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I. A 13:00-14:00 KÖZÖTTI KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK 

RÉSZTVEVŐINEK BEMUTATKOZÁSA 

Köszönjük idei interjúalanyainknak, hogy videóbeszélgetés formájában mesélnek a munkájukról,  

és válaszolnak diákjaink kérdéseire a délután folyamán! 

1. VÁLLALKOZÓ / STARTUP KEREKASZTAL 

Mihályi Botond - Befektető 

Egy barátommal együtt nemrég megvettünk generá-
cióváltásban egy élelmiszeripari céget, egyfelől magá-
ról a cégvásárlásról is beszélnék szívesen, másfelől 
utána a tulajdonosi életről. 

Dr. Vas György - Crowdfunding guru 

Start up-világ, hiedelmek és valóság. 

2. KÖZGAZDÁSZ KEREKASZTAL 

Árendás Ákos Tuzson – Biztosításma-
tematikus, aktuárius 

Eleinte építészmérnök szerettem volna lenni, de aztán 
rá kellett jönnöm, hogy nem tudok rajzolni és annyira 
nem is szeretek. Viszont a matekot mindig is szeret-
tem, a fakton is jó dolgokat tanultunk és az egyete-
mek nyílt napjain meséltek a matematika pénzügyi 
irányairól. Így lettem aktuárius. Szívesen mesélek az 
egyetemi évekről, mit csináltam azután, és hogy ho-
gyan kerültem egy svájci biztosítótársasághoz. 

Korpa Krisztián - Digitális marketing 
és analitika szakértő 

Mik az alappillérei az online értékesítésnek? Hogyan 
működik a Google és a Facebook algoritmusa a hir-
detők szemszögéből? Hogyan lehet megmérni szinte 
bármit, amit a felhasználók a weboldalunkon csinál-
nak? Hogyan működnek a böngészők, mik a korlátai 
a méréseknek? Milyen készségek fontosak ma az on-
line marketinges szakmában (generalizmus vs. specia-
lizáció)? 

3. MARKETING KEREKASZTAL 

Áldott Gábor - Felsővezető-keresés 
(executive search) tanácsadó / fejva-
dász 
Mit csinál egy fejvadász? Mi szükséges ahhoz, hogy va-
laki jó fejvadász legyen? Hogyan lehet megtalálni, meg-
szólítani egy nemzetközi vállalatnál dolgozó felsőveze-
tőt és mivel lehet motiválni arra, hogy egy másik cég-
nél folytassa a pályafutását?  

 
1 A logón szereplő kép: Pfister – pék, a Hofämtelspiel kártyajáték egy lapja. Kunsthistorisches Museum, Bécs 

Breczku Fanni - Account Manager/ 
Marketing Stratéga 
Tanulás külföldi egyetemen, munkavégzés külföldi 
munkahelyen, angol nyelvű munkavégzés. Milyen egy 
digitális marketing ügynökségnél dolgozni, hogyan le-
het nem marketing végzettséggel marketingeskent el-
helyezkedni? 

Gajdos Mónika - Vállalkozó network 
marketing területen 

Miért érdemes a szakmában gondolkozni, fiatalként el-
indulni vállalkozóként?



4. INFORMATIKUS KEREKASZTAL 

dr. Wirth Andor – gazdaságinformatikus 
és jogász 
Miért érdemes a gazdinfo felé fordulni? Informatika vs. 
menedzsment. Tech vállalatok világa. Enterprise vs. 
startup. 

Szabados Attila - ügyvezető 

Nem kell végleges döntést hozni arról, hogy mivel sze-
retnénk foglalkozni, 45 évesen még én sem tudom, hogy 
„mi leszek ha nagy leszek”. Ami éppen akkor érdekel, 
arra kell elindulni és mindent bele adni. Voltam már sok 
minden, zenész, fejvadász, lelkész, most egy 15 milliár-
dos IT disztribútort vezetek és egyáltalán nem biztos, 
hogy ez az utolsó irány. A lényeg, hogy legyen értelme a 
feladatomnak, jól érezzem magam a csapatban és megfi-
zessék a munkámat. 

