelítés álláspontja az, hogy a tudás a szervezeten belül hasznosított egyedi 

erőforrás, az üzleti versenyelőny megszerzése érdekében.[14] Ez a stratégia egyúttal 

egy olyan folyamat, amely meghatározza a szervezet küldetését, jövőképét és 

funkcionális céljait az erőforrások hatékony elosztására, mint például tudás a 

szervezeti célok elérése, az innováció vagy termék fejlesztés területein. [14] 

A gazdasági fejlődés egyik alapvető jellemzője, hogy egy ország vagy egy gazdasági 

szektor olyan minőségi változásokon megy keresztül, amelynek következtében a 
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gazdaság és társadalom szereplőinek anyagi és szociális élete, jóléte is pozitívan 

változik. A kifejezés és az azt kísérő folyamatok az iparosodás kezdetéig nyúlnak 

vissza, de a második világháború után új jelentéstartalommal is bővültek, nevezetesen 

az egy főre jutó bevételek mérésével, illetve a kiadások egyensúlyának 

megteremtésével.[15] Legfőbb indikátorai a bruttó hazai termék (Gross Domestic 

Product, a továbbiakban: GDP), a szociális és egészségügyi juttatások mértéke, az 

oktatás és nyugdíjrendszer. Mára vitatottá vált a GDP kizárólagos szerepe egy-egy 

ország jólétének és fejlettségének kifejezésére, helyette egy új mutató használata van 

terjedőben az emberi fejlettségi index, (Human Development Index – HDI) „amely a 

világ országainak összehasonlítását teszi lehetővé a születéskor várható élettartam, az 

írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján.”[16] A fogyasztói társadalom 

kialakulása, olyan állapotot jelöl, ahol a javak és szolgáltatások csere útján jönnek 

létre, és már nemcsak az alapvető létfenntartást és fogyasztási igényeket szolgálják, 

hanem azoktól eltérő, kényelmi igényeket is kielégítenek. A cél többé nemcsak a 

hasznosság, hanem az adott társadalomban elfoglalt hely pozicionálása, illetve 

önidentitás építése is. Ezek azok a mutatók, amelyek a gazdaság céljait, lehetőségeit 

és korlátait is egy új vetületben vizsgálják. [9] 

A gazdasági ciklusok egyre rövidebbekké válnak, amelynek okai a technikai-

technológiai fejlődésben keresendők. A korábbi gazdasági fejlődés jórészt egy-egy 

kisebb csoport vagy kiváltságos réteg jólétéhez, viszonylagos gazdagodásához 

vezetett, míg a mai változások során a fejlett társadalmak nagyjából 80-90%-a nem 

ismeri a nélkülözés fogalmát. [17] A legfőbb változásokat a mobilitás és az információ 

áramlás felgyorsulása hozta a 20-21.  században, és ugyanezen okok vezetnek a 

globális piacok kialakulásához is. Ezeket a folyamatokat a szellemi tőke 

felértékelődése, míg a fizikai munka leértékelődése jellemzi, az automatizált-

robotizált rendszereknek köszönhetően. Így míg az előző időszakban a tőkepiac volt a 

legfontosabb szereplője egy gazdaságnak, addig mára ennek legfőbb szereplője a 

munkaerőpiac lett.[18] A jelenkori fogyasztói társadalom legfőbb jellemzői közül 

elsőként kell megemlítenünk, hogy ez – azaz a negyedik – az első olyan ipari-technikai 

forradalom, amely a nagy tömegek jólétéhez, gazdasági és kulturális felemelkedéséhez 

vezethet. A polgári demokrácia érvényesülése olyan alapvető emberi jogokban 

manifesztálódik, mint a választójog, a magasabb képzettség megszerzésének joga és 

lehetősége és a szociális juttatások. Míg korábban kizárólag a nyersanyagok birtoklása 

jelentette a hatalmat. 
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2. AZ IPAR 4.0 MEGHATÁROZÁSA ÉS JELLEMZŐI 

 

Minthogy nem létezik globálisan elfogadott definíció az Ipar 4.0 paradigmaváltás 

leírására, a témában jártas kutatók állításait használom, - amelyek számomra is 

elfogadható leírással szolgálnak - hogy a lehető legpontosabb tematikus keretrendszert 

állíthassam fel a tanulmányomban.  

2.1 Az Ipar 4.0 definíciói   

 

Az Ipar 4.0 a hagyományos ipari folyamatokat digitalizálja azáltal, hogy áthidalja a 

fizikai és a virtuális világot, és eddig elképzelhetetlen lehetőségeket nyit meg az üzleti 

növekedés előtt. A német kormány által 2011-ben javasolt Ipar 4.0 olyan stratégia, 

amely az ipari értéklánc újjáépítését célozta a termelés decentralizálásával az integrált 

globális ipari rendszer megosztott létesítményein keresztül. [19][20] Az Ipar 4.0 

lényegében a gépek és az ipari folyamatok intelligens hálózata, amely új információs 

és kommunikációs technológián alapul [21], továbbá mesterséges intelligencia-

technológiákra épül, beleértve a kiberfizikai rendszereket (CPS), a dolgok internetét 

(IoT), a felhőalapú számítástechnikát, a nagy adathalmazokat, a gépi tanulást, a 

szolgáltatás-orientált architektúrát (SOA) és az ipari információs integrációt. [22]  [23] 

Azáltal, hogy ezen összetett, egymással összefüggő technológiák integrálásával 

digitális megoldásokat kínál, az Ipar 4.0 a központosított termelési folyamatokat, 

rendszereket és így a döntéshozatalt decentralizálttá alakítja át. [24] Az Ipar 4.0 

nemcsak egy új ipari forradalom, hanem egy kulcsfontosságú integrációs kihívás is, 

amely magában foglalja az embereket, az adatokat, a szolgáltatásokat és a dolgokat. 

[25] Az Ipar 4.0 kulcsfontosságú szempontjai az eszközök, a csatlakoztathatóság, a jól 

célzott szolgáltatások és a megfelelő adatok gyűjtése. [26] Integrálja a termelési 

létesítményeket, a raktározási rendszereket, a logisztikát és a társadalmi 

követelményeket, hogy globális értékteremtő hálózatokat hozzon létre.[27] 

Az Ipar 4.0-t az intelligens objektumok tömeges jelenléte jellemzi nagymértékben 

újra- konfigurálható és összekapcsolt ipari termék-szolgáltatás rendszerekben. [28] Az 

Ipar 4.0 legfontosabb jellemzője a folyamatos kommunikáció az emberek, a gépek és 

a gyártás között a gyártási folyamat során, valós időben. Az inter-operabilitást, a valós 

idejű képességet, a szolgáltatás-orientáltságot és a modularitást kívánja felhasználni az 
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új gyártás technológiák megteremtése mellett. [29] Az Ipar 4.0 egy intelligens gyártási 

hálózatot képvisel, ahol a gépek és a termékek emberi irányítás nélkül kölcsönhatásba 

lépnek egymással. [30] Így az Ipar 4.0 a digitalizálásra, az automatizálásra, az 

adaptációra, a decentralizációra, az optimalizálásra, a termelés testreszabására, az 

ember- gép interakciójára, az értéknövelt szolgáltatásokra és vállalkozásokra, valamint 

a rendszerintegrációra összpontosít, hogy megfeleljen a koordináció, és az 

együttműködés igényeinek. [31] 

2.2 Az Ipar 4.0 céljai 

 

Ezért az Ipar 4.0 elsődleges célja az igény szerinti gyártás megvalósítása. Szervezeten 

belüli és szervezetközi szinten a hatékonyság, a testreszabás, az innováció, a 

jövedelmezőség, a teljesítmény és a biztonság jobb menedzselésének növelése. [7] Az 

Ipar 4.0 másik célja a gyártási folyamat különböző szakaszai és a fogyasztói igények 

közötti kapcsolatok javítása.[32] Ezenkívül az Ipar 4.0 célja az emberi szintű 

intelligencia elérése a hálózati automatizálás és hangszerelés, az intelligens és 

rugalmas gyártás, a nagyobb termelékenység, a digitalizáció és a működési 

hatékonyság szabványai terén. [33] [19] 

Az Ipar 4.0 célja továbbá az intelligens gyártás, a technológiai platformok, a piaci 

reakciókészség, az intelligens termékek és a rugalmasság elérése a termelési 

hatékonyság maximalizálása, a termelési költségek minimalizálása, valamint az 

emberi lények termék- és szolgáltatás igényének maximalizálása.[31] 

A hagyományos iparágak a számítógépbe integrált rendszerre támaszkodnak 

úgynevezett computer-integrated modellekre (CIM), ahol a termelési rendszerek 

független rendszerekként futnak, amelyek nem kommunikálnak a felsőbb szintekkel. 

Ennek eredményeként a programozott rutin műveletek ezekben a rendszerek nem 

fejlődhetnek az idő múlásával, hacsak az ember nem módosítja azokat. [34] A kézi 

beállítást felváltja az automatizált összeszerelési metódus, ipari robotok, kódok és 

algoritmusok segítségével. Az Ipar 4.0 elősegíti az ipari rendszerek intelligens 

működését és autonómiáját. 

A digitalizáció, az automatizálás és az Ipar 4.0 által kezdeményezett robotika a 

hagyományos feldolgozóiparokat adatvezéreltté alakította, intelligens, hálózatba 

kötött és rugalmas gyártási rendszerekké alakította.[35] Az Ipar 4.0 lehetővé teszi a 
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teljes értéklánc megszervezésének és ellenőrzésének új szintjét a termék életciklusán 

belül azáltal, hogy dinamikus és valós idejű hozzáférést biztosít.[36] Az erőforrások 

körforgása, a zöld termékekből származó profit növelése és a folyamatok tervezése az 

erőforrás- és energiahatékonyság érdekében a legfontosabb fenntarthatósági 

kritériumok.  

Az Ipar 4.0 a fenntarthatóságot is meg akarja valósítani, ezért egyik célja új 

energiaforrások bevezetése. [37] A termék-, folyamat- és rendszerintegráció 

létfontosságú a fenntartható gyártásban. [38] Az Ipar 4.0 növelheti a hulladékok 

kiküszöbölésével és a folyamatok felgyorsításával a környezetbarát gyártást. Segítheti 

a gyártókat a termelékenység növelésében, a költséghatékonyság javításában és a jobb 

eredmények elérésében oly módon, hogy nagyobb volatilitást, jobb kontrollt, a 

folyamatok racionalizálását, a vállalati növekedés felgyorsítását, és a fenntartható 

fejlődést tartja szem előtt. A fejlett digitális technológiák bevezetésével a gyártók 

rugalmasabbá és egyre automatizáltabbá tehetik a gyártási folyamatokat. [38] 

Sarvari et al. szerint, [39] az Ipar 4.0 egy kreatív gyártás, amely integrálja a korszerű 

technológiákat, úgy, mint a vezeték nélküli rendszereket, rádiófrekvenciás azonosítást 

(RFID), kiber-fizikai rendszereket (CPS) (cyber-physical system), a dolgok internetét 

(IoT), a mesterséges intelligenciát (AI), felhő-alapú számítástechnikát (cloud 

computing) és a kapcsolódó adatrendszereket a rugalmasság és a gyorsabb gyártás 

érdekében. Az Ipari IoT (IIot) valós idejű adatokra épül, felhasználja az 

interoperabilitást és a decentralizációt.[40] Ipar 4.0 technológiai alkalmazásai képesek 

újra gondolni, lecsökkenteni, újra felhasználni, kijavítani, felújítani, újra gyártani, újra 

felhasználni, újrahasznosítani a korábban hulladékként kezelt termékeket.[41] 

Az Ipar 4.0 megkönnyíti az intelligens gyártást a CPS által a fizikai világ virtuális 

másolatának elkészítésével, megkönnyítve a decentralizált döntések meghozatalát. 

[42] CPS, az Ipar 4.0 egyik kulcsfontosságú technológiája, amely számos területen 

alkalmazható, mint például az egészségügy, a mobilitás, a termelés és a logisztika. A 

CPS eszközök és rendszerek használata radikálisan elősegítheti az intelligens gyártást. 

A rugalmas gyártási rendszerek a dinamikus fejlődés egyik legfőbb kiváltsága, és mára 

az intelligens, digitális gyártási rendszerek szerves részét képezi.[43] 

Az Ipar 4.0 az intelligens és a kapcsolt rendszerekre összpontosít, amely a 

kommunikációs technológiák, termékek, gépek, erőforrások és ember integrációját 
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igényli. Az Ipar 4.0 a globális gyártás információ-intenzív átalakulása. Az internetes 

technológiák lehetővé teszik a termékek és szolgáltatások újra feltalálását a tervezéstől 

a gyártásig. [44] Az Ipar 4.0 az elemzést használja valós idejű adatok, mesterséges 

intelligencia, automatizálás és a gyártósorok összetevőinek összekapcsolása révén a 

gyártás hatékonyságának és minőségének javítása érdekében az összeszerelés valós 

idejű információinak elemzésével.  

Az Ipar 4.0 képes dinamikus útvonaltervező rendszereket is nyújtani, automatizált 

irányított járművek és a vonatkozó szolgáltatások általános minőségének, 

termelékenységének és hatékonyságának növelése érdekében, miközben 

minimalizálja a költségeket és hibákat. [45]  

 

 

2. ábra: Az Ipar 4.0 technológiái és tervezési alapelvei 

Forrás: saját szerkesztés [46] alapján 

 

 

2.3 Az Ipar 4.0 kihívásai  

 

Mint minden új rendszer és technológia, úgy az Ipar 4.0 is okoz problémákat és 

jelenthet kihívásokat. Az Ipar 4.0 megvalósításának nyomon követésével a kutatók jó 

néhány kihívást is azonosítottak. Például Veile et al. [47] úgy találják, hogy 

akadályokba ütközik az Ipar 4.0 megvalósítása, ha hiányzik a specifikus know-how 
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fejlesztés, a pénzügyi források biztosítása, a munkavállalók integrálása és új 

kompetenciákkal történő ellátása, ha akadozik a  végrehajtási folyamat és a nyitott 

gondolkodás kialakítása, a rugalmas vállalati kultúra, az átfogó tervezési folyamatok 

megléte az együttműködés külső partnerekkel, az adatfelületek megfelelő kezelése, 

interdiszciplináris kommunikáció és egy adaptálható szervezeti felépítés és 

adatbiztonság. Tay Shu Ing et al. [48] azt állítják, hogy a legfontosabb kihívások az 

Ipar 4.0 végrehajtásához az automatizálási rendszer virtualizációjának hiánya, digitális 

gazdasági előnyének és a költséghatékonyság meghatározása, ha az nem egyértelmű a 

beruházás mértékének függvényében, a folyamattervezés hiánya, instabil kapcsolati 

tőke a cégek körében, a munkavállalók képzésének és integritásának hiánya és a 

foglalkoztatási zavarok is komoly kihívást jelenthetnek. Michna és Kmieciak [49] 

rámutat arra, hogy a korlátozott erőforrások, a nyitott kultúra, a tudásmegosztás és a 

pénzügyi teljesítmény befolyásolja az Ipar 4.0 megvalósítását. Kumar et al.  [50] 

állítja, hogy az új szervezeti politika hiánya, a vásárlói visszajelzések és az Ipar 4.0 és 

a fenntartható gyakorlatok felé irányuló együttműködés hiánya, valamint az 

infrastruktúra hiánya a legjelentősebb akadály. Továbbá kifejtik tanulmányukban az 

Ipar 4.0 hasznosulásának fő akadályait, úgymint az átlátható költség-haszon elemzés 

hiányát, az informatikai infrastruktúra előnyeinek világos megértését, a szabványok és 

a szabványosítás hiányát, a megfelelően képzett munkaerő hiányát, a jelenlegi 

gépek/berendezések alkalmasságát az új rendszerben, és az adatbiztonsággal 

kapcsolatos aggodalmakat. [50] 

A vállalat mérete is az egyik leggyakoribb akadály, amely befolyásolhatja az Ipar 4.0 

megvalósítását. Ha azonban a gyártók nem alkalmazkodnak gyorsan ehhez az Ipar 4.0 

által generált új környezethez, komoly nehézségekkel kell szembenézniük a globális 

és a helyi piacon való túlélésben. A fejlett technológiákba beruházó és a digitális 

átalakulást megvalósító gyártók jobban felkészültek a nemzetközi versenyre és jobb 

exportteljesítményre képesek. [51] A csúcstechnológiás rendszerek újabb kihívást 

jelentenek az Ipar 4.0 megvalósítása számára. Az Ipar 4.0 olyan képzett szakembereket 

igényel, akik rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal és készségekkel ahhoz, hogy 

boldoguljanak ebben az új környezetben. [52] Az Ipar 4.0 megvalósítása 

infrastrukturális átalakítást és kvalifikáltabb munkavállalói bevonást igényel. 

Szükséges hozzá a specifikus készségek megléte a vállalatok és a munkavállalók 

körében, akik adaptív gondolkodási, kognitív és számítási készségeket kell, hogy 

elsajátítsanak, túlnyomórészt az információs technológia és az adatelemzés területein. 
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[53] A kompetencia modellezés vállalati szinten is megvalósuló folyamat, tehát az 

összes releváns kompetenciát összegyűjti, hogy azokat a szervezet számára fontos 

szempontok figyelembevételével, a humán erőforrásban is alkalmazható funkcióknak 

feleltesse meg. Ezek a modellek egyúttal a hatékonyabb és összehangoltabb szervezeti 

munkavégzést is elősegítik. Az alábbi modell az egy vállalaton belüli attribútomokat 

gyűjtötte össze, amelyekhez a vonatkozó kompetenciákat rendelte hozzá. Kihívást 

jelenthet ezen vállalati kompetenciák integrálása is illetve az ezekhez hozzáigazítható 

szakképzett munkaerő hiánya.  

 

           3. ábra Vállalati attribútumok 

          Saját szerkesztés a  [54] alapján 

Az Ipar 4.0 hatalmas mennyiségű valós idejű, változatos és késleltetésre érzékeny 

adattal dolgozik, amelyeket érzékenységük miatt lokálisan kell feldolgozni és 

biztosítani. [55] Az alacsony kategóriás és költségvetésű IoT-eszközök azonban nem 

mindig képesek ezen adathalmazok kezelésére.  

E kihívások leküzdése érdekében a tudósok néhány megoldást javasoltak. Mosteiro 

Sanchez et al. egy könnyen kezelhető, végponttól végpontig – end-to-end (E2E) 

titkosítási algoritmust javasol az Ipar 4.0 teljes biztonsági megközelítésének 

eléréséhez. [56] Rao és Prasad az 5G technológiák jellemzőit vizsgálja, és leírja, hogy 

ezek az új network technológiák milyen hatással lehetnek az Ipar 4.0-ra. [57] Azzal 
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érvelnek, hogy az 5G kulcsfontosságú tényező lenne a jövő gyárai számára az 

egységes kommunikációs platform megteremtésével, gyors adatátvitellel és minimális 

késleltetéssel, ha a biztonsági feltételeknek és a sérülékenységi vizsgálatoknak 

megfelelnek.  

Az Ipar 4.0 kihívásai tehát szorosan kapcsolódnak a termelékenység javításához, a 

költségek optimalizálásához a minőség és a megbízhatóság javításához és a 

fenntarthatóság biztosításához.  

2.4  Az Ipar 4.0 iparági hatásai 

 

Az Ipar 4.0 koncepció kidolgozása, gyors és rugalmas alkalmazkodásra kényszeríti a 

modern vállalkozásokat. Ezek az adaptációk befolyásolják a keresleti viszonyokat, a 

termelési költségeket és az új üzleti megoldások keresését. [58] Az ipari digitalizációs 

és távközlési technológiák dinamikus fejlődése lehetővé teszi a folyamatok, gépek, 

alkalmazottak és egyedi termékek jobb integrálását az intelligens hálózati struktúrák 

keretein belül. Az Ipar 4.0 lehetővé teszi az adatgyűjtést és -elemzést, a 

termelékenység értékelését és a folyamatok folyamatos fejlesztését. [59] Az Ipar 4.0 

koncepciójához új, versenyképes üzleti modellek kidolgozására volt szükség. Ezeknek 

az üzleti modelleknek az együttműködésen és a rendelkezésre álló erőforrások jobb 

felhasználásán kell alapulniuk. Ennek eredményeként a vállalkozások a termékek 

személyre szabásával és az alacsony termelési költségekkel versenyelőnyre tehetnek 

szert. [60] Ez a negyedik ipari forradalom hatással van a vállalkozások működési 

tevékenységére, és új stratégiai gondolkodást eredményeznek. A legújabb kiberfizikai 

megoldásokkal felszerelt ellátási láncok biztosítják a logisztikai folyamatok gyors 

átszervezését és a kereskedelmi forgalomba hozatal nagyon rugalmas adaptációját. 

[61] Az ellátási láncok ezen új formái kínálják a leginkább személyre szabott vásárlói 

elvárásokat. Az Ipar 4.0 koncepció kidolgozásával párhuzamosan újabb kérdések 

vetődnek fel, hogy például milyen új formákat vesznek fel az üzleti modellek, illetve, 

hogy milyen eszközök lesznek alkalmasak a vállalkozások hálózati 

együttműködésének támogatására.[62] 

A 21. századi technológia megújítása nemcsak a gyártási idő lerövidülését jelenti, 

hanem a valós idejű adatkezelést is. Az orvostudomány nemcsak a neurológiai és az 

agytechnológiai fejlesztésekkel, hanem a géntechnológiai változásokkal igyekszik 

felzárkózni a számítástechnikához és az iparhoz.  
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Biorobotok, személyre szabott gyógyszerek és az egyéni sajátosságok alapján 

leghatékonyabbnak ítélt gyógymódok alkalmazásával, valamint az egészségügyi 

ellátásban hasznosítható ún. „ápoló” robotok bevezetésével egy merőben új, hatalmas 

adat-állománnyal bíró rendszer jön létre. [63] [64] Megjelenik a robotok egy a 

mesterséges intelligencián alapuló fajtája is, amelyekkel a gazdasági hatékonyság 

nemcsak tovább optimalizálható, hanem kiváltható a repetitív, alacsony 

iskolázottságot igénylő munkakörök többsége is. Néhány szakértő „tektonikus - 

változásokról” beszél, amelyek exponenciális sebességgel történnek. [65] Ebben a 

környezetben leginkább azok tudnak fennmaradni, akik a leggyorsabban képesek 

alkalmazkodni a fent vázolt változásokhoz, és annak kihívásaira a megfelelő oktatási 

formákat és a legrelevánsabb tudást sajátítják el. 2030 körül a jelenlegi munkahelyek 

30%-a eltűnik, de helyettük olyan újak keletkeznek, amelyeknek alapját a technikai 

tudáson alapú szakmák adják majd elsősorban. Mindezek a változások meglehetősen 

új megvalósításokat igényelnek, nemcsak az iparági, hanem a kormányzati és szociális 

szektorokban is. Az államigazgatásnak készen kell állnia és megbirkóznia e 

változásokkal. Közös platformot kell kialakítaniuk a civil társadalommal, és együtt 

kell működniük a világ legnagyobb üzleti szereplőivel. [66] Mint minden új rendszer, 

az Ipar 4.0 azt is tanította, hogy az emberek, rendszerek és tárgyak közötti kapcsolat 

bonyolultabb, dinamikusabb és egy valós idejű optimalizált hálózat lesz. Ennek 

köszönhetően az összeköttetés egy információs struktúrát hoz létre és az ott gyűjtött 

adatokat tárolja, csoportosítja egy intelligens felhő-alapú rendszerben, amelyet aztán 

egy prediktív és automatizált döntéshozatalhoz felhasznál mesterséges intelligencia 

segítségével. A vállalatok, a gyártási egységek, a kutatási szektorok és a kormányok 

számos, különböző szinten megvalósítható biztonsági gyakorlatot vezetnek be, például 

a kiber- és a számítógépes támadások kivédésére, valamint a létesítmények és a 

személyzet védelmére.[67]  Az ebből, az eredően egyedülálló paradigmából 

következően nemcsak fejlesztések és vívmányok, hanem zavarok is keletkezhetnek, 

ami azt jelenti, hogy egy nagy ígéret és nagy veszély kettősségében élünk. A világnak 

lehetősége nyílik arra, hogy több milliárd embert kössön a digitális hálózatokra, 

drasztikusan javítsa a szervezetek hatékonyságát, és az eszközöket olyan módon 

kezelje, amely segíthet a természeti környezet megújulásában és megvédésében.  

