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Digitális átmenet • Automatizálás, robottechnológiák, 
mesterséges intelligencia, neurális 
hálózatok hatása a 
munkatevékenységekre 
• Növeli a GDP-t, a termelékenységet, 

enyhíti a munkaerő-hiányt
• A ma létező technológiákkal az összes 

szakma kevesebb mint 3%át lehetne 
teljes körűen automatizálni. 

• 10-6 munkahely esetében a 
munkafeladatok legalább harmadát 
érinti az automatizálás.

• Befolyásolja az foglalkozások és 
készségek iránti keresletet

• Rövid távon sok munkavállalót kell majd 
átképezni a munkájában, támogatni 
munkát keresni. 

• A bevezetés üteme több tényezőtől 
függ: készségek és technológiák 
rendelkezésre állása, a társadalmi 
fogadtatás, gazdasági előnyök.
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2018. Világgazdasági Fórum
Vállaltvezetők értékelése a 
lakosság 
kompetenciaszintjéről  
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Automatizálható 
munkatevékenység

© McKinsey, 2018. 



Eurobarometer
special survey, 
460. 2017.

Az 55+ évesek kevésbé
érzik magukat
megfelelően képzettnek.

Minél hösszabb időt
töltöt valaki az
oktatásban, annál
inkább érzi magát
felkészültnek. (90-74% 
vs. 52%) 

A magasabb
beosztásúak
felkészültebbnek tartják
magukat, mint a 
munkások (90% vs. 69%) 



Jellemzően privát digitális technológia használat Kölcsönhatás = 

a megszerzett digitális készségek és rutinok a 

másik területen is hasznosíthatók

Jellemzően munkához kapcsolódó digitális 

technológia használat

közösségi oldalak használata 

(FB, Insta, Twitter, stb.)

vállalati, céges irányítási rendszer ismerete, 

használata (az oktatási szektorban pl. Kréta)

levelezés, sms, mms üzenetek körlevél, dokumentumok archiválása, 

eseményszervező használata

skype  (rokonokkal, barátokkal) szakmai konferenciahívások, webináriumok

Keresés a neten (receptek, gyógyszer-infók, áru 

tesztek) 

Irodai szoftverek használata: szövegszerkesztő 

(levelek és jelentések írása), adat- és adatbázis 

kezelés (Excel), szakmai prezentációk készítése

hírolvasás, hírportálok, hírlvelek online közös dokumentumszerkesztés

zenehallgatás, videóletöltés, filmnézés projektmunka online eszközökkel (Gantt, 

előrehaladási jelentések, pénzügyi tervek)

alkalmazások letöltése, telepítése laboratóriumi eszközök, orvosi diagnosztikai 

készülékek kezelése

webáruházban vásárlás építészeti tervezőprogramok használata

e-ügyintézés: időpontfoglalás, személyes iratok 

igénylése, online űrlapok letöltése (pl. parkolási 

engedély kéréséhez), közüzemi szolgáltatások 

rendelése, ügyintézése

menedzsment feladatokra digitális megoldások 

használata, pl. üzleti árajánlatok készítése, 

számlázás, könyvelés

online bankolás mérőműszerek használata 

fotózás, képszerkesztés, online albumok készítése adatbázisok építése és használata

tematikus, személyes, stb. blogok szerkesztése, 

működtetése (pl. gasztro, rajongói)

rendszerirányító szoftverek használata (pl. 

közlekedés)

online (ingyenes vagy fizetős) kurzusok= e-learning média tartalmak fejlesztése, reklám, film, zene

elektronikus adóbevallás képzési célú online megoldások fejlesztése



Európai uniós referenciaeszköz 

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 
a Digitális Kompetencia 
Keretrendszer fejlesztéséről és 
bevezetésének lépéseiről

• A Digitális Kompetencia Keretrendszer
(DigKomp) a társadalmi és gazdasági 
szempontból nélkülözhetetlen digitális 
kompetenciák fejlesztésének, mérésének, 
állami elismerésének és tanúsításának 
rendszere.

• A DigKomp egyben a kapcsolódó állami 
intézményrendszert és eljárásrendet is 
jelenti.

• A DigKomp ugyanakkor a digitális 
kompetencia referenciakeretét is jelenti. 

• A DigKomp eredményeképpen a 
munkavállalók és a munkaadók számára 
átláthatóbb és nyomon követhetőbb lesz a 
megszerzett digitális kompetenciák köre és 
szintje. 



Az uniós Digcomp 2.1 állampolgári digitális kompetenciakeret

Digitáliskompetencia területek Digitáliskompetencia elemek

1. Információ és  adatmenedzsment

1.1  Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése

1.2  Adatok, információk és digitális tartalmak értékelése

1.3  Adatok, információk és digitális tartalmak kezelése

2. Kommunikáció és együttműködés

2.1 Interakció digitális technológiákon keresztül 

2.2 Megosztás digitális technológiák segítségével 

2.3 Állampolgári részvétel digitális technológiák segítségével 

2.4 Együttműködés digitális technológiák segítségével 

2.5 A hálózati kommunikáció általános illemszabályai (Netikett) 

2.6  A digitális személyazonosság kezelése 

3. Digitális tartalmak

3.1  Digitális tartalmak létrehozása

3.2  Digitális tartalmak szerkesztése

3.3  Szerzői jog és engedélyek

3.4  Programozás

4. Biztonság

4.1   Az eszközök védelme 

4.2   A személyes adatok és a magánélet védelme

4.3   Az egészség és a jólét védelme 

4.4   A környezet védelme

5. Problémamegoldás

5.1  Technikai problémák megoldása

5.2  Igények és technológiai válaszok megfogalmazása

5.3  Digitális technológiák kreatív alkalmazása

5.4  A digitális kompetencia terén jelentkezo ̋ hiányosságok felismerése



• Szakmai konszenzus alapján leírják a releváns
kompetencia elemek körét   (nem teljes)
• Szerkezetük: digitáliskompetencia területek, 