5. KOMMUNIKÁCIÓS KEREKASZTAL 

Jamriskó Tamás - Social media, 
podcast/rádió, egyetemi kutatás és óra-
adás 
Média ismeretek, podcast és rádióműsor készítés, social 
média, hangjátékkészítés 

Rusznák Gábor - szerkesztő, fotós, saj-
tóreferens, tudósító 
Miért az újságírás a világ legjobb szakmája? Kinek java-
solt az újságíró szakma (és kinek nem)? Mik az újságírás 
alapelvei? Milyen állásokban helyezkedhetsz el újságíró-
ként és tudsz-e majd Ferrarit venni a fizetésedből?

6. VILLAMOSMÉRNÖK KEREKASZTAL 

Bányász Imre - Légiforgalmi navigá-
ciós és rádióállomás üzemeltető 
A légiforgalmi irányításról és az ott használt műszaki 
rendszerekről. 

Katona József - Villamosmérnök 

Tudjátok-e, mi az a rádióhullám, illetve mi az integrált 
áramkör? Ezekből épül fel napjaink egyik leggyorsabban 
fejlődő elektronikai ágazata, az IoT, azaz a Tárgyak In-
ternete. Bluetooth, Wi-Fi, és még sok más: az okos esz-
közök mindenhol ott vannak, az otthonunktól az okos-
városig, az orvosi technikától az autóiparig, rengeteg 
szakmának adva munkát, a rádiós áramkörök tervezésé-
től a tesztelésig, a beágyazott szoftverek fejlesztésétől a 
felhőben tárolt adatok feldolgozásáig. Mindez itt, Ma-
gyarországon. 

7. PEDAGÓGUS/PSZICHOLÓGUS KEREKASZTAL 

Elges Renáta - gyógypedagógus-logopé-
dus 

A gyógypedagógia, azon belül is a logopédia egészen 
szerteágazó lehetőséget kínál azoknak, akik emberekkel 
szeretnének foglalkozni, és szívügyük, hogy segítsenek. 
Óvodástól időskorig, szakszolgálatnál vagy az egészség-
ügyben, sokféle terápiás módszert lehet megtanulni és 
alkalmazni. Azokat az érdeklődőket várom, akiket érde-
kel a logopédia, de szívesen beszélek a gyógypedagógia 
többi területéről is. 

Kuthy Zsuzsanna - Pszichológus 
Szerencsés vagyok, amiért a hobbim a hivatásommá 
vált. Számomra ez nem más, mint a pszichológia. Ezért 
is szívesen mesélek majd nektek a segítő szakma rejtel-
meiről, a pszichológia hazai lehetőségeiről és a szakma 
sajátosságairól. 

(Kuthy Zsuzsanna betegsége miatt nem tud a kerekasztal-beszél-
getésen részt venni, de a vele készült interjú megtekinthető.) 

8. ORVOS KEREKASZTAL 

dr. Eörsi Dániel - Háziorvos, pszichoterapeuta 

Általában a segítő identitásról, konkrétan a gyógyításról és az élethossziglani tanulásról, folyamatos szakmai fejlődés-
ről beszélnék szívesen.  



9. AGRÁR-BIOLÓGUS KEREKASZTAL 

Daoda Zoltán – talajbiológus szakértő 

A termőtalajról, a talajéletről, ami az egészséges táp-
lálékot biztosítja az egészséges embernek. A talaj, a 
növény és a klíma rendszeréről, a jövőbeni lehetősé-
gekről. 

dr. Koleszár Balázs - Haszonállatos ál-
latorvos, kutató (ornitológia, mikrobio-
lógia) 
Az állatorvosi hivatás sokfélesége, az irányok szerteága-
zósága, illetve kitérnék az agráriumban végzett egyéb 
munkák jellegére. 

10. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KEREKASZTAL 

Szőnyi Eszter - Szociológus 
Szívesen mesélek arról, hogy miért a választottam 
anno a szociológiát és milyen utat jártam be azóta 
(pl. milyen volt külföldön dolgozni). Arról, hogy ta-
pasztalatom alapján, miért jó ez a pálya, mit szeretek 
benne, milyen lehetőségeket, irányokat látok szocio-
lógusként és persze arról is, hogy milyen nehézségei 
vannak. 