Ezáltal csökkentheti vagy akár meg is szüntetheti a korábbi ipari forradalmak káros 

hatásait.  [68] Akadnak kutatók, akik jogos kételyeket vetnek fel, hogy lesznek 

szervezetek, vállalatok, amelyek nem tudnak alkalmazkodni az újonnan kialakult 
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technológiai és ipari trendekhez, csakúgy, mint kormányok, amelyek nem tudják 

alkalmazni és szabályozni az új technológiákat oly módon, hogy az előnyükre 

válhasson.  

Klaus Schwab [69], az Ipar 4.0 legkiemelkedőbb kutatója, a legfrissebb változásokat 

történelmi szövegkörnyezetbe helyezi, felvázolja a forradalom legfontosabb 

technológiáit, megvitatja a kormányokra, a vállalkozásokra, a civil társadalomra és az 

egyénekre gyakorolt komolyabb hatásait, és javaslatokat tesz a válaszadás módjaira. 

Elemzése középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a negyedik ipari forradalom 

mindannyiunk irányítása alatt áll, mindaddig, amíg képesek vagyunk ezekkel az 

újonnan megteremtett lehetőségekkel élni. 

Schwab [69] mindenekelőtt arra szólítja fel a vezetőket és a polgárokat, hogy 

alakítsanak ki egy mindenki számára működő jövőt, amely az embereket helyezi 

előtérbe, egyúttal emlékezteti őket arra, hogy ezek az új technológiák az emberek első 

és legfontosabb eszközei. Az Ipar 4.0 progresszív előrehaladást jelenthet a 

kormányoknak abban is, hogy egy nyílt, rugalmas, tudás és kompetencia alapú 

gazdaságot teremtsenek. Előmozdíthatja a kereskedelmet a hagyományos 

kereskedelmi blokkokon kívül is, javíthatja az egészségügyi és szociális 

ellátórendszerek hatékonyságát, és védelmet és biztonságot nyújthat azon ágazatok 

számára, amelyek a legfejlettebb technológiákat alkalmazzák. Ugyanakkor egy nem 

kedvezően kialakított stratégia miatt a kormányok egyre nehezebben működhetnek 

együtt a megacégekkel. Ezen globális behemótok tevékenységének szabályozása, a 

nyersanyagok kitermelésének koordinálása vagy az adók kivetése komoly gondokat 

okozhat, mert ezek a szervezetek kormányok feletti, nemzetközi egyesülések. [64]  

Az állampolgárok egyre inkább a technológiát alkalmazzák a nagyobb önállóság 

megszerzésére, ami kihat a kormány és az intézmények hatalmára is. Például a 

blockchain technológia elősegítheti a banki és a személyes pénzügyek új 

megközelítését. Az emberek dönthetnek úgy, hogy nem hivatalos pénznemeken 

kereskednek egymással, hanem például bitcoin-alapon, így a központi bankok által 

vezetett valuták jelentősége lecsökken. A megújuló energia erodálhatja az embereknek 

a nemzeti hálózat energiaellátásától való függőségét. Csakúgy, ahogy a fejlődő 

országok egyenesen a mobil technológiákhoz fordulhatnak, megkerülve a korábbi 

rendszereket. [70] A szakképzett és hozzáértő emberek a globális távközlési óriásoktól 

független technológiai és kommunikációs rendszerek kifejlesztésére törekedhetnek. 
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Ha a kormányzati szervek túlságosan lassan alkalmazkodnak az új technológiák 

elfogadásához és bevezetéséhez, akkor nem tudják elérni a közszolgáltatások 

fenntartásához szükséges hatékonyságnövekedést. Ha a technológia zavaró hatásai túl 

nagyok és túl gyorsak, vagy ha a kormányok nem mérsékelik őket, a foglalkoztatás és 

az egyenlőtlenségek növekedése komoly társadalmi nyugtalansághoz vezethet - 

különösen akkor, ha a középosztályok, amelyeknek érdeke, hogy korábbi „status quo” 

-ja megmaradjon, érdekei sérülnek. [71] 

Az Ipar 4.0–nak és a kapcsolt rendszerek digitalizációjának köszönhetően új életterek 

úgynevezett okos városok és települések alakulnak, amelyek újfajta életstílust és 

ritmust is hoznak magukkal. [72] [73] Megjelenik egy, az eddigiektől eltérő inviduum 

is, aki éppen ezeknek a kapcsolt, globális rendszereknek köszönhetően naprakész 

információkkal rendelkezik, és akit éppen ezért igen nehéz meglepni új adatokkal vagy 

technológiai találmányokkal. A korábban megismert világ határai elmosódnak vagy 

együttesen alkotnak egy egészet, úgymint valóságos és virtuális közeg, vagy éppen a 

digitális-virtuális – kiterjesztett valóság. [74] 

Az Ipar 4.0 számos új módszert, újszerű megközelítést, módosított keretrendszert, 

gyors paradigmaváltást és egy meglehetősen összetett IKT-infrastruktúrát biztosít 

számunkra. Az Ipar 4.0 hatásai és eredményei mindenhol jelen vannak: mobil 

alkalmazásokban és szuperszámítógépekben, kommunikációs képességeikben, 

intelligens robotokban, okos irodákban és újonnan épített okos otthonokban. 

Ezen ismeretek alapján egy teljesen új gazdasági modellre és a régi rendszer 

megváltozására van szükség. Bár a név azt jelzi, hogy az Ipar 4.0 főként az iparra és a 

gyártásra vonatkozik, most már egyértelmű, hogy más területekre is kiterjed, mint 

például a közlekedés, a logisztika, az egészségügyi ellátás, a kormányok működése, és 

az oktatás, tehát hatása globális. Fő jellemzői: a hatalmas adatbázisok, ezek 

elemzésének lehetősége, „Internet of Things”, érzékelők, robotok, mesterséges 

intelligencia és a digitális ellátási lánc. Végső soron ezek teremtik meg az emberek, 

rendszerek, termelés és szolgáltatások összekapcsolt környezetét. 
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2.5 A digitális átállás legfontosabb jellemzői az ipari, logisztikai 

és mezőgazdasági környezetben  

 

A digitális gyártásban a szervezeti struktúra lineárissá válása lesz jellemző, lapos 

management hierarchia megerősödésével. A „lapos hierarchia” alapvetően, a 

szervezeti piramis felső és alsó részei közötti menedzsment rétegek megszüntetésére 

utal. A gyárban pedig olyan gyártástechnológiára, amely összekapcsolja és segíti a 

gyártási folyamatot az üzemi szinttől az üzleti tervezésig és a logisztikáig.  Az 

intelligens gyártás olyan kapcsolt rendszerekkel dolgozik, amelynek lényege, hogy 

több ember számára több hozzáférést biztosít több üzleti adathoz, ami korábban az 

információ lassú átadásával és a hierarchiában levők döntéseinek véglegesítésével 

valósulhatott csak meg. [75] 

Az intelligens üzleti stratégiát tervező vezetőknek módot kell találniuk az adatok 

megosztására. „Okos technológiák” használatával kiküszöbölhetőek lesznek a hosszas 

jelentések és a több órát igénybe vevő megbeszélések, ahol a döntéseket eddig 

hagyományos módon hozták. Ehelyett olyan új innovációt használhatnak, amelyek a 

megfelelő adatokat például műszerfalakon keresztül elérhetővé teszik azoknak, 

akiknek szükségük van rá. A kezdeti fázisban a rendszer speciális üzemi - és gyártási 

adatokat szolgáltat a később gyártásba lépők- és üzemeltetők számára, miközben 

kivételes szenzorokkal és riasztási rendszerrel látják el gyár felsőbb szintű, titkos 

adatait. Bár az adatközpontúság nem egy új koncepció, melynek lényege, hogy a 

megfelelő adatokat a megfelelő helyen és a megfelelő időben ismerhessék meg - így a 

piaci szereplők és az üzleti vezetők jobban előkészített és megalapozottabb döntéseket 

hozhatnak - az intelligens gyártás végül mindezt valós időben lehetővé is teszi. [76] 

Az internet, a nagy adathalmazok, az analitika és a felhő segítségével a döntéshozók, 

a vállalat egészéről kaphatnak néhány érintéssel átfogó információkat. [77]  

Még jobb, hogy az adatokat már nem kell egy bizonyos személynek gyűjtenie és 

elemeznie, ehelyett azt el lehet küldeni egy olyan gépre, amely mesterséges 

intelligencia segítségével képes az adott adathalmazt értelmezni és csak szükség esetén 

értesíteni az arra hivatott személyt. A hierarchikus jelentéstételi struktúrák 

megszüntetésével, az intelligens gyártási stratégiákat fejlesztő vezetőknek újra kell 

tervezniük a munkafolyamatokat is. Még pedig oly módon, hogy az intelligens gépek 

teljesítsék azt a munkát, amit az operátorok korábban, így ők egy magasabb értékű, 
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hasznosabb munkára történő áthelyezéssel, olyan pozíciókba tehetők, amelyek 

ellátására csak az emberek képesek. [78] Az intelligens automatizált vezetésű 

járművek használata az anyagok szállítására és az automatizált minőségellenőrzésre 

első lépésként jó megoldásnak tűnnek a vállalati és gyártási mechanizmusok mellett.  

Az üzleti élet fenntarthatósága a vállalat folyamatos gazdasági, társadalmi és 

környezeti életképességét jelenti. Az intelligens gyártás mindhárom területen úgy 

érheti el a legjobb eredményeket, hogy valós idejű adatokat használ, a lehetőségei 

határán belül marad úgy, hogy a költségeket csökkenti, a termelékenységet növeli, 

miközben jobban gazdálkodik a hulladék- és anyagveszteségekkel, és figyelemmel 

kíséri a munkaerő-piaci kihívásokat is. [79] A vállalatok összegyűjthetik a társadalmi 

felelősségvállalás kérdéseivel kapcsolatos adatokat, például a vásárlók keresleti 

hajlandóságát a tisztességes kereskedelem és a munkamódszerek terén. Nyomon 

követhetik az ellátási láncot, valamint a beszállítók fenntartható és tisztességes 

működéséhez szükséges információkat.  

A szenzorok használata által lehetővé válik a precízebb adatgyűjtés, feldolgozás és a 

kommunikáció is gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé. Az „in line” és „real time” 

lehetőségek és problémák nyomán, az illető cégek rugalmasabban tudnak reagálni a 

globális, illetve a helyi piacon bekövetkezett változásokra, így a termelést a 

legjövedelmezőbb irányba vihetik tovább. [80] Talán a legjobb példa erre az 

értékesítési és szociális médiaadatok felügyelete és nyomon követése, így a kereslet 

gyors növekedése vagy csökkenése a termelési vagy marketing- kampányok 

módosításával érhetők el. 

Az Ipar 4.0 gyártás célja továbbá, hogy jobban segítse az embereket munkájukban. 

Például a gyári operátorok számára a termelési és minőségi adatokat szolgáltató gépi 

platformok biztosítása lehetővé teszi, hogy valós időben reagáljanak a 

meghibásodások vagy a minőségi eltérések kezelésére. [81] A beszállítói láncban 

dolgozók tájékoztatása pedig lehetővé teszi, az alternatív beszerzések gyors feltárását. 

Nemzetközi kutatások szerint a gyártók 69% -a jövedelmezőségük növelése érdekében 

hitelesíti az IoT (Internet of Things) technológiák használatát. Az IoT kihasználásának 

legjobb lehetőségeit jelentik a következő területek: a dokumentumkezelés, a 

raktározás, szállítás/logisztika és a csomagolás.  
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Az Ipar 4.0 vállalatainál mindenki számára hozzáférést biztosítanak azokhoz az 

adatokhoz, amelyek a problémák megoldásához szükségesek, és felhatalmazzák a 

dolgozókat arra, hogy használhassák azokat. Ezzel megváltoztatják, és új dimenzióba 

helyezik a vállalat mindenkire vonatkozó gondolkodásmódját és a szervezeti bizalmat. 

[82] Már nem egyszerűen csak azt teszik a munkavállalók, amit mondanak nekik, - 

nem lineáris a foglalkoztatás sokkal inkább folytatják a soron következő 

munkafolyamatokat, illetve igyekeznek a hulladék, gyártáskor történő minimálisra 

csökkentését. Az intelligens gyártás tehát kétféleképpen lehet aktuális: 

• Először is, az okos gyártási stratégia megvalósításával, amely időbeni kitolást 

nem igényel, tehát „most lehetséges”. 

• Másodszor, a fentiekből következően, egy esemény-vezérelt, érzékeny és 

adaptív rendszert működtetnek, amely azt jelenti, hogy az adatok rendelkezésre állnak, 

és a döntéseket valós időben hozhatják.  

Amikor digitalizálásról beszélünk, akkor ezek a folyamatok a mezőgazdaságra és a 

gazdálkodói tevékenységre is kiterjednek. (Pl. a szélesebb értékláncban és az 

élelmiszerrendszerben) A Mezőgazdaság 4.0 másféle adatokra összpontosít, úgymint 

a helyre, az időjárásra, az állatok viselkedésére, a növények egészségügyi állapotára, 

a fogyasztásra vagy az energiafelhasználásra. [83] De nyomon követi az árakat és 

gazdasági információkat is. A kapott adatokat a múlt mezőgazdasági tapasztalatainak 

értelmezésén túl a jövő előrejelzéséhez, időszerűbb vagy pontosabb döntések 

meghozatalához használják állandó megfigyelés vagy specifikus nagy adathalmazok 

tudományos vizsgálata révén. A mezőgazdaság digitalizálása várhatóan a 

mezőgazdasági termelési rendszerek, az élelmiszerláncok és az élelmiszerrendszerek 

műszaki optimalizálását is fogja eredményezni. Ezeken kívül segíthet a 

gazdálkodással kapcsolatos társadalmi aggályok kezelésében is. Értve ezalatt az 

élelmiszerek eredetét és nyomon követhetőségét, az állat-jólétet az állattenyésztésben, 

és a különféle gazdálkodási gyakorlatok környezeti hatásait. [84] A digitális 

technológiák nemzetközi viszonylatban az elmúlt két évtizedben a mezőgazdasági 

ágazatokban terjedtek el leginkább, például a növénytermesztés és a szőlőtermesztés 

precíziós mezőgazdasági technológián keresztül, és kisebb mértékben az 

állattenyésztésben is. [85] 
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2.6 Változások a logisztikai láncban 

 

A globalizáció, az erőforrások hiánya, a vásárlási magatartás változásai és az 

urbanizáció mind-mind hatással van az új versenyhelyzetre minden iparágban. A 

világkereskedelem volumenének növekedésével a folyamatos új kihívások és az új 

technológiák bonyolultabbá tették a logisztikai folyamatokat. Az európai logisztikai 

szolgáltatók óriási problémákkal néznek szembe, mert üzleti formáik hagyományos 

modelleken alapulnak, amelyek nem lesznek képesek lépést tartani a változó 

logisztikai hálózatokkal, sem biztonsági sem kiszolgáló rendszereiket illetően. A 

technológiai fejlődés, az integrált rendszerek, az automatizálás, a mesterséges 

intelligencia nemcsak ebben a szektorban, hanem globálisan is teret hódít. A 

fenntarthatóság, mint kritériumrendszer új kihívásokat is jelent, és arra kényszeríti a 

vállalkozásokat, hogy új stratégiát keressenek a környezeti károk csökkentésére. [86] 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a termékek életciklusa tovább rövidül, ami egyben arra 

is ösztönzi a cégeket, hogy új termékeket fejlesszenek ki és gyorsabban juttassák el 

azokat a vásárlóikhoz. A termelés és a fogyasztás közötti távolság versenyképességi 

tényező lehet. Az információkhoz és adatokhoz való jobb hozzáférés, beleértve a 

logisztikai rendszereket is, egy úgynevezett intelligens logisztikai hálózat 

kialakításához vezethet. [86] Az átalakulás egyik tényezője az átértékelődött és 

átszerveződött infrastrukturális környezet. Az infrastruktúra nem csak a digitális, a 

közlekedési és az energiaszektort foglalja magában, hanem a megújuló 

energiatermelést, az energiaelosztást és mindazt, amit a magánszektor infrastrukturális 

beruházásként kezel. Az 5G hálózatok iparban történő megjelenése valós idejű 

adatkezelést egy egyszerűbb hozzáférhetőséget biztosít a digitális rendszerekhez, 

ugyanakkor a többszörösen kapcsolt ipari rendszerek a biztonság és a sérülékenység 

újabb kérdéseire kell, hogy választ találjanak. (Beke-Rajnai-Kovács) 

A fent említett adatglobalizáció és az Ipar 4.0 bevezetése miatt a teljes logisztikai 

irányítási rendszer „okos logisztikai” rendszerré válása szükségessé válik, amely 

magában foglalja, az intelligens szállítási rendszert, az erőforrás-tervezést, a raktár- és 

állomásfelügyeleti rendszert, ill. biztonságos és valós idejű információs rendszert is. 

A logisztikai rendszerek digitalizálása mellett a közlekedés is újfajta modellek és 

szisztémák mentén alakul. Az intelligens városok figyelemre méltó céljai között az 

intelligens közlekedési és városvezetési rendszerek kiépítése két kulcsfontosságú cél, 

amelyek jelentősen befolyásolhatják a jövőbeli városokban élő lakosok életét. [87] 
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Az városiasodás gyors előrehaladása sok ember életét modernizálta, de olyan 

figyelemre méltó kihívásokat is hozott, mint például a forgalmi torlódások, amelyek 

megnövekedett energia/üzemanyag-fogyasztáshoz és óriási szennyezőanyag-

kibocsátáshoz vezettek. Ezek a jelenségek nagy hatással vannak a városlakók 

egészségére és életminőségére. Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy a 

szállítással összefüggő légszennyezés növelheti az allergia kialakulásának kockázatát, 

és súlyosbíthatja a tüneteket, különösen az érzékenyebb csoportokban. Kimutatták 

továbbá, hogy a forgalmi dugók növelik a szívroham kockázatát. [88] 

 

Az intelligens irányítási rendszerek elősegíthetik, vagy jelentősen csökkenthetik 

ezeknek a negatív hatásoknak a városlakókra gyakorolt hatását. Az előrejelzések 

támogathatják a forgalomirányító központokat is az úthálózat kezelésében és az 

erőforrások szisztematikus elosztásában, például a sávok megnyitásában / 

bezárásában, a parkolási lehetőségekben vagy a jelzőlámpákban, magas szintű 

automatizálás mellett. Vezetéskor a különböző útvonalak forgalmi előrejelzéseinek 

ismerete előnyös, így ezek az eszközök képesek kiszámítani a hatékonyabb 

útvonalakat és csökkenteni az utazási időt. Az intelligens városon belüli 

járműforgalom sokkal könnyebbé és gyorsabbá válhat. Ezen kívül ez a fajta 

adatgyűjtés hasznos információforrás lehet a kialakuló forgalomirányító rendszerek az 

önjáró autók útvonaltervezésében is. [88] 

2.7. Az energia szektor 

 

Az energetikai átállás - kritikus infrastruktúrák esetén is - követelményei jelentős 

iparági kihívásokat jelentenek. Az energiavállalatoknak új technológiákat kell 

felkarolniuk, át kell alakítaniuk az irányítási rendszereket, és bővíteniük kell a 

munkaerő kapacitást. 

Az energiatársaságok bizonytalan időket élnek. Társadalmi nyomással és fokozott 

szabályozással szembesülnek, hogy jelentősen csökkentsék a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőséget, amelyet elsősorban a közlekedési üzemanyagoktól, 

műanyagoktól és egyéb finomítói és petrolkémiai termékektől való függés jellemez. 

[89] Ilyen körülmények között a vállalatok arra törekszenek, hogy maximalizálják a 

műveletek egészséget megóvó és ellenálló képességét – különösen az olaj-, gáz- és 
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vegyipar területén – új automatizálási és digitális technológiák bevezetésével, amelyek 

lehetővé teszik az adatfelhasználás és a teljesítmény átláthatóságának növelését, 

valamint gyorsabb döntési ciklusokat. A digitális stratégiák azonban több okból is 

kihívást jelentenek az energiaszektor számára, nevezetesen a megnövekedett 

dekarbonizációs erőfeszítések, a munkaerő fluktuálása és a felgyorsult technológiai 

innovációk követése. [90] Sok vállalat rövid távú megoldásokkal válaszolt e 

kihívásokra, de továbbra is határozatlanok maradtak abban, hogy miként határozzák 

meg a prioritásokat az elkövetkező években. 

Az autonóm üzemek ígéretes megoldást jelentenek. Az ilyen jövőbeli üzemek 

összekapcsolják a technológiát, az adatokat és a fejlett vizualizációkat a műveletekkel, 

hogy biztosítsák, hogy az eszközök tanuljanak minden egyes végrehajtott műveletből, 

valamint a múltbeli adatokból és a származtatott következtetésekből. Ezek az üzemek 

reagálnak az eszközök jóléti és gazdasági körülményeire, és idővel fokozatosan 

javítják működésüket, hogy alacsonyabb szénlábnyommal, valamint 

biztonságosabban és jövedelmezőbben működjenek. [91] A legtöbb nagyüzem, 

függetlenül annak érettségi szintjétől, fel van készülve arra, hogy azonosítsa és 

alkalmazza a digitális technológiákat az autonóm megoldások felé vezető úton. „Az 

építőelemek” - úgymint szenzorok, 5G Network vagy IIoT - már a helyükön vannak, 

azaz a szükséges technológiák rendelkezésre állnak, most tehát a szükséges 

készségek, illetve azok meghatározása kerül fókuszba. [92] 

Ezek a változások azonban a munkaerőt, illetve azok új készségeinek megváltozását 

is jelentik. Az olajár 2020 eleji összeomlása súlyosan érintette a nagy tapasztalattal 

rendelkező, döntő szakértelemmel bíró munkaerőt. [93] A piac jelenlegi lassulása 

felgyorsította azt az ütemet, amellyel az energiavállalatok értékelik a digitális 

megoldásokat a műszakilag képzett munkaerő hiányának kezelésére. A távmunka 

előző éve pedig bebizonyította, hogy a működési kiválóság elérése a technológia és a 

műszakilag képzett munkaerő kombinációján múlik. [93] 
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3. AZ IPAR 4.0 BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI: 

KIBERVÉDELEM ÉS A DIGITÁLISAN KAPCSOLT 

RENDSZEREK  

 

A biztonsági erővonalak igen erősen megváltoztak az elmúlt 6-8 évben. Az egyénről 

rendelkezésre álló adatforrások könnyen összeilleszthetők, így például a pénzügyi 

eszközök és az orvosi adatok összekapcsolása. A digitális technológiák elfogadása, 

valamint az orvostechnikai információkat tartalmazó, csatlakoztatott eszközök 

robbanásszerű növekedése és a kritikus adatokkal kiegészített rendszerekbe történő 

integrálása megnyitotta az utat az újfajta adatlopásokhoz. Ezeknek a támadásoknak a 

legerősebb motivációja az információ pénzügyi értéke. [94]  

Az egészségügyi ellátásnak a legmagasabb az egy főre jutó költsége. Az egészségügyi 

ellátás biztonságáról szóló 2021-es Ponemon-jelentés szerint az egészségügyi 

szervezet adatszegésének átlagos költsége több mint 6,4 millió dollárra becsülhető. A 

bűncselekmények elsőszámú oka az adatlopás az egészségügyi ellátásban, amely 51%-

kal nőtt, összehasonlítva a korábbi adatokkal. Ezek a csalások olyan összetett 

problémát jelentenek, amelyekkel minden kormánynak számolnia kell. [94] 

Az érzékeny adatok naprakészen tartása és tárolása olyan megközelítést igényel, amely 

tudatosan alkalmazkodik a mobil felhasználók igényeihez, tekintettel arra, hogy az 

információ kritikussága (azaz a genomikus információ) közvetlenül kapcsolódik az 

egyénhez. A biztonságnak mind a fenyegetés természetére, mind pedig a védendő 

tényleges adatokra kell vonatkoznia. Ez a fajta prevenció megköveteli a lehetséges 

fenyegetések és valószínű támadófelületek megértését. [95] 

Az alábbi szintén a Ponemon jelentés alapján csatolt táblázatból kitűnik, hogy a 2014 

és 2019 közötti időszak az adatlopások költségeinek fokozatos és állandó növekedését 

jelzi. (3. ábra) A legkiugróbb év az 2016-os volt, amikor a globális átlagos adatlopások 

költsége elérte a 4 millió dolláros küszöböt. Ez az összeg 2019-re mindösszesen 3,92 

millióra csökkent, viszont a 2017-18–as évekhez képest szintén erőteljes 

kiadásnövekedést mutat.  

