
 

 

HARGITA MEGYEI IT-KÖRKÉP 

 

A. KIINDULÓPONT1 

2020-ban, Kolozsváron 7 735 lej az átlagbér az IT szektorban – ahogy az egyik kolozsvári vállalkozás 

képviselője megfogalmazta, ez az elmúlt évek erőteljes digitalizációs törekvéseinek is köszönhető a 

gazdaságban, adminisztrációban. 

Mindeközben Hargita megyében csak 2 140 lej az átlagbér úgy, hogy 2019-hez képest így is 3%-al nőtt ez 

az érték – itt az informatikusok valószínűtlenül keveset keresnek, a legkevesebbet az országban. Ennél 

több multinacionális áruházlánc is jobban fizet, ráadásul sokkal kisebb szakképzettséget igénylő 

munkáért. 

Rosszul fizetik az informatikusokat Hunyad, Vâlcea, Fehér és Neamț megyékben is, ahol a nettó 

keresetük 2 222 és 2 357 lej között van. Az INS adatai szerint Háromszéken az infósok lényegesen jobban 

keresnek, mint Hargita megyei kollégáik, 3 446 lej az átlagbérük. A statisztikák szerint Kovászna 

megyében ez év alatt 40 százalékkal nőttek a fizetések az ágazatban, ami szintén nehezen értelmezhető 

adat. 

Országosan: 2020-ban az IT szektorban országos szinten 6 191 lej volt a nettó átlagbér, 10 százalékkal 

több, mint egy évvel korábban, s körülbelül duplája az országos átlagfizetésnek. 

 

 

 
1 https://maszol.ro/gazdasag/Kolozsvaron-keresnek-legjobban-az-informatikusok-Hargitaban-a-legrosszabbul 

   https://www.zf.ro/eveniment/harta-salariilor-it-c-cincilea-an-consecutiv-salariile-it-istilor-20498055 
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B. FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

A Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége 2022. február közepén felmérést készített a Hargita 

megyei IT cégek bevonásával, megvizsgálandó a helyi IT szektorra vonatkozó központi (INS) adatok 

helytállóságát. 

A felmérés keretén belül 17 vállalkozás képviselőjét kérdeztük meg. A vállalkozások alkalmazottjainak 

száma 73 volt, közülük 68% tartozik az IT kategóriába. A cégek 88%-a Udvarhelyszéki, 11%-a 

Csíkszeredai volt.  

A megkérdezett vállalkozások 65%-a küszködik munkaerőhiánnyal (ha volna megfelelő, venne fel akár 

holnap plusz IT-szakembert), ugyanakkor 24%-uk esetében a vállalkozásnak van megyén kívüli 

munkapontja/székhelye. 

A kiindulóként bemutatott hivatalos számokat általánosan senki nem tartja reálisnak, sőt kimondottan 

félrevezetőnek értékelik a cégek képviselői. 

A 2020-as Hargita megyei adatokra/átlagbérre vonatkozó kérdésünkre adott válaszok három irányból 

közelítik meg a kérdést.  

Ha a piacot és az azt kiszolgáló cégeket nézzük, nagyon sok a kis cég és egyéni vállalkozás, amelyek 

többsége a helyi, nem kimondottan tőkeerős piacra dolgozik, a pénzesebb régiók áraihoz képest 

bagóért.  

Fontos szempont ugyanakkor a szakemberek felkészültsége. Az IT-vállalkozók szerint, helyi 

viszonylatban, a szakemberek felkészültsége sem a legnagyobb, mivel „az egyetemi városok, multik már 

az egyetemen elkapkodják a jó szakembereket”, vagyis kevés a képzett (senior) informatikus. Az IT-ban a 

szakmai, nyelvi és kommunikációs felkészültség a fiatalabb generációra jobban jellemző – többségük 

tehát jellemzően nagy városokba, külföldi piacokra kerül magasabb bérért, az idősebb generáció a 

készségek hiányában is alacsonyabb bérét dolgozik, helyi cégeknek. 

Amiért viszont egyértelműen hamis képet festenek a hivatalos statisztikák az a pénzügyi, könyvelési 

szempont. Általános vélekedés szerint rendkívül elterjedt az osztalékként kivett, majd borítékos 

juttatásként landoló fizetések aránya, a minimálbérrel való trükközés.  

Megyén belüli különbség lehetőségét illetően voltak, akik nem láttak erre okot, a többség azonban a 

helyi IT piac fejlettségétől láttja függeni a lehetőségek, ezzel a bevételek mértékét – ezt sokan 

összekötötték a városi környezet többlet lehetőségeivel. 

A helyzet változását (vagyis a nettóbérek felzárkóztatását) illetően feltételként fogalmazták meg a 

résztvevők az adózási és támogatási rendszer átdolgozását, külföldi befektetők, nagy IT cégek 

bevonzását, a céges és alkalmazotti mentalitás megváltoztatását képzésekkel, motivációs 

programokkal… 

Székelyudvarhely, 2022. február 21. 

 

 

A felmérés nem reprezentatív. 

A felmérést a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége végezte 2022 februárjában az SZMVSZ és partnerei 

által elért, összesen 17 helyi IT-cég körében. Ezúton is köszönetet mondunk a cégek képviselőinek, partnereinknek 

a segítségért. 

A felmérés eredménye szabadon publikálható a forrás egyértelmű megjelölésével.  