Kerékgyártó Anna - Szociológus 

Főleg lakhatással, (önkormányzati) lakáspolitikával fog-
lalkozom. Nagyon sokat gondolkodom mostanában 
azon, hogy szociológusként hogyan egyeztethető össze a 
megismerés, az összefüggések feltárása, valamint az ak-
tív javaslattétel és a közpolitika alkotás. 

Mikesy Anna - Régész 
Beszélek a régész hétköznapjairól, arról, hogy miből áll a munkánk egy múzeumban, és az egyetemi évekről is. A 
nehézségeket is megemlíteném, pl. hogy nehéz elhelyezkedni. 

11. VENDÉGLÁTÁS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS KEREKASZTAL 

Tóth Antal - Kulturális menedzser 

Komolyzenei koncertrendezéssel foglalkozom a 
Nemzeti Filharmonikusok menedzsereként. Fellépé-
seket szerveztem az ország legkülönbözőbb pontjain, 
akit ilyen vagy hasonló téma érdekel, örömmel mesé-
lek a munkámról. 

Hajdu Miklós - Szállodaüzemeltetés 

Szálloda / Vendéglátás / Étterem / Catering / Létesít-
ményüzemeltetés 

12. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KEREKASZTAL 

Ujhelyi Ferenc – Fizikus, optikai szak-
értő 
A BME-n oktató voltam 10 évig a fizikus képzésben. 
Jelenleg egy 1000 fős félvezetőipari fejlesztő cégnél va-
gyok fejlesztési részlegvezető. Szívesen bemutatom a 
fizikus képzést, elhelyezkedési lehetőségeket és fiziku-
sok mindennapi életét, kihívásait. 

Péter László - Vegyész, fizikai kémiá-
val foglalkozó kutató 
A tudás megszerzésének fontossága a „papír” helyett; 
az igényes és alapos munkavégzés fontossága; a sokol-
dalúság szerepe az érvényesülésben; a mérnöki és kuta-
tói pályakép összehasonlítása; a felsőfokú tanulmá-
nyokról szélesebb kitekintésben 

13. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KEREKASZTAL 

Nagy-Vécsei Barnabás – Diplomata, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Észak-
Európa Főosztályának referense 
A Magyar Diplomáciai Akadémia ösztöndíjprogramjának lehetőségei. Karrierlehetőségek a közszférában, ennek elő-
nyei és hátrányai. A Külügyminisztérium felépítése, hierarchia és működési rendje. A külképviseleti munka rejtelmei.  



14. COACH KEREKASZTAL 

Csorba Janka - Agile coach és Scrum 
Master  
A coach szakma szerteágazóbb, mint amilyennek el-
sőre tűnik. Nagyon sok a félreértés mostanában, 
hogy valójában mit is jelent. Megpróbálok pár félre-
értést letisztázni és szívesen válaszolok a kérdései-
tekre! 

Haraszti-Horváth Dóra - Scrum Master, 
Agile coach, ACC 
Agilis csapatok vezetőjeként azt látom, hogy olyan prob-
lémákon dolgozunk, amik legtöbbször annyira bonyolul-
tak, hogy arra egy-egy ember már kevés, ezért csapa-
tokra bízzuk a megoldást. Hiszek benne, hogy egy jó 
csapatban erősítjük egymást, tanulunk egymástól és 
együtt leszünk sikeresek. Az én dolgom, hogy a csapat-
egység létrejöjjön. A csapattagok részéről a jó szakmai 
tudás mellett fontos a humán készségek (pl kommuniká-
ció, konfliktuskezelés, együttműködés) fejlesztése is.