Az egyénektől származó adatok könnyen kombinálhatók a pénzügyi és banki 

adatokkal és egyéb személyes információkkal (szokások, címek, munkahely stb.), így 
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védelmük nem veszélyeztethető. A digitális technológiák elfogadása és a 

csatlakoztatott eszközök robbanásszerű növekedése utat nyitott az adatlopás új 

formáinak. [96] A támadások motivációja mögött nincs semmiféle különös szándék, 

számítógépes hadviselés vagy akár csak megtorlás egy adott személy ellen. Az 

adatlopások legerősebb motivációja az információ pénzügyi értéke, amely fekete-piaci 

fizetőeszközzé válhat. (Dark Web) 

Az adatszivárgás átlagos összköltsége hét év óta ebben az évben nőtt a legnagyobb 

különbséggel. 2020-as költség 4,24 millió dollárra nőtt 2021-ben. A 0,38 millió 

dolláros számbeli növekedés 9,8%-ot jelent a valóságban. 

 

4. ábra Az adatszivárgás átlagos összköltsége dollárban kifejezve 

Forrás: [97] 

 

  

A (kiber) fenyegetések kiküszöbölése lehetetlen, ezért védekezni kell ellene az üzleti 

innováció és a növekedés megzavarása nélkül. 

Kiberbiztonság – értékes szellemi tulajdon és vállalkozásokhoz kapcsolódó digitális 

információ védelme a lopás és a visszaélés ellen.  [98] Az Egyesült Államok kormánya 

például a kiberbiztonságot az egyik legkomolyabb gazdasági és nemzetbiztonsági 

kihívásként azonosította, amellyel nemzetként kell szembenéznie.  

A legtöbb nagyvállalat drámaian megerősítette kiberbiztonsági képességeit az elmúlt 

öt évben. Formális folyamatokat vezettek be az informatika azonosítására és 

rangsorolására, biztonsági kockázatokat és enyhítő stratégiákat dolgoztak ki, és több 
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száz millió dollárral kötelezték el magukat ezen stratégiák végrehajtására. Robusztus 

technológiákat és kezdeményezéseket vezettek be a támadások kezelésére. [99] A 

vállalati technológia fejlődése és az egyre képzettebb rosszindulatú szereplők 

kombinációja bonyolítják az üzleti élet védelmének feladatát a kapcsolódó 

folyamatokat és a védendő információk tárolását. 

A vállalati kibervédelemmel kapcsolatban alapvetően olyan direktívákat ajánlanak, 

amelyek hosszú távon is megoldást kínálhatnak a biztonságos működésre.   

A vállalatoknak azonnal el kell hárítaniuk a megjelenő kibertámadásokat, mert a 

kiberbűnözők vagy az elégedetlen alkalmazottak is érzékeny információkat adhatnak 

ki, szellemi tulajdont adhatnak el versenytársaknak, vagy online csalásban vehetnek 

részt. Az utóbbi időben sok hasonló incidens megtörtént, amit aztán a vállalatok 

hivatalosan nem jelentettek be. [100] Valójában a vállalkozások nem szívesen hirdetik, 

hogy „váltságdíjat kellett fizetniük” a kiberbűnözőknek, vagy leírni a támadás által 

feltárt sebezhetőségeket. A fenyegetések növekvő üteme és összetettsége miatt a 

vállalatoknak alkalmazkodniuk kell olyan kiberbiztonsági megközelítésekkel, 

amelyek sokkal nagyobb elkötelezettséget igényelnek a felső és más vezetéstől a 

kritikus üzleti információk védelme érdekében, és a korlátozás nélküli innovációs 

érték növekedése mellett. [101] 

A közelmúltban végrehajtott infrastrukturális fejlesztések, például a biztonságos 5G 

szintű hálózatok bevezetése, drámaian megváltoztatták az adatkezelési képességeket 

és csökkentették a kiberbiztonsági kockázatokat, és immár lehetővé teszik az integrált, 

automatizált megoldások bevezetését. [102] 
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4.  A COVID-19 HATÁSAI A BIZTONSÁGRA ÉS AZ 

OKTATÁSRA 

Ahhoz, hogy még teljesebb képet kapjunk a társadalmi-gazdasági változásokról, 

amelyek mentén az oktatás is kénytelen volt egy merőben új, az eddigiektől eltérő 

stratégiát folytatni, nem mehetünk el a COVID – 19 globális és a hazai a biztonságra 

és az oktatásra gyakorolt hatásai mellett. 

A világjárvány idején végrehajtott üzleti váltások nagyobb termelékenységet 

eredményezhetnek, a digitalizálás, az automatizálás és a vonatkozó szervezeti 

működés átalakításának felgyorsítása okán. [103] 

A 2008–2009-es pénzügyi válság kijózanító hasonlattal szolgál: pénzügyi sokként 

indult, amely elsősorban az ingatlanpiacot érintette, de hamarosan átterjedt a reál-

gazdaságra is. A COVID-19 világjárvány pedig egy olyan közegészségügyi válság, 

amelynek következményei máig megviselik a reál-gazdaságot – elsősorban azért, mert 

az emberek védelme érdekében hozott korlátozások súlyos következményekkel jártak 

a vállalkozásokra és azok alkalmazottjaira nézve. [104] Mivel sok ágazatban a 

gazdasági tevékenység szinte   teljesen leállt, sok vállalkozás küzd pénzügyi 

kötelezettségeinek teljesítésével. Emiatt a nagy bizonytalanság miatt sok vállalat 

fontolgatta munkaerő-állományának csökkentését átmenetileg vagy sok esetben 

véglegesen. Ez munkahelyek millióit veszélyeztetheti máig a munkaórák vagy a 

fizetések csökkentésével, ideiglenes kilépéssel vagy végleges elbocsátással, amely 

miatt a dolgozók mindennapi ellátása és így létbiztonsága került veszélybe. 

Természetesen a kockázat szintje nagymértékben eltér az egyes foglalkozások és 

iparágak között, attól függően, hogy a munka mekkora részét lehet távolról elvégezni 

a technológia segítségével, milyen átcsoportosítások vagy „kivárás” lehetséges az 

egészségügyi válság napi változásaitól függően. A távolabbi kockázat szintje függ 

továbbá attól is, hogy a kereslet a válság előrehaladtával hogyan alakul.  

Elengedhetetlen a veszélyeztetett munkahelyek megőrzése az egyébként egészséges, 

termelő vállalkozásokban; az állások elvesztése ugyanis nemcsak egyéni szinten jelent 

kihívást, hanem gazdasági szempontból is nagyon fájdalmas lenne. [105] Minden 

munka kézzelfogható, az egész gazdaságra kiterjedő előnyökkel jár, mivel támogatja 
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a fogyasztást, megtakarítja a jóléti kiadásokat, és elkerüli a munkanélküliség által 

gyakran okozott káros egészségügyi hatásokat és a valós létbizonytalanságot. 

Európának el kell kerülnie a 2008–2009-es pénzügyi válság során tapasztalt jelentős 

munkanélküliség-növekedést: a munkanélküliségi ráta 27 százalékkal nőtt 2008-ról 

2009-re az EU-28-ban, és a fiatalok munkanélkülisége elképesztő magasságokat ért el, 

különösen egyes dél-európai gazdaságokban. Összességében csaknem tíz évbe telt az 

EU-28 munkaerőpiacainak talpra állása, nagy eltérésekkel az európai országok között, 

és az olyan országok, mint Görögország, Portugália és Spanyolország máig nem érték 

el a válság előtti foglalkoztatási szintet. A mostani járvány okozta várható gazdasági 

sokk becslések szerint, messze felülmúlja a pénzügyi válságét, tehát ennek a 

kihívásnak a kezelése a jelenlegi helyzetben még fontosabb lesz. [106] A 

munkanélküliség mellett az infláció, az export korlátozások és sok esetben az elmúlt 

időszak gyártás leállásainak köszönhetően a hiány okoz megoldásra váró súlyos 

problémákat. 

A világjárvány idején az intézményi informatikai részlegek teljesen új kihívásokkal 

néztek szembe, hiszen előfordult, hogy teljes cégek kényszerültek távmunkára. A 

vállalatoknak mostantól fenn kell tartaniuk rendszereik, szoftvereik és adataik 

biztonságát a központosított, jól ellenőrzött vállalati hálózaton kívül, miközben 

teljesíteniük kell a GDPR-nak megfelelő technikai és szervezeti kibervédelemre 

vonatkozó követelményeit is. Az alkalmazottak saját egyedi otthoni linkeket 

használtak a hálózatokhoz való csatlakozáshoz, míg az IT-részlegeknek az 

infrastruktúra gyors és nem tervezett bővítésével kellett küzdeniük. Új és még nem 

tesztelt funkciókat, valamint az optimálisnál alacsonyabb szintű vezérlőket használtak 

az üzleti működés biztosítására. [107] 

Az immateriális erőforrások ösztönzőleg hatottak a termelékenységre és a 

növekedésre. Érdemessé vált befektetni a szellemi tőkébe, kutatásba, technológiába, 

szoftverbe és emberi tehetségbe. Az immateriális javak azok az egyénhez köthető 

intellektuális készletek, amelyeket tudásként, készségként, értelemként, 

viselkedésként azonosítanak vagy az alkalmazottak által a szervezet sikere érdekében 

tett lépések. Bármelyik immateriális erőforrás, az ember készségeivel, tehetségével, 

tanulási képességével vagy tapasztalatával mérhető vagyon. Az immateriális javak 

jelentősége nem mindig látható, de fontos szerepet tölthet például be a tárgyi eszközök 

kezelésében. Az immateriális javak pénzügyi értékelése azonban nem tárgyalható az 
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éves mérleg és tárgyi eszközök értéke nélkül, jóllehet a pandémiás időszak 

megmutatta, hogy az immateriális javak fejlesztése, versenyelőnyhöz juttathat 

vállalatokat a hagyományos üzletvitellel szemben. [178] 

Ugyanakkor az elmúlt időszak azt is megmutatta, hogy az embereknek lehetősége 

nyílik új készségek kialakítására, és az energiaigényes közlekedési formákról való 

elmozdulásra, és helyette a távmunka, a virtuális találkozók és az online oktatás 

bevezetésére. Ezek a tendenciák és gyakorlatok idővel valószínűleg természetessé 

válnak, ahogy a felhasználók magasabb szintű igényeit is kielégítik a megfelelő 

technológiákkal, és maguk a kommunikációs platformok is egyre használhatóbbak 

lesznek a személyes interakciók szimulálásában. (Zoom, MS Teams, BBB) A digitális 

automatizálás és a kiberfizikai rendszerek új fejlesztései lehetővé teszik a 

decentralizált gyártási műveletek megvalósítását is. Ezek a technológiai képességek 

fontosak a társadalmi távolságtartáshoz a termelés fenntartása mellett, egyúttal új 

kibervédelmi kihívásokat is jelentenek. Ugyanakkor ezek a rendszerek 

hozzájárulhatnak az utazásból származó energia és erőforrások csökkentéséhez. [108]  

Az új hálózati megállapodásokban rejlő kiber kockázatok megértése és kezelése még 

mindig szabályozás alatt áll. Riasztó ütemben szaporodtak a gyanús kiber domainek, 

amelyek állítólag a COVID-19-hez kapcsolódnak, hamis gyógymódokat árultak vagy 

rosszindulatú programokat terjesztettek. A kormányzati szervek és vállalatok védelmi 

intézkedéseket dolgoztak ki ezekkel a fenyegetésekkel szemben, amelyek új 

eszközöket, tudatosságot és képzést foglalnak magukban. 

A vállalatok laptopokkal, mobiltelefonokkal és egyéb a munkavégzéshez szükséges 

eszközökkel látták el alkalmazottaikat a virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolatok 

biztonságossá tételéhez, hogy munkavállalóik távolról is dolgozhassanak. A 

munkaadóknak egy sor egyéb műszaki szolgáltatást is biztosítaniuk kellett az 

alkalmazottaknak hálózatuk biztonsága érdekében. [109] Ez magában foglalta a 

megfelelő rendszerek javítás- és konfigurációkezelését, többtényezős azonosítást és 

biztonságos hozzáférés-kezelést, helyszíni alkalmazásbiztonságot a távoli 

hozzáféréshez, eszköz virtualizációt, kapacitás- és biztonsági figyelést, valamint 

vészhelyzeti erőforrásokat (a hibák és meghibásodások hatásainak korlátozása 

érdekében). 
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Az alkalmazottakat tájékoztatni kellett a biztonságos távoli műveleteket lehetővé tevő 

speciális műszaki jellemzőkről, és szükség szerint ki kellett képezni a használatukra. 

Hangsúlyozni kellett a biztonság fontosságát a távoli munkavégzés során, és 

kötelezővé kell tenni a biztonságos VPN használatát. [110] A munkáltatóknak 

iránymutatást kell adniuk számos kapcsolódó témában, a magáneszközök 

használatának korlátozásával, bizonyos szoftveralkalmazások ajánlásával, megfelelő 

jelszavas védelem biztosításával, valamint a hardver és a dokumentumok nyomtatott 

másolatainak védelmével kapcsolatos utasítások megfogalmazásával. 

Az alkalmazottakat a koronavírussal összefüggő kiber fenyegetések növekvő 

szintjéről is tájékoztatni kell, beleértve a lehetséges válaszlépéseket és az incidensek 

kezelését. A munkaadóknak azon kellett dolgozniuk, hogy a kockázatkerülő 

magatartás normává váljon ezekben a rendkívüli időkben. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy az adatvédelemmel és a biztonsági megfeleléssel kapcsolatos üzeneteket a 

legjobban a folyamatos kommunikációs erőfeszítések során lehetett továbbítani. 

Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók felelősek a megfelelő támogató 

környezet biztosításáért, beleértve a lehetséges biztonsági kockázatokkal kapcsolatos 

képzést és az új távoli eszközök biztonságos használatát. Szükség esetén kész 

hozzáférést kellett biztosítani a támogatási csatornákhoz is. [111] Az otthon megfelelő 

műszaki felszereltséggel nem rendelkező alkalmazottakat el kellett látni egy ilyennel. 

Mindenkit tájékoztatni kellett arról, hogy mi történjen jogsértés esetén, beleértve a 

jelentési vonalakat és a megteendő intézkedéseket. 

A világjárvány okozta helyzet és a szükséges kibervédelem miatt az informatikai 

részlegeknek biztosítani kell a szükséges erőforrásokat az alkalmazottak otthonról 

történő biztonságos munkavégzésének támogatásához. További feladata volt a 

cégeknek, hogy hálózati és videokonferencia-kapacitásukat a gyártók által biztosított 

szolgáltatásokkal bővítsék. [112] Ezeknek meg kell felelniük a belső biztonsági 

szabványoknak a sávszélesség-korlátozások túllépése nélkül.  

Létre kellett hozniuk egy célzott támogatást és képzést a távmunka kockázatairól és 

mérséklő intézkedéseiről, beleértve az egyértelmű folyamatos kommunikációt. Ennek 

a munkának magában kellett foglalnia a megfelelő szolgáltatókkal végzett 

összpontosított erőfeszítéseket, a lehetséges biztonsági hiányosságok felfedéséhez és 

megoldások kidolgozását azok megszüntetésére. 
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Mindezen körülmények és eredmények kimutatására 2020-ban a Statista felmérést 

végzett körülbelül 70 magyar cég megkérdezésével, arról, hogy a COVID-19 alatt a 

cégek hogyan növelték kiberbiztonságukat, tekintve, hogy munkavállalóik sok esetben 

home office-ban voltak kénytelenek dolgozni, amely a kapcsolt eszközök legfőbb 

biztonsági kihívásait jelentették.  

2020-ban a magyar cégek túlnyomó többsége a VPN-t (Virtual Private Network, azaz 

virtuális magánhálózat) használt kiberbiztonságának javítására, miközben 

alkalmazottai otthonról dolgoztak. A cégek egyharmada szigorúbb felhasználói 

jogokat is bevezetett. 51%-ban úgy döntöttek, hogy a nagyobb kiberbiztonság 

érdekében a munkavállalók oktatásába fektetnek, míg 45% a végpont védelme mellett 

határozott. 

 

5. ábra.  Magyar vállalatok kibervédelmi intézkedései a Covid-19 járvány idején 

Forrás: [113] 

Az ENSZ szintén készített egy átfogó tanulmányt azt vizsgálva, hogy a COVID-19 

hatásai átfogóan mely biztonsági területeket érinthetik és milyen hatásai lehetnek. 

Ennek a tanulmánynak a legfőbb hét pontja, ebben az összefüggésben a következő: 
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egészségbiztonság, gazdasági biztonság, élelmezésbiztonság, környezetbiztonság, 

személyi biztonság, társadalom biztonság és politikai biztonság. [114] 

• Az egészségbiztonság magában foglalja az egészségügyi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést és a biztonságos életteret. Az új típusú járvány megjelenése 

súlyos globális közegészségügyi vészhelyzetet teremtett. Az egészségügyi 

biztonság a koronavírus okozta közvetlen halálesetek mellett, azokat az 

eseteket is számbaveszi, amelyek valószínűleg a késedelmek miatt 

bekövetkezett közvetett halálesetek vagy az egészségügyi ellátásban 

résztvevők egyéb túlterheltsége miatt nem megvalósuló ellátás, illetve 

egészségügyi rendszerek, vagy az erőforrások eltérítése a normálistól a 

koronavírus miatti haláleseteket is idesorolta. [114] 

• A gazdasági biztonság alatt elsősorban a járvány bekövetkeztében 

megnövekedett szegénységet és azokat a gazdasági zavarokat értették, amelyek 

sok országban érintették az embereket. A Világbank becslései szerint 2020-ban 

a COVID-19 és annak következtében kialakult gazdasági hatások, amelyeket a 

fegyveres konfliktusok tetéztek, valamint az éghajlatváltozás, 119 és 124 

millió közöttire becsüli azon emberek számát, akiket mélyszegénységbe 

taszított. [114] 

• Az élelmezésbiztonság, az alapvető táplálkozáshoz és élelmiszer-ellátáshoz 

való hozzáférés, amely szorosan összefügg a gazdasági biztonsággal. Sokan 

veszítették el munkahelyeiket vagy tapasztaltak csökkentett munkaidőt, így a 

kiesett bevételek miatt „élelmiszer-bizonytalanná” váltak. A szociális védelem 

hiánya tovább mélyítette a élelmiszer biztonság miatt kialakult válságot. A 

2008-2009-es nagy recesszió ideje alatt tapasztalható hiány 2020 március-

áprilisában is elérte a 38%-ot. [114] 

• Környezetvédelmi biztonság kapcsán aggodalomra ad okot, hogy egyes 

államok kormányai kevésbé voltak képesek a COVID-19 megfékezésére. és 

még kevésbé képesek, illetve hajlandóak érvényesíteni a környezetvédelmi 

előírásokat olyan tevékenységek esetében, mint a bányászat és a fakitermelés, 

amik a legnagyobb környezeti ártalmakat okozzák. A világjárvány idején az 

erdőirtás a jelek szerint megnövekedett, ezek több mint 50%-a Afrikában, 

Ázsiában és Dél-Amerikában történt. Az illegális fakitermelés, a bányászat és 

a földfoglalás ütemesen gyorsult.  Brazíliában például a járvány idején 
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szárnyaltak a környezeti bűncselekmények, amelyeket   a jelek szerint tovább 

növelt a minimális hatósági büntetés kockázata. [114]  

• Társadalmi biztonság szorosan összefügg az emberi biztonsággal, mert arra 

utal, hogy a közösségek széthullása a hagyományos kapcsolatok és értékek 

elvesztésével járhat.  

• Személyes biztonság a fizikai fenyegetéstől való mentességről és erőszak 

mentességről szól. A párkapcsolati erőszak megnövekedett a COVID-19 

következményeként. Az erőszakos esetek száma válságok idején súlyosbodik, 

a humanitárius válság vagy gazdasági stressz eredményeképpen. Az otthon 

tartózkodási parancsok miatt a világjárvány idején - a vírus visszaszorítása 

miatt - az áldozatok fokozott expozícióval szembesültek a bántalmazók miatt 

és ezzel egyidejűleg korlátozott lehetőségeik voltak a segítség kérésre a 

formális és informális hálózatoktól a csökkentett támogatói szolgáltatások 

miatt. [114] 

• Az emberek politikai biztonsága azt jelenti, hogy egy az alapvető emberi 

jogokat tiszteletben tartó társadalomban élnek. A COVID-19 világjárvány nem 

csak egészségügyi és gazdasági válságot mélyítette el, hanem megjelent a 

politikai válság, amelyben az autoriter vezetők saját felhatalmazásukra 

használták a világjárványt, hogy elnyomják a nézeteltéréseket és a hatalom 

eszközeivel erősítsék az emberek feletti ellenőrzést. A tekintélyelvű 

kormányok vészhelyzeti hatalmat gyakoroltak(nak) az emberi jogok 

korlátozására és az állami megfigyelés fokozására, megfelelő biztosítékok és 

rendelkezések nélkül az alkotmányos rend helyreállítására hivatkozva.[114] 

Az oktatás és átképzés fontosságát jelzi, hogy a vállalatoknak ki kellett terjeszteniük a 

távoktatási és átképzési kezdeményezéseiket minden olyan alkalmazott számára, akik 

nem a megfelelő kompetenciákkal és készségekkel rendelkeztek, hogy megalapozzák 

stratégiai ambícióikat a válság utáni világban. [115] A célzott átképzési 

kezdeményezések különösen a technológiai, valamint a szociális és tanulási 

készségekre összpontosíthatnak, amelyek iránt az előrejelzések szerint a következő 

évtizedben növekedni fog az igény. Ez segíthet a szükséges humán tőke felépítésében 

a vállalkozásokban jelenleg meglévő digitális szakadék megszüntetésében, különösen 

az olyan kritikus feltörekvő területeken, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc-

innováció és a digitális platformmodellek. 
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A kormányok szerepe sem kevés a válság rendezésében. A kormányok széles körű 

fejlesztési és átképzési kezdeményezéseket támogathatnak. A munkaügyi 

ügynökségek és minisztériumok együttműködhetnek felnőttoktatási szolgáltatókkal és 

innovatív edtech start-upokkal, hogy ingyenes programokat biztosíthassanak, 

különösen azoknak a kkv-knak, amelyek egyébként azt nem engedhetik meg 

maguknak, vagy házon belül nem fejleszthetik azokat. [116] Ezenkívül a munkaadók 

távolléti támogatást kaphatnak a képzésben részt vevő munkavállalók után. Ez 

nemcsak a cégek anyagi terheit könnyítené meg, hanem megteremtené a szükséges 

alapot a „normál” üzletmenethez való visszatéréshez is. 

A megváltozott oktatási és kompetencia keretrendszer nem tárgyalható a pandémia 

hatásainak vizsgálata nélkül, hiszen a változások gyorsabban történtek a vártnál és 

érintettek mindenkit globálisan. Az alábbi pontokban gyűjtöttem össze a kutatás 

szempontjából legfontosabb jellemzőket, de a teljes spektrum felmérésére és 

elemzésére ez a kutatás nem vállalkozik. 

