
Hol tudok elhelyezkedni matekos diplomámmal?

Hallgatóink gyakran kérdezik tőlünk, hogy diplomájuk megszerzése után milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon. Annak
érdekében, hogy e kérdésre minél pontosabb, a valóságot tükröző választ tudjunk adni, 2014 végén egy rövid kérdőív kitöltésére kértük az elmúlt
néhány években a Tanszékünkön BSc vagy MSc szakdolgozatot írt hallgatóinkat a munkalehetőségeikkel kapcsolatban. A kérdőívet mintegy 40
egykori hallgatónknak küldtük ki, akik közül 25-en töltötték ki, egy kivétellel mindannyian Magyarországon dolgoznak. A válaszok alapján az egyes
munkaterületeket három nagyobb kategóriába soroltuk:

• Szoftverfejlesztés, programozás, adatbányászat;

• Bank, pénzügy, biztosító, telekommunikáció;

• Felsőoktatás, kutatás, doktori.

Az alábbiakban egy-egy áttekintő táblázatban foglaljuk össze az egyes kategóriák kereseti lehetőségeit, valamint a kapcsolódó konkrét munkaköröket
és azok matematikai vonatkozású leírását (a táblázatokban a hosszabb leírásokat felbukkanó megjegyzésekként lehet megjeleníteni). Ezt követően
pedig a kérdőív „Milyen tanácsa, megjegyzése van a szak- vagy szakirányválasztás előtt álló hallgatók számára?” kérdésére beérkezett legfontosabb
tanácsokat közöljük, ezzel remélhetőleg még inkább segítséget tudunk nyújtani hallgatóinknak tanulmányaik megfelelő irányú alakításában.

1. táblázat. Kereseti lehetőségek (bruttó összegben)

Szoftverfejlesztés,
programozás,
adatbányászat

Bank, pénzügy,
biztosító,
telekommunikáció

Oktatás,
kutatás,
doktori

Összesen

100–200 ezer Ft 2 5 7
200–300 ezer Ft 2 1 3
300–400 ezer Ft 4 4 1 9
400–500 ezer Ft 1 1
500 ezer Ft felett 2 3 5

Összesen 10 8 7 25
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2. táblázat. Szoftverfejlesztés, programozás, adatbányászat területén elhelyezkedett hallgatóink

Diploma éve, szakja Szűkebb munkaterület Munkakör, beosztás A munkakör leírása

2004 mat-osztatlan Szoftverfejlesztés Szoftverfejlesztés, algoritmusfejlesztés. . .
2011 alkmat-msc IT szektor Szoftverfejlesztő Szoftverfejlesztőként dolgozom. . .

2012 alkmat-msc Autóipar, szoftverfejlesztés Applikációs szoftverfejlesztő Szervokormányra fejlesztett applikációk. . .
2012 mat-bsc Szoftverfejlesztés Tesztautomatizáló mérnök Szoftver minőségbiztosítással kapcsolatos. . .
2012 NAV Szoftverfejlesztő
2012 mat-bsc Kutató-fejlesztő Képfeldolgozás
2013 mat-msc Kutatóintézet Szoftverfejlesztő
2011 mat-msc Natural Language Processing,

Data Science
Prototípusok készítése. A gépi tanulás. . .

2012 alkmat-msc Online Account Manager Adatbázis kezelés, Webtervezés
2014 alkmat-msc Élelmiszeripar Adatbányász, adatelemző
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A munkakör leírása

Szoftverfejlesztés, algoritmusfejlesztés, adatbányászat. Webes ajánlórendszerhez (,,recommender system'') implementálok prediktív modelleket.

A munkakör leírása

Szoftverfejlesztőként dolgozom internetes banki felületek gyártásában, csak alapvető, banki ügyleteknél mindennapos számítások kerülnek elő, mint például, hitelek, kamatok, stb.

A munkakör leírása

Szervokormányra fejlesztett applikációk (pl. automatikus parkolás, sávkövetés) implementálása, karbantartása, tesztelése MATLAB Simulink-ben és TargetLink-ben, a fordított C kód verifikációja, review-ja. A mindennapi feladatokhoz készség szintjén szükség van logikai, programozáselméleti, kombinatorikai, algoritmuselméleti, optimalizáláselméleti és numerikus analízisbeli tudásra. Konkrét matematikai problémákkal nem kell foglalkozni, a feladatok inkább programozás jellegűek.

A munkakör leírása

Szoftver minőségbiztosítással kapcsolatos programok fejlesztése.

A munkakör leírása

Prototípusok készítése. A gépi tanulás a statisztika és a nemlineáris optimalizálás határterülete. Munkám során ezen algoritmusok megértése és az adott feladatra való alkalmazása a feladatom. Ez többnyire statisztika, analízis és algebra és opkut tudást igényel.



