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avagy – pontosabban: 
Mobilos társadalom és elégtelen társadalmi 

mobilitás 
 

Egy okostelefon többet tud, mint tíz éve egy számítógép  
•Okostelefon penetráció 30%; következő készüléknek már 50%, 

•Mobilinternet-előfizetések száma 2 millió 761 ezer (2012 augusztus),  

•Letöltés 2,28 millió GB/hó, a mobilosok közel fele androidos 

készülékekkel , 

•Android Marketen már több mint 400 ezer aktív alkalmazás található 

meg, a szerzők száma pedig 100 ezer felett jár. Az applikációs  

boltban jelentősen dominálnak az ingyenes mobilszoftverek, 

 

Windows Phone rendszer 80 ezer alkalmazásából kb. 500 magyar 

szoftver! 
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ábra 1 

A 20–24 évesek foglalkoztatási rátája az 1998-as 
53,8-ről 2007-re 38,1 százalékra esett, azóta 
tovább csökkent.  
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ábra 2 

Ahol a társadalomnak „mozogni” kellene   

  nem érzékelik az IKT igazi kihívását, (munka, életmód alakítás)  

  a szektor pedig nem érintette meg őket (nincs tudásátadás) 
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Az IKT és a mobilizálás 

Az IKT szektor társadalmi képe még elmarad a jelenlétének 

mértékétől.  

 

 Több ezer milliárd forint társadalmi ráfordítás, mégsem 

történt meg az áttörés; 

 A lehetőségek megérintették a társadalmat, ill. egyes 

csoportjait, de csak felszínesen; 

 Sokakban még fel is kell ébreszteni az érdekelt 

elköteleződést; 

 Az IKT hazai helyzete is  mobilizálást kíván  

 Bőven vannak ki nem használt lehetőségek! 
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Adottságok a mobilitáshoz 
A szektor határtalan, nincs nemzeti informatika, vagy távközlés, csak 

globális.  

 

A szektor maga generálja a részvételi követelményeket. A hozzáértés 
tartalmának változása minden más szektortól eltérően gyors és 
minőségi.  

 

Az EU létrehozta az eFelkészültség társadalmi értelmezését, a dán 
munkavállalók fele már „mobil munkát” végez 

 

Minden munkaadói szervezet emberekből áll, akik hozzáértésük szerint 
kezelik a pénzügyi és a termelőeszközöket. „A tőke esténként 
hazamegy!” 

 

„Megkerült” a „missing link”, lassan a föld minden lakosára jut egy, 
hovatovább „okos”, telefon. Úgy hirdetik, itthon  közel teljes a 
szélessávú mobilinternet elérése. 
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ábra 3 

IKT specialista - IKT alkalmazó arány (TEAOR szerint) 
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eWork 

Az elterjesztés főbb feladatai: 
 Információk létrehozatala  

 Az eFelkészültség (ismeretek, készségek) jó 

gyakorlat elterjesztése 

 Támogató környezet kialakítása 

a munkaügyi környezet (az informatika 

bevonása, a munkafolyamatok mobil 

munkára alkalmassá tétele, stb.) 

a jogi környezet kialakítása 

a szervezeti környezet kialakítása 
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ábra 4 
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Társadalmi Párbeszéd 
 

Teoretikus  meghatározás 

 

A posztindusztriális társadalmak  

 közösségi megoldása (akciója)  

 a fenntartható fejlődés érdekében  

 szükséges társadalmi/piaci jelenségek  

 kialakítására, elfogadtatására.  

 

Social value planning = társadalmi érték tervezés 

[Vesd össze= értékelemzés (value analisys)] 
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Társadalmi Párbeszéd 
 

Alkalmazott  meghatározás 

 

Folyamatos interakció  

 a társadalmi partnerek között; 

 annak érdekében, hogy  

 megállapodásra jussanak, 

 milyen módon gyakorolnak kontrollt,  

 illetékességükbe tartozó,  

 gazdasági és társadalmi tényezők  

  felett.  
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Társadalmi Párbeszéd 
 

Törvényi meghatározás 

 

3. § Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott 

fejlődésének elősegítése, az ágazati szintű autonóm 

szociális párbeszéd megvalósítása,… 

 4. § (1) Az ÁPB az ágazat helyzetét, fejlődését, 

gazdasági és munkaügyi folyamatait érintő 

kérdésekkel foglalkozik.  

