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Cedefop

 European Centre for the Development of 

Vocational Training / Európai Szakképzés-

fejlesztési Központ

 Az Európai Unió Bizottságának ügynöksége

 Szerepe: részt vesz az uniós szakpolitikák 

kidolgozásában, hozzájárul azok 

végrehajtásához

 Háromoldalú együttműködés: Bizottság, 

EU-tagállamok, szakképzés érdekelt felei

 ReferNet hálózat működtetése

 https://www.cedefop.europa.eu/hu
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Európai uniós célkitűzések 2025-ig

Szakképzésben végzett 
tanulók 82 %-os foglalkoztatási 

rátája.

Gyakorlati képzés aránya min. 60%. Tanulók min. 8%-a vegyen 
részt külföldi tanulási 

mobilitásban.

Minden 5 főből

legalább 4
találjon munkát

Minden 5 főből 

legalább 3
részesüljön 

munkaalapú 

tanulásban
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1/3-os 

növekedés a 

külföldi tanulás 

terén 
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Egy hasznos eszköz: a Cedefop készségelőrejelzése / 

skills forecast

 Készség-előrejelzés a 2018-2030 időszakra 

https://www.cedefop.europa.eu/hu/tools/skills-forecast

 Az egyes gazdasági ágazatok európai perspektívái

 Mi vár az ágazatban tevékenykedő magyar és EU-s munkavállalókra 2030-

ban? - hazai és nemzetközi foglalkoztatási trendek

 Az előrejelzéseket bemutató infografikák

 A nemzetközi és hazai munkaerőpiac gyorsan változó világában segítheti az 

eligazodást

https://www.cedefop.europa.eu/hu/tools/skills-forecast


Ágazati foglalkoztatási tendenciák 

Magyarországon 2018-2030

Növekvő foglalkoztatás

•Nem piaci 
szolgáltatások

•Pénzügyi szolgáltatások

•Építőipar

Csökkenő foglalkoztatás

•Primer szektor (ezen 
belül: mezőgazdaság)

•Feldolgozóipar 
(automatizáció miatt)

•Raktározás és szállítás



Top 10 foglalkozás, a foglalkoztatottság változása alapján 

(éves %-os ráta) Magyarországon 2018 2030 között
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Üzleti és ügyviteli szakemberek

Informatikai és teIekommunikációs technológiai szakemberek

Oktatók, pedagógusok

Üzleti és ügyviteli adminisztrátor

Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

Természettudományos és mérnök szakemberek

Jogi, szociális és kulturális szakemberek

Szemétgyűjtők és egyéb egyszerű foglalkozások

Személygondozók, -ápolók

Utcai árusok

EU Hungary



Munkaerő növekedése (éves %-os ráta) végzettség 

szerint Magyarországon 2018-2030 között
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Munkaerő növekedése (éves %-os ráta) korcsoportonként

Magyarországon 2018-2030 között
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Milyen készségeket és tudást vár el a 

munkaerőpiac? Skills Ovate

 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-

vacancies/sectors/skills

 ágazatonként / szakmánként böngészhető készségek EU-s és 

tagországi szinten

 Példa: elvárt képességek és készségek az informatikai 

szakmák esetén:

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies/sectors/skills


Köszönöm szépen a figyelmet!