A COVID-19 gyors kitörése és világszintű elterjedése példátlan kihívásokat állított az 

oktatásban dolgozók és az oktatási rendszerek elé is. Az iskolák és egyetemek bezárása 

és a jelenléti oktatás megszüntetése elkerülhetetlenné vált. Következésképpen egyre 

több egyetemen tették meg a szükséges lépéseket, hogy átalakítsák oktatásukat, 

beleértve a laboratóriumi gyakorlatokat is online vagy hibrid oktatási módban. A 

szükséges, nem feltétlenül minden esetben előnyös intézkedésektől függetlenül az 

egyetemeknek továbbra is fenn kell tartaniuk magas tanulmányi színvonalukat, és 

biztosítaniuk kell, a hallgatók egyes szakokhoz kapcsolódó tanulási eredményeinek 

eléréséhez szükséges gyakorlatokat és oktatást. [117] Ez kihívást jelentett az egész 

felsőoktatási környezetben, ahol az akadémiai oldalnak át kellett váltania a távoktatás 

és különböző laboratóriumi gyakorlatok elérésére. Ennek eredményeként a hallgatók 

nem részesültek jelenléti oktatásban, és a laboratóriumi létesítményekhez való 

hozzáférés korlátozottá vagy gyakran csaknem lehetetlenné vált.  
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1. táblázat Megváltozott oktatási modell a Covid 19 járvány idején 

Forrás: Saját szerkesztés 

Alternatív oktatási és tanulási módszerek bevezetése a Covid 19 járvány miatt 

online kurzusok  

hibrid oktatási formák hagyományos oktatási modell 

távoktatás hagyományos számonkérési metódus 

számonkérés/ vizsgarend megváltozása  

          

COVID-19 járvány ugyanakkor nemcsak a tanítási tevékenységet zavarta meg, hanem 

a hallgatók egyetemi életét is. Előtérbe került a bizonytalanságból adódó szorongás, 

hogy mikor tér vissza az élet a „normális kerékvágásba”, a személyes oktatás és az 

oktatott tárgyakhoz kapcsolódó kérdések feltevésének lehetősége és azok megvitatása 

sok esetben zavart eredményezett. Az alapvetően az egyetemi élet biztosította 

szórakoztatásra, társasági életre, közösségi szerepvállalásra nem nyílt lehetőség. Az 

egyetemek bezárása kutatások szerint a hallgatókban stresszt és ebből adódóan 

elszigeteltséget váltott ki.  

A digitális oktatásnak minden kétséget kizáróan előnyei is vannak. A gyors 

fejlődésnek köszönhetően az információs és kommunikációs technológia (IKT), 

tudományos diskurzus és oktatás gyakorlata jelentősen megváltozott. A sebesség és a 

kommunikációs technológia ereje, valamint a tér összekapcsolásának fokozott 

kapacitása és az oktatási módszerekre és a felsőoktatási célokra fordított idő 

eredményessége nem vitatható. [118] Mint ilyen, a mai felsőoktatási közösség egy új 

generációval nézett szembe az egyéni tanulók – akiket Prensky „digitális 

bennszülötteknek” nevez –, akiknek gondolkodása és a tanulási mechanizmusa 

különbözik a digitálisan kevésbé jártas oktatóktól – „digitális bevándorlókétól”. [119] 

Mindezen vívmányokat a mai pedagógusok és oktatók felhasználhatják, így ez a tudás 

vonzóbb, interaktívabb, sőt, hatékonyabb tanulási környezet megteremtésére adhat 

alkalmat. A hallgatóknak ezt a generációját erősen befolyásolja az elterjedt digitális 

média, amely nemcsak bizonyos készségeket és képességeket fejlesztett ki a digitális 

technológia átvételével, hanem egy sor új tanulási metódust is elsajátítottak, 

amelyekben ezeket a lehetőségeket és készségeket, is hasznosítják. [120] 

Az, hogy felsőoktatásban történt átalakulások milyen mértékben gyökereztek meg és 

maradnak meg a világjárvány utáni jövőre nézve továbbra is kulcskérdés, különös 
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tekintettel az adaptív tanítási, tanulási környezetek fejlesztésének és megvalósításának 

igényeit figyelembe véve, valamint az innovatív technológiák és digitális hálózatok 

beépítését a kurzustervekbe. [121] A tét továbbra sem kevés, az akadémiai oldalnak 

az a szerepe, hogy továbbra is letéteményese legyen a felsőoktatási tanulás és tanítás 

jövőjének alakításáért. 
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5. A MUNKAVÁLLALÓ 4.0 

 

Ezekhez a digitális változásokhoz új típusú készségekkel rendelkező vezetőkre és 

munkavállalókra van szükség, a Munkavállaló 4.0 -ra, aki „egy olyan „okos" személy, 

aki képes alkalmazkodni a változásokhoz, multidiszciplináris csapatokban dolgozik, 

és valós időben hoz döntéseket, Ipar 4.0 technológiákkal támogatva. A Munkavállaló 

4.0 kulcsfontosságú eleme a vállalkozásoknak…” hangsúlyozza cikkében Bertha 

Leticia Treviño-Elizondo et al. [122] Vállalaton belüli és vállalatok közötti 

együttműködés kell a digitális vízió közös megteremtése érdekében, azaz ezeknek az 

új vezetőknek és munkavállalóknak részt kell vállalnia a vezetési stratégiában és az új 

digitális transzformációs területeken való összehangolásban, amelyek   túlmutatnak a 

klasszikus technológiai lehetőségeken, mert szerepelnek benne olyan új fogalmak is, 

mint a blockchain, folyamatautomatizálás, a fejlett analitika és a robotika, 

mindezekhez pedig egy új hálózati technológia adja a gyors, biztonságos, valós idejű 

felületet, az 5G. [123] Új típusú partneri kapcsolatok kialakítása szükséges a 

folyamatos változás menedzselése érdekében, hiszen a digitális átalakulás értéke a 

vállalat működési modelljében bekövetkezett változásokból fakad, nem magából a 

technológiából.  

A Munkavállaló 4.0 megjelenése kihatással van számos vállalat készségeire, 

képességeire és kultúrájára. A Munkavállaló 4.0 a „Human Faktor” szükségességét 

még nem minden területen definiálták a cégek pontosan, mert nem világos, hogy a 

digitális átállással milyen képességekre lesz szükség. [124] Valószínűsíthető, hogy a 

legtöbb vállalatnak frissítenie vagy bővítenie kell képességeit számos területen: 

• Gépek menedzselése: Az automatizált berendezések, a robotok és a fejlett 

vezérlőrendszerek egyre hatékonyabbak és rugalmasabbak, de egyre több géphez 

egyre több olyan emberre van szükség, aki rendelkezik megfelelő készségekkel a 

beállításukhoz, az új követelményekhez való igazításukhoz és hiba vagy sérülés esetén 

a javításukhoz. [124] 

• Koordináló hálózatok kezelése: A Munkavállaló 4.0 és az Internet of Things 

(IoT) kapcsolatai is alapvető fontossággal bírnak, minthogy folyamatos az adatáramlás 

a gyári gépek között, a gyár és a felhő között, valamint a vevők, beszállítók és a 
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nagyvilág közötti értékláncon keresztül. E hálózatok kiépítése, karbantartása, 

biztosítása és kiber biztonsága a készségek új kombinációit kívánja meg, amelyek 

átfogják az ipari irányítás és a vállalati IT területét. [125] 

• Analitika használata döntésekhez: A Munkavállaló 4.0 kulcsfontosságú 

értékforrása a nyers adatok átalakítása használható információvá. Az átalakulást 

elősegítő eszközök kiépítéséhez és működtetéséhez a vállalatoknak egy sor technikát 

kell elsajátítaniuk, az intelligens statisztikai elemzéstől a feltörekvő gépi tanulási és 

mesterséges intelligencia technológiákig. [125] 

Sok vezető vállalkozás felismeri, hogy nem tudja alkalmazni az összes szükséges új 

készséggel és kompetenciával rendelkező munkaerőt. A jobb megoldás az, ha a 

vállalaton belülről választanak, és fejlesztik a már meglévő alkalmazottakat, mivel ez 

a megközelítés gyakran nemcsak gyorsabb és pénzügyileg megfontoltabb döntés, 

hanem morálisan inspiráló és a vállalat hosszú távú vonzerejét is növelheti a 

potenciális új munkavállalók körében. Az élethosszig tartó tanulás tehát új normának 

tekinthető. [126] A felnőttkori tanulás olcsóbb és hatékonyabb lett az izgalmas új 

technológiáknak köszönhetően (mint például, a szimulációk, a játékelmélet és a 

virtuális mentorálás) és az új technikáknak (például a stresszkezelésnek, asszertív 

kommunikáció, önismereti tréning) köszönhetően.  

Eurostat készített egy felmérést 2020-ban, amelynek eredményeit 2021 februárjában 

hozták nyilvánosságra. A felmérésben azt vizsgálták, hogy Európában a 25-64 kor 

közötti lakosság hány százalékban vesz részt felnőttoktatásban vagy tréningben, 

alkalmazkodva a modernkori munkavállalói kompetenciákhoz. 

Az esettanulmány: a kutatás körülményei  

Az élethosszig tartó tanulás definiálása 

Az egész életen át tartó tanulás magában foglal minden olyan tanulási tevékenységet, 

amelyet egész életen át folytatnak azzal a céllal, hogy a tudás, készségek és 

kompetenciák fejlesztését személyes, állampolgári, társadalmi vagy foglalkoztatási 

szempontból javítsák. A tanulás szándéka vagy célja az a kritikus pont, amely 

megkülönbözteti ezeket a tevékenységeket a nem tanulási tevékenységektől, például a 

kulturális vagy sporttevékenységektől. [127] [128]  

Az oktatásban és képzésben való részvétel az egész életen át tartó tanulás mércéje. Az 

oktatásban és képzésben való részvételi arány magában foglalja a formális és nem 

formális oktatásban és képzésben való részvételt. „Formális (iskolarendszerű) oktatás 
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folyik az oktatási és képző intézményekben, aminek a végeredménye elismert 

diploma, bizonyítvány vagy képesítés. Nemformális (iskolarendszeren kívüli) oktatás 

történik a fő oktatási és képzési rendszerek mentén, és ez nem mindig jár formális 

bizonyítvánnyal. Az ilyen típusú tanulási lehetőséget biztosíthatja a munkahely is, 

illetve olyan szervezeteken és szolgáltatásokon keresztül is nyújtható, amelyeket az 

iskolarendszerű oktatás kiegészítése érdekében hoztak létre. Az informális tanulás a 

mindennapi élet természetes velejárója. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren 

kívüli képzéssel ellentétben, az informális tanulás semmiféle szervezeti keretet nem 

igényel.” [129] 

 

6. ábra A komplex tanulási tevékenység keretei 

Forrás: [129] 

Az oktatásban és képzésben való részvétel referencia-időszaka az interjút megelőző 

négy hét. A megjelenített adatok a negyedéves EU-munkaerő-felmérés (European 

Union - Labor Force Survey) éves átlagaként kerültek kiszámításra. 

Az európai oktatási és képzési együttműködés stratégiai kerete 2025-ig olyan 

direktívákat határoz meg a felnőttek élethosszig tartó tanulásban való részvételére 

vonatkozóan, hogy a 25 és 64 év közötti felnőttek átlagosan legalább 47 %-a vegyen 

részt az egész életen át tartó tanulásban. („Participation of adults in learning: At least 

47% of adults aged 25-64 should have participated in learning during the last 12 

months, by 2025.”)[130] azokra a 25-64 év közötti személyekre vonatkozik, akik azt 

nyilatkozták, hogy a felmérést megelőző négy hétben oktatásban vagy képzésben 

részesültek. 
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2. táblázat A felnőttek részvételi aránya a képzésben 2020 

Forrás: [128] 
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Svédországban a 25 és 64 év közötti felnőttek csaknem egyharmada vett részt formális 

oktatásban és képzésben 2020-ban, ami a legmagasabb arány Európában. Romániában 

volt a legalacsonyabb az oktatásban vagy képzésben részt vevő felnőttek aránya, 

mindösszesen egy százalék. Magyarország az alsó egyharmadban szerepel 5,1%-os 

részvételi aránnyal. 

Ahogy a vállalatok fokozzák az erőfeszítéseiket, hogy minél versenyképesebb és 

hosszú távon is fenntartható módon működhessenek, néhány kihívással is szembe kell 

nézniük.  

Nem minden változás által érintett munkavállaló talál lehetőséget jelenlegi vállalatán 

belül. Minden erőfeszítésük ellenére előfordulhat, hogy egyesek nem sajátítják el az 

új munkaterületekre való átálláshoz szükséges készségeket; mások talán szívesebben 

keresnek új állást, mint tanulnak újat. A munkahelyi átállás mértéke és üteme empátiát 

igényel. A vállalatok egyre inkább megértik az átgondolt foglalkoztatás fontosságát, 

mind a jó vállalati légkör megteremtésének érdekében, mind pedig alapvető 

szükségletként a tehetségekért folyó, egyre nehezebbé váló háborúban.[131] 

A fenti szakirodalmi kutatásokból kitűnik tehát, hogy a digitalizáció és robotizáció, 

valamint a szenzorok kiterjedt alkalmazása átfogó stratégiát igényel, minthogy az a 

mindennapi életre és a szolgáltatások gyakorlatára is kihatással lesz. 

5.1 Munkaerő toborzás Ipar 4.0 cégeknél 

 

A vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy egyre gyakrabban képezzék át 

alkalmazottaikat, hogy lépést tudjanak tartani az újabb és újabb technológiai 

fejlesztések bevezetésével, mert nem reális cél minden pozícióra egy-egy új 

munkavállaló felvétele. A jelenlegi alkalmazottak átképzése még olyan országokban 

is szükséges, mint például Németország, ahol az ipari munkaerő alapvetően magasan 

képzett. [132] A konkrét munkaköri készségekre vonatkozó hatékony képzési 

programoknak tartalmazniuk kell például a kiterjesztett és a virtuális valóság 

használatához kapcsolódó rendszereket, valamint a szenzorokkal vezérelt robotikát. 

Létfontosságú az online kompetencia alapú tanulási programok biztosítása, így 

biztosítva a rugalmas ütemezést a munkavállalók átképzéséhez. [133] A pozitív 

perspektíva előrejelzése és a változáskezelési módszerek alkalmazása elengedhetetlen 

ahhoz, hogy a munkavállalók rugalmasabban alkalmazkodjanak az új folyamatokhoz 

és kihívásokhoz. [134] 
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Az Ipar 4.0 új típusú interakciókat hoz létre az emberek és a gépek között – olyanokat, 

amelyek jelentős hatással lesznek a munka jellegére és a szervezeti struktúrákra. A 

termelési ütemezések növekvő változékonyságának kielégítése érdekében a 

vállalatoknak új munkamodelleket kell fontolóra venniük, amelyek rugalmas irodai 

ütemezést tartalmaznak [135] 

A toborzásnak a készségekre és kompetenciákra kell összpontosítania, nem pedig a 

diplomákon és címeken alapuló képesítésekre. [136] Ez azt jelenti, hogy a gyártóknak 

hangsúlyozniuk kell a megfelelő kompetenciákat és készségeket és a munkakörhöz 

igazítani azokat, mivel a hivatalos diplomák és képzési módszerek már nem minden 

esetben elegendőek. [137] Míg korábban olyan szerelőt kerestek például, aki képes 

volt egy speciális javítás elvégzésére, addig az Ipar 4.0 világában a gyártóknak olyan 

szerelőt kell keresniük, aki nyitott a változtatásokra, szakértelemmel rendelkezik a 

gépek javításában, és ismeri az informatikai rendszereket is. [138] Ahhoz, hogy a 

vállalatokat felkészítsék az Ipar 4.0 változó munkaköri követelményeire, együtt kell 

működniük az oktatással, a szakképző intézményekkel, a munkaközvetítő 

ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel, hogy az oktatást, a képzést és 

az azt követő toborzást az egyes munkákhoz és követelményekhez igazítsák. [139] 

Mivel az Ipar 4.0-s állások tehetségbázisa nem korlátozódik a friss diplomásokra, 

kulcsfontosságú, hogy a vállalatok felismerjék és számot adjanak a meglévő 

alkalmazottak tehetségéről és kompetenciáiról, valamint a vállalaton kívülről érkező 

tapasztalt tanácsadókról, akik rendelkeznek a megfelelő szaktudással a megfelelő 

munkák elvégzésére. A humánerőforrás-toborzásban részt vevő alkalmazottaknak is 

fejleszteniük kell készségeiket, hogy hatékonyabban tudjanak működni ebben az új 

környezetben.[140] 

5.2  Stratégiai munkaerő-tervezés 

Az iparági munkaerő átalakítása mellett az Ipar 4.0 felgyorsítja az új típusú vezetői 

készségek iránti igényt, és sok országban fokozza a versenyt a tehetségekért. A 

jövőbeli kihívások sokféleségének kezelése érdekében a vállalatoknak kiemelt 

figyelmet kell fordítaniuk a stratégiai munkaerő-tervezésre is. [141] Ez az erőfeszítés 

kezdődhet az összes alkalmazottra vonatkozó alapvető információk szisztematikus 

gyűjtésével. Ezt követi a különböző típusú munkavállalók különböző munkahelyi 

klaszterekbe való besorolása. [142] A keresleti és kínálati modellek segítségével 

átfogó hiányelemzést is lehet végezni, amely betekintést nyújt a szükséges 
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intézkedésekbe, mint például az emberek fejlesztése, átképzése, újak kiválasztása vagy 

a meglévők más területre történő kiszervezése. A munkavállalók tervezése, képzése és 

motiválása azonban az egész foglalkoztatási folyamat során fontos.  

Az Ipar 4.0 óriási lehetőségeket kínál a gyártás és a nemzetgazdasági növekedés 

számára. Másrészt bizonyos munkaköri kategóriákban, például az összeszerelésben és 

a gyártásban jelentős, 30% körül várható a munkahelyek megszűnése, miközben a 

munkahelyteremtés is jelentős lesz különböző területeken, különösen az IT, addiktív 

gyártás, cloud computing, robotika, kiterjesztett valóság- és adatelemzési szektorok 

területein. [143] Emiatt az alkalmazottak helyszíni átképzése vagy a tehetséges 

végzettek további gyakornoki programra küldése végtelen lehetőségeket kínál 

azoknak a cégeknek, amelyek hajlandóak megfontolni ezeket a lehetőségeket. 

Egyszerűen azért, mert a gyakornoki vagy posztgraduális programok leküzdhetik a 

tapasztalat hiányát, célszerű lenne tehát a releváns készségek és kompetenciák oktatási 

szinten történő fejlesztése. 

Az, hogy az Ipar 4.0 milyen mértékben növeli a foglalkoztatást, attól függ, hogy a 

vállalatok milyen sikeresen használják fel ezeket a technológiai fejlesztéseket új 

termékek, szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztésére. Az Ipar 4.0 megvalósítása 

szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy a vállalatok szükség esetén átképezzék a 

munkaerő egy részét, hogy rugalmas oktatási és képzési rendszerekkel felszámolják 

az informatikai készségek hiányát. [144] A siker megköveteli a technológiai 

fejlesztések és azok többszintű munkahelyre gyakorolt hatásának mind mennyiségi, 

mind minőségi megértését. Ennek a tudásnak a megszerzése és működtetése megéri a 

befektetést, mert várhatóan virágzóbb nemzetgazdaságot és termelékenységet, 

valamint jóval hatékonyabb munkaerőt eredményez. 
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6.  AZ OKTATÁS 4.0  

    6.1 Az Oktatás 4.0 definiálása 

Az Oktatás 4.0 az Ipar 4.0 korszakára reflektál [145], és egy olyan időszakra utal, 

amelyben az oktatási paradigmák, megközelítések, tantervek és technológiák 

megváltoznak. [146] Folyamatosan nő az igény a személyre szabott és adaptív 

tanulásra [147], a hibrid oktatási kurzusokra és a gyakorlati tanulási módszerekre. 

[148] Az online, majd a hibrid tanulás különösen fontossá vált a Covid-19 járvány 

miatt, amely világszerte minden régiót és oktatási intézményt érintett. A felsőoktatási 

intézmények meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek, amikor azonnali döntéseket 

kellett hozniuk, az internethez és az online anyagokhoz való hozzáférésről, a 

továbbképzésről, valamint a folyamatos értékelésről és monitoringról. [149] Ez a 

technológiai-digitális váltás nemcsak az oktatásra, hanem a jövő munkavállalóira és 

az üzleti struktúrákra is mélyen hatott: a tudás és a tehetség felváltja a nyersanyagokat 

és a tőkét, és a legversenyképesebb értékké válik.  A stratégiai munkaerő-tervezés és 

tehetségmenedzsment megvalósításával minden szervezet agilisabb megközelítést és 

teljesen új lendületet adhat a fejlődésének.[150] 

Az Oktatás 4.0 új paradigmának tekinthető, amely az Ipar 4.0 igényei szerint újra 

értelmezi az olyan fogalmakat, mint a tanulás, a tanuló, a tanár és az iskola (Benešová 

& Tupa, 2017). [139] Harkins  [151] az Oktatás 4.0-t innovációt előállító folyamatnak 

nevezi, amelyben az olyan fogalmakat, mint a tartalom, a technológia, a tanítás, az 

iskola és a tanár újra definiálták. 

Az OECD ajánlásai alapján az Oktatás 4.0 főbb jellemzői a következőképpen 

foglalhatók össze (OECD, 2019): “When today’s students enter the world of work, 

they will be working with the world itself. As the UN states, they will “work for 

international companies, be involved in international trade; collaborate with peers 

around the world on multinational ventures; tackle global problems (such) as 

disasters, disease, and climate change); collaborate with employees from a variety of 

cultures and compete with peers around the world for jobs and markets.” To be 

effective participants in this increasingly complex, diverse, and interdependent global 

economy, students will need to be highly literate and able to analyze situations and 

solve novel problems in creative ways. They will need to be knowledgeable about 

issues of global significance in areas such as engineering, business, science, history, 

politics, and the environment. Students also will need to be comfortable in unfamiliar 
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settings and willing to learn from others…..Preparing today’s students to live and 

thrive in this increasingly interdependent world, characterized by international 

markets, unprecedented migration of peoples, growing economic inequalities, 

increasing ethnic and religious tensions and violence, and massive changes in the 

environment will require the transformation of education.” [152] 

„Amikor a mai diákok belépnek a munka világába, magával a világgal fognak 

dolgozni. Ahogy azt az ENSZ megjegyzi, „nemzetközi cégeknek fognak dolgozni, 

részt vesznek a nemzetközi kereskedelemben; együttműködnek társaikkal szerte a 

világon a multinacionális vállalkozásokban; globális problémákkal fognak foglalkozni 

(mint például katasztrófák, betegségek és éghajlatváltozás kezelése); együtt fognak 

működni a különböző kultúrákból származó alkalmazottakkal, és versenyezni 

társaikkal szerte a világon a munkahelyekért és piacokért.” Ahhoz, hogy hatékony 

résztvevői lehessenek ennek az egyre összetettebb, sokrétűbb és kölcsönösen függő 

globális gazdaságnak, a diákoknak magasan fejlett írástudással kell rendelkezniük, és 

képesnek kell lenniük adott helyzetek elemzésére és új problémák kreatív 

megoldására. Ismerniük kell a globális jelentőségű kérdéseket olyan területeken, mint 

a mérnöki tudomány, az üzleti élet, a tudomány, a történelem, a politika és a 

környezetvédelem. A diákoknak is jól kell érezniük magukat az ismeretlen 

környezetben, és hajlandónak kell lenniük másoktól tanulni… Fel kell készíteni a mai 

diákokat arra, hogy éljenek és boldoguljanak ebben az egyre inkább kölcsönösen 

egymásra utalt világban, amelyet a nemzetközi piacok, a népek példátlan migrációja, 

a növekvő gazdasági egyenlőtlenségek, valamint a növekvő etnikai és vallási 

ellentétek jellemeznek. feszültségek és erőszak, valamint a környezet hatalmas 

változásai megkívánják az oktatás átalakítását.” (saját fordítás) 

6.2 Kompetenciák az Oktatás 4.0 – ban 

 

Gómez és munkatársai [153] kutatásukban azt hangsúlyozták, hogy a hallgatókat a 

felsőoktatás során a szakmai világ felé kell orientálni, és készségeiket össze kell 

hangolni az iparági igényekkel. Tanulmányukban megállapították, hogy az európai 

üzleti közösség az egyetemi diplomákon kívül számos személyes tulajdonságot is 

megkövetel ahhoz, hogy gyorsabban integrálódjon az adott munkakörnyezetbe és 

kultúrába. 
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Diwan [154] tanulmányában felsorolja mindazokat a kompetenciákat, amelyekkel a 

mai hallgatók foglalkoztathatóságot és sikereket érhetnek el jövőbeni munkáik során. 

