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KÖSZÖNJÜK INTERJÚALANYAINKNAK ,  AKIK VIDEÓ FORMÁJÁBA N VÁLLALTÁK ,  

HOGY MESÉLNEK A MUNK ÁIKRÓL !  VALAMINT VÁLLALTÁK ,  HOGY VÁLASZOLNAK 

DIÁKJAINK KÉRDÉSÉRE A DÉLUTÁN FOLYAMÁN .  

Balla Attila – Gyermekvédelmi pszichológus 
Pszichológus egyetemi képzésről és a pályaképről, tehetséggondozásról az egyetemen, 

gyermekvédelmi rendszerről, a pszichológusok helyzetéről az állami szférában, és a 

gyermekotthonban dolgozó pszichológus mindennapjairól fogok mesélni. 

Balogh Zoltán - Energetikai / gépészmérnök- közgazdász 
A hazai energetika rendszer alapjai, honnan jön a villany, miért kell az egészet irányítani, miért 

klassz ebben részt venni, ez lesz a beszélgetés témája. 

Berezvai Tibor - Kereskedelmi vezető, élelmiszer kereskedelem 
Gazdasági végzettség előnyei és miért válassza egy diák ezt az utat, versenyszféra, magyar élelmiszer 

kiskereskedelem, kereskedelem általában a gazdaságban, ezek az érintett témák, amiről szívesen 

beszélgetek. 

Borsos Erika - Moziüzemeltetés, filmforgalmazás 

Az art- és hagyományos mozi működtetéséről, a moziműsorok szerkesztéséről, a tartalmilag értékes 

filmek terjesztési formáiról, a mozis szakma szépségeiről, országos és nemzetközi szakmai 

szervezetek munkájáról, tapasztalatokról, nehézségekről beszélnék, kitérve a pandémia alatti 

működés kihívásaira. 

Czeglédi Zsombor - Média designer 
Bármiről beszélek szívesen, ami digitális médiával kapcsolatos. Legyen 2D, 3D, virtuális valóság, 

állókép vagy film, animáció, filmes utómunka vagy grafikai tervezés, tipográfia, mindenből kaptam 

egy kicsit média designerként az egyetemen és most ezt a szerteágazó tudást hasznosítom a Magyar 

Állami Operaházban vágóként és live stream rendezőként. 

Csajbók Zsófia - Kutató pszichológus 
Szeretném bemutatni, hogy milyen irányokban lehet elhelyezkedni a pszichológus képzés után, 

nagyjából mire számíthat egy frissen végzett gyakorlati pszichológus a munkaerő piacon, és milyen 

szempontokat vennék figyelembe a pályaválasztásnál, hogyha újrakezdhetném. A PhD képzésről, 

akadémiai és kutatói létről is szívesen mesélek azoknak, akiket érdekel ez az irány. Céges 

környezetről, munkapszichológiáról csak nagyon kevés tapasztalatom van. 

dr. Csurdi Abigél - Ügyvéd, vállalati jogász 
Szívesen mesélnék arról, hogy mik töltik ki valójában egy ügyvéd munkanapjait. Továbbá arról, 

hogy hogyan érdemes a jogi egyetemen töltött időt kihasználni. És végül, hogy milyen értéket 

képvisel ez a szakma, és milyen értékeket lehet teremteni a hivatás gyakorlása során. 



Dr. Falucskai János - Főiskolai docens, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézet 

intézetigazgatója 
Egyetemi oktatás, a közoktatás és a felsőoktatás különbségei. Kutatás: a tétel, definíció és bizonyítás 

kialakulása, ötlettől a megvalósulásig. A tanárok titkos trükkjei dolgozatírás tekintetében. 

dr. Fontos Géza - Intervenciós kardiológus 
Orvos családba születtem, tulajdonképpen nem sok esélyem volt az egészségügyi pálya elkerülésére. 

