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IT-szakmára váltást ajánl az IVSZ 

a közigazgatásból kirúgottaknak 

 

 
 

Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállal-

kozások Szövetsége a programozás megtanulását 

javasolja a közszférából leépítendő munkavállalók 

számára. 

 

A szervezet közleménye szerint digitálisan képzett 

munkaerőre ma már minden munkakörben szük-

ség van, miközben a folyamatosan súlyosbodó 

informatikus-hiány is komoly probléma. Nem csak 

a pályakezdőknek, hanem a kényszerű pályamó-

dosítóknak is valós alternatíva lehet informatikus-

nak állni. A 22 ezer betöltetlen informatikus állás-

hely csak a jéghegy csúcsa. 

 

„A képzéseinket kifejezetten a karrierváltóknak 

alakítottuk ki, hallgatóink a legkülönbözőbb terüle-

tekről érkeznek hozzánk: így például újságírót, 

énektanárt vagy éppen logopédust is képeztünk 

már át junior programozóvá. Az indulásunk óta 

eltelt 3 év alatt több mint 280 végzett hallgatónk 

helyezkedett el sikeresen informatikai területen, 

sok esetben korábbi fizetésénél jelentősen maga-

sabb összegért.” – mondta el Baráth Barbara, a 

Green Fox Academy ügyvezetője. 

 

„A váltás előtt állóknak, vagy arra kényszerülőknek 

nem kell kiemelkedő matematikai tudással rendel-

kezniük. A logikus gondolkodás, középszintű angol 

nyelvtudás és némi affinitás a digitális szakmák 

iránt elegendő lehet ahhoz, hogy valaki junior 

programozóként, tesztelőként, alkalmazásfejlesz-

tőként folytassa pályafutását.” − tette hozzá Boda 

József, a Codecool programozóiskola társalapító-

ügyvezetője. 

 

„Az IVSZ minden karrierváltásban gondolkodó 

számára megfontolásra ajánlja az informatikus 

pályát, ami már most a gazdaság legerősebb haj-

tóerejét jelenti” − mondta el Major Gábor, az IVSZ 

főtitkára. „Rohamosan nő az informatikus végzett-

séget követelő munkák száma, uniós adatok sze-

rint Európában 600–700 ezer szoftverfejlesztő 

hiányzik, és 2020-ra ez a szám 900 ezerre nő 

majd. Digitális kompetenciákkal pedig már most 

szinte minden munkakör betöltéséhez rendelkez-

nünk kell, és ez az igény a jövőben egyre nagyobb 

lesz a munkaerőpiac részéről” − tette hozzá. 

 

Az elbocsájtottaknak járó átképzési hozzájárulás a 

legtöbb esetben fedezni tudja egy informatikai 

átképzés költségét, és akár állásgaranciával nyújt 

lehetőséget egy jövőbiztos karrier elindítására. 

Emiatt is ösztönzi az IVSZ arra az érintett állami 

alkalmazottakat, hogy keressék fel az oktatást 

nyújtó szervezetek weboldalait, ahol a lehetséges 

informatikai átképzési lehetőségek felől érdeklőd-

hetnek. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/133697/it-

szakmara-valtast-ajanl-az-ivsz-a-kozigazgatasbol-

kirugottaknak 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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