Szakmák Napja - 2018.november 28. (szerda)
Belső programok a 11-12. évfolyamok számára
9 óra

11 óra

9/1. Informatikus kerekasztal I.

11/1. Média kerekasztal

Dr. Csorba Kristóf - mérnök-informatikus

Gárdonyi Ágnes - híradós riporter

A BME oktatója, három tevékenység jelenik meg
munkájában: kutat, oktat, fejleszt. Különböző tudományterületek – egészségügyi, vegyész, régész, forgalomszervező - szakemberei számára készít speciális segédprogramokat, hogy az ő munkájuk könynyebb és pontosabb lehessen. Amit fejlesztői munkája közben tanul, azonnal tovább is adja tanítványainak.

Hogy lett mérnök létére újságíró, és hogy lehet ma valaki újságíró? Kinek való ez a szakma, kinek nem? Hogyan készül a híradó? Milyen egy híradós riporter
napja? De ha ezek mellett bármi, a szakmával kapcsolatos kérdés felmerül, arra is szívesen válaszol vendégünk.

Maginecz János – mérnök-informatikus

Elmondja, mit is jelent a szerkesztői munka, mit ad a
személyiségnek. Beszél arról, milyen is riportot készíteni nagy írókkal. Bemutatja, milyen típusú irodalmi
műsorok voltak a rádióban, és hogy mennyit változtak
az elmúlt évtizedek alatt.

Hét éve végzett a Berzsenyiben. A BME mérnökinformatikus szakán szerzett MsC diplomát. Most
főleg gráfokra alkalmazott gépi tanulási módszerekkel (neurális hálók) foglalkozik a Lynx Analyticsnél.

Kövesdy Zsuzsanna - rádiós irodalmi szerkesztő

Ribáry Manuéla - szerkesztő-újságíró
Vele beszélhettek arról, hogy mit kezdjen az ember egy
robot influencerrel, miért jó az újságírói hivatás, hogy
kell elindulni ezen a pályán. Hogyan lehet álhíreket
szűrni, ki a blogger, a vlogger, a szerkesztő, a riporter?
Milyen a különböző médiaterületeken dolgozni: print,
e-, online, közösségi?

9/2. Jogászok

11/2. Építő- és építészmérnök

dr. Csurdi Abigél – ügyvéd

Barta János - építőmérnök

Szívesen beszél arról, honnan tudhatja valaki, hogy
alkalmas-e a jogi pályára, hogy lehet túlélni a jogi
kart, és hogy mit tehet az ember, ha úgy érzi, elszúrta a pályaválasztást. S ami a legalább ilyen fontos: milyen az ügyvédi hivatás.

A Hídépítő Zrt. okleveles építőmérnöke, hidász főmérnöke.

dr. Mizik Andrea - ügyvéd

Király Zoltán - építész
A BME-n, majd külföldön szerezte képesítéseit. Dolgozott Angliában, itthon, magyar és külföldi tulajdonú
tervezőcégnél. Ma a TIBA Építész Stúdió vezető tervezője. Sok nagy projektet írányított, talán ezért is lett cégén belül szakmai vezető.

Saját ügyvédi irodájában speciális területen dolgozik: kártérítési joggal foglalkozik. Baleseti személyi
sérüléses kárrendezési ügyeket vállal a biztosítókkal
Takács Bence Géza – térinformatikai mérnök PhD
szemben, illetve a kártérítés és biztosítás érvényesítését peren kívül és peres eljárások során. Klasszikus Dolgozott hidak próbaterhelésénél, a Kossuth téri építkezés mérnökgeodéziai munkáinál, pincék, barlangok
ügyvédi praxist visz.
és Szádvár település geodéziai felmérésénél. Régi földmérési jelek kutatásával is foglalkozik.

9/3. Társadalomtudományok

11/3. Informatikus kerekasztal II.

Somogyi Eszter – szociológus-közgazdász

Horpácsi Illés – mérnök-informatikus

Ezzel a végzettséggel mi mással foglalkozhatna,
mint a lakhatás és a lakásfinanszírozás kérdéseivel,
különösen a szociális lakhatási rendszerekkel. Azzal,
hogyan lehet jó lakáspolitikát kialakítani egy városban vagy akár egy országban. Kutat, programokat
dolgoz ki, szakmai projektet vezet több mint 20 éve.