3. táblázat. Bank, pénzügy, biztosító, telekommunikáció területén elhelyezkedett hallgatóink

Diploma éve, szakja Szűkebb munkaterület Munkakör, beosztás A munkakör leírása

2004 alkmat-osztatlan Bankszektor Fejlesztő Befektetéspiaci pénzügyi termékek modellezése. . .
2009 Bankszektor Tervező-elemző,

kiemelt intelligencia szakértő
2012 alkmat-msc Bankszektor Matematikai modellező Sztochasztikus pénzügyi modellek alkalmazása. . .
2012 biztpénz-msc Bankszektor Kockázatkezelési munkatárs Érintett területek: valószínűségszámítás, statisztika.
2014 alkmat-msc Bankszektor, biztosító Elemző kontroller Néhol előjönnek modellezési, optimalizálási feladatok.
2014 biztpénz-msc Biztosító Termékfejlesztő-aktuárius
2011 mat-bsc Telekommunikáció Elemző Forecasting, Benchmarking
2012 biztpénz-msc Telekommunikáció, pénzügy Elemző Adózáson dolgozom, elemzőként. . .
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A munkakör leírása

Befektetéspiaci pénzügyi termékek modellezése (a fejlesztés mellett): leginkább sztochasztikus analízis és numerikus módszerek, amire szükségem van.

A munkakör leírása

Sztochasztikus pénzügyi modellek alkalmazása termékek árazására, különböző pénzügyi termékek jövőbeni kifizetéseinek modellezése a matematika eszköztárával.

A munkakör leírása

Adózáson dolgozom, elemzőként. Amit használok a munkám során: statisztikai ismeretek.



4. táblázat. Felsőoktatás, kutatás területén elhelyezkedett hallgatóink

Diploma éve, szakja Szűkebb munkaterület Munkakör, beosztás A munkakör leírása

2007 tanári Egyetem Személyi asszisztens
2008 mat-osztatlan Kutatóintézet Kutató
2010 mat-bsc- Főiskola Oktató Óraadóként differenciál és integrálszámítást tanítok
2010 alkmat-osztatlan Egyetem PhD hallgató Doktori kutatást végzek. Doktori munkámban. . .
2012 mat-msc Egyetem Különböző lineáris és nemlineáris stabilitásfogalmak vizsgálata.
2013 alkmat-msc Egyetem Oktató, kutató Oktatás, kutatás: nemlineáris dinamika, programozás
2013 Egyetem (külföld) PhD hallgató
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A munkakör leírása

Doktori kutatást végzek. Doktori munkámban az analízis, differenciálegyenletek és a Matlab előadások elméletét hasznosítom. Az oktatás során főleg az analízis, algebra, differenciálegyenletek témaköreit ismertetem.



Volt hallgatóink tanácsai

Hosszútávon szerintem azzal járnak jól, ha olyan szakot vagy szak-
irányt választanak, ami az érdeklődésüknek leginkább megfelel. A
munkába állás után úgyis megszerzik majd azokat az ismereteket,
amikre ott szükségük van. Az egyetemen a legfontosabb a szemlé-
letformálás.

Budapesten és a nyugati országokban óriási piaci igény van jó szoft-
verfejlesztőkre, és várhatóan ez az igény még nőni fog a következő
években. Egy-két év gyakorlattal a könnyű elhelyezkedés és tisztes-
séges fizetés garantált. Nagyon fontos az angoltudás. Hasznos, ha
valaki képes szakcikkeket megérteni és jó előadásokat tartani.

Mindenképp fontos, hogy tisztában legyen a hallgató a képességei-
vel és azzal, hogy mit szeretne elérni. Kezdetnek egy kisebb helyen
több dolgot tud tanulni az adott szakmáról és jobban belelát a egy-
egy ágazat működésébe is. Majd ezeket az ismereteket egy nagyon
cégnél kamatoztathatja, ahol már előrelépési lehetőség is van.

Olyan szakirányt válasszanak, ami érdekli őket, és ne olyat, ami
a piacon kelendő. Mert ha még pályakezdőként nem is szakmabeli
pozícióban dolgoznak, idővel és sok kitartással, olyan munkát sze-
reznek, ahol az általuk választott és kedvelt szakirány során szerzett
tudást kamatoztathatják.

Amerre én jártam, az ilyesmik nem számítottak sokat. A
problémamegoldó-készség mindig sokat számított, a konkrét tárgyi
tudás kevesebbet, legtöbbet gyorsan meg lehet tanulni.

Aki a bankszférában szeretne elhelyezkedni, tanuljon előre alapvető
közgazdaságtani fogalmakat (tényleg csak az alapokat) és SQL-t.
Aki informatikai irányba szeretne elmenni, tanuljon előre C++-ban
and Java-ban programozni. Az egyetemen kapott tudás nem haszon-
talan, olyan gondolkodásmódot és tanulási készséget ad, amivel a(z)
(alkalmazott) matematikusok legalább egy lépéssel előrébb vannak
a többi friss diplomáshoz képest.