15. JOGÁSZ KEREKASZTAL 

dr. Iván Zoltán - kamarai jogtanácsos, 
közbeszerzési szakjogász 
A kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenységek kö-
zül jogi képviseletet láthat el, büntetőeljárásban a jogi 
személyt képviselheti, jogi tanácsadást folytathat, ok-
iratot szerkeszthet, ellenjegyezhet és az eljárásával 
kapcsolatban szerkesztett okiratokat elektronikus 
formába alakíthatja át. Kamarai jogtanácsos lehet az, 
aki valamely EGT állam állampolgára, jogi egyetemi 
végzettsége és magyar jogi szakvizsgája van, jogi sze-
mélynél ügyvédi tevékenység folytatására irányuló 
munkaviszonyban áll és nem esik ügyvédi tevékeny-
ség folytatását kizáró ok alá. 

Dr. Mucsi-Szabó Brigitta - Tax comp-
liance manager 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jogi képzés 
milyen sokféle lehetőséget biztosít a hallgatók szá-
mára a pályaválasztás során. Nem a klasszikus jogi 
szektorban dolgozom, de mégis nagyon sok dolgot 
tudok hasznosítani a tanulmányaimból. Szerintem tu-
dok pár izgalmas jogi egyetemi sztorival is szolgálni, 
illetve a jelenlegi munkám is érdekes lehet azon diá-
kok számára, akik nemcsak a klasszikus vonalban 
gondolkodnak.

16. FILM KEREKASZTAL 

Fatér Ambrus - Filmrendező 

A magyar filmszakma alakulása napjainkban: egye-
temi képzés átalakulása, intézményes, illetve piaci le-
hetőségek. A filmezés a gyakorlatban. 

Daoud Dániel - Forgatókönyvíró 
Megpróbállak lebeszélni titeket a filmezésről. Ha ez 
nem sikerül, akkor elmesélem, hogy miért ez a világ 
legjobb elfoglaltsága! 

Pálfi Rita - Filmes, színházi maszk-
készítő 
A maszkmesterség rejtelmeiről. NATO-ban tanfo-
lyam keretében harctéri sérüléseket szimulálok a há-
borús övezetbe kivonuló orvosoknak. A rendőrség-
nél a bűnmegelőzésben ugyancsak segédkezem. A 
fiataloknak drogprevenciós kisfilm keretében bemu-
tatom a kábítószer káros romboló hatását a filmes 
maszk segítségével. 

17. MÉDIA KEREKASZTAL  

A kerekasztal a 14:00-15:00 idősávban zajlik, a résztvevőit a következő blokkban mutatjuk be. 

18. FORDÍTÓ, TOLMÁCS KEREKASZTAL 

Ledó Anna – tolmács, fordító 
Mit csinál, hol dolgozik az, aki szabadúszó tolmács? Hány szakterülethez ért, érthet nagyjából? Nem forr fel az agya, 
hogy a fülén bemegy a szöveg az egyik nyelven, a száján meg ki a másik nyelven, ráadásul mindezt egyszerre? Miben 
különbözik a tolmács nyelvtudása egy nagyon jó angolos/németes/franciás/olaszos tudásától? Ha minden jól megy, 
ezekről (is) beszélünk majd a konferenciatolmácsolás, az ipari tolmácsolás és a szociális terület tapasztalatain keresz-
tül. 

A 14:00-15:00 KÖZÖTTI PROGRAMOK ISMERTETÉSE  

A KÖVETKEZŐ OLDALAKON OLVASHATÓ.  



II. A 14:00-15:00 KÖZÖTTI EGYETEMISTÁKKAL TÖRTÉNŐ  

BESZÉLGETÉSEK, EGYETEMISMERTETŐK RÉSZTVEVŐI 

Köszönjük az egyetemek képviselőinek és az egyetemistáknak,  

hogy mesélnek diákjainknak a továbbtanulási lehetőségekről! 

1. ELTE BTK 

Szigeti Szonja - Keleti nyelvek és kultúrák-
koreai szakirány 
Mikor én álltam felvételi előtt, nagyon kevés információt ta-
láltam erről a szakról, éppen ezért szeretnék most segítséget 
nyújtani azoknak, akik érdeklődnek a Távol-Kelet világa 
iránt. A koreai szakirány felől bemutatnám, mire lehet szá-
mítani ezen a szakon, milyen egy átlagos hétköznap a cam-
puson, és milyen lehetőségek várnak az egyetemen belül. 