A fejlesztés és a tanítás (középiskola, OKJ, egyetem)
tölti ki az életét. Témái: térinformatika, ipari automatizálás, projektkoordináció. Beosztásai: alkalmazott, tulajdonos, vezető. Lesz miről kérdezni.
Siska Ádám – informatikus

Rajnai Gergely - politológus

Volt berzsenyis, egyetemi tanulmányait a BME mérA Corvinuson végzett, demokrácia- és hatalomelmé- nök-fizikus és az LFZE Zeneszerzés szakán végezte.
Pályája kezdetén a kísérleti elektronikus zene felé forlettel foglalkozik, a Méltányosság Politikaelemző
Központ munkatársa. Oktatással és kutatással foglal- dult. 2015.-ös feloszlásáig tagja volt az első pán-Európai hálózati laptop együttesnek (European Bridges
kozik, elemző cikkeket ír és a tévében is szerepel.
Ensemble), mellyel számos hazai és nemzetközi felléDolgozott lobbiszervezetnél és választási megfigyepésen vett részt. Munkája során több európai kutatásba
lőként. Tehát az elmélet mellett járatos a gyakorlati is bekapcsolódott, elsősorban a hálózati zenélés és a dipolitika világában is.
gitális jelfeldolgozás területén. A TypoTex kiadó gondozásában jelent meg két, Szigetvári Andreával közöK. Horváth Zsolt - történész
sen írt egyetemi tankönyve a témában.
Különböző magyar és francia egyetem szerezte dip- A Morgan Stanley bank matematikai modellező csapalomáit és fokozatait. Jelenleg az ELTE BTK Művé- tában ún. dinamikus tőzsdeindexeket fejlesztett Java
szetelméleti és Médiakutatási Intézetének tanársenyelven. Jelenleg a BlackRock alapkezelő AlphaGen
gédje, a Mérei Ferenc Szakkollégium igazgatója,
csapatának tagja, ahol olyan elemző algoritmusokon
melyet mintegy húsz esztétika, film és média szakos dolgozik Java és Python nyelveken, melyek a piaci fohallgatóval együtt alapított.
lyamatok irányát igyekeznek megjósolni.

9/4. Közgazdász kerekasztal I.

11/4. Egészségügyi kerekasztal

Simon Erika - jogász-közgazdász és mentálhigiénés szakember

dr Döngölő László - belgyógyász, gasztroenterológus

Dolgozott multinál, 10 éve saját cégét működteti.
Hatékonyság- és közösségfejlesztés a profilja. A vállalkozói léttel kapcsolatos tréningeket tart nőknek. A
vállalkozói lét mindennapjairól, kockázatairól és előnyeiről tud mesélni az érdeklődőknek.

Szakorvos a Budai Irgalmasrendi Kórházban.

Kiss Mónika – pénzügyi szakértő, szociológus

Molnár Ágnes - gyógytornász
Magát „szerelem-gyógytornászként” határozza meg,
aki a mozgásszervi problémák nagy ismerője. Fürdőgyógyászati vállalkozásában dolgozik, melynek neve
mindent elárul: SmileyMed.

Éles és sikeres kanyarok után jutott el a közgazdász
munkáig. Eredetileg szociológus, mellékesen négy
nyelv is az övé. Banki, biztosítói és tőkepiaci elemzőként dolgozott és –zik. Emellett blogol, szakcikkeket ír, itthonra és külföldre is dolgozik. Szívesen beszél az előre nem látható kanyarokról valamint a kereseti és karrierlehetőségekről.

A programok felsorolása a következő oldalon folytatódik!

9/5. Mérnök I.

11/5. Közgazdász kerekasztal II.

Kovács Gergely - villamosmérnök

Kovács Zoltán - közgazdász

Kezdetektől a MAVIR (Magyar VillamosenergiaIpari Átviteli Rendszerirányító) ZRt-nél dolgozik.
Jelenleg az Országos Diszpécser Szolgálat szolgálatvezető rendszerirányító mérnöke. Elsődleges feladata az országos villamosenergia-rendszer üzemirányítása. A szolgálatadás mellett a szimulátor gyakorlatainak összeállítását és lebonyolítását vezeti.

