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Arató Bence
A BI Consulting igazgatója, 20 éves szakmai múlttal az adattárházak, 

BI és analitika területén

• Adatstratégiai tanácsadás

Adat- és BI stratégia kialakítása, eszközválasztási 
tanácsadás, pályáztatás, minőségbiztosítás, mentoring

• Oktatás

A BI Akadémia vezető oktatójaként szakterületei közé a 
DW/BI architektúrák, Big Data eszközök, adatmodellezés és 
adatvizualizáció tartozik

• Publikációk

Az Adat.blog és a Dataviz.hu szerkesztője

• Rendezvények

A Budapest Data Fórum, a Budapest ML Fórum és Budapest 
BI Fórum konferenciák vezető szervezője

• Meetupok

A Big Data, a BI és a PyData meetupok szervezője



open.budapestml.hu



Adatos konferenciáink



Kiemelt támogatónk



Támogatóink



Napirend

open.budapestml.hu



Következő rendezvényünk



Budapest Data Fórum

https://budapestdata.hu/2022/hu/ 9



Budapest Data Fórum

https://budapestdata.hu/2022/hu/ 10



Budapest Data Fórum

https://budapestdata.hu/2022/hu/ 11

Előadói pályázat
Határidő május 15.



Karriertrendek
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Álláskínálat



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



Álláskínálat

datajobs.hu/allasmonitor/



Szemlézett állások havi bontásban - 2022



Állások szektorok szerint

Az álláshirdetőket néhány nagyobb kategóriába soroljuk be



Munkáltatók

A mintában legtöbb álláshirdetéssel szereplő cégek



Top 20 munkáltató

A mintában legtöbb álláshirdetéssel szereplő cégek



Munkáltatók a Machine Learning területén

A mintában legtöbb álláshirdetéssel szereplő cégek



Top 20 munkáltató a Machine Learning területén

A mintában legtöbb álláshirdetéssel szereplő cégek



Top 20 munkáltató szektorok szerint



A legnépszerűbb pozíciók



Legnépszerűbb pozíciók a Machine Learning területén



A legkeresettebb skillek

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



Fizetések





Hays Salary Guide 2022



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



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

• Emelkedő fizetési trend

• A trend mögötti tényezők

• Az adatos tudás iránti igény növekszik

• Továbbra is sok fejlesztő- és szolgáltatóközpont jön Budapestre

• A távmunka terjedése egész világra kiterjeszteni a versenyt

• Továbbra is jó karrierút, de

• Folytonos tanulást igényel

• Könnyű megrekedni repetitív feladatokban

• A pozíciónevek sokszor csalókák



Toborzó cégek bemutatkozásai



Toborzó cégek bemutatkozásai

• Cloudera

• EPAM

• United Consult

• Continental AI Development Center Budapest

• BI Consulting