Ezeket „jövőbeni szakirányoknak” nevezi. Ezek magukban foglalják a pénzügyi 

elemzést és technológiát, az üzleti elemzést, a digitális marketinget, az ellátási lánchoz 

és az e-kereskedelemhez kapcsolódó készségeket, valamint azok megértésének és 

adataik értelmezésének képességét. 

Egy másik csoport, amely inkább a technológiához kötődik, mintsem pusztán üzlethez, 

a következő évek legkeresettebb területi tudásaként a big data-t, a gépi tanulást, a 

mesterséges intelligenciát, a számítási felhőt, a kiberbiztonságot, a titkosítást és a 

blokkláncot tartalmazza. [155] Bonfield kutatásában [156] újabb kurzusok 

hozzáadását javasolja a felsőoktatási - elsősorban a mérnök szakokon -  tantervekhez, 

mint például az ipari internet of things for advanced manufacturing, intelligens város 

kezelése üzleti intelligenciával (adattudomány), bevezetés a 3D nyomtatásba, a gépi 

tanulásba, a robotikába és automatizálásba, valamint az intelligens érzékelőkbe.  

Az 7. ábra az Oktatás 4.0 alapvető összetevőit és elemeit mutatja be az elvégzett 

szakirodalmi kutatások alapján.  

 

7. ábra Az Oktatás 4.0 alapvető elemei 

Saját szerkesztés 

A hagyományos oktatási modulok mellett új típusú oktatási modellek bevezetésére van 

szükség, tekintettel arra, hogy a jelenléti oktatás szerepe csökken. Az élet minden 

területéhez hasonlóan az oktatás is könnyen kapcsolódhat mobilhálózatokhoz, 
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felhőszolgáltatásokkal kiegészítve így megszüntetve a földrajzi határokat, amelyek 

nem lehetnek akadályai a tudásnak. Ennek egyik legjellemzőbb példája a MOOC 

(Massive Open Online Courses), amelyre nemzetközi adatok szerint 2015 és 2019 

között kétszer annyi jelentkező érkezett világszerte, mint ahány egyetem digitalizálta 

képzését. [157] Az Óbudai Egyetem KMOOC képzései már választható tantárgyként 

beépülnek a kreditrendszerbe.  

A 21. századi készségek többféleképpen fejleszthetők, ezek közül az egyik a projekt 

alapú megközelítés.[158] Ez azt jelenti, hogy a hallgatók komplex projektet dolgoznak 

ki, amely csapatmunkát, kutatást, szervezőkészséget, közvetlen kommunikációt, 

tervezést és végrehajtást igényel. [159] Ezzel a megközelítéssel a tanulók kritikai és 

rendszerszemléletű gondolkodásra, interperszonális és önirányító készségekre tesznek 

szert, projektet menedzselhetnek, eszközöket, forrásokat és problémákat fedezhetnek 

fel, illetve orvosolhatnak. Ugyanakkor megtanulhatják az ismeretek rendszerezését, 

alternatív megoldások mérlegelését, igényes írásbeli kifejezésmódot, hatékony 

kommunikációt. 

Az előzőhez szorosan kapcsolódó másik megközelítés a problémaalapú oktatás. 

Ezekben az esetekben a hallgatók egy valós problémán dolgoznak, megvizsgálják, 

hogyan kell a problémát megoldani, mit kell tudniuk és kutatnak az eredmény elérése 

érdekében. Ez a megközelítés fejlesztené a stratégiai gondolkodást; az érvelések és a 

fogalmak megfogalmazásának elősegítését.[160] 

A design-alapú megközelítés a harmadik helyen áll, mint oktatási innováció; a 

fenntartható zöld technológiák évek óta terjednek. A diákoknak technológiai 

eszközöket vagy rendszert és együttműködő csapatmunkát kell használniuk új ötletek 

generálásához, prototípus megépítéséhez vagy feladat elvégzéséhez. Nyereségük a 

tudományos gyakorlat, az adatok elemzése, új struktúra vagy ötlet felállítása és a 

lehetséges megoldások közötti egyeztetés lenne.[161] 

A technológiai változások gyorsasága most kihívást jelent a felsőoktatásban. A 

változások magukban foglalják a tudáshoz való hozzáférést, a tudás megosztásának 

módját, valamint a tanulók növekvő igényét arra, hogy hangjukat hallassák oktatásuk 

során, és hogy tanulásuk tervezésének szerves részét képezzék. A digitális technológia 

használatában feltáruló lehetőségek jó és rossz hatásokhoz egyaránt vezethetnek, és 



53 

 

elengedhetetlen, hogy az akadémikusok és a felsőoktatás megvizsgálja a 

felsőoktatásban tanuló hallgatók által használt tárgyak és metódusok tervezését. 

A tanítási módszerek lassan már inkább technológia alapú oktatássá alakultak át, hogy 

lépést tartsanak a fejlődéssel.  Mind a tanárok, mind a tanulók nagymértékben 

törekszenek arra, hogy minden szinten javítsák a digitális technológiai 

kompetenciákat, hogy javítsák a technológia tanításban és aktív tanulásban való 

felhasználását. [162] 

Az Oktatás 4.0 lehetőséget teremt az oktatók számára is, hogy új technológiai 

eszközökkel vegyenek részt benne és hogy relevánssá tegyék azokat az oktatásban. Itt 

olyan oktatókra van szükség, akik kulcsszerepet játszanak a diákok és a valós munka 

összekapcsolásában. [163] Ehhez olyan feladatok vagy tevékenységek tervezésére van 

szükség, amelyek bevonják a tanulókat a gondolkodási és tanulási folyamatba. Az 

Oktatás 4.0 másik erőssége, hogy a tanulók mélyebben sajátíthatják el a tudást és a 

technológia használatát. Mivel a kormányok prioritásként kezelik, hogy a digitális 

technológiát az iskolákba, főiskolákba és egyetemekre széles körben juttassák el, 

kulcsfontosságú, hogy minden oktató megtanulja és ismerje a technológiai eszközök 

hatékony kezelését és integrálását. [164] A hallgatók a legújabb technológia 

felhasználásával tájékozottabbak lesznek a világ dolgaiban és gyorsabban jutnak a 

szükséges információhoz.  

Az Oktatás 4.0 egyik gyengesége, hogy a változással szembeni ellenállási tényező 

magasabb szinten jelentkezik. Sok oktató úgy érzi, nincs felkészülve arra, hogy újabb 

és újabb technológiát használjon a tanulók oktatásának támogatására. Szem előtt kell 

tartani, hogy a fiatalabb generáció igényei folyamatosan változnak, ezért a 

pedagógusoknak lépést kell tartaniuk az egész életen át tartó tanulás adta 

lehetőségekkel. A technológia jelentős szerepet játszik a fiatal tanulók nevelésében a 

mai gyorsan növekvő technológiai korszakban.  

6.3 Digitálisan összekapcsolva, társadalmilag szétválasztva  

Társadalmunk kétségtelenül gyorsan fejlődik a technológia terén. Szó szerint minden 

információ elérhető vált, bárhol és bármikor. A technológia elképesztő fejlődésével 

pillanatok alatt mindannyian kapcsolatba kerülünk szerte a világon. A valóságban 

azonban a technológia sok helyzetben lényegében egyre jobban eltávolít bennünket 

egymástól.  
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Az oktatás egyik célja, hogy olyan aktív hallgatók legyenek, akik vágynak a 

felfedezésre és a tudásra. A jelenlegi digitális technológiák nem képesek ugyanolyan 

mértékben lehetővé tenni az ilyen típusú szociális és együttműködésen alapuló 

tanulást, mint egy tanár, mivel az ilyen tanulási környezetek nagymértékben függenek 

a tanár és osztálya közötti interperszonális kapcsolattól. [165] Az Oktatás 4.0 segít a 

tanulóknak abban, hogy jobban megértsék a tanulási kontextusokat a hagyományos 

megközelítésekhez képest.  

A gyakorlat-orientált képzések, amelyek képesek segíteni a felsőoktatási képzési 

helyeket és egyetemeket a technológia alapú oktatás és tanulás hatékonyabb és 

eredményesebb alkalmazásában. A technológia a jelenben és a jövőben is szükséges. 

Az oktatóknak nagyobb mértékben kell részt venniük a tanításban és tanulásban a 

megújuló technológia használatában, mert ezek továbbra is hatással lesznek a jövőbeli 

munkalehetőségekre és új munkahelyekre, míg másokat elavulttá tesznek: 

globalizáció, demográfiai változás, környezeti fenntarthatóság, technológiai változás, 

urbanizáció, a növekvő egyenlőtlenség és a politikai bizonytalanság. [166] Ebből a 

szerteágazó technológiai fejlődésből természetesen az is következik, hogy az emberek 

által vállalt pozíciók és karrierek jellege és típusai valószínűleg jelentősen eltérnek 

egymástól.  

Valójában a Világgazdasági Fórum becslése szerint a ma általános iskolába lépők 

65%-a teljesen új típusú munkakörben fog dolgozni, amelyek eddig nem 

léteznek.[167] 

6.4 Az egyetemek feladatai és a tudás fogalmának 

megváltozása 

 

A virtuális-digitális és valóságos világ hármasa megköveteli, hogy az egyetemek 

szerepével, feladataival és lehetséges módszereivel is foglalkozzam, tekintettel arra, 

hogy a fent vázolt ipari és társadalmi környezetből az következik, hogy az oktatás is 

történelmi fordulóponthoz érkezett. 

A műveltség és tudás fogalma, valamint a művelt és/vagy okos ember meghatározása 

koronként változik és változott, de földrajzi értelemben is meglepő eltéréseket mutat. 

Az emberi társadalom által felhalmozott anyagi és szellemi értékek összességét 

képtelenség teljes egészében birtokolni, ezért az emberiség történetének minden egyes 

szakaszában az addig létrehozott értékeknek egy bizonyos része volt fontos. Ezek 
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elsajátítása tett valakit műveltté vagy okossá. [168] Évszázadokig az ókori kultúra 

ismeretére alapozott tudás volt a műveltség alapja, a görög és latin nyelv, az ókori 

mitológiák, irodalmi, filozófiai, történeti és jogi művek ismerete elengedhetetlennek 

számított. Európában ez egészült ki a Biblia és a keresztény hagyomány ismeretével. 

A felvilágosodás érkeztével ugyan kinyílt a világ, de a tudás érvényességi határai nem 

változtak meg jelentősen, hiszen minden fontos irodalmi, etikai, filozófiai kérdést az 

antik és a keresztény hagyományhoz viszonyítva, abból levezetve, vagy éppen azzal 

szembe állítva határoztak meg. A hagyományok kritizálása nem jelentette az azokkal 

való végleges szakítást, de a felvilágosodás szellemének fényében fokozatosan 

átalakította azt. [169] Ahogyan más nemzeteknél, úgy nálunk is egyre nagyobb 

szerepet kapott a nemzeti történelem, a művészetek és az anyanyelvi irodalom 

megerősítése és tanítása. „Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a 20. század második 

felére a latinos műveltség nem alapkövetelmény, sőt a latin nyelv és az antik kultúra 

beható ismerete inkább kuriózumnak számít, s annak hiánya a mindennapi életben, a 

tudomány és a technika világában szinte sehol sem okoz akadályt a boldogulásban és 

a fejlődésben. Mindennek köze van ahhoz, hogy a praktikus tudás, a 

természettudományi ismeretek a múlt században folyamatosan a műveltség részévé 

váltak, bár vitathatatlanul tartja magát az a nézet, hogy a művészeti értékek, a 

történelem és általánosságban a bölcsészeti területek tudásanyagának a beható 

ismeretétől tekinthetünk valakit műveltnek.” – állítja L. Simon István, [170] egyik 

tanulmányában.  A változások elkerülhetetlenné váltak. A hagyományos, formális 

oktatási rendszerek nem képesek többé választ adni az okos városok és a kapcsolódó 

társadalmak legfontosabb elvárásaira. A jelen oktatási rendszerek többsége a 20. 

századi rendszeren alapul, és figyelmen kívül hagyja a 21. századi ipari és munka 

trendeket. 
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7.  SAJÁT KUTATÁS 

1. Az Ipar 4.0 kapcsolódó paradigma váltás hatásai a munkavállalói 

kompetenciákra 

2. Az egyetemi oktatás adekvátsága a munkaerő piaci 

követelmények szempontjából 

3. Kompetencia térkép felvázolása a Ipar 4-0-hoz kapcsolódó 

foglalkoztathatóság szempontjából. 

7.1 Szakirodalmi áttekintés 

Az Ipar 4.0 hatásait nem lehet az oktatásra gyakorolt hatása nélkül tárgyalni, mivel a 

szakképzett munkavállalók szakmai képzésének elsődleges letéteményesei az oktatási 

intézmények. [171] Ahhoz, hogy az egyetemek lépést tarthassanak a technológiai-ipari 

fejlődéssel, meg kell változtatniuk tantervüket, az oktatás szerkezetét és modelljét, és 

több gyakorlati elemet kell beépíteniük képzéseikbe. [172] A digitális átalakulás egy 

újabb akadémiai fogalom, amelyet elsősorban a Covid-19 világjárvány vezérelt – bár 

az IT-alapú változások korábbi elméletein gyökerezik. [173] A legújabb tanulmányok 

szerint a digitális átalakulás nemcsak igény, hanem kiterjedt, szisztematikus változási 

folyamat is, amely a különféle technológiák integrációján keresztül jelenik meg, és 

eleve újra definiálja az intézményi attitűdöt és identitást. [174] Mindezeket a 

változtatásokat, valamint a főbb jellemzőket és keretrendszert az Oktatás 4.0 foglalja 

össze. [175] Az erős információs és technológiai infrastruktúrával rendelkező 

vállalatoknak és más iparágban érdekelt feleknek fejlett digitális technológiai 

ismeretekre és készségekre van szükségük, amelyeket a 21. századi készségeknek 

neveznek. [176] Az Európai Unió Digitális Kompetencia Keretrendszere szerint a 

digitális kompetencia a következő dimenziókat foglalja magában: (a) információs és 

adatműveltség, amely lehetővé teszi az emberek számára a digitális adatok, 

információk és tartalom megtalálását, visszakeresését, tárolását, kezelését és 

rendszerezését; b) kommunikáció és együttműködés digitális technológiákon 

keresztül; c) digitális tartalom létrehozása és ismerete a számítógépes rendszer 

megfelelő utasításairól; d) az eszközök, a tartalom, a személyes adatok és a magánélet 

védelmének azonosítása és biztonsága digitális környezetben; és (e) képesség fogalmi 

problémák és rendezetlen helyzetek megoldására digitális környezetben.[177] 

Duerte és Rodrigez 2021-es tanulmányukban arra is rámutatnak, hogy az egyetemi 

környezetben léteznek pontos definíciók a digitális kompetenciák tisztázására. Ilyenek 



57 

 

például a  kommunikáció a tanárokkal digitális technológiákon keresztül vagy olyan 

problémamegoldások felvetése, amelyekben a probléma azonosításához internetes 

kutatások kellenek, hogy a hallgatók releváns  megoldásokat is javasolhassanak, míg 

a tartalomkészítés a digitális tartalom szerkesztéséről és létrehozásáról, valamint 

digitális készségekkel végzett foglalkozásokról szól.[178] 

Strong és munkatársai 2020-as kutatásukban 25 000 diákot, oktatót, alkalmazottat és 

munkaadót kérdeztek meg több mint 30 országban. Eredményeik konzisztenciát 

mutattak a kritikus kompetenciák terén, és sok hasonlóságot mutatnak ezzel a 

kutatással is, ami az iparágban szükséges kompetenciákat illeti. Ezek a döntéshozatal, 

a kommunikáció, a problémamegoldás és - elemzés, a csapatmunkában való részvétel, 

valamint az önmenedzselés. Azt is megállapították, hogy a kritikus kompetenciák a 

munkakör típusától függetlenül minden területen nagy következetességet és 

konvergenciát mutatnak.[179] 

7.2 Ipari környezet és az új típusú munkaerő 

 

Az intelligens gyárak és termelés sikeressége érdekében a vállalatoknak mérlegelnie 

kell és készen állniuk az új megközelítések alkalmazására a legmegfelelőbb munkaerő 

és bizonyos esetekben a tehetségek toborzása és megtartása érdekében. A 

munkaadókkal szemben támasztott elvárások, a felvételi eljárások a készségekre és 

kompetenciákra koncentrálnak, nem feltétlenül csak a végzettségre. Mivel az 

alkalmazottaktól elvárják, hogy a kezdeti kompetenciáikhoz, képzettségükhöz és/vagy 

végzettségükhöz nem feltétlenül kapcsolódó feladatok szélesebb skálájában 

dolgozzanak, ezért a toborzóknak gyakran a formális képzés által nyújtott tudáson 

túlmutató készségeket is figyelembe kell venniük – akár puha vagy kemény 

képességekről legyen szó.  

7.3 A kutatási adatok 

 

A kutatás célja az ipar által elvárt készségek összegyűjtése és tudományos elemzése, 

valamint az Ipar 4.0 befolyásának feltárása a szakmai és tudományos tantervben 

szükséges változtatásokra, illetve az egyetemi oktatás adekvátsága az ipari 

kompetenciák tükrében. Kutatásomnak ez a része egy magyarázó kvalitatív vizsgálatot 

alkalmaz, amelynek alapját félig strukturált mélyinterjúk adják, amelyet huszonkét 

magyarországi vállalati képviselővel készítettem. Humánerőforrás-szakértőkkel, 
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vezetőkkel, területi szakértőkkel és toborzási szakértőkkel dolgoztam együtt. Az adott 

válaszok alapján elmondható, hogy a kutatás elérte azt a telítettségi szintet, amely 

alapja lehet tágabb összefüggések megállapításának és konklúziók levonásának. Az 

interjúk 2019 és 2022 között készültek. Az interjúk személyesen vagy a COVID-19 

miatti korlátozások esetén telefonon történtek. A megkérdezett cégek alapvetően 

biztonságtechnikai területen vagy a gépiparhoz szorosan kapcsolódó iparágakban 

tevékenykednek. A cég választásokat azzal a céllal végeztem, hogy az ipar által elvárt 

kompetenciák relevánsak legyenek a mérnök hallgatók képzésével. A megkérdezett 

vállalatok méret szerinti csoportosítása nem releváns információ, mert a fókuszt az 

elvárt vállalati kompetenciákra helyeztem, annak méretétől függetlenül. Az 

interjúkban szereplők a teljes anonimitás megtartása mellett válaszoltak az érvényben 

lévő uniós szabályozás, a GDPR hatályos rendelkezéseinek megfelelően. Az átiratokat 

a tartalomelemzés módszertanával értelmeztem. 

7.4 Kutatásmódszertan 

7.4.1Tartalom elemzés 

 

Az akadémiai és felsőoktatási rendszerekben három tágabb kategória van a kvalitatív 

kutatás tekintetében: megfigyeléses tanulmányok, mélyinterjúk és különféle írásos 

jegyzetek tartalomelemzése. A kvalitatív kutatás előnye, hogy a kutatásban résztvevők 

szabadon kifejthetik véleményüket, világnézetüket egy adott témával kapcsolatban, 

javaslatokat tehetnek, esetleg gondolataikat, értékrendjüket kontextusba helyezve 

valamilyen módon rávilágíthatnak a kutatás olyan részleteire és összefüggéseire, 

amelyekre maga a kutató korábban nem is gondolt. [180] A mélyinterjú lehetővé teszi 

továbbá a résztvevők számára, hogy megosszák tapasztalataikat egy adott témában, 

érdeklődésre számot tartó jelenségben, vagy olyan új kutatási irányvonalat jelöljenek 

ki, amely hasonlóságokat mutat. A kérdést esetlegesen más vizsgálati perspektívába 

helyezi, és módosítja a kutatás korábban tervezett lépéseit. Tapasztalatok szerint a 

kvalitatív kutatások iránti érdeklődést fokozza a személyes kapcsolat, az ismeretség, 

amely a válaszadók és a kérdezők közötti bizalmat erősítheti és felszabadultabb 

légkörben adnak választ, amely a későbbi válaszok elemzésében és analízisében 

nyújthat értékes segítséget.   

A tartalomelemzés módszere – content analyis - (továbbiakban CA) gyakran hasonlít 

a statisztikák egy korábban használt változatához, és az 50-es évekre nyúlik vissza, 

ahol kommunikációs tanulmányok részeként fejlesztették ki. A kvalitatív 
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megközelítések olyan elemző folyamatot is igényelnek, amely magában foglalja a 

kutatási kérdés megfogalmazását, a mintavételt, a kapcsolatok kialakítását a 

különböző válaszadókkal, a kategóriák felállítását és a kódolást.[181] 

A CA kezdete meglehetősen induktív, hiszen nincsenek előre definiált fogalmak, 

rendszerek, de a kutatás iránya és a kategóriák meghatározása az aktuális kutatásokon, 

kérdéseken és adott válaszokon alapul. Ezek alapján a kutatás feltárhatja az eddig 

ismeretlen vagy nem értelmezett összefüggések meglétét is, amelyek elsősorban a 

szövegen keresztül jelennek meg. [182] A tézis vagy összefüggés létezésének 

bizonyítéka éppolyan fontos, mint a kutatási felhívásokat vezérlő eredeti kérdések. 

[183] A kvalitatív CA a szemantikai kapcsolatokra is figyelmet fordít, nemcsak a 

szavak jelenlétére, hanem azok mögöttes jelentésére és tartalmára is utal. Ez túlmutat 

a szavak puszta megszámlálásán vagy a hasonló jelentést képviselő oszlopok, 

szövegtestek kategorizálásán. [184] Ezek a kategóriák túlléphetnek a nyilvánvaló 

tartalmon következtetések vagy akár látens tartalom bevonásával. 

A releváns tapasztalatok növelhetik a tanulmány érvényességét. [185] Ebből 

következően az általam megkérdezett vállalati képviselőknek nagyon fontos szerepe 

lehet a legalkalmasabb munkaerő foglalkoztatásának kiválasztásában, csakúgy, mint 

aktív szerepük a következtetések levonásában és a jövőbeni releváns javaslatok 

megfogalmazásában. Emellett úgy vélik, hogy a kvalitatív módszerekben a kutató és 

a résztvevő közötti kapcsolat gyakran kevésbé formális, mint a kvantitatív kutatás 

során. A kvantitatív mérésekkel kombinálva a kvalitatív vizsgálat jobban megértheti a 

felvetett problémával kapcsolatos kérdéseket, így optimalizálható a kutatási módszer 

minősége és hasznossága.[186] 

7.4.2 Miért alkalmas a CA a téma vizsgálatára? 

 

A kvalitatív kutatás, ellentétben a kvantitatívval, a kutatási lekérdezés ember-központú 

vagy szociológiai megközelítésként való megértésére összpontosít, tehát azért 

választottam ezt a módszert, mert a vállalati megkérdezések esetén a mélyebb 

összefüggések és relációk feltárására törekszem. Köztudott, hogy kvalitatív módszert 

alkalmaznak az emberek, az adott terület szakértői meggyőződésének, 

tapasztalatainak, attitűdjeinek, viselkedésének és interakcióinak megértésére, így ez a 

módszer sohasem numerikus adatokat generál. [185] A kvalitatív kutatás integrálása 

interdiszciplináris területeken olyan kutatási stratégia, amely fokozott figyelmet kap 
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az egymástól távoleső vagy annak látszó tudományterületek között is. Esetemben 

például kitüntetett figyelmet kapnak az Ipar 4.0 vívmányai és annak közvetlen és 

közvetett hatásai éppúgy, mint az oktatási modulok változásai, éppen ezeknek a 

hatásoknak a következtében. A kvalitatív kutatások mára felismert egyik képessége 

az, hogy új dimenziót ad az eredményekhez, amelyet csak a statisztikai változók 

mérésével nem lehet elérni, hiszen például vizsgálatomban az egyik kulcskérdés az 

volt, hogy a vállalati képviselők miben látnák a hatékonyabb munkaerőképzést, milyen 

elemekkel bővítenék az oktatást, amely adatok mérésére statisztikai vagy numerikus 

grafikonok alkalmatlanok, hiszen egy vélemény vagy javaslat megformálásáról van 

szó. Bár a kvantitatív megközelítés „megbízhatóbb módszer”, mivel számbeli és olyan 

módszereken alapszik, amelyeket objektív módon mérhető adatok támasztanak alá. 