Egyetem alatt és rezidens éveim során lehetőségem volt több nyugat-európai kórházban is 

megtapasztalni a modern egészségügy felépítését és működését, az elmúlt években pedig több mint 

egy tucat országban végeztem szívkatéteres beavatkozásokat. A beszélgetés során saját példámon 

keresztül szeretném megmutatni az orvosi hivatás sokszínűségét és szépségeit, természetesen nem 

eltitkolva a buktatókat sem. Célom elültetni a bogarat az érdeklődők fülében, hogy a páyaválasztási 

útvesztőkben talán érdemes ezen a vonalon is körülnézni… 

Dr. Kincses Attila – Bíró 
A magyar bírósági szervezetrendszer, és annak kapcsolata az Európai Unióval. A bíróvá válás 

feltételei. Miből áll egy bíró munkája? Lehetséges karrier utak a bíróságokon. 

dr. Nagygyörgy Viola - Mérnök-értékesítő, vegyészmérnök 
Miről beszélnék? Az egyetem vegyészmérnökként, doktori iskola és kutatás, lehetőségek a szakmán 

belül. Külföldi lehetőségek a szakmán belül, egyetemi kutatás és specializálódás. Válaszút a doktori 

után, a fő csapásvonal elhagyása és folytatás mérnök-értékesítőként. 

Dr. Mizik Andrea – Ügyvéd 
Orvosnak készültem, ügyvéd lettem, avagy nem egy “életre szól” a választott középiskolai tagozat. 

A tudás, a kitartás és a szorgalom meghozza a gyümölcsét. A specializáció ezen a pályán is 

elengedhetetlen. Szívesen megosztom jó ügyvéd ismérveit. 

Erben Péter - Szoftverfejlesztő 
Amivel mostanában foglalkozok: adatbányászat, gépi tanulás, adatelemzés automatizálása, "big data", 

"analytical dashboards". Leginkább ezekkel az eszközökkel dolgoztam az elmúlt években: linux, Google 

Cloud /Amazon AWS, Python, Javascript/Typescript, Angular/React, Apache Spark. 

Kicsit távolabbról nézve ezeket gondolom érdekesnek: csapatmunka, (ön-)értékelés, együttműködés, 

változás-kezelés. Ezek teljesen általános képességek, de a szoftverfejlesztés során sok módszert ismer meg 

az ember a felsoroltak kapcsán. 

Földes Péter - Software Engineer (szoftvermérnök) 
Mit csinál egy szoftvermérnök egy Szilikon Völgyi technológia cégben mint a LinkedIn, Airbnb, 

vagy Google/Youtube a mindennapjaiban? Hogyan lehet egy ilyen helyre bekerülni és milyen szak- 

illetve egyéb tudásra van szükség hogy valaki sikeres legyen? 

Katai Peter - Szerves vegyész 
Beszélnék a szakma (egyetem) választás fontosságáról. Külföldön tanulás, munkavállalás előnyeiről 

/ hátrányairól. 

Kertai Krisztián - Gépészmérnök, forgácsolás, alkatrész gyártás, szerszámozás, kereskedelem 
Legfőképpen amire kíváncsiak vagytok, arról mesélek. Szeretem a szakmámat, szeretem hogy 

gépészmérnök vagyok. Sokat foglalkozom kereskedelemmel is, szerszámkereskedelemmel. Jelenleg 

a cég kereskedelmi igazgatója vagyok, de mindig fontos volt számomra, hogy ne kerüljek messze 

az eredeti szakmámtól. Valószínűleg arról mesélnék többet, hogy hogy kerültem jelenlegi 

pozíciómba. 



Kohár István - Építészmérnök, belsőépítész 
Építészet és belsőépítészet. Visszatekintés a pályaválasztásra. Tanulmányok, munka, karrier. 

Koór Levente - Fejlesztő, projektmenedzser, coworking iroda alapító 
Startup fiatalo! Hogyan kezdjünk el saját ötleteinken dolgozni és hol rejtőznek a lehetőségek? 

Kihez fordulj hogyha van egy ötleted? 

