
K A R R I E R T Ű
Ismerd meg a nálunk választható
IT karrierutakat!



	 MIRŐL	SZÓL?	
Ez a szerveroldali fejlesztés, tehát minden, ami a szerveren történik: adat-
bázis-kezelés, interneten történő kommunikáció fogadása stb. Ez a weblapfej- 
lesztésnek az a része, ami az adatokat kezeli, azaz nem a képernyőn látszik,  
hanem a háttérben történik. Back-end szinte minden cégnél, webal-
kalmazásnál, mobilalkalmazásnál van a világon. Hol	 nincs? Pl. mobilos 
számológépben vagy egy olyan játékban, ahol nem játszol mással.

	 MI	A	KIHÍVÁS	BENNE?	
Sok felhasználó kiszolgálása, biztonságos adatkezelés és -tárolás.

	 MIKOR	VÁLASZD?
Ha nem feltétlen a színes-szagos munka, hanem az absztrakt feladatok 
tetszenek.

	 PÉLDA
Az, hogy egy közösségi oldalra tudsz regisztrálni, be tudsz jelentkezni, le tu-
dod kérdezni az ismerőseid listáját, meg tudod nézni a képeiket, tudsz velük 
chatelni, a back-end része a történetnek. Tehát bármi olyan interakció, ami 
megjelenik másnak, vagy más csinált, és te akarod megnézni, vagy másik 
számítógépen is eléred.

	 TUDTAD?
 Erre a területre erősebb logikus, algoritmikus gondolkodás szükséges  

(főleg a későbbiekben, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a back-endesek 
okosabbak is).

Back-end fejlesztő>>



	 MIRŐL	SZÓL?	
A full-stack fejlesztő a back-endes és front-endes keveréke, aki mélyen inkább 
csak az egyik területhez ért, de mindkét területen elboldogul a tudásával, tudja,  
hogy mire van szüksége az egyik és a másik oldalnak. Projektcsapatokban  
általában a techlead szerepkör ilyen, akinek tudnia kell kommunikálni mind a 
front-endes, mind a back-endes munkatársakkal.

	 MI	A	KIHÍVÁS	BENNE?	
Valamennyire mindkét területre rá kell látni, a back-endre és a front-endre is, 
ismerni kell a teljes folyamatot, hogy bevethető legyél mindkét oldalon.

	 MIKOR	VÁLASZD?
Ha nem szeretnél választani front-end és back-end között. Akkor való neked, 
ha az end to end folyamatok érdekelnek, és szeretnél rálátni a teljes webalkal-
mazásra, nem csak egy-egy technikai szeletére. 

	 PÉLDA
Inkább kis cégeknél jellemző, ahol még kevesen vannak, vagy ha freelancerként 
kis weboldalak elkészítésével szeretnél foglalkozni. Nagyobb projekteken,  
ahogy ezt már írtuk, többnyire a techlead pozíció kívánja meg a full-stack tudást.

	 TUDTAD?
 Ezt a területet és kifejezést mostanság nagyon felkapták, szinte buzzword lett.
 Hiába vagy full-stackes, az egyiket mindig jobban fogod szeretni.
 Igazából ma már elvárás mind a back- és front-endestől is, hogy egy idő

 után elmozduljon full-stack irányba és ne legyen szakbarbár.

Full-Stack fejlesztő>>



	 MIRŐL	SZÓL?	
Kifejezetten weboldalakról, azoknak is a megjelenítés részéről: itt nem az a 
kérdés, hogy mi az adat, hanem hogy hogy néz ki és hogyan működik.

	 MI	A	KIHÍVÁS	BENNE?	
A fejlesztésnek millió fajtájú, márkájú, kijelzőjű eszközön és különböző 
böngészőkben is jól kell kinéznie. Továbbá a front-endhez tartozik bármilyen 
bonyolultabb akció leprogramozása is: zoom, drag and drop... pl. mikor egy 
ruhavásárló site-on nagyobb lesz a kép, ha fölé húzod az egered.