Így a kutatásom másik pólusát a hallgatók megkérdezését, mivel jóval több elemszámú 

mintát vizsgálok ezzel a módszerrel végeztem.   

7.5 Eredmények 

A kapott válaszok alapján és a másodlagos szakirodalom tanulmányozása után a 

tisztán tartalomelemzés, Content Analysis (továbbiakban CA), mint módszer 

alkalmazása mellett döntöttem, ahogy azt az előző fejezetben már indokoltam is. Az 

interjú egyik kérdése így hangzott: „Véleménye szerint felkészíti-e az egyetemi 

oktatás a hallgatókat a jelenlegi munkaerő piaci kihívásokra?” Ezt azért tartottam 

fontosnak megkérdezni, mert kiindulópontja lehet tágabb értelembe vett 

összefüggések keresésének a végzett mérnök hallgatók foglalkoztathatóságát illetően. 

A válaszadók többsége, nem elégedett meg az igen-nem válasszal, hanem 

szükségesnek érezte a bővebb kifejtést, magyarázatot vagy indoklást, így biztosítva 

azt az összefüggés rendszert, amely további kérdések és kutatások csatornái lehetnek. 

A válaszok alapján három nagyobb csoportot állítottam fel. Mindenütt sorszámmal 

jeleztem az interjúvolt személyt, mert mind a cégek, mind a személyek adatai 

anonimek, a vonatkozó GDPR szabályok figyelembevételével.  A válaszok táblázatos 

összefoglalásánál kitűnt, hogy akadnak olyan válaszadók, akiknek válaszai több 

csoportba is besorolhatók, amelyeket a válaszoknak megfelelően több helyre is 

beillesztettem.  

Tovább elemezve és összehasonlítva a kapott válaszokat, újabb csoportokat és 

összefüggéseket lehet elkülöníteni, annak vizsgálatával, hogy az egyes válaszadók 

milyen körülményeket, szempontokat vettek figyelembe a kérdés megválaszolásakor. 
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Az egyik jól elkülöníthető vélemény szerint az egyre dinamikusabban fejlődő világban 

az egyetemi oktatás nem tudja, de mások szerint nem is feladata a teljes körű piaci 

megfeleltetés. A válaszok alapján az is jól lehatárolható tendencia, hogy az egyetemi 

képzés jelentősége és lehetőségei kettősek, illetve felemások: egyfelől nem 

rendelkeznek teljes kapacitással ahhoz, hogy a megfelelő képességekkel a teljes ipari 

kompetencia illeszkedést lefedjék, mert az ipari innováció jóval gyorsabb, mint az 

felsőoktatás átalakítása, ugyanakkor a felsőoktatási intézmények teljes kapacitással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a jövő tudósait képezzék. Ezért az a javaslat olvasható, hogy 

a teljes piaci lefedés helyett globális kompetenciákat, angol nyelvet, kiberbiztonságot, 

műszaki és technikai gyakorlati ismereteket kell jóval szélesebb körben - főleg 

műszaki szakokon – oktatni. Valamint az önismeret mellett arra is megtanítani a 

hallgatókat, hogy a saját készségek és kompetenciák fejlesztése, elmélyítése 

folyamatos feladat és 5-6 évente szükség lenne egy-egy újabb készség vagy ismeret 

elsajátítására, vagy a már meglévők elmélyítésére esetleg frissítésére.  Egy másik 

csoport tagjai a gyakorlati-technológia ismeretek mélyebb ismeretére hívta fel a 

figyelmet, ahol nem annyira az ipar, mint a felsőoktatás felelőssége a képzés 

irányváltása. A harmadik csoportot azok képviselik, akik az alapvető kompetenciák 

hiányában látják a legfőbb problémát, úgymint az önismeret hiánya, rendszerszemlélet 

vagy olyan globális ismeretek hiánya, melyek gyarapítása és elsajátítása nem csak 

vagy elsősorban a felsőoktatás feladata, sokkal inkább a tanulmányok kezdetétől, azaz 

az általános iskolától kezdődő kompetencia-csomag elsajátítása kellene, hogy legyen. 

Emellett fontosnak tartják kiemelni a projekt vagy probléma alapú oktatást, ahol a 

hallgatók egy-egy projekten vagy problémán egy-egy szemeszter keretén belül 

dolgoznak csoportban, és amelynek végén számot kell adniuk a csoport által kínált 

megoldásokról a korábban megadott szempontok alapján. Több válaszadó kiemelten 

fontosnak tartja a kommunikációs és prezentációs készségek elmélyítését az egyetemi 

évek alatt, éppúgy, mint a csapatmunkát, illetve a változásokhoz történő rugalmas 

alkalmazkodást. Ha a felsőoktatással elégedett csoport tagjait vesszük górcső alá, 

akkor elmondható, hogy a legmarkánsabban az derül ki a válaszokból, hogy a 

hallgatók maguk is felelősek azért, hogy az egyetemi évekből mennyit profitálnak, 

azaz mennyire befogadók, motiváltak az egyes tárgyak esetében, illetve az egyéni 

felelősség kérdésében milyenek a mutatóik. Egyetlen válaszadó úgy ítélte meg, hogy 

a felkészítettség sokkal jobb, mint az volt 10-15 éve, mert a kommunikáció és az 

igények felmérése kölcsönösen megkezdődött az ipari és az akadémiai oldal között. 
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Elhangzott az is, hogy a hallgatók IT felkészültsége megfelelő, ehhez csak az illető 

munkahelyen kell szakma-specifikus kiegészítéseket tanítani, amely nem egyetemi 

feladat. Ugyanehhez a gondolathoz kapcsolódik tematikusan az a vélemény is, hogy 

nem elegendő harcolni a hallgatóknak a kettesért, sokkal inkább motivált a szakma 

iránt valóban érdeklődő hallgatói csoportok kialakítása lehet a végcél. Ezekhez 

kapcsolódóan konkrét ajánlások is születtek, nevezetesen, „a BSc esetében a 

gyakorlati időszakot részletesebben szabályozni és ellenőrizni a valós munkavégzést, 

a mentori programot szélesíteni oly módon, hogy az oktatókhoz beosztani az adott 

tankör diákjait. MSc esetében a több tervezési és önálló projekttervezési feladatot – 

projekt tervek készítését magyar és angol nyelven - adni, projektek IT támogatását 

gyakorlatban is oktatni”, hogy a munka világába azonnal, könnyen beilleszthető 

végzősök kerüljenek az iparba. Egy másik válaszadó szerint „életviteli, karrierépítési 

tanácsokkal kellene ellátni a hallgatókat és nem csak a szűken vett szakmai ismereteket 

kellene számonkérni,” – ezzel is megkönnyítve a pályakezdést, hogy a megszerzett 

diplomáikkal milyen tágabb lehetőségek nyílnak meg előttük, hol, milyen pozíciókban 

tudnak elhelyezkedni, milyen készségek és kompetenciák fejlesztése mellett. 

Az 2. táblázat foglalja össze az interjúalanyok különböző narratíváit 

3. táblázat Az egyetemi oktatás adekvátsága az ipar által elvárt kompetenciák tükrében  

Forrás: szerző saját szerkesztése a [187] alapján 

az egyetemi oktatás 

megfelel a munkaerő piaci 

kihívásoknak 

az egyetemi oktatás 

részben felel meg a 

munkaerő piaci 

kihívásoknak 

az egyetemi oktatás 

nem felel meg a 

munkaerő piaci 

kihívásoknak 

„sokkal jobban, mint 10-15 

évvel ezelőtt. ez annak 

köszönhető, hogy sokkal 

szorosabb az egyetemek és a 

munkaadók kapcsolata, 

együttműködése a hallgatók 

érdekében, mint a korábbi 

években.” (I1) 

 

 

“A környezet olyan 

gyorsan változik, hogy 

szerintem nehéz 

felkészülni rá. (I3) 

„A gyakorlati 

informatikai ismeretek 

terén a 

biztonságtechnikában is 

fejleszteni kell a 

felsőoktatást az aktív 

projektekben való 

proaktív részvétel 

segíthet. „ (I2) 

 

 

„képzettségi lehetőséget 

tekintve – megfelelően 

motivált hallgatók esetében 

– inkább igen...(I5) 

“...„...több gyakorlati 

feladatra lenne szükség, 

gyár- és céglátogatás, 

ahol a hallgatók 

közelebb kerülnének 

minden munkához és 

funkcióhoz […] .hogy 

lássák az ok-okozati 

összefüggéseket (I4) 

“Nem részesülnek kellő 

gyakorlati képzésben, és 

bizonyos területeken nem 

kapnak olyan 

technológiai tudást, 

amely megfelelne a 

jelenlegi piaci 

elvárásoknak…”  (I6) 
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 „Ha a tanulók nyitottak és 

befogadóak a tananyagra, 

akkor szerintem igen..., ha 

elsajátíthatják a vezetői 

készségeket, vagyis képesek 

jó visszajelzést adni, 

rangsorolni, felelősséget 

vállalni a döntésekért és 

precízen és időben dolgozni, 

akkor igen. Ezek a készségek 

nem feltétlenül kreatív 

készségek, de ugyanolyan 

fontosak.” (I10)  

 

 

“Inkább a vállalati 

képzéshez nyújt 

szakmai alapot. Ha jól 

kihasználjuk az 

egyetemi oktatás 

nyújtotta lehetőségeket, 

megtarthatjuk a 

munkaerőt.” (I7) 

 

 

 

„…a fiatalokat nem lehet 

felkészíteni, mert sokféle 

a kereslet.” (I8) 

 

“Inkább szakmai alapokat ad 

a céges képzésekhez. Ha azt 

jól kihasználjuk, akkor 

megtartható a munkaerő és 

igény szerint képezhető.” 

(I12) 

 

 

“csak kis részben” (I9) 

„…a szabványosítás 

nagyon gyenge az 

Európai Unióban, ezért 

sok vállalat maga fejleszt 

olyan alkalmazásokat, 

amelyek kezdetben több 

embert és több időt 

igényelnek. A 

felsőoktatás talán többet 

tehetne ezen a téren.“ 

(I11) 

„Aki nyitott és befogadó a 

tananyagra, azt úgy 

gondolom, igen.” (I15) 

„Azok a jelöltek jutottak 

tovább, akik már az 

egyetemi évek alatt is 

dolgoztak, vagy önálló 

felelősséget kaptak a 

kezükben a 

felsőoktatásban” (I15) 

„nem készíti fel a 

hallgatókat az egyetem, 

az ipar igénye jóval 

dinamikusabban változik, 

mint maga a 

felsőoktatás.” (I12) 

 „A nemzetközi és hazai 

tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a projektalapú oktatás 

jelentősen javítják a 

hallgatói motivációt és 

felelősségvállalást, ami a 

majdani munkahelyeken is 

kiemelt fontosságúak és 

elvártak.” Ennek a 

korosztálynak az általános 

IT képességei megfelelőek, a 

szakterületen használt IT 

alkalmazások és eszközök 

ismerete viszont fontos, ami 

- véleményem szerint - az 

iparral való 

együttműködésben 

biztosítható napra készen.” 

(I17) 

„nem igazán készíti 

fel…” 

„kiszámíthatatlanul, 

sokszor észszerűtlenül, 

rapid módon változó 

jogi környezet mellett 

ez nehezebb” (I16) 

„Globális tudásra és 

szisztematikus 

megközelítésre van 

szükségünk. Ezek 

hiányoznak az 

oktatásból.” (I13) 
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“…a 

hallgatók…folyamatosan 

mélyítsék el 

kompetenciáikat” (I21) 

“Sok szempontból igen, 

és sok szempontból 

nem.” (I17) 

„Nem készíti fel a 

diákokat. Az egyetemek 

nem ismerik 

mélyrehatóan az iparág 

igényeit.” (I14) 

“…széles körű alapok mellé 

lehetne speciális tárgyakat 

választani.”(I22) 

“Aki valamilyen 

gyakorlaton, vagy 

egyetem melletti 

munkán mar dolgozott, 

szerintem nagyobb 

valószínűséggel tud 

egyszerűbben 

beilleszkedni es utána 

hatékonyabban vagy 

könnyebben helyt állni 

egy keményebb 

elvarasokat támasztó 

munkahelyen.” (I18) 

„Hiányzott az 

önismeretük, tanult 

sablonválaszokkal 

érkeztek, az egyetemi 

képzés önmagában nem 

készíti fel a hallgatókat a 

munka világára. (I15)”  

 „BSc esetében a 

gyakorlati időszakot 

részletesebben 

szabályozni és 

ellenőrizni a valós 

munkavégzést, MSc 

esetében a több 

tervezési és önálló 

projektevezési feladatot 

– projekt tervek 

készítése magyar és 

angol nyelven - adni, 

projektek IT 

támogatását 

gyakorlatban is oktatni 

Eredmény: gyorsan 

beilleszthető 

munkavállalók, jól 

képzett kezdők, akik 

motiválnak! (I20) 

„Az egyetemi oktatás 

nem igazán készíti fel 

őket.” (I16) 

 “…nemcsak szakmai 

kompetenciákat kellene 

számonkérni…”(I21) 

„Az elméleti tudást igen, 

a gyakorlatit részlegesen 

és a különböző speciális 

eszközök, módszerek és 

alkalmazások sok esetben 

csak már a 

munkaerőpiacon 

kerülnek a hallgatók 

látókörébe.”(I17) 

 “…széleskörű 

gyakorlati tudáson 

alapuló elméleti 

képzés…”(I22) 

Egyértelműen hiányolom 

a kiberbiztonsági képzés 

szélesebb körű oktatását 
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főképp a műszaki 

szakokon (I18) 

  “A jelenlegi 

munkaerőpiac igen 

gyorsan változik. Nem 

készítjük fel a hallgatókat 

arra, hogy legalább 5-6 

évente tanuljanak új 

dolgokat, szerezzenek új 

végzettségeket és 

folyamatosan mélyítsék 

el a saját 

kompetenciáikat, 

tartsanak lépést a szakmai 

trendekkel.”(I19) 

 

Probléma felvetés: Milyen kompetenciák szükségesek az Ipar 4-0-hoz kapcsolódó 

paradigmaváltáshoz? 

Eltérések mutatkoznak a foglalkoztathatósági készségek jövőképében a felsőoktatási 

hallgatók és a munkaadók perspektívái között. A kutatásom másik célja, hogy 

feltérképezzem a felsőoktatásban tanuló vagy onnan kikerülő hallgatóktól elvárt 

foglalkoztathatósági készségeket és egy „kompetencia térképet” készítsek az 

összegyűjtött adatokból.  

Az eredmények azt mutatják, hogy bár a tudásalapú kompetenciáknak megvan a maga 

nagyon fontos jelentősége, napjainkban ezek tovább bővíthetők puha, kemény, érzelmi 

intelligenciához kapcsolódó és digitális készségekkel is.  

A kapott válaszok alapján öt kompetencia csoportot különítettem el, amelyekbe 

besoroltam az ipari elvárásokat. A kutatás első szakaszában felállított három 

kompetencia csoport nem bizonyult elegendőnek, mert a tartalomelemzés módszerével 

a válaszok alapján újabb kategóriákat azonosítottam, amelyeket a másodlagos 

szakirodalomi tanulmányozások is alátámasztottak. A legtöbb megkérdezett abban 

egyetértett, hogy a digitális korban pusztán szakmai tudáson alapuló kompetenciák 

már nem elegendőek a sikeres elhelyezkedéshez, mert azok mellé az idegennyelv 

ismerete, a csapatjáték, a rugalmasság vagy például a lelki kiegyensúlyozottság 

ugyanúgy szükséges. Többen utaltak rá, hogy a tanulni akarás és a fejleszthetőség – 

mint adott munkahelyhez kötött lehetőség – szintén döntő szerepet játszhat a 

kiválasztásban. A digitális készségek közül szakmai profilhoz kapcsolódóan a kiber 
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kultúrát és jártasságot, valamint a felhasználói szintű MS Office használatát nevezték 

meg, mint alkalmazhatósági feltételt. 

 

       8. ábra Elvárt vállalati kompetenciák az Ipar 4.0 tükrében 

      Forrás: saját szerkesztés 

1. Soft vagy puha készségek alatt azon tulajdonságok és készségek összességét 

értem, amelyek egy adott környezetben élő személy szociális viselkedését tükrözik. 

[188] Ezek alapvetően nem kognitív készségek, hanem azok, amelyek alkalmassá 

teszik a munkavállalót, hogy irányítani tudják a másokkal való humán interakciót 

[189] azáltal, hogy egyre inkább válnak alkalmazkodóvá, interdiszciplinárissá és 

nyitottá a folyamatos tanulásra. [190] Ezért ebbe a csoportba sorolom többek között a 

csapatmunkát, amely egy olyan sajátos készség, amelyet a legtöbb megkérdezett 

vállalat preferál és elvár, a gyors változásokkal való megbirkózás, a beszállítók és 

ügyfelek irányába mutatott tárgyalási és szolgáltatás-orientált készség, a szakmai 

fejlődésre és tanulásra való nyitottság, valamint a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

kompetenciák is idetartoznak. E csoport szintén fontos eleme a nyelvi kompetenciák, 

valamint a fejleszthetőség.  

 

Saját kutatási adatok:  

1. „…szükség van az innovációra, de nem minden tevékenységet lehet megoldani 

technikával, nyilván nem is cél…(ezért) az alkalmazkodóképesség, a változásokhoz 

való rugalmas hozzáállás szerepe felerősödött.” 
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2. „...a technikai és technológiai fejlődés növeli a hatékonyságot…ezért fontos, 

hogy csapatjátékos legyen, mert rengeteg területtel és munkatárssal kell együtt 

dolgoznia egy állandóan változó jogi környezet mellett.” 

3. „…nemcsak a vállalati rendszerünket kell digitális alapokra helyeznünk, hanem 

az oktatást is…ezért elsődlegesen a következő kompetenciákat keressük a jelöltekben: 

a tanulásra való hajlandóság, csapatmunka és konfliktus kezelés, változásmanagment 

kompetenciák.” 

4. „…az adott munkakörhöz elengedhetetlen kompetenciák az értékesítési attitűd, 

ügyfél-központúság, empatikusság és a folyamat-fejlesztésekhez elengedhetetlen közös 

gondolkodás.”   

5. „…nem látjuk még, hogy mennyire gyorsan fogják a gépek átvenni az emberek 

helyét…kompetenciák szintjén az alábbiakat vizsgáljuk: változás management és 

vállalkozói attitűd.” 

6. „…projekt tervek készítése magyar és angol nyelven, valamint a gyorsan 

beilleszthető (alkalmazkodni tudó) munkavállalók. Főként csapatjátékosokkal van 

lehetőség a biztonsági feladatok többségének kifogástalan teljesítésére.” 

7. „…a csoportteljesítmény elsőbbsége az egyéni teljesítménnyel szemben.” 

 

2. Hard vagy kemény készségek alatt értem, az egy adott foglalkozásra vonatkozó 

speciális tudást, amelyeket technikai készségeknek is nevezhetünk. Az ezekkel a 

készségekkel felruházott munkavállalók alkalmasak egy mesterség vagy munkakör 

gyakorlásához, vagy olyan munka ellátásához, amely különleges ügyességet, 

képzettséget vagy tapasztalatot igényel. [191] Ezek a készségek leggyakrabban a 

vállalatoknál szerzett készségek egy szűkebb munkaterületen és állandóbb 

környezetben. Bár ezeket a készségeket gyakran tekintik gyakorlati munkának, ezek 

nem korlátozódnak csupán erre manapság. Ebbe a tipológiába eshetnek például az 

adatokkal való munkafolyamatok, a szoftverrel vagy akár elvont know-how-val 

történő folyamatkezelés, vagy például a statisztikai módszerekkel és technikákkal 

dolgozók kompetenciái, a kiberbiztonsággal foglalkozók speciális eseti megbízásai 

is.[192] 

Saját kutatási adatok: 

1. „…a mi területünkön a műszaki, mérnöki kompetenciák elengedhetetlenek.” 

2. „…nukleáris szakismeretek, részben „on the job”, részben szakmérnöki 

képzéssel. Államigazgatási és jogszabályi tapasztalat és pénzügyi kompetenciák.” 
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3. „…modern gépparkunk lehetővé teszi a gépiparhoz kapcsolódó szaktudás 

fenntartását.” 

4. „…a digitalizáció technológiai robbanást okozott, ezért kiemelt szerepet kap a 

releváns szaktudás.” 

5. „…Az Ipar 4.0 szemléletváltást követel, ezért integrátorként és nem termelő 

vállalatként a digitális rendszerekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai 

hozzáértés az elvárt jellemző új belépők esetében.” 

6. „…a hatékonyság növelése az automatizálással kimutatható (banki műveletek, 

ipari termelés stb.), ezért a szakmai ismeretek és tapasztalat a fontos.” 

7. „…a nukleáris szaknyelv ismerete, amelyhez néhány év ezen a területen 

szükséges, mert nincs iskolarendszerű szaknyelvi képzés. „Külügyes” és protokoll 

ismeretek is fontosak.” 

 

3. A kognitív készségek alatt azokat az intellektuális képességeket értem, amelyek 

lehetővé teszik a tanulást. A kognitív készség a tanulás képessége, támogatja egy adott 

tárgy vagy feladat elsajátítását, megoldását és teljesítését. Az értelmi intelligencia (IQ) 

a másik gyakori kifejezés erre a kompetenciára. [193] Tanulmányokat és modelleket 

dolgoztak ki, hogy rámutassanak a gazdasági növekedés és a kognitív készségek 

szintje közötti kapcsolatokra. Azaz ahol nagyobb kognitív képességekkel rendelkező 

egyének száma, az országok jobb pénzügyi növekedést érnek el. [194] Továbbá úgy 

gondolják, hogy a kognitív tulajdonságok figyelembevétele a fejlesztés során az új 

technológiai rendszerek és az azokhoz kapcsolódó feladatok jobb elvégzéséhez 

vezetnek. 

Saját kutatási adatok: 

1. „…szempontok a kreativitás, tudás és a kritikai észrevételekhez való 

hozzáállás.” 

2. „… a legfontosabb kompetenciák a…produktivitás és elszámoltathatóság, 

önálló munkavégzés és probléma megoldás.” 

3. „… elsősorban a hosszútávú motiválhatóság és tanulásvágy (alapján 

választunk)” 

4. „…ha egy munkavállaló tanulni és dolgozni akar, akkor felvesszük és elindítjuk 

a belső képzését.” 

5. „…képesek megragadni a lényeget, mert a vállalati információ-tengerben 

mérlegelni és fontossági sorrendet kell felállítani.” 



69 

 

6. „…továbbá a tanulásra való hajlandóság és a hatékony probléma megoldás.” 

7. „…a munkavállaló legyen nyitott az újdonságokra és legyen igénye a 

fejlődésre.”  

8. „…a kritikai gondolkodás szerepe felerősödött.” 

 

4. Az érzelmi készségeket vagy érzelmi intelligenciát a viselkedést irányító 

késztetésnek vagy önállapotnak nevezik, és ez koncepció és tanulmányai 1995-ben 

Daniel Coleman könyvének megjelenésével váltak a tudományban ismertté.  [195] Az 

érzelmi intelligencia (emotional intelligence) az érzelmek észlelésének, megértésének 

és szabályozásának képességei. [196] A tanulmányok egyetértenek abban, hogy ez a 

kompetencia erősen befolyásolhatja és hozzájárulhat az elégedettséghez, 

elkötelezettséghez, motivációhoz, a dolgozói teljesítmények fokozásához, a minőségi 

döntéshozatalhoz, mert egyénhez kötött teljes kontrol tevékenységet támogat.  [197] 

Sőt, a kutatásokból az is kiderült, hogy a magas EQ-val rendelkező személyekkel 

könnyebb sikereket elérni, mert kötelezettségvállalásaikban, akár személyes vagy 

szakmai, jobb készségekkel rendelkeznek az új kihívások kezelésére, valamint a 

frusztrációval és stresszel szembeni ellenálló képességük jóval elasztikusabb. [198] 

Saját kutatási adatok:  

1. „…képes legyen saját álláspontot kialakítani és megvédeni azt…” 

2. „…mindenhol jellemző alkalmazkodókészség…” 

3. „…kompetenciák szintjén: drive…” 

4. „…jó stressztűrő képessége legyen…” 

5. „…lelki kiegyensúlyozottság…” 

6. „…önismeret..” 