2009 évi LXXIV (ÁPB) tv.  
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Az Információtechnológia, 
Kommunikáció,  
Párbeszéd Bizottság 

Kétoldalú szervezet, a szektor legszélesebb és legátfogóbb 
képviselete, minden irányban. 

 

Munkáját a szektort reprezentáló munkavállalói és a munkaadói 
érdekképviseletek irányítják;  

 

Jelentősebb konszenzusos javaslatok: 

 az elektronikai ipar stratégiai fejlesztési koncepciójára; 

 az informatikai képzés (OKJ) megújítására, a gyakorlat 
közeli informatikai szakképzés kialakítására; 

 a munkahelyi képzések, a felnőttképzés színvonalasabbá 
tételére; 

 az eFelkészültség Közmegállapodás létrehozatalára. 
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Felvetések (nemcsak) a 
konferencia számára 

Informatikai ipar GDP részarány fejlesztése. A magyar 
informatikai ipar európai versenyképesebbé tétele (utánpótlás, 
képzés, export, fejlesztési lehetőségek, nemzetközi marketing 
támogatás, hazai piac bővítése) 

 

Munkavégzés/munkavállalás  megfelelő jövedelmi szintjéhez 
elkerülhetetlen a társadalom minden  tagjának tudatos IKT 
fejlődése.. 

 

Társadalmi modernizáció. A társadalom IKT-tudatának 
változtatása: motiváció, transzformáció, gestalt. 

 

e-Közigazgatás. e-közigazgatási megújulás. 

 

Állampolgári kapcsolatok az internet és a felhő ismeretei nélkül 
elgyengülnek, a kimaradók lemaradnak. 
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Lehetőségek 
Az okostelefonok használatához az alkalmazások letöltése 

is szorosan hozzátartozik, ilyen téren még bőven van 
fejlődési lehetőség; 

A nyílt forráskódú szoftverek adják a szervezetek közötti 
együttműködés leglátványosabb és legmeggyőzőbb módját; 
  

Növelheti a lakosság általános jólétét, és vészhelyzetben 
gyors és hatékony koordinációt tesz lehetővé a károk 
elkerülésére;  

Az IKT szektor az információhoz való szabad hozzáférésen, az 
oktatási lehetőségek, a nem formális és az informális tanulás  
bővülésén keresztül.  
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Eszközök 
Társadalmi felelősségvállalás 

Munkaügy és esélyegyenlőség 

„Azt kívánjuk elérni, hogy a polgárok teljes mértékben kiaknázhassák a 
készségeik és foglalkoztathatóságuk javítását elősegítő – akár a 
munkahelyen, civil társadalmi csoportokon vagy interneten keresztül 

rendelkezésre álló – tanulási lehetőségeket”,  
 

Segíteni az alkalmazókat 

Ma már rendelkezésre állnak elektronikus tananyagok, okostáblák, 
multimédiás anyagok, egyéb e-learning eszközök, a gyakorlottság 

azonban általában hiányzik. Sokan nem használják ki teljes 
mértékben hozzáférésüket, mert nem biztosak benne, hogy tudják 

is, mit csinálnak.  
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Eszközök 
Projektek, pályázatok szorgalmazása 

 az EU  foglalkoztatási  tervek,  valamint  a  strukturális  
alapok időarányos felhasználása és a nemzeti fejlesztési 
tervek célkitűzései (TÁMOP, stb 

 az infokommunikációs piacot is érintő programok és pályázati 
kiírások (eGovernment, eHealth, stb);  

 a  médiapiaci  szabályozási  tervezetek  és  az IKT  szakmai  
igények jobb összehangolása. 

 

Az y és z generáció bevonása 

Mindig „kapcsolatban van", vagyis állandóan „online”, hogy 
egyből megkapja a választ a kérdéseikre, hamar unatkozni 
kezd a hagyományos osztálytermekben. 
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ábra 5 

Ide kell „betoppanni” a szektor minden képviselőjének. 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 

„Köz intelligentia egyedül valóságos erő, ennél 

előbb-utóbb nagyobb hatalom nincs; s azt a lehető 

legnagyobb magasságra fejteni, legszentebb 

hazafiúi kötelességünk;…”  

Széchenyi István: Világ, 282. oldal. 
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