	 MIKOR	VÁLASZD?
Ha fontos számodra, hogy látványos, színes-szagos legyen a munkád.

	 PÉLDA
A kedvenc közösségi oldaladon a back-endtől jön az adat, hogy milyen képeid 
vannak a galériában, de az, hogy ezek hogyan jelennek meg és tudod nyilakkal 
léptetni őket, már front-end.

	 TUDTAD?
 A tévhittel ellentétben nem feltétlen szükséges hozzá szépérzék, mert  

általában van külön dizájner vagy UX-es erre a célra. (Persze örülnek, ha vala- 
kinek van pluszban szépérzéke, de ezek inkább a céges kultúrától és igények-
től függnek.) 

 Első hallásra egyszerűbbnek tűnhet, mint a back-end, de nem az!

Front-end fejlesztő>>



	 MIRŐL	SZÓL?	
Ez az ága a szoftverfejlesztésnek arról szól, hogy egy meglévő platform (pl. 
ServiceNow	vagy	Salesforce) képességeit kell egyedi fejlesztéssel kibővíte-
ni, ebbe beletartozik a platform illesztése meglévő üzleti folyamatokhoz és  
integráció kialakítása meglévő rendszerekkel.

	 MI	A	KIHÍVÁS	BENNE?	
Meg kell ismerni egy komplex rendszert és kapcsolatot kell tartani az ügyfe-
lekkel. Persze minden szoftverfejlesztőnek fontosak a soft skillek, de ezen a 
területen kiemelkedően fontos, hogy megfelelően kommunikálj a projektben 
részt vevő többi szereplővel.

	 MIKOR	VÁLASZD?
Ha érdekelnek a céges üzleti folyamatok (pl. IT, HR, pénzügyek, logisztika), és 
fontos számodra, hogy a “nyers” kódon kívül ezeket az üzleti kérdéseket is lásd 
és értsd.

	 PÉLDA
Egy nagyobb vállalat HR folyamata sok lépésből áll, toborzás, kiválasztás, 
betanítás stb., és ezt sokszor Excel sheetekben kezelik. Ennek kiváltására nagy 
igény mutatkozik, és egy ServiceNow vagy Salesforce fejlesztő tipikusan ilyen 
projekteken dolgozik, ahol egyedileg kell bővíteni a platform képességeit és 
integrálni kell a cég már meglévő rendszereihez.

	 TUDTAD?
 Ez a terület fejlődött az utóbbi években a legdinamikusabban, minden  

iparági előrejelzés azt mutatja, hogy a következő időszakban ez az irány fogja 
meghatározni a szoftverfejlesztést.

ServiceNow / Salesforce 
platform fejlesztő>>



	 MIRŐL	SZÓL?	
Olyan programozó, aki kifejezetten az adatokkal foglalkozik, adatbázisokból 
adatokat olvas ki, mozgat és hoz olyan formára, hogy az könnyen feldolgoz- 
ható legyen. Ismer és használ Big Data és adatvizualizációs eszközöket.

	 MI	A	KIHÍVÁS	BENNE?	
Meg kell ismerned több fajta adatbázist, valamint olyan módszereket, amely-
ekkel egy-egy rendszerből olyan formában lehet adatot kinyerni, amit aztán fel 
lehet használni elemzésekhez.

	 MIKOR	VÁLASZD?
Ha korábban is vonzónak találtad az adatokkal való foglalkozást, pl. szeretted 
az Excelt vagy Access-t használni, és érdekelnek az automatizációs technikák.

	 PÉLDA
A számlázási rendszerből is szükség van adatokra. A Data Engineer feladata 
automatizáltan összegyűjteni ezeket az adatokat.

	 TUDTAD?
Az utóbbi években robbanásszerű növekedésnek indult Data Science terület 
azt hozta magával, hogy egyre több Data Engineerre van szükség, akik segítik 
és automatizálják a Data Scientistek és adatelemzők munkáját.

>> Data Engineer
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