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A digitális gazdaság – 400 ezer közvetlen és köz-
vetett munkavállalójával – ma már csaknem 
egynegyedét adja a magyar GDP-nek, az ága-

zat folyamatos bővülése egyre keresettebbé teszi a 
területen dolgozó IT-mérnököket, számítástechnikai 
szakértőket és programozókat. A hazai informatikai 
munkaerőpiacon 25 000 új állás betöltetlen, és a meg-
felelő tudást biztosító képzésekről kikerülő fejlesztők 
száma nem tud lépést tartani az egyre növekvő mun-
kaerőigénnyel.

Az egyetemi képzés szigorú és hosszadalmas akk-
reditációkhoz kötött, így sok esetben nem képes lekö-
vetni a szoftveripar elképesztő fejlődését. Az elméleti 
tudás és a gyakorlati tapasztalat közötti szakadék át-
hidalása érdekében a tőkeerős fejlesztőcégek házon 
belüli tréningekkel igyekeztek a frissen felvett szak-
embereik számára megkönnyíteni a korszerű tudás 
és készségek megszerzését. Mindez azonban mesz-
sze nem elégítette ki a piaci igényeket, és ez néhány 
éve – elsőként az Egyesült Államokban – életre hívta 
a cooding bootcampnek nevezett intenzív programo-
zóképzéseket, amelyek rövid idő alatt képesek piac-
képes tudást és ezáltal azonnali munkahelyet biztosí-
tani hallgatóiknak. Az új megoldás futótűzként terjedt 
el a világ többi részén, és három éve Magyarországon 
is elindultak az első képzések.

Az új oktatási modell népszerűsége a technoló-
gia fejlődésének is köszönhető. Napjainkban a fel-
használóbarát programozói felületek nagyban meg-
könnyítik a fejlesztők dolgát, a fejlesztésnél pedig a 
kulcs már nem a százszázalékos pontosság, hanem 
a jól tesztelt és valódi megoldásokat nyújtó szoft-
ver. A piacon tapasztalható változás a programozó-
cégek elvárásaiban is visszatükröződik. A Budapesti 
Metropolitan Egyetem (METU) JUMP programozó-
képzésének partnercégei és jelentkezői körében 
végzett kutatás szerint a legfontosabb három prog-
ramozói készség között szerepel a logikus gondol-
kodás, a csapatmunka képessége, illetve a szorga-
lom. A válaszadó fejlesztőcégek leginkább a Java, a 
C++, a HTML, a PHP és az SQL programnyelveket 
alkalmazzák. A pályakezdők előtt álló karrierlehető-
ségeket és a szakemberek óriási hiányát jól mutatja, 
hogy a megkérdezett vállalatok többsége szerint már 
akár három év elegendő ahhoz, hogy szenior prog-
ramozóvá váljon a kezdő fejlesztő. A cégek szerint 
a szakma legnagyobb kihívása a jelöltek számára a 
projektmenedzseri szemléletmód, a hatékony együtt-
működés, illetve az elvárt programnyelvek elsajátítá-
sa. A kutatás eredményei szerint a programozójelöl-

tek is tisztában vannak a kihívásokkal, és hasonlóan 
ítélik meg a nehézségeket, a megkérdezettek több 
mint fele ugyanakkor a munkatempó felvételét is ki-
hívásnak tekinti.

Az országhatárok ma már a képzések minőségében 
sem jelentenek valódi akadályt, az informatika pedig 
kifejezetten olyan terület, ahol az erőviszonyok ki-
egyenlítődnek. Manapság szinte lehetetlen nyomon 
követni, hogy egy-egy fejlesztés hol indult el. Az idén 
januárban megrendezett 50. fogyasztói elektronikai 
kiállításon és vásáron, a CES-en például a világ min-
den pontjáról 4000 kiállító és 18 0000 szakember 
volt jelen. Mind a hazai, mind pedig a külföldi coding  

bootcampek az átfogó ismeretekkel rendelkező web-
fejlesztőket, az úgynevezett full-stack web develope-
reket célozzák meg, akiket hasonló idő – nagyjából 
9-12 hét – alatt képeznek ki.

Az újfajta programozóképzés eddig sikerrel vette 
a piac kihívásait. Idehaza is egyre több cég ismeri 
fel, hogy diploma nélkül is vannak nagyon jó szoft-
veresek, akik akár önálló tanulással vagy egy inten-
zív tanfolyamon szerezték meg az alapokat, és egye-
temi papírok nélkül is kiválóan tudnak fejlődni, így 
egyre értékesebb munkát végezni. A felmérésben 
megkérdezett munkáltatók szerint az intenzív fej-
lesztőképzés igényeiknek megfelelő tudást ad a le-
endő fejlesztőknek, akik kiemelkedő gyakorlati ok-
tatásban részesülnek, motivációjuk és elszántságuk 
pedig magas szintű, ezért szívesen is alkalmazzák 
őket. A vállalatok 40 százaléka emelte ki pozitívum-
ként az intenzív képzésről érkező jelöltek nyitottsá-
gát és rugalmasságát.

Összességében: az intenzív programozói képzések 
a világon mindenütt egy történelmi pillanatot terem-
tettek szinte minden korosztály azon tagjai számára, 
akik versenyképes és időtálló szakmát akarnak kita-
nulni egy olyan területen, ahol nemtől, kortól és or-
szághatároktól függetlenül, szorgalommal és kitartás-
sal pár év alatt gyors karriert futhatnak be.