Eredetileg közgazdász, de jogi, programozói és könyvelői oklevéllel is rendelkezik. Húsz éve dolgozik a
Fővárosi Vízműveknél kontrollerként. A vállalat bevételeinek és költségeinek tervezése, a költségek nyomon
követése, tervtől való eltéréseinek figyelése a feladata.
Részt vesz az új termékek, szolgáltatások fejlesztések
gazdaságossági számításainak elkészítésében.

Balogh Zoltán – gépész / energetikai mérnök

Mihályi Botond - közgazdász, jogász és van egy
CFA chartere

Az elmúlt 20 évet a villamosenergia-termelés és -elosztás területen töltötte. Jelenleg az MVM Partner
Virtuális erőművének vezetője.

Több közgazdasági területen is kipróbálta magát: volt
kockázati tőkebefektető, kontroller, gazdasági vezető;
dolgozott multinál, start up cégnél, kkv-nál; gyártásban
Váradi András - villamosmérnök
kereskedelemben, szolgáltatásban . Ő aztán tudja, hol,
Váradi András a kkv (kis és közepes vállalatok) felől merre, mire lehet használni azt a nagyon sokféle szakjött. Vezetői pozícióban dolgozik. Csapatával az
mát, amit közgazdasági végzettséghez kötnek. Kérdezokos autókba fejleszt olyan technológiát, melynek
zétek!
segítségével ezek a kocsik képesek egymással kommunikálni. Szívesen beszél arról, hogy jut el egy ember egy magasabb pozícióba, hogy lehet a technológiai fejlődéssel lépést tartani, és hogy mi a különbség az alkalmazotti és vállalkozói lét között.

9/6. Marketing, dizájn

11/6. Természettudományos kutatók

Sinkó Laura - marketing menedzser

Dr. Török János – fizikus

Kovácsik Bence - formatervező, kreatív vezető

PhD fokozatát a BME-n és Párizsban szerezte. Sokfele
dolgozott külföldön kutatóként, de volt informatikus is.
Ma a BME és a CEU oktatója. Témái: szemcsés anyagok fizikája: pl a homok és a kavics rendeződései, dinamikai folyamatai. De kutat a fizika és a szociológia
határterületén: véleménykülönbségek és hálózatalakulás a netes közösségekben.

Két volt berzsenyis arról beszél, hogy lesz az ötletből termék és a termékből kampány? Miért kellenek
a nyelvtani szabályok mellé Excel függvények? És
miért van szükség a térarány ismeret mellett a
pszichológiára?

Dr. Szabó Pál – vegyész
Az MTA Természettudományi Központjának kutatója.
Fő kutatási területe a műszeres analitika, azon belül a
tömegspektrometria, valamint a metabolitkutatás, azonosítás, mennyiségi meghatározás. Ő vezeti munkahelye műszercentrumát. A kutatás mellett oktat a Szegedi
Tudományegyetemen, egyetemi és PhD kurzusokat tart
a BME-n és az ELTE-n.

A programok felsorolása a következő oldalon folytatódik!

9/7. Pszichológusok

11/7. Képzőművész – kerekasztal

Nyitrai Eszter – pszichológus, dúla

Győrfi Gábor

Perinatális szaktanácsadóként a magzati élettel, a várandóssággal, a szülés-születés és az első három
életév történéseivel foglalkozik. A várandósság időszakában segíti a párokat. Tovább is követi az apróságokat óvodapszichológusként. Ezekről a területekről mesél az előadásában: a segítő szerepéről a megszületéstől a hatodik életévig.

Festőművész, Maurer Dóra tanítvány. A manapság
Londonban élő művész jelenleg többnyire nem az eredeti szakmáját műveli. A több lábon álló alkotó izgalmas életébe nyerhetsz bepillantást.

Kovács Orsolya - tanácsadó szakpszichológus

Szabadúszó fotográfusként dolgozik, „a téma az utcán
hever” elvét vallja. Két évvel ezelőtt szociófotótörténeti előadásokat tartott iskolánkban, „Az emberi arc
mindennél beszédesebb” gondolat jegyében.

