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Napirend

• 18:00 Megnyitó, hazai álláskörkép

• 18:30 Céges forgószínpad, utána bemutatkozások

• Abylon, Cloudera, Data-Driven Solutions, Hiflylabs, Morgan Stanley, Qlik, 

United Consult

• 19:00 Karrierelőadások

• Back to Work - Munka gyerekek mellett

Windhager-Pokol Eszter, Starschema

• HR-esből adatelemző

Boros Roland, Morgan Stanley

• 19:30 Változó karrierek egy változó világban - kerekasztal



Kerekasztal

• Változó karrierek egy változó világban

• Mi motiválja valójában a munkavállalókat?

• Család és munka együtt?

• Karrierváltás felnőtt fejjel?

• Résztvevők

• Pinczel Márton, Morgan Stanley

• Fajszi Bulcsú, Hiflylabs

• Beer Andrea, United Consult

• Moderátor: Rosta Ágnes, az MVM operatív toborzási vezetője.



Előzetes a kerekasztalhoz

https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/munkaeropiaci_preferencia_felmeres_2021.html



Datajobs



Mi az a Datajobs.hu?

https://datajobs.hu/



Mi az a Datajobs.hu?

• A Datajobs.hu

• Ingyenes állásmonitorozó szolgáltatás adatos munkakörökre

• Évente több száz állásajánlatot szemlézünk

• A friss állásokat a Datajobs.hu Facebook oldalán is publikáljuk

• A szemlézett állásokból összesítő statisztikákat is készítünk

• Keresett munkakörök és skillek

• Gyakran szereplő munkaadók

• Figyelmeztetés

• Az adatgyűjtés nem reprezentatív

• Mintavételi és kategorizálási torzítások előfordulnak



Datajobs.hu

https://www.facebook.com/datajobshu



Állások szektorok szerint

Az álláshirdetőket néhány nagyobb kategóriába soroljuk be



Munkáltatók

A mintában legtöbb álláshirdetéssel szereplő cégek



Pozíciók kategóriák szerint

A hirdetett pozíciókat is kategóriákba soroljuk



Pozíciók kategóriák

Néhány keresett pozíció az Analyst / BI kategóriából



A legkeresettebb skillek

A konkrét technológiák közül az SQL és a Python népszerűsége emelkedik ki



A Data Salary Survey



Mi az a Data Salary Survey?



Mi az a Data Salary Survey?

• A piacon egyébként elérhető fizetési anyagok mellett (pl. Hays, 

Grafton) szerettünk volna egy kifejezetten adatos felmérést

• Először 2019-ben készítettük el, közösségi alapon, önkéntes 

kitöltéssel

• Cél volt a többdimenziós adatfelvétel

• Pozíció, Tapasztalat, vezetői szerep, munkahely típusa

• “Privacy first” szemlélet

• Mimimális számú kérdés (pl. nincs iparági kérdés)

• Legyen lehetséges a teljesen anonim kitöltés



Mi az a Data Salary Survey?

Minta a kérdőívből



Mi az a Data Salary Survey?

Minta a kérdőívből



Módszertani kérdések

• Nettó/bruttó és családi adókedvezmények kezelése

• Lokáció kezelése, Remote/Home Office lehetőségek

• Skillek, technológiák azonosítása

• Piaci szűrés

• Magyar vagy külföldi piacról van tulajdonképpen szó?

• Vannak tiszta esetek és árnyalatok



Előzetes eredmények



Adatok áttekintése

• Figyelmeztetések – Előzetes eredmények

• A felmérés kis mintájú és NEM reprezentatív 

• 200+ kitöltés

• Vannak mintavételi torzítások 

• Vannak kérdőívtechnikai vagy módszertani hibák is

• Adatvalidáció még csak részleges



Válaszok áttekintése

A válaszok megoszlása néhány fontosabb jellemző szerint



Adatelőkészítés



Adatelőkészítés

• Az egyéni kitöltésre alapú adatgyűjtés miatt az adatbázis nagyon 

heterogén

• Adatelőkészítési kérdések

• Pozíciók standardizálása és kategorizálása

• Kiugró/hibás értékek szűrése

• Nem pénzbeli juttatások vizsgálata

• Vállalkozói konformizált jövedelem számítása



Adatelőkészítés

A pozíciónevek is nagyon heterogének, rengeteg a különböző érték 



Adatelőkészítés

Standardizált és kategorizált pozíciónevek (részlet)



Fizetési körkép



Fizetések tapasztalat szerint



Fizetések tapasztalat szerint

Analytics/BI pozíciók



Fizetések tapasztalat szerint

DW és Big Data pozíciók



Fizetések tapasztalat szerint

Data Science és ML pozíciók



Fizetések tapasztalat szerint

Egyéb pozíciók



Vállalkozói napidíjak

Vállalkozói státuszban dolgozók jellemző napidíja (részlet)

A vállalkozói kitöltések száma nagyon alacsony az idei mintában



Fizetések tapasztalat szerint



Thank You