Kovaliczky Éva – Villamosmérnök, Ergonómus (Ux designer) 
Szívesen mesélek az IT szakmáról, azon belül a lehetőségekről, új területekről. Interdiszciplináris 

területen dolgozom ezért nagyon fontosnak tartom a folyamatos tanulást. Villamosmérnökként 

végeztem a műszaki egyetemen, jelenleg az ELTE-n pszichológiát hallgatok, bármelyik területtel 

kapcsolatban szívesen várom a kérdéseket. 

Mácsai Marianna - Projektvezető, üzleti elemző 
Az informatikus szakmával szemben talán még ma is erős sztereotípia, hogy ezen  

területen csak programozni kell és lehet. Azonban manapság ez a szakma erősen differenciált, egyre 

több önálló szakterület jelenik meg, és sokféle szakemberre van szükség a programozókon kívül. 

Ezt a sokszínűséget szeretném megmutatni, mesélni arról, hogy mit csinálnak azok a szakemberek, 

akik nem programkód írásával töltik a mindennapjaikat, s így talán olyanok előtt is utat nyitni efelé 

a szakma felé, akiket az "egész napos programozás" elriasztana. 

Máth András - Szociológus egyetemi oktató (ELTE TÁTK), médiakutató, piackutatási tanácsadó 
Mit jelent a társadalomkutatás, mit csinál egy piackutató, milyen feladatai vannak egy 

adatelemzőnek, mit jelent az adatok forradalma a valóságban, milyen egy újságíró, szerkesztő élete, 

mi az érdekes a médiában. Ezekre a kérdésekre igyekszem választ adni. 

Melisek Pálma – Gépészmérnök 
Az interjúban arról beszélnék, milyen tevékenységeket jelent 2020-ban egy gépészmérnöki munka, 

hol lehet elhelyezkedni ma Magyarországon diploma után, milyen pályakezdőként dolgozni a 

versenyszférában, milyen nőként mérnöki munkát végezni és szeretném bíztatni a lányokat is, hogy 

válasszanak mérnöki pályát. 

Mikes Vivien - Szerkesztő, korrektor, tervező-tördelő 
Szívesen elmesélem, hogyan épül fel egy könyvkiadó és egy újság szerkesztősége, és hogyan jut el 

egy kézirat a megjelenésig. 

Nuber Noémi – Restaurátor 
Régészeti leletek útja a kiállításig? Régészeti és iparművészeti kerámiák konzerválása és restaurálása 

a szilikát restaurátor műhelyben, a Budapesti Történeti Múzeumban. 

Pirity Tamás Gábor – Középiskolai tanár 
Tanár vagyok, matek és inf, "menő" középiskolában. Nagyon szeretem csinálni, amit csinálok; az 

egyetemen is tartok gyakorlatokat programozó hallgatóknak. Nagyon szeretném, ha matekkal és 

programozással foglalkoznának, mindkettő nagyon jó dolog. Érdekes és kihívás. Ha normális 

fizetés lenne a pályán, akkor mindenkinek ezt a szakmát ajánlanám, de sajnos most olyan a helyzet, 

hogy ha tanítani akarnak, akkor kb. külföldre kell menniük, de matekkal és programozással nagyon 

jó foglalkozni. 

Polgár-Nyerges Anita – Régész 
Sokrétű, izgalmas feladatok jellemzik ezt a szakmát, különböző tudományágak találkozása, múlt és 

jövő összefonódása. 



Ruzsás Péterné Ági - Tanító és 5.-6- osztályban tanítok matematikát 
Remélem, hogy aki pedagógus pályára készül, nem csak a "hosszú" szüneteket látja csábítónak. 

Egyre nehezebb hivatás ez, amihez nem elég a szakmai felkészültség. Egy pedagógusnak egyszerre 

kell pszichológusnak, gyógypedagógusnak lenni, de sajnos egyre inkább pótszülőnek is, úgy, hogy 

az igazi szülők támogatását nem élvezi. Nem egyszerű! 