Dabi-Farkas Rita

Eredeti szakmája festőművész, Maurer Dóra tanítványa
volt. 13 éve a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusa.
Tabajdiné Parditka Zsófia – klinikai szakpszicho- Kitalálta, megszervezte és aktív résztvevője a hátrálógus
nyos helyzetűekkel való csoportos foglalkozásoknak a
Gyerekekkel, kamaszokkal és felnőttekkel; iskolával múzeumon belül. Erről szóló könyve - amit négy máés párkapcsolati problémákkal; terápiával, tehetség- sik kollégájával írt - a napokban jelent meg Esélyt a
múzeummal címmel. Ebben többek között radikális négondozással és tanulási nehézségekkel - és még
mennyi mindennel! – foglalkozik. Lesz mit hallgatni zőpont-váltásra szólít fel.
és kérdezni!
Turay Balázs
Munkája az iskolákhoz köti: szülőkkel, gyerekekkel
és tanárokkal dolgozik, nekik nyújt segítséget. Feladata az agressziómentes környezet biztosítása vagy
épp helyreállítása, a krízisek elhárítása, a közösségek
nyitott és konstruktív működésének előmozdítása a
12. kerület iskoláiban. Vizsgál és segít, órákat néz és
tanácsot ad. Mennyire élvezetes? Mi a jó bene? Kérdezd meg!
Hajdu Eszter
Berzsenyis volt, 2001-ben érettségizett. Az ELTE-n
végezett pszichológiát, majd tanácsadó szakpszichológusi képzést a krízisintervenció szakirányon. Öt
évet dolgozott gyermekvédelemben, gyermekotthonban és most már újabb öt éve dolgozik börtönpszichológusként a Váci Fegyház és Börtönben hivatásos állományában.

9/8. Online marketing
Szilágyi Anita - keresőmarketing (SEO) specialista
Tapasztalatai alapján úgy gondolja, a jövő egyik
szakmája az online marketing. Beszél arról, milyen
ügynökségeknél milyen munka várja a szakma képviselőit, mit kíván a szakma művelőjétől az állandó
kommunikáció és a folyamatos digitális jelenlét.
Hogy kerüljünk a Google találati listájának élére?

11/8. Nemzetközi kereskedelem
Pozsonyi Róbert – retail manager
A Decathlonban, a Hervisben is volt, és most a Nikenál dolgozik. A kereskedelmi karrierút lépéseiről beszél az eladótól nemzetközi területi vezetőig, arról, hogyan működik a retail belülről, valamint a hazai és
nemzetközi lehetőségekről. Természetesen különlegesen jól ismeri a sportszerpiacot.

9/9. Állatorvos

11/9. Bölcsészek

dr. Lakatos Tibor

Ledó Anna

Szereted az állatokat, szívesen vagy a közelükben,
örömmel foglalkozol velük? Érdekel a kémia és az állatok kezelési módjai? Szeretsz önállóan dolgozni,
döntéseket meghozni, logikusan gondolkodni? Van
kézügyességed is – ha például egy műtétet kell végrehajtanod? Fontosnak tartod, hogy az állatokat megfelelően kezeljék? Akkor beszélgess erről a szakmáról a
vendégünkkel.

Az ELTE német-angol szakán végzett s mellette nemzetközi tanulmányokat a Corvinuson, Bécsben szerzett
konferenciatolmács képesítést. Jelenleg szabadúszó
tolmácsként dolgozik. Szakterülete az autóipar, annak
minden műszaki szakkifejezésével és a szociális és
egészségügyi terület. Kérdezzetek, ha kíváncsiak vagytok arra, milyen a tolmács élete!
Cserháti Éva
Az ELTE magyar-spanyol szakán végzett és a CEU-ról
Gender studies mastere is van. Mit csinált és csinál?
Tanított, fordított szépirodalmat spanyolról magyarra
és vissza, szépirodalmat, honlapot szerkeszt spanyoloknak a magyar kultúráról, cikkeket ír, tanít, és a civil
aktivistaként is működött. Most író. Majdnem 20 éve
szabadúszó.
Kiss Orsolya
Különböző bölcsészkarokon magyar, színháztudományi, fordítói képesítést szerzett. Néhány évig független
színházi társulatoknál dolgozott szervezőként, aztán
egy multinál, az AMC Networksnél töltött másfél évet
adásszerkesztőként. 2,5 éve szabadúszó fordító. Pályájának bármelyik szakaszáról szívesen megosztja tapasztalatait. Színházról. Multiról. Szabadúszásról:
hogy is lehet nekilódulni a szabadúszásnak, milyen egy
nap, milyen érdekességekkel találkozik az ember fordítóként.