Gabányi Réka - Fordító-tolmács 
mesterszakos 
Tolmácsolás, fordítás, lektorálás 

2. KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

Prikoszovichné Lencse Anna - Pszichológia (Fejlődés- és gyermekklinikum) 
Miről és miről nem szól a pszichológia BA és MA képzés? A szak örömei és nehézségei. Mit tudtok és mit nem tud-
tok kezdeni a diplomátokkal? A "papír" megszerzésén kívül mire jó még a képzés elvégzése? A pszichológiát és a 
pszichológusokat övező mítoszok és pletykák. 

3. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 

Weber Áron - Info-bionika mesterszak 

A molekuláris bionika és info-bionika szakok általános, nagy vonalakban történő bemutatása mellett szeretnék be-
szélni a tanulmányok alatt elvégezhető szakmai tárgyakról, illetve a PPKE-ITK-n jelenleg folyó, ezekhez a szakok-
hoz köthető kutatási lehetőségekről is. Ez utóbbihoz kötődően természetesen a diploma utáni lehetőségeket is sze-
retném vázolni, pár érdekesebb szakterület bemutatásával. 

4. BME 

Roszmann István - Gazdálkodás és menedzsment 
Munkatapasztalat szerzése az egyetemi évek alatt jelentősen segíti a későbbi előre haladást. Az egyetem alatt végzett 
(akár minimális) munka perspektívát ad a tanulmányoknak, és segít előnyhöz jutni később a munkakeresés során 

5. SEMMELWEIS EGYETEM 

Sas Ágnes - általános orvos 

Tizenkettedikesként biztos voltam benne, hogy az orvosira akarok menni, de rengeteg kételyem maradt az egyetem 
teljesíthetőségével, a felvételivel és a saját képességeimmel kapcsolatban. Jelenleg az általános orvos szak klinikai mo-
dulját taposom, mellette pedig magántanárként készítek fel felvételizőket az emelt biológia és kémia érettségikre. Szí-
vesen mesélek arról, hogy miből és hogyan érdemes tanulni a felvételire, hogy milyen mostanában orvosisnak lenni, 
és hogy milyen lehetőségeket teremtett a COVID-járvány arra, hogy már egyetemi hallgatóként komoly klinikai ta-
pasztalatokat szerezz. 

6. ELTE ÁJTK 

Margitics Zalán - jogászhallgató 

Szívesen mesélnék az egyetemi légkörről, arról a közösség-
ről, amibe bekerültem. Milyen követelményeknek kell meg-
felelni ahhoz, hogy felvételt nyerjen valaki az ELTE ÁJK jo-
gász szakára? 

Farkas Panna - jogászgyakornok 

A jogi szakma nehézségei, mindennapok az ügy-
védi irodában gyakornokként. Van-e szabadidőm 
a jogi egyetem mellett?



7. ELTE TTK 

Dormán Zsombor - Kémia 

Az ELTE TTK Kémia alapszakról tudnék ismertető, népszerűsítő jelleggel beszélni. Úgy tapasztalom, nem sok em-
berhez jut el már csak a szak híre sem: míg ELTE fizika/matek/biológia szakra jellemzően évente többen jelentkez-
nek a Berzsenyiből, kémiára csak elvétve, többévente egy-egy ember. Bepillantást szeretnék nyújtani a kémia felé 
érdeklődőknek a kémia középiskolai tananyagán kívüli hatalmas, és izgalmas világába. 

8. KOMMUNIKÁCIÓS SZAKOK 

Halász Anna Mirjam - University of West-
minster (Film BA), ELTE BTK (Kommu-
nikáció- és médiatudomány) 

„Két egyetemet csinálsz? Nekem egy is sok! - hallom a bará-
taim megjegyzését. A koronavírus következtében lehetősé-
gem nyílt az angliai filmes tanulmányaim mellett elkezdeni 
az ELTE BTK kommunikáció- és médiatudomány szakját, 
ahol újságírás specializáción és színház minoron vagyok. Szí-
vesen mesélek a filmes tanulmányaimról, szakmáról, illetve 
az újságírásról is. A két szakma valamilyen módon kapcsoló-
dik egymáshoz, sok mindenben részt veszek, de még nem 
döntöttem el, hogy melyik lesz az igazi út - így ti is még bő-
ven ráértek eldönteni!” 

