
8 órakor a Vetítőben 
     

 Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő 

beszél arról, mi is történik a keleti nagy 
szomszédok, Ukrajna és Oroszország között, 
s ennek milyen hatása lehet a mi életünkre. 
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1. Pszichiáter           vetítő 
dr. Kristóf Andrea igazságügyi 
pszichiáter, elmeorvos beszél az 
elmebetegségek társadalmi megítéléséről, 
magukról a betegekről, arról, hogy ők is 
szerethető társaink, nem bűnösök, bűnözők, 
ellenségek. Ne féljünk,segítsünk! 
 

2. Közgazdászok a gyakorlatban  4. 
Kovács Éva külkereskedő és Almási 
Katalin marketinges 
beszél arról, milyen is nagyvállalatnál és saját 
vállalkozásban kereskedni, piacot teremteni 
árunak : orvosi műszernek, könyvnek vagy 
bármi másnak.  
 

3. Orvosok    117. 
dr. Tóth Szilvia családorvos és altatóorvos, 
valamint dr. Szabó István igazságügyi 
orvos szakértő 
beszél arról, megtalálhatjuk-e számításunkat a 
magyar egészségügyben, mivel foglalkozik a 
családorvos, az intenzíves. De megtudhatjuk, 
milyen szerteágazó az igazságügyi orvos 
szakértő munkája, különösen, ha jogász is. 
Belekukkanthatunk többféle esetbe is. 
 

4. A színházról mindent  115. 
Hay Anna és Ötvös András színész, 
Gáspár Ildikó dramaturg és Gigor Attila 
rendező 
beszél arról, ki miért választotta pályáját, 
milyen is budapesti elit színházban (Katona, 
Örkény), független színháznál (Szputnyik) 

vagy szabadúszóként dolgozni a szakmában. 
Mi a siker és milyen sikeresnek lenni? És 
egyáltalán mi a dramaturg, a rendező és mi s 
színész szerepe az előadás szövegének és 
végső formájának létrejöttében? 
 

5. Informatikai kerekasztal   6. 
Horváth Attila (IT architect Alerant Zrt.) 
és Katona Gyula (matematikus BME) 
beszél az egyetemi matematikus és mérnök-
informatikus képzésről, s megtudhatjuk, 
milyen lehetőségek nyílnak a végzettek előtt, 
milyen sokszínű munka vár a szakemberekre. 
Milyen tudás és milyen képességek kellenek a 
sikerhez. 
 

6. Diplomata   114. 
Marosfi Gábor követ és szakmai 
tanácsadó (Külügyi és Külgazdasági 
Minisztérium) 
beszél a karrierdiplomata munkájáról, 
képzésről és a karrierlehetőségekről, és 
ismereteket szerezhetünk a szakértői és 
hivatalnoki munkáról is. 
 

7. Építészek   39. 
Csízi László, Horváth Margit és Kukucska 
Gergely  
beszél mindenről, ami az építészettel 
kapcsolatos: a tervezésről, a kivitelezésről, a 
hatósági engedélyezetési munkáról és végül a 
lakberendezésről. 
 
 

8. Gépészmérnök   13. 
dr. Kun Gábor, 
egy volt specmatos beszélhetne 
szoftverfejlesztésről, acélszerkezetek 
tervezéséről, tesztelésről, a fejlesztői 
munkáról, mert ezt mind csinálta mint 
mérnök. És most? Fejlesztésért felelős vezető, 
és a motorok teljesítménymérése a 
szakterülete. És erről fog beszélni. 
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1. Pszichológus   114. 
Farkas Mária 
beszél arról, mennyi tanulás s mennyi 
önismeret kell a pszichológus munkájához. 
Föltétetik a kérdés: ki a páciens egy 
gyerekpszichológus rendelőjében, ha a szülő 
beviszi gyerekét. Hogy is lehet feltérképezni a 
bajt: teszttel, kérdőívvel, másképp? S ha 
mindez megvan: milyen módszerekkel lehet 
gyógyítani. 
 
 
 

2.  Közgazdász az oktatásban  104. 

Tóth Margita 

beszél nekünk a közgazdászképzés 
intézményeiről (BCE, BGF, ÁVF) és 
szintjeiről (BA, MA, PhD), valamint arról, 
milyen területeken helyezkedhet el egy végzett 
közgazdász, s milyen sokféle lehet a munkája 
a pénzügy szakon végzetteknek. 

 

 

 

3. Villamosmérnök-informatikus  13. 
Simon Vilmos 
beszél a VIK-en folyó alap- és 
mesterképzésről, a szakirányokról és a 
követelményekről. S mint egyetemi ember 
nemcsak az oktatásról tud beszámolni, de a 
kutatói munkáról is. 

 
 
 

4. Idegenforgalmi és vendéglátó-ipari 
szakemberek    115. 

Varga Györgyi és Sárdi Dániel 
beszél nekünk az utazásszervezésről és arról, 
milyen is a szó legszorosabb értelmében etetni 
bennünket: a catering szolgáltatásról és 
lakáséttermi munkáról. 
 



5. Jogászok      4. 
Dr. Ugróczky Mária, Dr. Hevesi Kristóf és 
Dr. Juhász Ádám 
beszél a jogászi munka különböző területeiről: 
az emberi jogok védelmében az 
Alkotmánybíróságon végzett munkáról, az 
ügyvédi irodabeli tevékenységekről, valamint a 
bíró és az állami hivatalnok (NAV) 
mindennapjairól. 
 
 
6. Sajtómunkások          vetítő 
Baló György (Hír24), Munk Veronika 
(Index), Petur András (Sport TV) és 
Zsuppán András (Heti Válasz) 
beszél a sajtó különböző területeiről, és ha 
úgy alakul, beszélgetnek veletek. Szó eshet itt 
politikai, tudományos és sportújságírásról, a 
tévében, a nyomtatott és e-médiában jellemző 
munkáról. 
Tájékoztatásról. Véleményformálásról? 
 
 
7. Társadalomtudósok  117. 
Majtényi Balázs, Pap Richárd, Pőcze 
Flóra, Schweitzer Gábor  és Unger Anna 
beszél a társadalomtudományi kutatás 
lehetőségeiről, érdekességeiről. Miről is? 
Alkotmányjogról, kulturális antropológiáról, 
nemzetközi tanulmányokról, jogtörténetről és 
a politológiáról. Mit is lehet csinálni, mi a 
haszna annak, ha az ember ezeket a 
területeket kutatja. Kinek használ, mit ad a 
társadalomnak a társadalomtudós?  
 
8. Mérnökök      6. 
Forró Péter és csapata, 
a Kvalix Kft. munkatársai beszélnek arról, mi 
a szerepe, munkája a villamos-, a gépész- és a 
mechatronikai mérnöknek az egyedi 
gépgyártásban. 
 

9. Természettudományos kutatók  39. 
Bajnok Katalin, Berkesi Kata, Böhm 
Gabriella és Tóth Bence 
azonos helyen dolgozik, az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpontjában, de nagyon eltérő 
végzettséggel: régészként, környezet- 
mérnökként, matematikusként és fizikusként. 
De mindannyian arról beszélnek, milyen is 
természettudományi módszerekkel dolgozni. 
Igen, akkor is, ha a probléma régészeti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 óra 

Egyetemi tájékoztatók 

 

1. Corvinus roadshow     6. 

 

 

 

2. BME VIK           vetítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmák napja  

a Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumban 
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