
Szakmák Napja - 2019.november 20. (szerda) 

Belső programok a 11-12. évfolyamok számára 

9 óra 11 óra 

9/1. Informatikus kerekasztal I. 11/1. Újságíró kerekasztal 

Futóné Papp Dorottya – PhD hallgató 

Napjaink szerves részét képezik az informatikai esz-

közök, legyen szó akár hagyományos számítógépek-

ről, akár a legújabb fejlesztésekről, mint mestersé-

ges intelligencia, önvezető járművek vagy a közös-

ségi média. Ezek a rendszerek könnyen támadók 

célpontjaivá válhatnak, melyek kivédéséhez és keze-

léséhez fontos megismerni a rendszerek gyenge 

pontjait, a támadók módszereit, valamint fontos tu-

datosan használni eszközeinket. Bemutatja Nektek a 

BME-n működő CrySyS Adat- és Rendszerbizton-

sági Laboratóriumot, ahol a legfrissebb technológiák 

IT biztonság-specifikus vonatkozásait kutatják. 

Dér Kristóf Gordon – user experiance designer 

A szoftverfejlesztés közelebb áll a festészethez, mint 

az építészethez. Menet közben folyton változik egy 

csomó minden, az elején nem is mindig tudjuk pon-

tosan megmondani, mi legyen a vége. Ebben a nagy 

kavalkádban könnyen elfelejtődik, hogy a legvégén 

emberi lények fogják használni programot. A UX-

designer a felhasználók ügyvédjeként főleg azzal 

foglalkozik, hogy használható és ergonomikus le-

gyen az eredmény. Napjainkra ez lett az egyik leg-

fontosabb tényező, ami megkülönbözteti a sikeres és 

az elbukott projekteket. 

Bernau Péter - sportújságíró 

Újságírói pályafutását a Berzsenyi iskolaújságjánál 

kezdte. Dolgozott rádiónál, televíziónál, hírügynökség-

nél, havi/heti/napilapnál, volt sajtófőnök is. Jelenleg 

sportrovatvezető egy újságnál. Mesél a szakma szépsé-

geiről, kihívásairól, de a buktatókról is.  

Doró Viktória - újságíró 

Magyar tanári és kommunikációs végzettsége egyaránt 

hasznára válik a munkája során. Újságíróként a környe-

zetvédelem, a fenntarthatóság a szakterülete, a ReCity 

online magazin és a negyedévente megjelenő print InG-

reen magazin főszerkesztője. Előbbi az élhető városok-

kal, utóbbi környezetkultúrával és környezetiparral fog-

lalkozik. Emellett számos "zöld" projekten dolgozik - 

többek között a tiszai PET Kupa egyik szervezője - 

mert úgy gondolja, nem elég csupán írni a környezet 

védelméről. Ahhoz, hogy valóban hiteles legyen, neki 

is fel kell kelnie a karosszékből és aktivitásával példát 

kell mutatnia. 

Bánáti Anna - újságíró 

Üzleti újságíróként dolgozik a magyar Forbes magazin 

12-14 fős szerkesztőségében. Online és offline felüle-

ten is ír, a neve legtöbbször az Üzlet rovatban fordul 

elő, de tagja annak a csapatnak is, ami évről évre meg-

becsüli a leggazdagabb magyarok vagyonát, illetve a 

legértékesebb hazai és családi cégek értékét. 

9/2. Jogászok 11/2. Gépészmérnök 

Dr. Gyugyi Csilla– ügyész 

A joghallgatók sokszínű úton indulnak el a diploma 

megszerzéséig. A jogi diploma után az egyik lehet-

séges és rejtelmes út az ügyészi pálya. Az ügyésszé 

válás folyamatáról és az ügyészi munka lényegéről 

fog beszélni: milyen szereplője a valóságos bűn-

ügyeknek, az igazi krimiknek az ügyész. Hogyan 

dolgozik a bűncselekményt elkövetők elfogásától a 

büntetésük végrehajtásáig? 

Dr. Flóhr Balázs– vállalati jogász 

A Berzsenyiben érettségizett, majd ELTE Jogi Ka-

rán diplomázott. Már az egyetemi évek alatt boj-

tárokodott egy ügyvédi irodában. A diploma meg-

szerzése után a Henkel Magyarország Kft.-nél elő-

ször jogi előadó, majd jogtanácsos. A mai napig itt 

tevékenykedik, mint vezető jogtanácsos. 

