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• Készségek és képességek

• Soft skillek és fejlesztésük szerepe a munkaerőpiacon 

• Munkavállalók és munkáltatók képzési hajlandósága

• A képzések objektív megalapozása 



skilling

ma már: minden tanulási, fejlesztési 
tevékenység, formális és informális, 
tudásszerzés, kompetenciafejlesztés 

COVID-19;
munkaerőpiaci trendek, 

változások;
folyamatosan változó 

digitalizáció

learning

az oktatáspolitikai rendszer részeként az iskolai oktatásra korlátozódik

Lifelong 



Képesség vagy készség? 

Képesség (ability): 

Velünk született, az életünk során nagyjából stabil, önmagától 
lassan változó, de erőfeszítéssel változtatható jellemző ami 
hatással van a teljesítményre. 

Készség (skill): 

Tanult, gyakorlással elsajátítható jellemző, ami hatással van a 
teljesítményre. 

https://www.learninginnovation.hu/szakmai-kepzesek/


Kemény vs. puha készségek 

Egyre több munkakört helyettesítenek a gépek és a mesterséges intelligencia –
de nem mindent! 

2018-as OECD jelentésben: a munkahelyek 46%-át fenyegeti az automatizálás 
vagy a jelentős változások nagy kockázata -> ez folyamatosan növekszik!

Ezek, gépekkel nem 
helyettesíthető 

készségek!

A tudomány mellett nő a HUMÁN készségek iránti igény is: 
• kreativitás 
• tárgyalási készség; érvelés 
• problémamegoldás
• logikus gondolkodás 
• alkalmazkodókészség 
• érzelmi intelligencia 



Ma már SOFT POWER SKILLS
L&D és a HR-vezetők egyetértenek abban, hogy ezek a készségek adják 
a powert a munkában

Erő a kommunikációban, együttműködésben, vezetésben! 

A felgyorsult folyamatokban, nagy előnyt jelentenek a munkaerőpiacon: 

• gyors és egyedi reagálás 

• komplex feladatmegoldás

• a szaktudás munkafolyamatokba való illesztése 

• csapatban való együttműködés – alkalmazkodás képessége 



Az EU célkitűzései

• Az EU célja, hogy 2025 -re a legalább alapvető digitális készségekkel 
rendelkező 16-74 évesek arányát 70% -ra emelje

• 2015 és 2019 között ennek aránya 54%-ról 56%-ra emelkedett

• Európai uniós tanácsi ajánlásokban meghatározott célok a szakmaspecifikus 
kompetenciák mellett: 

• az alapkompetenciák megfelelő szintje,

• digitális tudás fejlesztése,

• rugalmasság, alkalmazkodó képesség

• EU 2020: 40,2%-os felsőfokú képzettség aránya -> cél 2030-ig 45%



Képzés
Pénzkidobás

vagy 
Befektetés? 

A munkavállalói készségfejlesztés a 2. olyan terület, amibe a 
legkevesebbet fektetnek a vállalatvezetők 

Jellemző az L&D és HR költségek csökkentése válság idején

Most kivételes helyzetben vagyunk: 

egyszerre van jelen a válság és a munkaerőhiány -> nem csökkenthetőek 
a HR költségek 

➔ amire megoldást jelentenek a profi képzők, a képzési támogatások és 
egyéb források, belső átképzések 

➔ toborzási stratégiák folyamatosan változnak 



Válság és munkaerőhiány 
okozta új nézőpont a 
készségfejlesztésben 

• saját munkavállalókon kívül kölcsönzött munkavállalók képzése is

• onboarding

• gyakornoki programok 

• átképzés

• továbbképzés vagy tudásmélyítés

• képzésbe ágyazott munkaerőpiaci programok 

• külföldi munkavállalók integrálása, meglévő kollégák érzékenyítése 

nyugat-európai trend: 
a beléptetést követően a 
kékgallérosok önismereti 
tréningben részesülnek



A munkavállalók is fejlődnének
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Képzések és 
fejlesztés 

jelentősége

Soft készségek 
fejlesztése

Fejlődési 
hajlandóság

Átképzés egy új 
szerepkör 

betöltésére 

A munkavállalók és a munkaadók 
közötti dinamika megváltozott, 

a munkavállalók pedig egyre 
tudatosabbak – különösen a 35 
év alattiak

főleg amerikai felmérésekből 
kiderül: a bérigény mellett 
erősen megjelenik a fejlődési 
igény is

Tehetségszerzésnél is látható: 



Munkaerőpiaci dilemmák 

• A munkáltatóknak folyamatosan van okuk dolgozóik 
képzésére:

• 2021: munkaerőhiány csökkentése volt

• 2022: tehetségek megtartása a nagyobb kihívás 

• a megnövekedett rekrutációs idő miatt kevésbé fájdalmas a 
meglévő munkaerő megtartása, mint új keresése

• Proaktív HR stratégiára van szükség, versenyhátrányba 
kerülhet, aki csak reagálni képes a magas fluktuációra



Humán tőke

a HR is a munkaerőfejlesztéssel maradhat fenntartható, nem a 
folyamatos ki-beléptetéssel 

• költ fejlesztésre, de kevesebbet fog toborzásra és 

munkaerőkölcsönzés helyett saját kollégákra 

• az onboarding folyamatokra, meglévő munkatársak minőségi 

idejére 

Hogyan? 

• Reskilling lehetősége – belső toborzáshoz (is) 

• Duális képzések – gyakornoki programok 

• Humán támogatások, források rendelkezésre állnak



Munkavállalók hatékony 
készségfejlesztése 

• Tavalyi OECD Employment Outlook felmérés: a képzések 13%-a áll 
összhangban a vállalat szükségleteivel 

• Ha tudja a vállalatvezetés és a HR, hogy képességeik és 
személyiségjellemzőik alapján pontosan kit és mely területre 
érdemes átképezni és áthelyezni – akkor kevesebb az elbillenés 
kockázata 

KIT – MIKOR – MIRE – érdemes képezni? 

• Elengedhetetlen a célok meghatározása és az objektív felmérés, 
mint nulladik elem



Köszönöm a figyelmet! 

akos@zsuffa.hu

„A mélyreható változások idején azoké a jövő, akik tanulnak.”
- Eric Hoffer