Somos Eszter - Data Science tanácsadó 
Érdekel a data science (más néven adattudomány, adatbányászat, adatelemzés...), de bizonytalan 

vagy benne, hogy pontosan mi is az, kinek való és mit jó tanulni hozzá? Hallgasd meg, hogy mit 

mond erről egy volt matek tagozatos, aki pszichológia diplomával ezen a területen kötött ki. 

Szatmári Zoltán - Villamosmérnök, ipari automatizálás 
Diákéveim alatt és után is voltam külföldön szakmai gyakorlatokon, majd dolgozni. Érdekes 

tapasztalatokat szereztem, szívesen mesélek róla. Jelenlegi munkahelyemen ipari automatizálási 

projekteket vezetek, ami szintén érdekes téma. 

Széll Ágnes - Kulturális menedzser, koncertszervező 
A kultúra közvetítés egy csodálatos hivatás, amit nagyon lehet szeretni, de rengeteg munka van 

mögötte. Mégis szívesen ajánlom olyan fiataloknak, akik valamely művészeti ághoz kötődnek 

(komolyzene, irodalom, népzene-néptánc stb.), jól beszélnek nyelveket, talpraesettek, jó a 

stressztűrő képességük válasszák ezt a hivatást! 

Szombati Dániel - Kísérleti kvantumfizikus 
Milyen egy kísérleti fizikus (egyéb mérnöki kutató) mindennapja? Mit tanul meg az ember, és milyen 

perspektívákat nyit meg? Kinek való, kinek nem? Ezekre a kérdésekre igyekszem majd válaszolni. 

Varga Csaba - Emberi erőforrások, HR 
A turizmus, vendeglátás különösképpen a szállodaipar jövőbeni lehetőségei. 

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYETEMEK KÉPVISE LŐINEK ,  HOGY MESÉLNEK A 

TOVÁBBTANULÁSI  LEHETŐSÉGEKRŐL .  

Dr. Csorba Kristóf - BME VIK: Informatikus 
(1) BME VIK oktatásáról, (2) az informatika széles skálája a gyorstalpaló programozó képzésektől 

a mérnök informatikuson át a kutatás-fejlesztésig. 

Ajtay András - ELTE TÁTK: Szociológus 
Mik azok a társadalomtudományok? Miért hasznos ismernünk a társadalmunk és mivel 

foglalkoznak a társadalomtudósok? "Ha érteni akarod a világot!" - szól az ELTE 

Társadalomtudományi Kar mottója. 

Gáll Péter - CORVINUS: Közgazdász 
Mi a közgazdaságtan, mit jelent a matematikai modellezés. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre 

egy ilyen szak elvégzése után. 

Prof. Dr. Alföldi György DLA Dékán úr – BME: Építész tanszék 
Örömmel tartok tájékoztatást a továbbtanulni vágyóknak, kötődésem is van a berzsenyihez.  



KÖSZÖNJÜK  VOLT DIÁKJAINKNAK ,  HOGY MESÉLNEK  TAPASZTALATAIKRÓL ,  

SZAKJAIKRÓL .  

Barta Máté Zsombor – Mérnökinformatikus hallgató 
Az egyetemi tanulmányok. A különbségek, lehetőségek. 

Bernáth-Napkori Anna – Joghallgató 
Bármiről szívesen mesélek az egyetemmel és a szakkal kapcsolatban. 

Darai Antonia – Joghallgató 
Milyen az élet Magyarországon kívül, milyen tanulni egy külföldi egyetemen, la dolce vita in Italia! 

Dimitrov Gábor – Közlekedésmérnök hallgató 
Jelenleg mik a kilátásaim bsc elvégzése után. Egyetemi körülmények, lehetőségek, szakirányok. 

Farkas Máté – Állatorvos 
Egyetemi életről az Állatorvostudományi Egyetemen, oktatásról, tapasztalatokról, remélhetőleg 

mindenről, ami jövendőbeli hallgatóknak érdekes és hasznos lehet. 

Farkas Panna – Ügyvéd tanonc 
A jogi szakma nehézségei, elhelyezkedési lehetőségek nőként ebben a szakmában. 