Dohár Ádám – mechatronikai mérnök 

Néhány kérdés, amiről megtudhatod volt berzsenyis 

vendégünk véleményét: multi vs startup? Magyar vagy 

külföldi egyetem? Egyáltalán: fontos-e a felsőoktatás, 

BSc, MSc? Mit csinál egy mérnök, menedzser egy átla-

gos napon? Milyen a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet? 

Soft skillek – miket keresnek a munkaadók? 

Pásti András - gépészmérnök 

Szintén volt berzsenyis vendégünk a gépészmérnöki 

munka teljes spektrumáról beszél: alkatrészek beszer-

zése, ellenőrzésük, a gép összeépítése, a kész berende-

zés helyszíni telepítése, beüzemelés… 



9/3. Szociális segítők 11/3. Információs technológia 

Tatár Babett – szociális munkás 

Hanol Balázs – szociális munkás 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-

tézményeinél dolgoznak. Balázs egy hajléktalan nők 

számára fenntartott éjjeli menedékhelyen, Babett az 

intézmény módszertani csoportjában. Balázs klasszi-

kus szociális munkát végez, Babett főleg társadalmi 

érzékenyítő programokat szervez, pályázati progra-

mok írásában és megvalósításában vesz részt. 

A szociális munka szakma? Miben más egy profesz-

szionális segítségnyújtás az önkéntes munkától? Mi-

ben tud segíteni egy szociális munkás hajléktalan 

embereknek, miben nem, mit tud megoldani egy 

hajléktalan ellátó intézmény, mit nem? Hogyan já-

rulhatnak hozzá más ágazatban dolgozók ahhoz, 

hogy ne kelljen utcán élőket kerülgetnünk az aluljá-

rókban? Miben segíthet egy társadalmi érzékenyítő 

kampány? – Bármit kérdezhetsz szociális munkáról, 

hajléktalanságról! 

Üveges Tamás - terapeuta 

Milyen munka folyik a Heim Pál Gyermekkórház 

Mentálhigiéniai Központjában? Mit csinál egy kór-

házi szociális munkás? Szerteágazó munkájáról kér-

dezhetjük vendégünket. 

Koszó Norbert - informatikus 

Sokféle cégnél dolgozott informatikusként, a 40 fős kft-

től a 60 000 fős multiig. Szívesen megosztja veled ta-

pasztalatait. 

Tyukász Gábor – villamosmérnök, műsorszóró 

szakértő 

Sokoldalú vendégünk jelenleg médiafrekvencia terve-

zésével, nemzetközi koordinációjával, nemzetközi 

szakértői tárgyalásokkal, stratégia-tervezéssel foglalko-

zik. A világ számos pontján irányított kivitelezési mun-

kákat, biztonságtechnikai rendszerek kiépítéséről is 

meghallgathatod tapasztalatait. 

Wirth Andor – Core Feature Product Owner/Data, 

Magyar Telekom  

Miden arany, ami adat? 

Az adattárház és a BigData világa agilisan. Milyen ada-

tok vannak egy nagyvállalatban? Mihez kezdjünk ezek-

kel? Hol tároljuk, hogyan dolgozzuk fel és mire hasz-

náljuk? 

 

9/4. Közgazdász kerekasztal I. 11/4. Orvos kerekasztal 

Vecsei László - közgazdász és könyvelő 

Sok mindennel foglalkozik: vállalatirányítási rend-

szerek bevezetése, folyamatfejlesztés, digitalizáció, 

kontrolling-pénzügy-könyvelés. A közgazdaságról 

általánosságban is mesél majd: a logisztikustól a 

jegybanki makroelemzőig. 

Mihályi Botond – közgazdász 

Eddigi életútja két részből áll: egy befektetői és egy 

gazdasági vezetői részből. Mesél arról, mi a különb-

ség a befektetések között, hogyan változott a befek-

tetői piac az elmúlt 20 évben, konkrét példákat 

hozva a saját tapasztalataiból. Sok egyéb területre is 

van rálátása: logisztika, értékesítés, gyártás stb. 

Dr Takács Dániel – szájsebész szakorvos 

Volt berzsenyis vendégünk általános orvos és fogorvos 

is, így az átlagnál mélyrehatóbb élményei vannak az 

„orvosiról”. Dolgozott egyetemi Klinikán; alkalmazott-

ként kis családi fogászaton; külföldi betegekre szakoso-

dott, nagy fogászati cégnél. Jelenleg a saját magánren-

delőjét vezeti, fejleszti. Szívesen elmeséli, miért szép 

ez a terület, és hogy milyenek a közalkalmazott -, a ver-

senyszférában dolgozó -, és a vállalkozó orvos/fogor-

vos dolgos hétköznapjai. 