7. „…önállóság és self-branding…” 

8. „…önfegyelem és a kritikai észrevételekhez való hozzáállás…” 

9. „…elengedhetetlen az affinitás…” 

 

5. A digitális készségek a digitális tartalom megértésének és használatának 

képességei. A digitális készségek olyan képességekre utalnak, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az egyén digitális médiát (azaz számítógépeket, eszközöket, hálózatokat) 

működtessen és alkalmazzon.[199]. Továbbá, hogy a jelölt ismerje a fő számítógépes 

alkalmazásokat, mint szövegszerkesztés, táblázatok, adatbázisok, információtárolás és 

-kezelés, valamint az internet és az elektronikus médián keresztüli kommunikáció (e-
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mail, hálózati eszközök) lehetőségeit és annak lehetséges kockázatait. [200] Tudja 

használni az IKT eszközöket információmegosztásra és együttműködésre éppúgy, 

mint tanulásra és kutatásra. A szükséges készségek közé tartozik az információ 

keresésének, összegyűjtésének és feldolgozásának képessége, valamint kritikus és 

szisztematikus felhasználása, a relevancia felmérése és a valódi és a virtuális 

megkülönböztetése. [201] Az egyéneknek rendelkezniük kell olyan készségekkel is, 

amelyek alkalmassá teszik őket a komplex információk előállítására, bemutatására és 

megértésére szolgáló eszközök használatára, valamint a hozzáférés, keresés és 

felhasználás képességével az internet alapú szolgáltatások terén. [202] 

Saját kutatási adatok: 

1. „…komoly paradigmaváltást igényel(ne) a digitalizáció…belső vállalati szinten az 

Ipar 4.0 megfeleltetés a legfőbb kihívás munkavállalói szinten” 

2. „…a digitalizációnak nagy jelentőséget tulajdonítok, a szolgáltatások fejlődésével 

a humán terület is fejlődik…így a foglalkoztatható hallgatók is” 

3. „…a digitális világban kiemeleten fontos a biztonság (online kereskedelem, banki 

műveletek, ipari termelés)…(a vonatkozó) szakmai ismeretek (fontosak) 

4. „…AI nagy előrelépés, jelenleg is sok analitikai megoldást alkalmazunk…szakmai 

képzettség…” 

5. „…elengedhetetlenek a MS ismeretek (Word, Excel, Outlook, internet használat) 

6. „…digitális termelői gépsorok és digitális alapokra helyeztük a belső oktatási 

rendszerünket is…” 

7. „…tudják használni az Excelt és a ppt-t, tudjanak prezentálni…” 

8. „Ma már elengedhetetlen a számítástechnikai ismeret erős felhasználói szinten, 

esetleg alap programozói képesség.” 

9. „…alapszintű IKT ismeretek (főleg emailezés, számlázás és közösségi média 

felületek kezelése) 

7.6 Konklúzió 

 

A digitalizáció korában, amelyet olyan egyéb körülmények is árnyalnak, mint a 

COVID-19 világjárvány vagy valós háború az intelligens technológiák szerepe 

felgyorsul nemcsak globálisan, hanem a foglalkoztathatóság területein is. Az 

interkontinentális kereskedelem és a globalizáció, a környezeti fenntarthatóság, mint 

az egyik legnagyobb globális probléma, az intelligens városok, a növekvő gazdasági 
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és társadalmi egyenlőtlenség, valamint a politikai feszültség vagy bizonytalanság 

drámai módon befolyásolhatják, hogy a munkahelyek és ezzel szoros összefüggésben 

a karrier lehetőségek hogyan alakulnak. Az egyetemek nem mindig képesek lépést 

tartani ezekkel a változásokkal, és ennek megfelelően állandóan változtatni 

tanterveiket, jóllehet nagyon sok innovatív és előremutató tárgy és képzés választható 

a jelenlegi oktatási rendszerben. Egyik megoldás az lehet, a javaslatok alapján, hogy 

az általános ismeretek oktatása mellett hangsúlyt kap a digitális készségek elmélyítése, 

valamint a soft készségek oktatása is. Fontos lenne az is, hogy ezeket a készségeket ne 

csak a felsőoktatás keretében tanítsák, hanem már az alapfokú oktatásban is elkezdjék. 

Az 2. táblázatban a felsőoktatás adekvátságára vonatkozó válaszok azt mutatják, hogy 

az egyetemeknek további lépést kell tenniük annak érdekében, hogy tanterveikbe 

beépítsék a kortárs szakterületek ismeretanyagát, az oktatók is legyenek eltökéltek a 

még kiterjedtebb gyakorlati ismeretek oktatásában.  

Szintén elengedhetetlen lenne az érintett iparági szereplőkkel még szorosabb kapcsolat 

és aktív partnerség kialakítása, hogy tudjuk, milyen új tantárgyakat kell beépíteni a 

tantervekbe, és milyen kompetenciákat kell erősíteni. 

7.7. Kutatás módszertan: Kvantitatív kutatás 

 

Kutatásom másik felét egy kvantitatív módszerrel elvégzett kutatás teszi ki. A 

kvantitatív kutatás egy sor olyan módszert ölel fel, amely a szisztematikus vizsgálattal 

foglalkozik statisztikai vagy számszerű adatok felhasználásával. Ezért mennyiségi 

mérést foglal magában, és feltételezi, hogy a vizsgált jelenség mérhető. A kvantitatív 

kutatás célja, hogy méréssel adatokat gyűjtsön és ezeket az adatokat elemezve 

trendeket és összefüggéseket állítson fel, valamint, hogy az elvégzett méréseket 

ellenőrizze. A kvantitatív kutatásban a kutatástervezésnek két nagy kategóriája van, a 

kísérleti és felmérés/kérdezés alapján megvalósuló kutatás. Ezutóbbi a leggyakrabban 

kérdőívek kitöltésével járnak, de lefolytathatók interjúval vagy megfigyeléssel is. 

Kiválóan alkalmasak nagy mennyiségű adat gyűjtésére és a minták vagy populációk 

leírásához. [203] A kvantitatív kutatás a vélemények számszerűsítésére is 

alkalmazható, pl. attitűdök és viselkedésminták kimutatására, hogy a kutató megtudja, 

hogyan érez, mit gondol egy bizonyos csoport vagy a populáció egy része. [204] A 

kvantitatív kutatás ugyanakkor alkalmas egyes jelenségek magyarázatára is: pl. milyen 
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tényezők befolyásolják a mérnök hallgatók sikerét a munkaerő piacon?  Végül pedig 

kvantitatív kutatás végső soron különösen alkalmas a hipotézisek tesztelésére. [205] 

A fent említett szempontokat figyelembe véve az elsődleges kutatási célom az volt, 

hogy rávilágítsak arra, hogy az Óbudai Egyetemen a gépész és biztonságtechnikai 

mérnök és műszaki menedzser hallgatók milyen készségeket tartanak fontosnak a 

jövőbeli karrierjük szempontjából, melyek készségek oktatását tartják 

elengedhetetlennek az egyetemen, valamint, hogy a nemzetközi tanulmányok, illetve 

az ösztöndíjak során mely készségek fejlesztését tartják a hallgatók fontosnak. A 

kutatás másik célja az volt, hogy részletesen feltárja, hogy az Óbudai Egyetemen 

tanuló mérnökhallgatók mely soft készségeket tartják fontosnak foglalkoztathatóságuk 

szempontjából, és végül miben különböznek egymástól a mérnök és a műszaki 

menedzser hallgatók az ilyen készségekhez való hozzáállásukban.  

7.8 Kutatási adatok 

A kutatásban az Óbudai Egyetem másod évfolyamra járó egyetemistái vettek részt. 

Jelen tanulmány egy szélesebb körű kutatási projekt része, amely a hallgatók 

foglalkoztathatósági készségekhez szükséges digitális kompetenciáinak felmérésén túl 

az oktatók kompetenciák elvárását, valamint a hallgatók munkaerő-piaci elvárásait is 

felmérte. A másodéves egyetemisták voltak a célcsoport, mivel az első éves hallgatók 

felsőoktatási tanulmányaikban újak, és más prioritásokkal rendelkeznek, mint a 

foglalkoztathatósági készségekre való összpontosítás, hiszen tanulmányaik legelején 

járnak. A harmadéves hallgatók viszont már nagy számban dolgoznak, és a 

szakterületükhöz szükséges tudás megszerzésére koncentrálnak. A felmérésben való 

részvételhez a résztvevők hozzájárulása megtörtént, és 165 diák töltötte ki a kérdőívet, 

amelyből 147 válasz volt elemezhető. A felmérést követően az összegyűjtött adatokat 

megtisztítottuk, hogy csak a megfelelően megválaszolt felméréseket őrizzük meg a 

további elemzéshez. A 165 válaszból a résztvevőket a következő kritérium alapján 

kizártam: 

1. nem válaszoltak időben; 

2. több választ választottak, mint amennyit kértem tőlük; 

3. nem válaszoltak minden kérdésre, vagy egyáltalán nem válaszoltak. 

Az adatok elemzése a megfogalmazott három hipotézisre fókuszált. A következő 

részek bemutatják a felmérés eredményeit, és megvitatják a következményeket és a 

korlátokat. A hallgatók közel kétharmada (65,3%) gépész-biztonságtechnikai mérnök 
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szakra iratkozott be, míg 34,7%-uk műszaki menedzser szakos. Mindannyian 19-22 

év közöttiek. A mérnökhallgatók 98%-a férfi, 2%-a nő, míg az üzleti karon a nők 63%-

a és a férfiak 37%-a vett részt ebben a kutatásban. A Bánki Karon felülreprezentáltak 

a férfiak, míg a Keleti Karon kiegyensúlyozottabb a férfi-nő arány. Megjegyzendő, 

hogy ebben a vizsgálatban elsősorban a hallgatók orientációjára, nem pedig nemére 

helyeztem a hangsúlyt. Az 3. táblázat a résztvevők jellemzőit írja le. 

4. táblázat A résztvevők eloszlása 

    Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatási kérdéseket egy szakirodalmi feldolgozási folyamat és 22 magyarországi 

iparági képviselőkkel folytatott mélyinterjú eredményeként dolgoztam ki a szükséges 

foglalkoztathatósági készségekről és digitális kompetenciákról alkotott nézeteikről és 

véleményükről. [187] A kérdések kiválasztását a Világgazdasági Fórum [206] által 

azonosított 10 legfontosabb munkahelyi készség is támogatja, amelyek 2025-re 

várhatóan a következők leszenek.  

Tétel Kategória        Százalék (%) 
Kar Bánki Kar 

Biztonságtechnika és 
Gépészmérnöki Kar  

Keleti Kar 
Műszaki Management 

65.3 
 

34.7 

Kor 19-22 100 
Nem   
Mérnöki Kar 
  

Férfi 
Nő 

98 
2 

Gazdasági Kar Férfi 
Nő 

37 
63 



74 

 

 

9. ábra Top 10 skills by 2025 WEF 

Saját szerkesztés a [206]alapján 

Az én kutatásomban tizenegy készség szerepelt a felmérésben, és a hallgatókat arra 

kértem, hogy válasszák ki a számukra három legrelevánsabbat. Összehasonlító 

vizsgálatot végeztem két kar hallgatóinak megkérdezésével.  

A kutatás 2019-2020-ban, részben a járvány miatti zárlat idején zajlott. Az egyik karon 

Google kérdőívet alkalmaztam internetes felmérésen keresztül. A kérdőívet az Óbudai 

Egyetem két karának hallgatói között osztottam ki. A Bánki Karon a felmérés papír 

alapon, tantermekben zajlott, ahol a hallgatók 10-15 percet kaptak a válaszadásra. Az 

Keleti Karon a távoktatás és tanítás COVID-19 szabályozása miatt online formátumot 

használtak a hallgatók. Az anonimitás, az Európai Uniós GDPR szabályozásoknak 

megfelelően biztosított volt, a válaszokat automatikusan rögzítettem egy online 

adatbázisba, vagy közvetlenül kaptam meg papír formátumban, név nélkül. 

Kutatási kérdések: 

1. Véleménye szerint mely képességek fejlesztése a legfontosabb az egyetemi évek 

alatt?  

A felmérésben a következő készségek szerepeltek: (1) kreativitás, (2) technikai és 

informatikai felkészültség, (3) problémamegoldás, (4) döntéshozatali technikák 
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elsajátítása, (5) elemző gondolkodás és készségek, (6) kommunikációs készség, (7) 

csapatmunkában való részvétel, (8) szaktudáshoz kapcsolódóan szerzett ismeretek, (9) 

műszaki és matematikai ismeretek, (10) idegen nyelvi ismeretek, valamint (11) 

önmenedzselés. A hallgatókat arra kértem, hogy válasszák ki a véleményük szerint 

három legfontosabb készséget. 

2. Miért tartja fontosnak az Erasmus képzésben vagy Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjjal szerzett tapasztalatait? 

Hét, főleg puha készség került felsorolásra, amelyek közül választhattak a tanulók. 

Ezek a lehetőségek a következők voltak: (1) fejleszti a nyelvtudást és az idegen nyelvi 

kommunikációt, (2) bővíti a hálózatépítést és a hálózatépítést, (3) fejleszti a nemzetközi 

normákhoz való alkalmazkodási készségeket, (4) megismeri az idegen kultúrát, 

gondolkodásmódot, ill. mentalitás, (5) új kutatási platformok, projektek lehetőségét 

teremti meg, (6) új megközelítést ad a tananyag felépítéséhez, értelmezéséhez (7) 

könnyebben elfogadja a másságot. A tanulókat arra kérték, hogy válasszák ki a rájuk 

vonatkozó három legfontosabbat. 

3. Ön szerint milyen legyen a modern egyetemi oktatás?  

A hallgatók véleményének elemzésére a következő lehetőségek kiválasztása állt 

rendelkezésre: (1) csökkentse a hagyományos előadások/tanórák számát (2) tegye 

elérhetővé digitálisan az összes jegyzetet (3)biztosítsa a személyes kontaktust az 

oktatóval, amikor magyarázat szükséges a megértéshez (4) biztosítson lehetőséget az 

ipari tapasztalatokra (5) legyen ún. „blended learning”: az oktatói magyarázat és az 

elektronikus jegyzet egészítse ki egymást (6)az itthon elsajátított anyag legyen 

beépíthető külföldi hasonló intézmények tananyagába (7) biztosítsa a külföldi 

egyetemeken történő tanulást vagy tapasztalatszerzést esetleg kutatást (kredit 

elismeréssel) (8) legyen több projekt munka 

4.Véleménye szerint a frissen végzett hallgatók munkavállalói sikerei mitől 

függnek?  

A kérdéshez hét állítás tartozott, és a hallgatókat arra kértem, hogy az állítások közül 

a számukra három legfontosabbat jelöljék meg. Az alábbi állítások közül 

választhattak: (1) az egyetemen megszerzett tudástól (2) a stabil idegen nyelvtudástól 

(3) a hallgató szakmai elhivatottságától (4) a kiváló (szakmai) kapcsolatrendszertől 
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(5) az egyetemi évek alatt kialakított kapcsolatrendszertől (6) az egyéni képességektől 

(7) az éppen aktuális munkaerő piaci elvárásoktól 

7.9 Eredmények   

H1. A mérnök hallgatók prioritásai eltérőek a soft készségek és kompetenciák 

tekintetében, mint a menedzsment-orientált műszaki szakos hallgatóké. 

5. táblázat Hasonlóságok és különbségek a hallgatói válaszokban 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 5. táblázat karok szerinti csoportosításban mutatja be a hasonlóságokat és a 

szignifikáns különbségeket. Az olyan készségek, mint a problémamegoldás (66,7% 

mindkét karon) és a szaktudáshoz kapcsolódó ismeretek (58,3% a mérnöki és 

39,2% a menedzsment karon) mindkét karon a legelső három választás között 

voltak. A döntéshozatali technikák a menedzsment karon (37,3%), valamint a 

műszaki és informatikai felkészültség (30,2%) a mérnöki karon a harmadik helyre 

kerültek a hallgatói választásban. Míg a kommunikációs készségek az egyetemen 

tanítandó első három készség között szerepelt, a két csoport külön-külön nem 

választotta ezt a kompetenciát a legelső három közé.  

A kommunikációs készségek (35,3%) a negyedik helyen álltak a gazdasági kar 

hallgatóinak rangsorában, míg a műszaki és matematikai ismeretek és a 

kommunikációs készségek a mérnöki karon holtversenyben (27,1%). A mérnöki 

kar hallgatói számára a legkevésbé fontos az önmenedzselés volt (93,8% nem 

választotta), és érdekes módon a legkevesebben az idegennyelv-tudást és -ismeretet 

(90,2% nem választotta) jelölték meg a műszaki karon, míg a műszaki menedzser 

Véleménye szerint mely készségek fejlesztése a legfontosabb az   
egyetemi évek alatt? 

Kar  

Bánki Keleti Total 

(%) (%) (%) 

probléma megoldás 66.7 66.7 66.7 

szaktudáshoz kapcsolódó ismeretek 58.3 39.2 51.7 

kommunikációs készség 27.1 35.3 29.9 

technikai és informatikai felkészültség 30.2 27.5 29.3 

döntéshozatali technikák 16.7 37.3 23.8 

csapatmunkában való részvétel 21.9 21.6 21.8 

kreativitás 22.9 19.6 21.8 

műszaki – matematikai ismeretek 27.1 9.8 21.1 

idegennyelvi ismeretek 17.7 9.8 15.0 

elemző gondolkodás és készségek 9.4 21.6 13.6 

önmenedzselés 6.3 11.8 8.2 
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hallgatók közül legkevesebben a műszaki és matematikai ismereteket jelölték meg. 

(90,2% nem választott). 

 

10. ábra Kompetencia sorrend 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az első kérdés arra kérte a hallgatókat, hogy válasszák ki, milyen készségeket 

részesítenek előnyben egyetemi tanulmányaik során. A 9. ábra azt mutatja be, hogy a 

tanulók hány százaléka választotta ki a különböző készségeket. A tanulók az első 

három készségnek a problémamegoldást (66,7%), a kommunikációs készségeket 

(29,9%) és a szakosodáshoz kapcsolódóan szerzett ismereteket (51,7%) 

választották ki. A hallgatók az önmenedzselést (8,2%) és az analitikus 

gondolkodást és készségeket (13,6%) találták a legkevésbé fontosnak.  

Az idegennyelv ismerete, mint a foglalkoztathatóságot döntően meghatározó készség 

szerepelt a megkérdezett vállalati szereplők válaszaiban.  A nyelvtanulásra az egyik 

legalkalmasabb mód a külföldi tanulmányokban való részvétel Erasmus program 

keretében. A fenti puha készségekhez kapcsolódóan azt is megkérdeztem a 

hallgatóktól, hogy készségek tekintetében miért tartják fontosnak az Erasmus 

programban való részvételt. Külföldi hallgatók esetén a Stipendium Hungaricum nyújt 

hasonló lehetőséget a honi egyetemeinken tanulni vágyó külföldi hallgatóknak. Ezért 

a kérdésben mindkét lehetőséget felvetettem. „1. § (1) A Stipendium Hungaricum (a 

továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja 

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi 



78 

 

megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási 

intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.” [207] 

6. táblázat A nemzetköziesítés szerepe 

Szerkesztette: Beke-Tick 

Miért tartja fontosnak az Erasmus vagy Stipendium 
Hungaricum programban való részvételt? 

Total 
 n % 

Bánki 
%  

Keleti 
%  

fejleszti a nyelvi készségeket és a kommunikációt 
idegen nyelven 

84.6 85.4 83.0 

kapcsolati háló kiterjesztése 53.1 49.0 61.7 

az alkalmazkodás készségének fejlesztése 
nemzetközi normákhoz 

45.5 41.7 53.2 

eddig idegen kultúra, gondolkodás és lelkiség megismerése 43.4 42.7 44.7 

új kutatási platformok és projektek lehetősége 30.1 33.3 23.4 

a tananyag újfajta strukturálása vagy értelmezése 26.6 34.4*  10.6 

könnyebb a másság elfogadása 16.8 14.6 21.3 

 

 

Összehasonlítva a három legfontosabb tényezőt, amelyek miatt a hallgatók fontosnak 

tartják a külföldi tanulmányokat, mindkét karon hasonló arányban (85,4% az Bánki 

és 83% és a Keleti Karon) választották az idegen nyelvi készségeik fejlesztésének 

lehetőségét, bár a második leggyakoribb választás a kapcsolati háló kiterjesztése 

volt, a Bánki Karon a válaszadók fele választotta ezt a lehetőséget, míg a Keleti karon 

a válaszadók több mint 60%-a jelölte meg ezt a tényezőt. Mérnök hallgatók esetében 

az ismerje meg a külföldi kultúrát, gondolkodásmódot és mentalitást a harmadik 

helyen végzett a listán, míg a műszaki menedzser hallgatók számára a nemzetközi 

normákhoz való alkalmazkodási képességek fejlesztése volt fontosabb (6. táblázat). 

Egy nemzetközi projekthez való csatlakozás lényegesebb mérnökhallgatóink számára 

- még ha nem is mutat jelentős eltérést -, mint a leendő műszaki vezetőknek. 

Míg mindkét csoport egyetértett abban, hogy a legfontosabb készség a 

„problémamegoldás”, a második és harmadik helyen a „specializációval kapcsolatos 

ismeretek” és „műszaki és matematikai ismeretek” végzett a mérnökhallgatók, míg a 

műszaki menedzser hallgatók a „tanulási döntéshozatalt” értékelték. 

Következésképpen az első hipotézist a feltárt eltérések alapján elfogadtam és 

igazoltnak tekintem. Ami a kommunikációt és az idegennyelv-tudást illeti, mindkét 

csoport úgy gondolja, hogy a külföldi tanulmányok szempontjából a legfontosabb az 

idegen nyelv elsajátítása, ugyanakkor míg a műszaki menedzser hallgatók a 

hálózatépítést a második legfontosabbnak tartják, addig a mérnök hallgatók a 

projekthez való csatlakozás lehetőségét tartják fontosabbnak, vagy kutatási 

platformhoz esetleg csapathoz való csatlakozást.  
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11. ábra Az Erasmus mobilitás jelentősége 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mindkét hallgatói csoport úgy gondolja, hogy a külföldi tanulmányok a nemzetközi 

tapasztalatok részeként hozzájárulnak a nyelvi és szociális készségfejlesztéshez. 

H2.  Feltételezem, hogy a mérnök hallgatók az Oktatás 4.0 keretrendszerén belül a 

digitális tananyagokhoz való teljes hozzáférést részesítik előnyben, a „blended 

learning” opcióhoz képest. 

7. táblázat A modern felsőoktatás 

Forrás: Saját szerkesztés 

Véleménye szerint milyen legyen a modern felsőoktatás? 
Oszlop 

N % 

 tegye elérhetővé az összes jegyzetet digitálisan 64.6% 

biztosítson lehetőséget ipari tapasztalatokra 61.2% 

biztosítsa a személyes kontaktust az oktatókkal, amikor magyarázat szükséges a 
megértéshez 

50.3% 

legyen ún. „blended learning”, az oktatói magyarázat és az elektronikus jegyzet egészítse 
ki egymást  

34.0% 

csökkentse a hagyományos előadások/órák számát  25.9% 

legyen több projektmunka  23.1% 

az itthon elsajátított anyag legyen beépíthető külföldi hasonló intézmények tananyagába 20.4% 

biztosítsa a külföldi egyetemeken való tanulást vagy tapasztalatszerzést, esetleg kutatást 
(kredit elismerés) 

19.7% 

 

Amikor a modern felsőoktatás minősítését kértem figyelembe véve az Oktatás 4.0 

ajánlásait, a hallgatók a digitális jegyzetekhez és tananyagokhoz való hozzáférést 

emelték ki legfontosabbként (64,6%), a második az ipari tapasztalatok biztosítása, 

(61,2%) míg a harmadik fontos tényezőként a tanárokkal való személyes 

kapcsolattartás a tanulási folyamat során (50,3%). A két kar hallgatói között 
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szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Ugyanolyan számú hallgató értett egyet 

a három fő tényezővel (CHI2=14,257, p=0,075) 

A „blended learning” a listán negyedik lett, amely a két hallgatói csoportot 

megkülönböztető tényező. A különbség 5%-os szignifikancia szinten volt 

szignifikáns. A Keleti karon a hallgatók 45,1%-a választotta a vegyes tanulást, míg a 

Bánki Karon mindössze 28,1% választotta ezt a lehetőséget. (.039) 

 

12. ábra Modern felsőoktatás 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A második hipotézis a modern oktatáshoz kapcsolódik, ezen belül is a digitális 

hozzáférésről, mint a tanulás új lehetőségéről szól. Míg a mérnökhallgatók 84,7%-a 

gondolja úgy, hogy minden tananyaghoz digitális hozzáférést kell biztosítani, addig a 

Keleti Kar hallgatóinak 15,3%-a gondolja ugyanezt. Ezen túlmenően a Bánki Karról 

42 mérnökhallgató a hagyományos előadások és órák számának csökkentését 

választotta és a külföldi tanulmányai során tanultak beilleszthetőségét a hazai 

tananyagba, addig a Keleti Karról 12 hallgató választotta ezt a lehetőséget. Ebből 

következően a második hipotézist is elfogadom és igazoltnak tekintem az elvégzett 

tesztek alapján. 