Dr. Beck IlDIkó, 
a METU JUMP 
szoftverfej-
lesztői képzés 
vezetője

karsaI GáBor, 
a GKI Gaz-
daságkutató 
vezérigazgató-
helyettese

Magyarország a Világgazdasá-
gi Fórum (WEF) e héten köz-
zétett versenyképességi listá-

ján a 60. helyet szerezte meg, ezzel a 
tavalyi, hat hellyel való visszacsúszást 
követően kilenc helyezéssel javította 
pozícióját. Ez jó hír. Az ilyen listákkal 
kapcsolatban korábban igen szkepti-
kus jegybank azonban most, a javulás 
idején mégsem örülhet eléggé. Hiszen, 
amint azt az MNB elnöke egy múlt he-
ti konferencián mondotta: „A huhogó 
baglyoknak nincs igazuk, Magyaror-
szágon javult a versenyképesség 2010 
óta. A Magyarország lemaradását mu-
tató globális rangsorok több tényezőt 
nem vesznek figyelembe, az MNB által 
végzett kutatások 90 százalékban té-
nyeken alapulnak, miközben a fonto-
sabb rangsorok felerészben szubjektív 
tényezőket vizsgálnak.”

A vélekedések és a várakozások 
azonban nagyon is befolyásolják a 
gazdasági folyamatokat. Hogy csak az 
André Kosztolányitól származó meg-
állapításra utaljak: „a tőzsde 10 szá-
zalékban logika, és 90 százalékban 
pszichológia”. Valójában persze az 

MNB-elnök sem gondolja ezt másként, 
hiszen a szubjektivitás – saját szavaival 
a „képzetek” – rendkívüli fontosságá-
ra ugyanebben az előadásban ő maga 
is felhívta a figyelmet, kijelentve, hogy 
„a gondolatok teremtik meg a valósá-
got”. Ettől persze a versenyképességi 
rangsorok módszertana még vitatha-
tó lehet. De ha ezek mindegyike gyen-
ge magyar versenyképességet tükröz, 
annak azért elgondolkodtatónak kell 
lennie. Mert félreértés ne essék, attól, 
hogy Magyarország a WEF listáján a 
régióban Horvátország mellett immár 
Romániát – főleg annak romló pontszá-
ma miatt – is megelőzi, s utolérte Szlo-
vákiát, a régiós élbolytól s korábbi ön-
magától még messze van.

A jegybank elnöke egyébként nem 
volt mindig ennyire szkeptikus az ilyen 
rangsorokkal kapcsolatban. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium 2011-ben 
– tehát még Matolcsy György minisz-
tersége idején – növekedési tervet ké-
szített, melynek egyik kiindulópontja 
az volt, hogy Magyarország lecsúszik 
a különböző nemzetközi versenyké-
pességi listákon. Ezt látván a minisz-

térium a Magyar növekedési terv ré-
szeként ambiciózus versenyképességi 
programot hirdetett meg azzal a cél-
lal, hogy Magyarország öt éven belül 
legyen az EU legjobb tíz tagállama 
között. A terv számszerűen is meg-
határozta, hogy az egyes években há-
nyadik helyre kellene előretörnie a 
magyar gazdaságnak. A valóságban 
azonban Magyarország jellemzően 
egyre hátrább került a nemzetközi 
rangsorokban. Például az IMD sváj-
ci intézet ranglistáján Magyaror-
szág idén az 52. volt, a tavalyi 46. és 
a 2010. évi 42. hely után. A WEF fent 
említett rangsorában pedig 2010-ben 
Magyarország még az 52. volt. A ver-
senyképességi listákon való lecsúszás 
fő oka, illetve tanulsága, hogy az állam 
nem költ eleget a humán tőkére, s nem 
biztosítja a növekedéshez szükséges 
kiszámítható környezetet.

A jogbiztonság hiányának, az üzleti 
környezet kiszámíthatatlanságának, a 
siker lojalitástól és nem piaci eredmé-
nyességtől való függésének – minden-
nek a vállalatvezetőkben való tudatoso-
dásának – káros hatását jól illusztrálja, 
hogy az üzleti beruházásokon belül a 
GKI számításai szerint az elmúlt évek-
ben jelentősen emelkedett az egyedi 
kormánydöntésű beruházási támoga-
tások súlya. Míg 2013-ig a támogatá-

sok éves megítélt összege általában jó-
val évi 30 milliárd forint alatt maradt, 
2014-ben már meghaladta a 40, 2016-
ban pedig a 60 milliárd forintot. Ha-
sonlóképpen a 2006 és 2010 között egy 
új munkahely létesítésére átlagosan ju-
tó 4 millió forint 2015–16-ra a három-
szorosára, átlagosan 12 millió forintra 
emelkedett. A beruházásoknál 2008 és 
2013 között kb. 5 százalékos volt a tá-
mogatás mértéke, ami 2015–16-ra már 
20 körülire ugrott. A támogatásokból a 
külföldi cégek mellett számos hazai tu-
lajdonú cég is részesült. A támogatások 
bővülése nyilván szoros összefüggés-
ben van a magyar üzleti környezet sa-
játosságaival. A befektetési környezet 
romlása miatt ugyanis egyrészt a kül-
földi befektetők jelentősebb kompen-
zációt igényelnek, másrészt e rendszer 
a preferált magyar cégek esetenként 
kiugróan magas támogatását eredmé-
nyezheti.

A Versenyképességi Tanács azonban 
nem ezekkel a kérdésekkel foglalko-
zik. Tavasszal a kétségtelenül fontos, 
de mégiscsak másodrendű eljárástech-
nikai egyszerűsítésekre, a múlt héten 
pedig a bérmegállapodás tapasztalatai-
ra koncentrált. A magyar modell lénye-
gét megkérdőjelező témák eddig nem 
kerültek napirendre, ez pedig behatá-
rolja a további javulás lehetőségét. 
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