Dr Kruk Emese – pszichiáter 

Egyetem után majdnem 4 éven át egy elméleti intézet-

ben kutatott pszichiátriai genetika témakörben, ezt kö-

vetően 3 évig dolgozott pszichiáter rezidensként a 

SOTE Pszichiátriai Klinikáján. 

 

  



9/5. Vendéglátás 11/5. Közgazdász kerekasztal II. 

Hámori Tibor - barista 

A vendéglátásról fog főként beszélni. Azon belül 

ennek a területnek egy nagyon szűk szegmenséről, a 

kávézásról és még ezt szűkíteni fogja kimondottan 

az újhullámos (specialty) kávéra. Bemutatja a pályá-

jában rejlő kihívásokat a mindennapokban és mutat 

egy utat, ami nagyon is sok mindent rejt magában: a 

fejlődés/tanulás lehetőségét, nemzetközi kapcsola-

tok építését vagy külföldi munkavégzést is. 

Hajdu Miklós – értékesítési és marketingigazgató 

Jelenleg a Continental Group nevű magyar szálloda-

üzemeltető cég értékesítési és marketing tevékeny-

ségért felelős. De el tudja azt is mesélni, milyen fel-

adatai vannak egy szállodaigazgatónak a szálloda 

megnyitása előtti illetve utáni időszakban is. 

Berezvai Tibor - közgazdász 

Közgazdász, élelmiszer kiskereskedelemben dolgozik 

közel 20 éve: beszerzőként, beszerzési vezetőként il-

letve kereskedelmi vezetőként. Arról beszél, milyen a 

kereskedelem szerepe mindennapi életünkben, mik a 

munkavállalók – jövőbeni vezetők lehetőségei a kiske-

reskedelemben. 

Tóth Rita – adószakértő, pénzügyi vezető 

Az adózás és a számvitel a szakterülete. Folyamatosan 

oktat regisztrált mérlegképes könyvelőket, adótanács-

adókat, 

Kaszaki Zoltán – gazdasági informatikus 

A Wizz Air-nél dolgozik üzleti tervezőként. Mit jelent 

ez a munka, milyen feladatokkal jár? 

9/6. Építészek 11/6. Természettudományos kutatók 

Hinkel Szilvia – építőmérnök, projektmenedzser 

Megtudhatod tőle, milyen sokszínű az építőmérnök-

ség, milyen szakirányok és milyen munkakörök van-

nak. Milyen az építőmérnöki gondolkodás és látás-

mód, értékrend? Az ingatlanszektorról is mesél. 

Balla Balázs – építészmérnök, projektmenedzser 

Építészettel, építőiparral, építőipari projektmenedzs-

menttel és kordinációval foglalkozik. 

Sánta Botond - fizikus 

Fizikus doktorandusz az BME-n. 

dr. Szabó Zsóka – biológus 

Immunológia és molekuláris biológia szakirányon vég-

zett. Dolgozott az ORFI Genetikai Laboratóriumában, 

illetve a Semmelweis Egyetem valamint az ELTE Im-

munológia Tanszékén. 

9/7. Pszichológus kerekasztal 11/7. Képzőművész kerekasztal 

László Andrea - iskolapszichológus 

Vendégünk igen fiatal, de már rengeteg tapasztalat-

tal rendelkezik: foglalkozott szorongó, hiperaktív és 

figyelemhiányos gyerekekkel is. Jelenleg iskolapszi-

chológus és mellette sportolók pszichológiai felké-

szítésével is foglalkozik. 

Surányi Judit – szociológus, kulturális antropoló-

gus 

Érdeklődése központjában a módosult tudatállapot 

áll és az, hogy a különböző korok, kultúrák és társa-

dalmak hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, a 

drogfogyasztástól a transzcendens szellemi tevé-

kenységekig. A filmesztétika szakot is elvégezte, 

diplomamunkájával filmszemlei díjat nyert. 

A Nézőművészeti Kft. Gyáva c. előadásának alko-

tója és állandó szakértője, és sok társadalmi és kul-

turális ügy pártfogója. 

