
Felkészülés a jövőre

A LEGÚJABB SZAKMÁK



 
Mielőtt megismerkednénk a 
jövő szakmáival, kezdjük egy 
kis Amerikából jöttem… 
játékkal!





 
Na, van tipped?  



Ez bizony az alternatívjármű-fejlesztő!



Talán nem is hinnéd, de nagyon sok olyan szakma 
van, amelyről eddig még nem is hallottál.

Mit hoz a jövő?



Sőt bizonyos munkakörök még ma nem léteznek, de néhány 
éven belül lehet, hogy épp Te fogsz benne tevékenykedni.



• A robotika, a mesterséges 
intelligencia és az automatizálás 
fejlődése következtében könnyen 
elképzelhető,  hogy egy idő után nem 
lesz szükség összeszerelő munkásokra 
és kamionsofőrökre.

• De kellenek majd helyettük robotot 
programozó mérnökök, vagy 
kamionsofőrök helyett okosvárost 
felügyelő logisztikai szakemberek.



A jövőkutatás tudománya

megpróbált összegyűjteni néhány ilyen szakmát. 

Ezek egy része már létezik, mások most vannak kialakulóban.

Ismerjük meg ezeket! 



Mit csinál az UX designer?



• Ő a felhasználói élménytervező.

• Cseles és kreatív.

• Egy weboldal kapcsán megmondja, hol 
legyen a menüsor, mi legyen a pontoknak a 
neve, milyen színűek legyenek a 
funkciógombok. 

• Mindezt egy fókuszcsoporton is teszteli, 
hogy biztosra mehessenek

. 
• Marketinges tapasztalat, üzleti érzék és 

programozói tudás is szükséges hozzá.  



Chatbotos

• Az emberi interakciókat modellezi

• Célja, hogy egy meglátogatott 
honlap felugró ablakánál a 
felhasználó úgy érezhesse, tényleg 
személyesen megszólította a 
honlap, miközben észre sem veszi, 
hogy egy robottal beszélget 



Adatelemző

Másképp big data szakértőnek 
hívják.

Adatokat elemez. 

A vevők online 
viselkedése alapján 
megtudja mondani, 

mire lehet szükségük

A gyártó cégeknél 
pedig meg tudja 

jósolni, melyik gép fog 
meghibásodni.



Happiness manager

• Már a legtöbb startup vállalkozás 
alkalmaz boldogságmendzsereket.

• Ők a dolgozók jó kedvéért felelnek, 
egyfajta HR-es, aki nemcsak 
csapatépítő tréningeket szervez

 



Az autókból kijutott szén-dioxid súlyosan károsíthatja a 
környezetünket, de vajon lesz-e erre a jövőben megoldás?

 



Van megoldás:  
Alternatívjármű-fejlesztő

Ezek a szakemberek alternatív építőanyagok 
és üzemanyagok felhasználásával fejlesztik a 
jövő környezetbarát járműveit.



Memóriabővítő  
sebész

Néhány évtizeden belül 
elvileg a sebészek képesek 
lesznek bővíteni az 
emberek memóriáját, ha 
valaki több mindent 
szeretne megjegyezni. 
(Kattints a videóra!)



Testrészkészítő

• A szervtenyésztés, robotika és 
plasztikai sebészet fejlődése 
lehetővé teszi majd szervek és 
testrészek előállítását. 

• Szükség lesz ezért olyan 
emberekre, akik ilyen 
testrészeket készítenek, 
forgalmaznak és javítana.



Mit csinál a szociális "networking" munkás?

Szociális munkások olyan embereknek segítenek, akik a közösségi 
hálózatok használata során sérültek.



Űrpilóta, űr-idegenvezető

Hinnéd, hogy egyre több 
magáncég fektet 
űrturizmusba? Emiatt 
várhatóan megnő majd az 
igény az űrpilótákra. Az 
idegenvezetőknél alapfeltétel 
lesz a jártasság a 
csillagászatban, a 
kozmológiában, a földrajzban 
és az űrkutatásban is. (Kattinst 
a videóra!)



Szerinted mit hoz még a jövő?



Hol találok bővebb információt?
ITT:

http://www.origo.hu/tudomany/20111216-jovokutatas-
urturizmussal-klimavaltozassal-nanotechnologiaval-

osszefuggo-foglalkozasok-jonnek.html
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