Formanek András – Mérnökinformatikus hallgató 
A mesterdiplomám megszerzésének küszöbén vagyok, így úgy érzem, hogy egy felől még egészen 

jól rálátok olyan problémákra mint, hogy miért - és miért ne - válasszátok a BME 

mérnökinformatikus szakját. Mi vár ott rátok, hogyan érdemes készülni, stb. Más felől pedig már a 

szakmába is nyertem egy kis bepillantást szakmai gyakorlatok és kutatási projektekbe való 

besegítések nyomán, így nem csak arról lehetne szó, hogy hogyan kell eljutni a papírig, hanem arról 

is, hogy miért érdemes és milyen lehetőségek vannak utána. Amiről ezeken kívül mesélni tudok: 

mesterséges intelligencia a képfeldolgozásban, gyógyszerkutatásban. 

Glücker Réka - Kommunikáció és médiatudomány, filmes és újságíró szakirány 
Nagyon érdekes témákat dolgozunk Fel, érdekes tantárgyak vannak, sokféle lehet orientálódni, én 

se gondoltam volna hogy ennyire jó lehet ez a szak és a hiedelmekkel ellentétben nagyon hasznos. 

Glücker Roland - Felszolgáló/Rendezvényszervező 
Magáról a szakmáról és annak szépségeiről, a michelin guidos étteremről (fausto's ristorante ahol 

dolgozom és a fine diningról, illetve a rendezvényekről és itthon milyen lehetőségek vannak a 

tovább tanulásra aki szeretne ilyesmivel foglalkozni. 

Kántor Zsófi - Kommunikáció szakos hallgató 
Kommunikáció szakos vagyok, amibe beletartozik az újságírás, marketing és PR is például. 

Tapasztalatomat tekintve marktingesként dolgoztam, de újságírás terén is volt már dolgom. 

Szívesen beszélnék arról, hogy milyen lehetőségeket kínál egy kommunikáció és média szak, 

szűkebben hogy az ELTE mit kínál a szakomon. Beszélnék az óráimról, tanáraimról, 

tapasztalataimról, meg persze a jövőbeni kilátásaimról - amikről lássuk be, az itthoni keretek között 

elég szűkösek. 

  



Kocsis Guszti - Nemzetközi kapcsolatok szakos hallgató 
Jelenleg a London School of Economicson vagyok elsőéves hallgató, International Relations and 

History szakon. Ha érdekel,hogy milyen külföldön tanulni, mik a különbségek Magyarországhoz 

képest vagy hogyan kell jelentkezni például egy Angliai egyetemre, akkor ezeket mind megtudhatod 

ebből az interjúból. 

Kiss Dániel – Állam- és Jogtudomány szakos hallgató 
A beszélgetésben nem magáról a szakmáról beszélnék elsősorban, - hiszen arról még nincs 

tapasztalatom - hanem a diákok előtt álló akadályokról, illetve az egyetem első féléve során gyűjtött 

tapasztalataimról. Vajon a római jog tényleg a sátán teremtménye? A jogász képzés egyenlő a 24/7 

magolással? Ha érdekelnek az ilyen és ehhez hasonló kardinális kérdések válaszai első kézből, 

hallgass bele bátran! 

Kremmer Magdi – Közösségszervezés szakos hallgató 
Közösségszervezést tanulok, ezért szívesen mesélek a szakról és szakmai kilátásokról. Emellett 

szívesen beszélek arról, hogy milyen a civil szektorban dolgozni, miért fontosak a szociális munkák 

és miért érdemes társadalomtudományokkal foglalkozni. 

Lajos Brúnó Zsolt - Filozófia, politika és közgazdaságtan szakos hallgató 
Angliai egyetemi tanulmányaimról beszélnék. Ezen belül érdeklődéstől függően szó eshet a 

jelentkezési folyamatról, a szakomról (filozófia/politika/közgazdaságtan), az egyetemről ahova 

járok (Warwick) a kinti életről, későbbi lehetőségekről stb. 