A művészet négy különböző szegmenséből érkező, pá-

lyája elején álló fiatal beszél egyetemi éveiről, indulá-

suk nehézségeiről, elért eredményeikről, a szakmai jö-

vőjükkel kapcsolatos elképzelésükről. 

Lányi Zsófi - forgatókönyvíró 

Nagyjátékfilmek forgatókönyv írásával foglalkozik, il-

letve sorozat epizódírásban is jártas. 

Vass Csenge – textil- és divattervező 

Egy hazai sportmárkának tervez, mindemellett képző-

művészeti irányban anyagplasztikákkal kísérletezik. 

Vass Dávid - grafikus 

Jelenleg reklámszakmában kreatívként dolgozik és art-

director, mellette animációval foglalkozik. 

Lányi Annabori - ékszertervező és tárgyalkotómű-

vész 

Ékszertervezőként/kivitelezőként dolgozik, valamint já-

téktervezéssel foglalkozik az inclusive design témakör-

ben. 



9/8. Film 11/8. Vállalkozás, informatika 

Papp Gábor Zsigmond – dokumentumfilm-ren-

dező 

Balázs Béla díjas dokumentumfilm-rendező, produ-

cer és műfordító. 15 évig volt a Magyar Rádió szer-

kesztője. Számos kiváló dokumentumfilmet rende-

zett jelentős írókról, közéleti személyiségekről (Tan-

dori, Esterházy, Szabó Magda, Göncz Árpád), jelen-

tős iskolákról (Eötvös kollégium, Gorkij iskola, Né-

met Birodalmi iskola) és kémekről is (Az ügynök 

élete, Kémek a porfészekben, Az ellenség köztünk 

van). Szélesebb körben ismert Budapest, a Balaton 

mindennapi történelméről készített retró sorozata. 

Műfordításaival is felhívta magára a figyelmet. Ste-

venson gyermekverseinek fordítását az év műfordí-

tója díjjal ismerték el. 

Fatér Ambrus – rendező 

 

 

Szentirmai Gergely – vállalkozó, szoftverfejlesztő 

A vállalkozói lét nehezen megfogható a legtöbbek szá-

mára; a sztereotípiák rendszerint a sikerrel és a szabad-

sággal azonosítják, de mi van az érem másik oldalán? 

Megannyi bukott vállalkozás inti óvatosságra a kaland-

vágyókat, és a siker sokszor nem azonos a boldogság-

gal. Milyen szempontok szerint érdemes szakmát vá-

lasztani? Hogyan érdemes felépíteni az anyagi bizton-

ságot anélkül, hogy ez a kárunkra válna? Hogyan kell 

vállalkozást indítani? Tanácsok azok számára, akik a 

vállalkozói létet kívánják választani, és azok számára, 

akik nem! 

9/9. Marketing és HR 11/9. Nyelvészek 

Tornay András – marketing koordinátor 

Milyen kihívásokkal és feladatokkal kell megbirkózni 

egy kreatív munkakörben non-profit körülmények kö-

zött? Éljünk érdekes életet! Na jó, de mindezt hogyan? 

Mihez kell érteni és mihez nem? Mi alapján döntsek? 

Hogyan válasszak? Milyen ikonok vannak egy marke-

ting/kommunikáció munkakörben dolgozó munkatárs 

asztalán? 

Patyi Orsolya – humánerőforrás-menedzser 

Dolgozott bankszektorban, ipari nagyvállalatnál, köz-

igazgatásban, közoktatásban, kulturális közegben –

mindegyik területnek szüksége van a jó munkaerőre. 

Hiába a robot és automatizálási technológia, az emberi 

munkaerő elengedhetetlen része a munkahelyi folya-

matoknak. Milyen emberi tényezők befolyásolják a 

munkateljesítményt, hogyan lehet a megfelelő helyre a 

megfelelő embert választani?  

Füleki Eszter – tolmács, szakfordító 

Társadalmi és gazdasági szakfordítással foglalkozik, 

okiratokat is fordít. Milyen fajtái vannak a tolmácsolás-

nak és hogyan lehet ezekre felkészülni?  

Mészáros Luca – idegenvezető, tolmács 

Külföldi turistákat kalauzol egész Magyarországon, 

francia illetve spanyol nyelven. Az egyik legnagyobb 

magyar beutaztató cégnél, a Continental Travelnél dol-

gozik. Mellette még tolmácsol is, gyakran a kétféle 

munkáját egyszerre végzi. 

 

 

 

A programok ismertetése a következő oldalon folytatódik! 

