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Több pénzért sincs elég 

informatikus szakember 

 

A Hays Hungary felmérése szerint egyre több 

munkáltató nyújt kimagasló kompenzációs 

csomagokat, de az IT-s bérek növekedése az 

idén sem áll meg, mivel a magas fizetésektől 

még nem lesz tele hirtelen jól képzett szakem-

berekkel a hazai piac. 
 

 
 

A Hays Hungary az idén is közzétette Salary 

Guide című fizetési körképét, amely a 2020-as 

magyarországi piaci trendeket és bérszinteket 

mutatja be. A kiadvány összesen tizennégy szak-

területen keresztül próbál átfogó képet nyújtani a 

bérsávokról, illetve azokról a változásokról, ame-

lyek hatással vannak a munkaerőpiacra. A fejva-

dász cég riportja a teljes munkaidős fizetéseket 

veti össze az esetleges bónuszok és más juttatá-

sok nélkül, a Hays több száz saját toborzó projekt-

jének előző évi tapasztalatai alapján. 

 

A mostani riport szerint a hazai munkáltatók egyre 

inkább a hosszabb távú megoldásokra fókuszál-

nak, ami egyrészt a jelenlegi munkakörök átszer-

vezését jelenti, másrészt az új technológiák megje-

lenésével jobban hajlanak a rövid távon drágább, 

de a humán erőforrásnál nyilván kevésbé rapszo-

dikus gépi megoldások felé. Régiós szinten is egy-

re kevésbé igaz, hogy Kelet-Közép-Európa az 

olcsó munkaerő területe lenne, miután az átlagbé-

rek éves emelkedése Csehországban, Lengyelor-

szágban vagy Magyarországon is jóval meghalad-

ja a nyugat-európai tempót. 

A fejlődés az IT-ban is új munkaköröket teremt 

 

A különbségek azért így is látványosak, így az 

érdeklődés továbbra is megvan a szolgáltató- és 

kompetenciaközpontok, illetve a gyártótevékeny-

ség központosítására és áthelyezésére a keleti 

országokba. A Hays Hungary tapasztalatai szerint 

a korábbi fizikai vagy szellemi betanított munkát 

igénylő feladatokkal szemben teret nyernek a ma-

gasabb képzettséget igénylő pozíciók is a helyi 

munkaerőpiacon. Az állami oktatás nehezen tud 

lépést tartani az új trendekkel, de a társaság vára-

kozásai szerint a piaci cégek egyre inkább maguk-

ra vállalják ezt a szerepet is. 

 

A tanulmány egyik szekciója a magyar IT-piaccal 

foglalkozik, amely továbbra sem rendelkezik ele-

gendő tapasztalt és jól képzett szakemberrel. A 

legjobb jelöltekért folyamatos verseny zajlik, ami a 

bérek további növekedését eredményezi az adott 

területeken. Az alap- vagy mester diplomával, jó 

angoltudással és pár év releváns munkatapaszta-

lattal rendelkező munkavállalók rengeteg lehető-

séggel találkoznak. Azt pedig már a tavalyi Salary 

Guide is megállapította, őket a magas fizetés ígé-

retével önmagában már nem mindig lehet megsze-

rezni. 

 

Különösen, hogy a versenyképes fizetés fogalma 

is változik, miután egyre több cég kínál olyan ki-

magasló kompenzációs csomagokat, amelyek 

korábban csak a vezető vállalatokra voltak jellem-

zők. Hasonló munkatapasztalattal rendelkező 

szoftverfejlesztők bérében akár 2-300 ezer forintos 

eltérés is lehet attól függően, hogy kinél dolgoz-

nak. Ezzel ráadásul mindenki tisztában is van: 

ahogy a Bitport őszi Manufacture IT konferenciáján 

is kiderült, a munkaerőpiac szereplői egyre jobban 

informáltak, így a legnagyobb erőfeszítésre már 

nem a toborzás, hanem a munkaerő megtartásá-

nak tekintetében van szükség. 

 

A Hays Hungary szerint a legkeresettebb szakem-

berek továbbra is a szoftverfejlesztők (Java, Py-

thon, C++, C#, Angular/React), miközben érdekes 

betöltendő munkakörök jelennek meg a magyar 

https://bitport.hu/kevesli-a-fizeteset-itt-megtudhatja-hogy-valoban-keves-e-hays-salary-guide-2019-hr.html
https://bitport.hu/kevesli-a-fizeteset-itt-megtudhatja-hogy-valoban-keves-e-hays-salary-guide-2019-hr.html
https://bitport.hu/manufacture-it-2019.html
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piacon is, növekszik a kereslet a Data Scientist, 

Machine Learning, Devops vagy akár Computer 

Vision mérnökök iránt. Közben a pozíciók és a 

velük járó felelősségi körök is egyre összetetteb-

bek, a technikai tudáson kívül a személyiség és a 

gondolkodásmód is az interjúk fókuszába került: 

ilyen lehet az algoritmikus gondolkodás, a mate-

matikai ismeretek vagy a problémamegoldó ké-

pesség. 

 

 
 
Forrás: https://bitport.hu/tobb-penzert-sincs-eleg-informatikus-szakember 
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