
Felértékelődő képességek 
az IT munkaerőpiacon 



Balogh-Mázi Mária 

• Veszprémi Egyetem (1995-2000) 

• Programozó 

• IT projektvezető (PMP) 

• Cégvezető, angyalbefektető 



• Újgenerációs állásportál 

• Branding módszertan: 
• Employer branding 
• Self-Branding 



A COVID hatása a 
munkaerőpiacra 

• 2020. december: a munkanélküliek 
átlagos létszáma 200 ezer fő, a 
munkanélküliségi ráta 4,3% volt 

• 2020. novemberhez képest a 
munkanélküliek száma 10 ezer fővel, a 
munkanélküliségi ráta 0,2 
százalékponttal nőtt. 

• 2019 decemberéhez viszonyítva a 
munkanélküliek száma 59 ezer fővel, a 
munkanélküliségi ráta 1,2 
százalékponttal volt magasabb. 
 

 



Ön szerint hogyan 
érintette a COVID az IT 
szektort? 

1. Sok IT-st bocsátottak el, csökkent a 
munkaerőhiány 

2. Nem változott a szektor munkaerőpiaci 
helyzete 

3. Robbanásszerűen nőtt a kereslet az 
informatikusok iránt 



• Home-office: nincsenek fizikai határok 

• Külföldi projektek 

• Bérek emelkedése 

• 2020. Q1/2 elbocsátások 

• Minőségi cserék 

• Bevételnövekedés 

• Rendszerek továbbfejlesztése, felkészítése 
távoli üzemre 

• Új igények: pl. live stream, távoli 
munkavégzést támogató szoftverek 

 

COVID hatása az IT 
szektorra 



Ön szerint mely 
tulajdonságot keresik 
leginkább a munkaadók? 

1. Csapatjátékos 

2. Önálló 

3. Szabálykövető 

4. Kreatív 

5. Alkalmazkodó 



Mit keresnek a munkaadók? 



• Folyamatos változás 

• Folyamatos tanulás 

• Megtanulni tanulni 

Változó technológia 



4K (4Cs) 

• Kritikus gondolkodás 

• Kommunikáció 

• Kooperáció 

• Kreativitás 



Kritikus gondolkodás 

• Információdömping 

• Tudni kell kritikával kezelni 

• Eldönteni mi releváns és mi valós 

• Többszempontú megközelítés 

• Dolgok megkérdőjelezése 

• Összevetés más, vagy hasonló elemekkel 

 

Tipp: adjunk olyan feladatot, ahol információt kell 
gyűjteni. Ezek szelektálásával és rendszerbe 
gyűjtésével jussanak el a megoldáshoz. 



Kommunikáció 

• Gondolatok megosztása 

• Kérdések megfogalmazása, felvetése 

• Mások véleményének meghallgatása 

• Egyeztetés 

 

Tipp: adjunk teret a szabad 
véleménynyilvánításnak. 

 



Kooperáció/Kollaboráció 

• Csapatban dolgozás 

• Együttműködés 

 

Tipp: minél több csapatban elvégezhető 
feladatot adjunk. 

 



Kreativitás 

• Ötletelés 

• Ötletek megfogalmazása, megosztása 
másokkal 

• Innovatív ötletek alkalmazása 

• Új dolgok kipróbálása 

 

Tipp: adjunk olyan feladatot, ahol 
ötleteket kell megvitatni és megvalósítani 
közösen 



Ön szerint szükség lesz 
IT-sokra, vagy ez a 
munka a jövőben 
megoldható robotokkal? 

1. Ez a fajta munka teljes egészében 
kiváltható robotokkal 

2. IT-sokra mindig szükség lesz, nem 
automatizálható a munkájuk 

3. Néhány munkafolyamat kiváltható, 
automatizálható 



A robotok elveszik a munkámat? 

https://willrobotstakemyjob.com/ 















Self-branding 
(Énmárkaépítés) 

• Kitűnni, egyedinek lenni 
• Tudatos legyen 

• Erősségek, gyengeségek 

• Social láthatóság  

• SB profil 



SB 
pályakezdőknek 
• LinkedIn profil részletes kitöltése 

releváns kulcsszavakkal 

• Üzleti fotó 

• Közösségi média szűrése 
(szélsőséges megnyilvánulások, 
nem odaillő fotók) 

• Releváns önkéntes munkák 
feltüntetése, ami alátámasztja a 
munkabírást, soft-skilleket, 
csapatmunkát 

• Egyetemi aktivitás 

• Vélemény, ajánlás tanároktól 

 

 



Mi fontos egy 
munkahelynél? 

1. Sokszínű és befogadó 

2. Munka-magánélet egyensúly 

3. Legyen rugalmas 

4. Legyen biztos munkahely 

5. Fizetés 



Mi fontos egy 
munkahelynél? 

Z: sokszínű és befogadó 



Mi fontos egy munkahelynél? 



Mennyi egy pályakezdő 
informatikus fizetési 
igénye (bruttó)? 

1. 180-250.000 Ft 

2. 251-380.000 Ft 

3. 381-500.000 Ft 

4. 501-650.000 Ft 

5. 651.000 Ft felett 



Kérdés: mennyi 
fizetésért? 

338.758 Ft 



Programozó 



Rendszeradminisztrátor 



Scrum Master 



Hasznos linkek 

• DreamJo.bs: https://dreamjo.bs/hu 

• Szerethető Munkahelyek: https://szerethetomunkahelyek.hu/hu 

• Baconsult: https://www.baconsult.hu/ 

• Fizetesek.hu: https://www.fizetesek.hu/ 

• Self-branding: https://dreamjo.bs/hu/self-branding-profile-landing 

• Will robots take my job? https://willrobotstakemyjob.com/ 
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