  



9/10. Egészségügyi kerekasztal 11/10. Pszichiáter 

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea – egyetemi oktató, 

szülésznő, az egészségtudományok doktora 

Főleg a prevencióval foglalkozik: női egészségvéde-

lem (családtervezés, fogamzásgátlás, várandósgondo-

zás), koraszülés megelőzés, dohányzás prevenció és 

dohányzás leszokás támogatás, kutatásmódszertan ok-

tatás. 

Kolozsi Renáta – iskolai védőnő 

Védőnőnek lenni "ezermesterség". Magasan képzett 

egészségügyi szakember; ha kell, ápoló vagy elsőse-

gélynyújtó. Néha óvónő, tanító és tanácsadó. Az anyák 

és gyermekek segítője, az egészség őrzője. Minden 

nap egy új kihívás, és soha nincs két egyforma. Szere-

ted a gyerekeket, de nem tudod, hogy alkalmas vagy-e 

rá? Gyere el és derítsük ki közösen! 

Dr Kruk Emese – pszichiáter 

Egyetem után majdnem 4 éven át egy elméleti intézet-

ben kutatott pszichiátriai genetika témakörben, ezt kö-

vetően 3 évig dolgozott pszichiáter rezidensként a 

SOTE Pszichiátriai Klinikáján. 

9/11. Villamosmérnök kerekasztal 

Lázár Richárd - villamosmérnök 

16 éves kora óta foglalkozik elektronikával, mely idő 

során volt része Okos Város, intelligens mérőműsze-

rek, beszélő áramkörök, illetve jelenleg a Nivelconál, 

nagy pontosságú radarok tervezésében, fejlesztésében. 

Virág Zoltán – utómunka mérnök 

Azoknak a technikai eszközöknek a működtetésével, 

karbantartásával, beszerzésével és néha kezelésével 

foglalkozik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy le-

forgatott filmnyersanyagból moziban bemutatható film 

legyen. 

Berkes Bence - villamosmérnök 

 

11/11. Bölcsész kerekasztal 

dr. Menyhárt Krisztina – kutatás, szlavisztika 

 

Mikes Vivien – olvasószerkesztő 

Könyv- és lapkiadóknál dolgozik szerkesztőként, olva-

sószerkesztőként, korrektorként, tördelőként. 

Cserháti Éva - műfordító 

Az ELTE spanyol-magyar szakán és a CEU gender 

master szakán végzett bölcsész. Éveken át élt műfordí-

tásból és a magyar irodalom spanyolországi népszerűsí-

tőjeként kultúraszervező volt. Mostanság írással foglal-

kozik, már két könyve is megjelent. 

Dr. Dobó Gábor – irodalomtörténész 

A magyar avantgarde történetével foglalkozik, a Kas-

sák Múzeum (Petőfi Irodalmi Múzeum) kutatója. 

 11/12. Szolgáltató szektor 

Batkov Szilvia – felsőoktatási tanácsadó 

Mik azok az állások, amikkel körbeutazhatod a világot? 

Milyen képzésekkel tudsz a diploma és a nyelvtanulás 

mellett fizetett szakmai tapasztalatot is szerezni a vilá-

gon bármerre? Milyen egy „digitális nomád” tanácsadó 

élete... és hogyan válhatsz Te is ilyenné? 

Már több mint 200 sikeres felvételizője van Európa leg-

elitebb egyetemein. Mesél a saját tanácsadó pályájáról 

és a turizmus/hotel menedzsment üzleti képzésekben 

rejlő lehetőségekről. 

 

A programok ismertetése a következő oldalon folytatódik! 



13 óra 

Fakultatív program, azaz nem kötelező a részvétel, de reméljük, kedvet kapsz eljönni erre is!  

Kérjük, hogy ha regisztrálsz, gyere is el a programra! 

 

13/1. Na, mi a pálya? –  Kiscsoportos pályaválasztási foglalkozás 

Nemeskéri Péter és Kováts Szabolcs iskolapszichológusok 

A másfélórás, interaktív foglalkozáson, beszélgetéseken, tesztek kitöltésén keresztül egy lépéssel köze-

lebb kerülhetsz a sikeres pályaválasztáshoz.  

Ahhoz, hogy a számodra legjobb döntést hozd, fontos a különböző foglalkozások, szakmák és önma-

gad megismerése. Ebben szeretnénk neked segíteni.  

Maximum 18-an lehetnek egyszerre a foglalkozáson. 

 