H3. Feltételezem, hogy a mérnök és a műszaki menedzser hallgatók eltérő 

készségeket tartanak fontosnak jövőbeni foglalkoztathatóságuk szempontjából. 
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A harmadik hipotézis azt kívánja igazolni, hogy a mérnök és műszaki menedzser 

hallgatók különböző készségeket tartanak fontosnak jövőbeli karrierjük 

szempontjából. A válaszok alapján mindkét karon a hallgatók hasonlóan ítélik meg a 

frissen végzettek munkaerő-piaci sikerességét. A két kar hallgatói között nem volt 

szignifikáns különbség (CHI2=8,034 és p=0,330), a három legfontosabb tényező az 

egyéni képességek (53,1%), a szakmai elhivatottság (51%) és a kiváló egyetemi 

kapcsolatok (49,7%) voltak. A hallgatók több, mint 25%-a szerint fontos tényező az 

egyetemeken megszerzett tudás és a tudományos tanulmányok során kiépült hálózat. 

(8. táblázat)  

8. táblázat A munkaerő piacon való elhelyezkedés sikeressége 

Forrás: Saját szerkesztés 

A frissen végzettek munkaerő-piaci sikeressége függ 
                     Oszlop   

                     N % 

 az egyéni képességektől  53.1% 

a hallgató szakmai elhivatottságától  51.0% 

a kiváló kapcsolatrendszertől  49.7% 

az éppen aktuális munkaerő piaci elvárásoktól 46.9% 

stabil idegennyelv tudástól  41.5% 

 az egyetemi évek alatt kialakított kapcsolatoktól  30.6% 

az egyetemen megszerzett tudástól  25.9% 

 

A karok között lényeges különbség nem volt kimutatható; a válaszok sorrendje csak 

egy állításban tér el. A műszaki menedzser hallgatók szerint a hallgatók szakmai 

elhivatottsága csak az ötödik, míg a mérnök hallgatók ezt a megközelítést tartják az 

első legfontosabbnak. (10.ábra) 

 

13. ábra A frissen végzettek munkavállalói sikerei 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az elsődleges kutatási cél az volt, hogy rávilágítsak, hogy az egyetemi hallgatók 

véleménye szerint melyek a jövőbeni karrierjük szempontjából fontosnak tartott 

mérnöki és műszaki kompetenciák, ezek közül melyeket tartanak elengedhetetlennek 

az egyetemen tanítandó készségnek, melyeket kellene képezni és fejleszteni a 

foglalkoztathatóság szempontjait szem előtt tartva. Illetve fontosnak tartottam 

megkérdezni, hogy a hallgatók mely képességeinek fejlesztése a legfontosabb a 

nemzetközi tanulmányok, ösztöndíjak során. Végül a tanulmány azt kívánta elemezni, 

hogy a mérnöki és műszaki menedzser hallgatók hogyan viszonyulnak ezekhez a 

készségekhez.  



83 

 

 

8.  ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

   

Az oktatás szerepe a jövő alakításában vitathatatlan, mivel az akadémia nagyban 

hozzájárul az ipar jelenlegi forradalmához és technológiai innovációjához. [203] A 

digitális átalakulás mellett az ipar szinte minden szintjén kötelező érévnyű a 

munkaerő-képesség-építés is. Kétségtelen, hogy a munka típusa a különböző 

szervezetekben és funkciókban eltérő, de általában elmondható, hogy a dolgozók a 

nehéz kézi feladatoktól az automatizált és adatvezérelt technológia felé fordulnak. Az 

új készségek kialakítása ehhez az átmenethez mindkét fél számára nagy kihívás: a 

munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt. [204] A jövő dolgozóinak szüksége 

van a megfelelő tudásra és a digitális eszközök és adatok használatának megértésére, 

azon túlmenően, hogy hogyan tudnak csapatban együtt dolgozni, és együtt válaszolni 

a közelgő kihívásokra. [205] A 21. századi készségek kialakítása számos formát ölthet, 

kezdve a jelenlegi munkaerő átképzésétől vagy továbbképzésétől, új partnerségek 

létrehozásától vagy új, képzett munkaerő felvételéig, amely rendelkezik a megfelelő 

készségekkel és Ipar 4.0-ra kész képességekkel. [206] A kérdés tehát nem az, hogy 

szükség van-e felsőoktatásra, hanem az, hogyan segítheti a legjobban a hallgatókat a 

paradigmaváltásra való átállásban, és hogyan lehet az ipari elvárásokhoz hozzá 

igazítani a kompetenciákat. 

A Világgazdasági Fórum 2020-as kutatása a 2025-ös 10 legfontosabb jövőbeli 

készséget sorolta fel, ahogy az a 2. ábrán is látható. A 22 magyar céggel készített 

mélyinterjú mellett elmondható, hogy ezek a vélemények és a kutatók eredményei 

szoros kapcsolatban állnak egymással, egyirányba konvergálnak. Jelen kutatás is 

hasonló következtetésekre jutott, és a kutatási eredmények jól alátámasztják a 

kutatáshoz kialakított fogalmi keretet. 

Az iparági megfeleltethetőség és az ajánlások a következő témák köré csoportosulnak: 

1. Az elvárt kompetenciák azonosítása, fejlesztése és beépítése a jövőbeni 

tantervekbe. 

2. Relevánsabb iparági gyakorlatok és valódi ipari alapú kihívások népszerűsítése a 

hallgatók számára, választott tanulmányi területüktől függően. 
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3. A globalizáció minden diákot nemzetközi tapasztalatokhoz vezet, így az idegen 

nyelv ismerete lehetővé teszi számukra, hogy csapattagként részt vegyenek 

projektekben. 

4. A nyitott, de professzionális kommunikációra összpontosítva, szociális 

készségekkel – például kritikus gondolkodással, problémamegoldással, másokkal 

való törődéssel – lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy effektíven 

együttműködjenek leendő munkahelyükön, akár virtuális környezetben, akár valós 

időben és helyen. 

A hagyományos oktatási modulok mellett új típusú oktatási modellek bevezetésére van 

szükség, tekintettel arra, hogy a jelenléti oktatás, tanítás szerepe csökkent, feladatai 

megváltoztak.  Az élet minden részéhez hasonlóan az oktatás is könnyen kapcsolódhat 

mobilhálózatokhoz, felhőszolgáltatásokkal kiegészítve oly módon, hogy megszűnnek 

a globális határok, és nem lehetnek akadályai a tudásnak. Amint az a megkérdezett 

hallgatók válaszaiból kiderül, bár továbbra is fontos a személyes kontaktus az 

oktatókkal, különösen a magyarázatok és összefüggések tekintetében, az online 

kurzusok és előadások is elengedhetetlenek a minőségi oktatáshoz. E két oktatási 

modul kombinációja egyre népszerűbb, a globális munkaerőpiac és a nemzetközi 

trendek miatt. A hallgatók szempontjait figyelembe véve elmondható, hogy egyre több 

hallgató iratkozik be különböző egyetemi szakokra azzal a céllal, hogy meglévő 

tudását bővítse, vagy egy-egy kurzus, félév erejéig új területen tapasztalhasson meg 

lehetőségeket. E hallgatók identitása, végzettsége, felkészültsége, kompetenciái tehát 

már nem egy, hanem több felsőoktatási intézményhez köthetők, így globális, 

többszintű kompetenciákkal rendelkező munkavállalói csoportok jönnek létre. 

Az elvégzett kutatás részben megerősítette, hogy a Világgazdasági Fórum által 

felsorolt 10 legfontosabb munkaköri készségek közé tartozó kompetenciák az 

egyetemisták számára is kiemelten fontosak, ugyanakkor a mérnökhallgatók a 

tananyaghoz való digitális hozzáférést, a struktúra új megközelítését, ill. tananyagot 

értelmezni, a jövőbeni munkájukhoz kapcsolódó tudásra kívánnak koncentrálni. Ezzel 

szemben a műszaki menedzser szakos hallgatók inkább a döntéshozatali készségekre 

helyezik a hangsúlyt az idegennyelv-tudás mellett, és elvárják az oktatóktól a 

gyakorlati ismereteket és készségeket a tudás átadásához. 



85 

 

A kutatás bebizonyította, hogy az Oktatás 4.0 itt van, és az egyetemeken tanuló Z 

generáció a digitális hozzáférést részesíti előnyben az oktatói magyarázatok mellett 

olyan esetekben, amikor az egyébként elérhető tananyag megértéséhez további, 

kiegészítésekre van szükség. Jó kommunikációs készséggel szeretnének rendelkezni, 

csapatban szeretnének dolgozni, miközben az önmenedzselésüket fejlesztendő 

készségként kell értelmeznünk.  A mérnökhallgatóknak emellett több műszaki és 

informatikai készségre is szükségük van, munkahelyi elhelyezkedésüktől függően. 

Az egyetemeknek alkalmazkodniuk kell a hallgatók ezen erősségeihez és 

gyengeségeihez, és ehhez igazítva módosítaniuk kell tanterveiket, hogy integrálják a 

kognitív és puha készségek fejlesztését az oktatásba. Továbbá az egyetemeknek elő 

kell segíteniük a multidiszciplináris kutatási és projekt-együttműködéseket a 

különböző akadémiai területek és tehetségek gondozása érdekében, ami optimalizált 

technológiával és szerkezeti folyamatokkal dinamikusabb munka- és termelési 

környezetet eredményezhet. 

Jelen kutatásom célja az volt, hogy meghatározzam, mely kompetenciák a 

legszembetűnőbbek a globális szakmai munkaerőpiacra kerülő végzős egyetemisták 

számára. Az adatokat az Óbudai Egyetem hallgatóinak és a magyarországi munkaadók 

mintáiból gyűjtöttem. Tanulmányom nem globális, erre nem is vállalkozott, pusztán a 

nemzeti foglalkoztathatóság szempontjából releváns kompetenciákat határozott meg. 

Az érvényesített kompetenciák összhangot mutatnak a WEF illetve OECD által 

javasolt kompetenciákkal, de egyes részleteiben tovább bővültek. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a munkaerőpiacra készülő hallgatók legfontosabb kompetenciái 

általában közösek, és a nagyon fontos kompetenciák alapkészlete a szóbeli 

kommunikáció, a másokkal való együttműködés és idegen nyelvi készségek mellett 

van igény az oktatás megújítására is. Ez a megállapítás összhangban van a kutatásom 

másik felével is, ahol a cégképviselőkkel készített mélyinterjúk tartalomelemzése 

során megállapítottam, hogy a kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó 

készség a legfontosabb a munkáltatók számára. Az egyik nem meglepő megállapítás 

az volt, hogy a munkaadók továbbra is nagyon fontosnak tartják a soft skilleket, a 

szaktudás mellett, akkor is, ha ennek fontossági sorrendje eltéréseket mutat.  

A vezetői és interkulturális kompetenciák nem kaptak döntő hangsúlyt a vállalati 

interjúkban, amelynek alapvető oka az, hogy általában elmondható, hogy a munkaerő 

piacre éppen kilépő hallgatónak több évnyi tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy 
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vezetőként dolgozzon. Ezért a legtöbb megkérdezett úgy gondolta, hogy alternatív 

megoldásként ezeket a vezetői és globális gondolkodási kompetenciákat a legjobban a 

munkahelyen lehet fejleszteni, nem pedig az egyetemen, így azokat a hallgatókat 

célozhatják meg, akik érdeklődést mutatnak és lehetőséget kapnak globális 

munkafeladatokra.  

A kutatás jelentősége 

A munka világában alkalmazható kulcskompetenciák azonosítása jelentős előnyökkel 

járhat mind az egyetemek mind a hallgatók számára. Sok egyetemre belépő diák nem 

tudja pontosan, milyen karriert fog folytatni, és azok az egyének, akik egy adott 

iparágban kezdenek dolgozni, gyakran életük egy pontján változtatják meg 

karrierjüket. Rendkívül értékes a kompetenciák taxonómiája mérnöki területeken, 

amelynek célja, hogy segítse a hallgatókat a sikerre való felkészülésben, függetlenül 

attól, hogy melyik területen vagy régióban alkalmazzák őket. Az egyetemi oktatók 

felhasználhatják a kutatásom eredményeit olyan tantervek és programok 

kidolgozására, amelyek jobban tudják fejleszteni a fontos kompetenciákat, hogy 

biztosítsák hallgatóink felkészültségét a munkahelyre lépésükkor.  

A jövőbeli kutatásaim számára előnyös lenne még több hallgató – esetleg külföldi 

egyetemekről -, bevonása és követésük az elhelyezkedésük időpontjáig Ezenkívül a 

jövőbeli kutatásom során a mélyinterjúban résztvevő ipari szereplők számának 

növelése is cél, hogy a gyorsan változó szakmai elvárások szinten tartása 

megtörténhessen.   

A kompetencia-modellezés és kutatás egyre elterjedtebbé vált, a paradigmaváltásnak 

köszönhetően. Ezek a kutatások előnyöket jelenthetnek nemcsak a munkaadók, hanem 

az akadémiai oldal számára is, hogy még világosabbá váljon, hogy milyen 

kompetenciák fejlesztése szükséges ahhoz, hogy magasan képzett munkavállalókat 

bocsáthassanak az egyetemek az egyre globálisabbá váló munkaerő piaci versenyben.  

A kutatás lehatárolása 

A kutatásom 147 hallgatói kérdőívet elemzett és 22 vállalati mélyinterjút analizált, 

ezért általános érvényű, az említett mérnöki karon túlmutató következtetések 

levonására nem alkalmas. Nem általánosíthatóak továbbá a cégek által megjelölt 

kompetenciák sem, tekintve, hogy azok csak az ipar csak egy szűk területét vették 
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górcső alá és az adott iparágon belül sem vállalta a tanulmány a teljes ipari spektrum 

lefedését.  

Az Ipar 4.0 és a digitalizáció gyorsan és gyökeresen megváltoztatja a munkaerőpiacot, 

ami azt jelenti, hogy a frissen végzettektől az előzőektől eltérő készségeket és 

kompetenciákat várnak el. Következésképpen az egyetemeknek is radikálisan 

változtatniuk kell gyakorlatukon. Az ipari paradigma váltáson túl a világméretű 

járvány is megváltoztatta az oktatás csatornáit, amelynek következményeként 

nemcsak az eszközöket, hanem a módszertant és a fejlesztendő kompetenciákat is újra 

kell gondolni. 
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A KUTATÁS HASZNOSULÁSA  

 

1. Az E tanterv szerinti kötelező tantárgyak kiegészítése az interdiszciplináris és 

a puha készségek oktatás keretében:  

Közgazdasági alapismeretek - Vállalkozás gazdaságtan - Menedzsment alapjai – 

Projekt munka alapjai angol nyelven is - Start-up és vállalkozás fenntartás – Vezetői 

ismeretek – Angol/Német szaknyelv – Üzleti Kommunikáció angol nyelven is   

2. Az élethosszig tartó tanulás keretében a következő képzések érhetők el a 

Felnőttképzési Központ szervezésében:  

Információbiztonsági szakmérnök/szakember 

Metrológus szakmérnök/szakember  

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

Foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó 

Robbantástechnikai szakmérnök/szakember 

Ergonómia és emberi tényezők szakértő 

Digitális oktatási menedzser 

EHS szakmérnök/szakember 

Humanitarian Response Manager / Humanitárius műveletek menedzser 

Veterángépjármű-restaurátor szakmérnök/szaktanfolyam 

Munkavédelmi szakmérnök/szakember 

Légijármű üzemeltető szakmérnök 

PLC szakmérnök 

3.   Az ipari kapcsolatok három fő területre koncentrálnak:  

Hallgatói gyakornoki támogatás és projektekben való részvétel 

Közös kutatási platformok: anyagtudomány, kiberbiztonság 

Ipari pályázati együttműködések  
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FÜGGELÉK 

Hallgatói kérdőív   

Melyek azok a modernkori kompetenciák, amelyek a jövő munkavállalói 

számára elengedhetetlenek? (kérdőívek szerkesztése: hallgatói felmérés) 

Hallgatói státusza: helyi hallgató – Erasmus/SH hallgatóként van jelen – külföldi 

hallgató 

Képzés: - BSc – MSc – Doktori 

Kar/Szakirány:  

Neme: 

1. Véleménye szerint mely képességek fejlesztése a legfontosabb az egyetemi évek 

alatt? Az alábbi listából válassza ki az Ön szerint három legfontosabbat: 

- kreativitás         □ 

- technikai/informatikai felkészültség     □ 

- probléma megoldás       □ 

- döntéshozatali technikák elsajátítása     □ 

- analitikus gondolkodás       □ 

- kommunikációs készségek      □ 

- csapatmunkában való részvétel      □ 

– szakirányhoz kapcsolódó tudás       □ 

- műszaki/ matematikai tudás      □ 

- idegennyelv ismerete       □ 

- önismeret/self-management      □ 

2. Ön szerint a felsőfokú tanulmányok elvégzése jobb esélyt ad-e a 21. századi 

munkaerő piacon való elhelyezkedéshez?  

Válassza ki az Ön szerint 3 legfontosabb szempontot 

- nem, a máshol megszerzett szakmai tudás is elegendő   □ 

- a felsőfokú végzettséget elismerik      □ 

- megalapozottabb elméleti tudást lehet szerezni    □ 

- előnyösebb helyzetből lehet pályázni vezető pozíciókra   □ 
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- diplomával jobbak a fizetések       □ 

- projektekhez és kutatómunkához is lehet csatlakozni   □ 

 

2. Megítélése szerint a frissen végzett hallgatók munkavállalói sikerei az alábbiaktól 

függnek:  

Jelölje meg az Ön szerint 3 legfontosabb választ! 

- az egyetemen megszerzett tudástól      □ 

- a stabil idegennyelv tudástól      □ 

- a hallgató szakmai elhivatottságától     □ 

- a kiváló kapcsolatrendszertől      □ 

- az egyetemi évek alatt kialakított kapcsolatoktól    □ 

- az egyéni képességektől       □ 

- az éppen aktuális munkaerő piaci elvárásoktól    □ 

 

   4. Ön szerint milyen tanári kompetenciák motiválják leginkább a hallgatói 

teljesítményeket?  

       Válassza ki az Ön szerint 3 legfontosabb kritériumot! 

- elméleti + gyakorlati tudással rendelkezik     □ 

- elméleti tudással rendelkezik+ a tudás átadásának képességével  □ 

- gyakorlati tudással rendelkezik + a tudás átadásának képességével □ 

- partnernek tekinti a hallgatót,  

megvan benne a személyes kapcsolatok kialakításának képessége □ 

- magyarázataiban sok vizuális és digitális elemet használ fel  □ 

- nagyarányban vannak nála laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások □ 

- elhivatott a szakmájában       □ 

 

5. Véleménye szerint milyen legyen a modern egyetemi oktatás? Válassza ki az 

Ön szerint három legfontosabb szempontot! 

- csökkentse a hagyományos előadások/tanórák számát   □ 

- tegye elérhetővé digitálisan az összes jegyzetet    □ 

- biztosítsa a személyes kontaktust az oktatókkal,  

amikor magyarázat szükséges a megértéshez    □ 

- biztosítson lehetőséget az ipari tapasztalatokra    □ 

- legyen ún. „blended learning”: az oktatói magyarázat és  
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az elektronikus jegyzet egészítse ki egymást    □ 

- az itthon elsajátított legyen anyag beépíthető külföldi  

hasonló intézmények tananyagába      □ 

- biztosítsa a külföldi egyetemeken történő tanulást vagy  

tapaszlatszerzést, esetleg kutatást (kredit elismerés)   □ 

- legyen több projekt munka       □ 

6. Véleménye szerint az elmúlt években milyen mértékben járultak hozzá 

felsőfokú tanulmányai a megszerzett tudásához, tapasztalataihoz és 

önismeretéhez? 

           teljesen     közepesen valamennyire nem 

- jövőbeni munkahelyhez kapcsolódó 

 tudás    □  □  □            □              

   

- világosan és precízen előadni □  □  □  □

  

- computer és egyéb információs technológiák 

   alkalmazása    □  □  □  □

  

- kvantitatív problémák analizálása □  □  □  □ 

- csapatban hatékonyan együtt  

dolgozni    □  □  □  □ 

- önmagad és céljaid jobb  

megértése    □  □  □  □

  

- a körülötted élők jobb  

megértése    □  □  □  □

  

  

7. Miért tartja fontosnak az Erasmus képzésben vagy Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjjal szerzett tapasztalatait: 

Válassza ki az Ön szerint 3 legfontosabb szempontot! 

- fejleszti a nyelvi készségeket és a kommunikációt idegen nyelven □ 

- könnyebben megy a másság elfogadása     □ 

- az alkalmazkodás készségének fejlesztése nemzetközi normákhoz □ 
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- a tananyag újfajta strukturálása vagy értelmezése    □ 

- kapcsolati háló kiterjesztése      □ 

- új kutatási platformok és projektek lehetősége    □ 

- eddig idegen kultúra, gondolkodásmód és lelkiség megismerése  □ 

 

Köszönöm megtisztelő részvételüket! 

Beke Éva 
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Mélyinterjú kérdések vállalati képviselőknek 

A cég neve:  

Az Ön beosztása:   

1. Mivel foglalkozik a vállalkozás, mióta van jelen a piacon, milyen 

partnerkapcsolatai és versenytársai vannak a hazai és a külföldi piacon? (néhány 

jellemző a cégről) 

2. A munkaerő-probléma, szakemberhiány milyen mértékben érinti a vállalkozást? 

Hogyan próbálják megoldani ezt a problémát? (átképzés, képzés, duális képzés, 

gyakornokok)  

3. Milyen szemléletváltást, új gondolkodásmódot hoz magával az új digitalizációs 

technológia és mesterséges intelligencia? Tényleg látja benne a hatékonyságnövelés 

lehetőségét? (digitalizálás, automatizálás, robotizálás) 

4. Ön milyen kompetenciák alapján választ munkaerőt a cégének? (kreativitás, 

csapatjátékos, probléma- megoldó stb.) 

5. Milyen konkrét elemekkel bővítené az egyetemi képzést annak érdekében, hogy 

a végzett hallgatók könnyebben beilleszkedhessenek az Ön munkahelyi környezetébe? 

(gyárlátogatás, gyakornoki program, több gyakorlati képzés stb.)  

6. Melyek a legfontosabb munkaerőpiaci kihívások?  

7. Véleménye szerint felkészíti-e az egyetemi oktatás a hallgatókat a jelenlegi 

munkaerő piaci kihívásokra? 

8. Véleménye szerint egy pályakezdőnek hány év szakmai és/vagy egyéb 

tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy vezetői posztot tudjon betölteni az Ön cégénél?  

9. Van-e az adott témával vagy bármely itt elhangzott kérdéssel kapcsolatban 

egyéb megjegyzése, javaslata, oktatás-módszertani meglátása? Kérem, részletezze! 

Köszönöm az interjút! 

Tisztelettel,  

Beke Éva 
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nyújtottak az elemzéseimhez, fáradhatatlanul segítve az előrehaladásomat.  

Írásom közben számos más kolléga is hasznos tanácsokkal látott el és tanított közöttük 
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