9/10. Pályaorientációs foglalkozás
Nemeskéri Péter

11/10. Rendezvényszervezés, turizmus,
vendéglátás
Vízkelety József

„Na mi a pálya?”– Kiscsoportos pályaorientációs fog- Kitalálja vagy ellesi, kiszámolja vagy megérzi, felépíti
lalkozás – Kétórás, interaktív.
és lebontja. Az eseményszervezés filozófusa és faváMininum 8 fő jelentkezése esetén indul, és maximum gója egyben, aki hisz abban, hogy egy megtaníthatatlan
foglalkozás is lehet szakma, és hogy az ügyfelek meg18-an lehetnek egyszerre a foglalkozáson.
értése is lehet tanulságos.
Semsei Rudolf
A Magyar Vendéglátó Ipartestület alelnöke, a Budapest Party Service cégcsoport tulajdonosa.

9/11. HVG szerkesztőségi látogatás
Lehetőséged van arra, hogy látogatást tegyél a HVG
szerkesztőségében délután 13 órától. Ha ezt választod,
nem kötelező 9 órás programon is részt venned (természetesen ha akarsz, lehetséges).

13 óra
Fakultatív programok, azaz nem kötelező a részvétel, de reméljük, kedvet kapsz eljönni ezekre is! Főleg
volt berzsenyis egyetemi hallgatókkal találkozhatsz, akik mesélnek az egyetemi tanulmányaikról, a lehetőségekről, a tapasztalataikról.
Kérjük, hogy ha regisztrálsz, gyere is el a programra!

1. Film
Daoud Dániel
2018-ban végzett a Színház és Filmművészeti Egyetem filmdramaturg szakán, de már több sikeres
film dramaturgjaként ismert a szakmában (Légmell, Szép alak). Nemcsak a film, a színház is érdekli,
színészi karrierjét Übü királyként a Berzsenyi diákszínjátszó színpadán kezdte, ma több független
színházi produkcióban szerepel (Tesz-vesz város, Nyelv és lélek).

2. ELTE alkalmazott közgazdaságtan + matematikus hallgatók
Sáfár Tamás, Neubrandt Benedek
A közgazdaságtani gondolkodás és az alkalmazott matematika találkozása. Kockázatmodellezők matematikai és közgazdasági oldalról. Hogyan lehet ezekre a szakokra eljutni, és milyen irányok látszódnak innen tovább?

3. Tájépítész, belsőépítész hallgatók
Mecseki Flóra belsőépítész, Kovács Laura tájépítész, Harkai Alexa design, Gugi Anna építész hallgatók
Tervezni, rajzolni, alkotni szeretsz, kreatív szakmára vágysz? Találkozz a belsőépítészetet OKJ-s képzésen tanuló Mecseki Flórával, a táj és kertépítészetet a Szent-István Egyetemen tanuló Kovács Laurával, a MOME design szakán tanuló Harkai Alexával és Gugi Annával, aki a BME építész szakjának
hallgatója.

4. HVG szerkesztőségi látogatás
Simon Anna tanárnő vezetésével részt vehetsz egy szerkesztőségi megbeszélésen. Ha ezt a programot
választod, akkor nem kell 9 órás programra jelentkezned. Gyülekező az aulában 13 órakor. A program
kb 16 óráig tart, helyszíne Óbuda.
Maximális létszám: 30 fő (a jelentkezés sorrendjében).

5. Alkalmazott művész hallgatók
Czeglédi Zsombor (Metropolitan) és Fügedi Balázs (MOME) egyetemi hallgatók
Ők ketten a képzés oldalát képviselik, elmesélik mi kellett ahhoz, hogy bejussanak az egyetemre, ott
milyen elvárásokkal találták szembe magukat és az mennyire felelt meg a saját elképzeléseiknek.
Ezenkívül szeretnék bemutatni fotós találmányukat is.