Márkus Eszter - Jogász hallgató végzés előtt  
Remélhetőleg a jövőben büntetőjogász vagy orvosi joggal foglalkozó ügyvéd leszek. Amiről 

szívesen mesélek: általánosan az egyetemi élet, vizsgák, online egyetem 

Miklós-Kovács Bernát – Turkológus 
Rövid betekintés a Közel-Kelet kultúrája, az iszlám vallás iránt érdeklődőknek. Mi is az az 

orientalisztika? Mi is az a turkológia? Milyen nyelveket van lehetősége tanulni a keleti kultúrák iránt 

érdeklődőknek Magyarországon? 

Őri Dóri - Dráma- és szívházismeret-magyar tanár hallgató 
Haliho. Én az egyetemi dráma tanárképzésről mesélnék nektek és arról, hogy milyen tantermi órán 

kívüli lehetőségek vannak. Ha a színházzal, esetleg a drámával akarsz foglalkozni (vagy ha kell a 

SZINMŰ mellett egy B terv) akkor ez egy neked való szak. 

Pintér Bálint - Villamosmérnök, híradástechnikus szakirány 
Az egyetem nem csak móka és kacagás. A mérnöki szakokra ez még inkább igaz, de a lelkeseknek 

megéri. 

Sas Ágnes – orvostanhallgató 
Rengeteg orvosira készülő diáknak szorul össze a gyomra, ha a felvételire vagy az egyetemi évekre 

gondol. Vannak, akikből nagyon jó orvosok lehetnének, mégis idejekorán feladják az álmaikat, mert 

félnek, hogy "nem lesznek elég jók", mások gyomorideggel készülnek a kémia emeltre. 

Humántagozatosból lett orvostanhallgatóként és felvételizőket felkészítő magántanárként nagyon 

szívesen beszélek a felvételi és az első egyetemi évek lelki buktatóiról, és arról, hogy hogyan lehet 

keresztülverekedni magadat rajtuk. 



Somogyi Dorina - Angol jog, német jog minorral 
A külföldi továbbtanulás adta lehetőségekről. Az Erasmus programról és az olyan tanmenetekről 

ami kombinál különböző ágakat. 

Tóth Nándor - Pénzügy, Statisztika szakirány 
Saját tapasztalatok a Corvinus alkalmazott közgazdaságtan alapszakról. Kutatási lehetőségek, 

továbbtanulás. Munka egyetem mellett (gyakornok) és később átkerülés teljes állásba. 

Munkavállalás a pénzügyi szektorban, tapasztalatok. (Már dolgozom (Morgan Stanley) jelenleg 

gyakornokként, 2021 januárjától pedig teljes munkaidőben) 

Vavrik Márton - Fizikus (Nukleáris Technika) 
Fizika felsőoktatás, oktatás a BME-n (hallgatóként), kutatási tevékenységbe bekapcsolódás (akár 

középiskolásként), fizikaversenyek középiskolásoknak szervezői szemmel. 

Venczel Viktória - Általános Orvosi Kar 
Pécsen tanulok, szívesen beszélnék magáról a képzésről is, de a vidékre költözésről, a vidéki 

egyetemek hangulatáról, előnyeiről talán keveset hallanak a pesti diákok, hátha érdekel valakit. 

Nagyon szeretem Pécset is és az orvosit is, elég sok tapasztalatot gyűjtöttem (jót is rosszat is) a 3 

évem alatt. 

Veres Petra - International Development with Human Rights  

 (diplomácia, szociális projektek-ENSZ, NGO, Privát szektor) 
Miért nem szabad félni a döntésektől, motiváció keresés amikor nem tudjuk mit is szeretnénk 

pontosan csinálni gimnázium után? Külföldi tanulások- anya/apa nem tud segíteni, de nekem 

vannak terveim, álmaim. Külföldi tanulmányok megkezdése-avagy külföldön sincs kolbászból a 

kerítés. Önkéteskedés itthon és külföldön. Mi is az az International Development? Mi lehetek ha a 

társadalom tudomány ezen ága érdekel? ( Saját tapasztalatból-kérdések amikre én szívesen kaptam 

volna választ 11-12-ben) 
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