Mindenképpen érdemes programozói ismeretekre is szert tenni.

Tapasztalatom szerint a tiszta, világos, logikus gondolkodásmódot
és a gyors tanulási, probléma megoldó képességet nagyon megbe-
csülik mindenütt. Ami ezentúl óriási előnyt jelent az az idegen
nyelv (szaknyelv) magabiztos használata, programnyelv ismerete,
jó modellezési képesség, pénzügyi-számviteli ismeretek. Ha egy fris-
sen végzett hallgató ezekkel a készségekkel és tudással rendelkezik,
akkor széles skálán fog mozogni a reálisan megpályázható állások
száma.
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Mindenképp érdemes a kötelező tárgyak és érdeklődésnek megfelelő
tárgyak mellett egy fontosabb programnyelv tanulása. Munkát már
akár az első évben is érdemes keresni, és a jövőbeli elképzeléseknek
megfelelő kutatásba kezdeni, és szakdolgozatot írni, ez fontos egy
állásinterjún is.

Gondolják meg azt, hogy melyik egyéb terület iránt érdeklődnek
annyira, hogy hivatásukul választanák - alkalmazott matekos mun-
kahely ugyanis önmagában nem létezik, mindig valamilyen más tu-
dományághoz kapcsolódóan van szükség matematikusokra: mérnöki
fejlesztések, gyógyszeripari kutatások, pénzügyi modellezés stb. Ha
ezt sikerül megtalálniuk, akkor könnyen el tudják dönteni, hogy eh-
hez melyik szakirány passzol legjobban. Illetve: óriási előnyt jelent
a munkaerőpiacon önálló projektek megléte (akár egyetemi kutató-
csoportban való részvétel, TDK stb.), szakmai gyakorlatokon való
részvétel. Ezek az egyetem mellett részmunkaidőben bevállalható
lehetőségek, kiváló alkalmak arra, hogy megismerkedjenek a munka
világával, esetleg még időben váltsanak, ha úgy adódna.

Minél hamarabb döntsék el, hogy kutatni szeretnének és ennek meg-
felelően próbáljanak tdk -zni, jó tanulmányi eredményeket produ-
kálni vagy pedig dolgoznának ez esetben minél több és korábbi szak-
mai gyakorlat, félállás megszerzése a javasolt. Ha banknál biztosí-
tónál helyezkednének el: válasszák a bizosítási és pénzügy matekos
szakirányt, egyéb esetben pedig tanuljanak hasznos programozási
ismereteket: R, Matlab, C++, JAVA, python, . . .

Minden szakirányhoz kapcsolódóan nagyon fontos a számítógépes is-
mereteket bővíteni. Pénzügyi területen általában a statisztikai prog-
ramcsomagok ismeretét várják el, pl. SPSS, R, illetve ebben a szek-
torban főleg C++ nyelven dolgoznak, ha valaki a pénzügyet és az
informatikát ötvözné szívesen. A programozás, szoftverfejlesztés irá-
nyába húzóknak (operációkutatás, számítástudomány) mindenkép-
pen ajánlott valamely „trendi” programozási nyelv legalább alap-
szintű elsajátítása, pl. Java, C#, C, C++, de a script nyelvek isme-
rete is előnyt jelenthet pl. Python, MATLAB. Kvantitatív pozícióra
vágyóknak a sztochasztika, statisztika és valószínűségszámítás elmé-
letének mély ismerete és pénzügyi tárgyak hallgatása ajánlott. Min-
den szakirányra igaz, hogy érdemes nagyon korán tisztába kerülni
az adott területhez kapcsolódó piaci igényekkel, lehetőségekkel és
eszerint szakirányt választani, illetve célzottan tárgyakat hallgatni.
Személyes tapasztalatim szerint jelenleg az informatikai piac virág-
zik, programozókból vagy programozni tudó emberekből nagy hiány
van. Pénzügyi területen is sok matematikusoknak szóló állás akad az
aktuáriustól a kvantitatív elemzőkig. Az alkalmazott analízis szak-
irányt választóknak, akik mindenképpen numerikus módszerekkel
szeretnének dolgozni, a szimulációs vagy modellező munkakörök fe-
lelhetnek meg, főként mérnöki területen, ezekhez viszont ajánlott
a fizikai, mechanikai ismeretek szélesítése. Végül erősen ajánlom a
(lehetőleg cégnél töltött) szakmai gyakorlatot, gyakornokoskodást
is, mivel ez rengeteg jó pontot jelent később, a munkakeresés során,
valamint sok ipari módszert, szoftvert meg lehet ismerni közben,
amit az egyetemi évek alatt nem.
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