szintek
•A struktúrába szervezés célja az átláthatóság
•Közös nyelv kialakítása   (+ magyarítás)
• Tanulás támogatása: útvonal
• Folyamatos frissítés tárgyai
• Többnyire táblázat (mátrix) forma

A digitális részkompetenciák keretei



Referenciakeretek 
használata

stratégiai, 
szabályozási 
intézményesült 
eszköz,

Képzés

Értékelés, tanúsítás , 
igazolás

Önértékelés: eszköz + eljárás
Értékelés: tesztelt hiteles eszköz + 
eljárás 
Akkreditáció (külső értékelés, stb.) 

Tanterv, tankönyv, taneszköz
Képzésfejlesztés - szintezés
Kurzus kínálat

Szakpolitikai eszköz
Szabályozási eszköz
Intézményesült - elismert

Keretrendszerek használata 





Kompetenciakeretek

Állampolgári digitalis 
kompetenciakeret

• „digitálisan önjáróvá 
válás”, digitális eszközök 
önálló használatára való 
képesség, 

• digitális eszközzel való 
önálló tanulás 
képessége.

• „állampolgári alap” 

• „állampolgári plusz”



Állampolgári
kompetenciakeret
fejlesztésének lépései

• A referenciakeret továbbfejlesztése, 
részletezése; azoknak az alkalmazási
területeknek a meghatározása, 
amelyek esetében fontos a szintleíró
jellemzőket részletezni. 

• Az általános digitális kompetenciák
alapszintjének meghatározása (Az 
önálló digitális eszközhasználat
szintje), az alapszint kompetencia
összetevőit (állampolgári alap). 

• Az általános digitális kompetenciák
alapszintje feletti kompetencia
összetevők kidolgozása alkalmazási
területenként. 

• Önértékelési példák és minta
tananyagok kidolgozása.

Kompetencia 
szint és 

kompetencia 
terület

Kompetencia 
terület és 

dimenziója és 
szintleíró 

jellemzője

Állampolgári 
alkalmazási terület 

(tanulás)

Állampolgári 
alkalmazási 

terület 
(szolgáltatás)

1-es kompetencia
terület:
Információs és
adatműveltség
3-as szint: Jól
meghatározott,
rutinszerű
feladatok,
egyértelmű
problémák
megoldása
egyedül,

3.1.1. Adatok,

információk és

digitális

tartalmak

böngészése,

keresése és

szűrése

3.1.1.1. Képes
elvégezni jól
meghatározott,
rutinszerű
internetes
kereséseket
adatok,
információk és
tartalmak
felkutatásához.

Házi feladata
elvégzéséhez
kulcsszavak
meghatározásával
információkat
keres,

Tudja használni az
oktatási, tanulási
internetes
portálokat,
repozitorikat, stb.

Képes
megkeresni, hogy
mikor és hol tud
igénybe venni
valamilyen
egészségügyi
szolgáltatást és
online időpontot
foglalni.



Digitális kompetenciaprofil 

Állampolgári alapkészlet 
- digitális eszközhasználati 
készség + bármilyen IKT 
használatot igénylő 
munkához szükséges 
kompetencia elemek

Egy adott szektorban/ágazatban 
szükséges digitális kompetencia 
elemek + IKT készségek 

Adott szakmai munkakör betöltéséhez 
szükséges digitális kompetencia 
összetevők, készségek 



A DigKomp fejlesztése 

• DigComp 2.1 referenciakeret szintű adaptálása: kompetencia szintleírások meghatározása, 
szintleírásoknak megfelelő kompetencia összetevők kidolgozása.

• A szintenkénti kompetencia összetevők validálása.

• Ajánlások és útmutatók készítése (hogyan tudják az ágazati és célcsoport-specifikus 
kompetenciakereteket alkalmazni és a kompetencia állításokat felhasználni saját ágazatuk általános 
digitális kompetenciáinak meghatározására). 

• Módszertani és eljárásrendi útmutatók kidolgozása az ágazati és célcsoport-specifikus 
kompetenciakeretekhez (figyelembe véve, hogy más digitális kompetencia összetevőre van 
szükséges egy közszolgálati alkalmazottnak és egy tanárnak); a szintek megfeleltetése a 
referenciakeret területeivel és szintjeivel.

• Referenciakeret kompetencia összetevői alapján értékelési standardok kidolgozása.

• Referenciakeretnek megfelelő értékelési standardokhoz illeszkedő önértékelési eszközök
kidolgozása.

• Ajánlások és útmutató kidolgozása külső értékelési módszertan és eljárások alkalmazásához.

• Digitális kompetencia igazolási rendszer kidolgozása (önértékeléshez kapcsolódva). 

• Külső értékelési, elismerési, validációs rendszerbe illesztésre vonatkozó javaslatok és módszertani, 
eljárásrendi útmutatók kidolgozása.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