Szabó Gábor Bence - Média és 
kommunikáció 
Mi is az a média és kommunikáció szak? Milyen 
tantárgyaink vannak, merrefelé lehet tovább 
menni, a három specializáció. Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem bemutatása, egyetemi élet. 
Gyakorlat olimpia alatt az M4 Sportnál.

9. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Bors Edit és Horváth Márton – az egyetem képviselője 
A tanszékünkön folyó képzésekről és a tanszék órákon kívüli programjairól, ösztöndíjlehetőségekről. 

10. BME – ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 

Varga Imre – az egyetem képviselője 
A BME Építészmérnöki Kar bemutatja: Legyél a jövő építészmérnöke!  

Pályaorientációs előadás középiskolásoknak. 

11. MOME – FILM ÉS MÉDIA 

Kövér Dóra Rea - Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem, egyetemi referens 

Elhelyezkedés, felvételi, követelmények, lehetőségek, 
prekoncepciók 

Mélyi Márti - Design- és művészetme-
nedzsment 
Szívesen beszélek a MOME és a METU művészeti és 
művészetelméleti képzéseiről, a kortárs művészeti élet-
ről és a múzeumi szféráról. Gyakornokként kommuni-
kációs asszisztensként dolgoztam, most pedig több 
művészeti intézménynek és egy ügynökségnek kezelem 
a social media felületeit. 

László Lili - Filmgyártás, koordináció 
Elmesélném, hogy milyen egyetemi képzéseken vettem 
részt, és hogy hogyan működik a nagyjátékfilmes világ, 
amennyire tapasztaltam. 

Czeglédi Zsombor - Multimédia-mű-
vész 

Virtuális, digitális vagy analóg? Álló vagy mozgó? Szí-
nes vagy monokróm? 2d, 3d vagy 2 és fél d? Reaktív, 
generatív vagy statikus? Ilyen, és ezekhez hasonló kér-
dések pörögnek egy multimédia-művész fejében nap 
mint nap. Ha szeretnél megismerni egy sokszínű vizu-
ális nyelvet, a későbbiekben pedig feloldani az ehhez 
szükséges eszközök tárházát, majd részévé válni a jövő 
művészetének, akkor beszélgessünk egy jót! 

 

  



12. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 

Jávor Dániel – az egyetem képviselője 

Szó lesz a képzési lehetőségekről, a tanulmányok finanszírozásáról, a nemzetközi lehetőségekről, a diákéletről, illetve 
arról is beszélünk, hogy mennyit ér a corvinusos diploma. Természetesen emellett feltehetitek kérdéseiteket is! 

13. ELTE ÖSSZEGYETEMI TÁJÉKOZTATÓ 

Balázs Dóra – az egyetem képviselője 
Milyen az ELTE közössége? Milyen lehetőségek állnak leendő hallgatóink előtt mind tanulmányi, mind karrierépítési 
szempontból. Ösztöndíjak, külföldi és sportolási lehetőségek, egyetemi élet és minden, amiről az ELTE-vel kapcso-
latban tudni érdemes. 

14. BME VIK 

Dr. Tevesz Gábor – az egyetem képviselője 
Sok éve készítek elő ilyen tájékoztatókat, pontosan ismerem, mi lenne fontos a diák számára egy sikeres jelentkezés-
hez majd egyetemkezdéshez. Információk a pályaválasztáshoz és jótanácsok a tévutak elkerüléséhez - plusz némi 
lelkesítés! Szó lesz a villamosmérnöki, mérnökinformatikus, üzemmérnök-informatikus szakokról és akár a mester-
szakjainkról is. 

15. BME TTK (FIZIKA, VEGYÉSZ, MATEMATIKA SZAK) 

Török János – az egyetem képviselője 
Miért jó kutatónak menni, mi az, amivel többet ad más szakoknál, illetve miért nem kell félni tőle, (pl. miért nem 
fogsz éhen halni, miért jó, ha nem csak a fiúk gondolkoznak el ezen)? 

 


