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Pályaorientációs nap
2018. október 13., szombat
Kedves Diákjaink!
2018. október 13-án iskolánkban Pályaorientációs napot tartunk. Ezen a napon olyan előadásokon
vehettek részt, amiken – részben korábbi diákjaink – különböző pályát befutó előadók adnak képet
arról, hogy mivel foglalkoznak, milyen előnyei és hátrányai van a munkájuknak, mik a tapasztalataik.
Az előadásokon természetesen kérdezhettek is az előadóktól!
Ezen a napon mindenkinek 3 különböző előadáson kell részt venni, 3 egymást követő tanórán. A
programokra a bejegyzés végén található linkeken keresztül tudtok jelentkezni! Kérjük, figyelmesen
végezzétek el a jelentkezést:
● egy idősávban csak egy előadást válasszatok
● összesen három előadásra jelentkezzetek
● jegyezzétek fel magatoknak, mely előadásokat választottátok
● a jelentkezést PÉNTEK reggel 8 óráig végezzétek el!
A fenti szabályok be nem tartása esetén a szervezők élnek azzal a jogukkal, hogy önkényesen
osszanak be titeket!
Ha egy előadásra betelt a létszám, nem fogad el újabb jelentkezéseket, kérünk, jelentkezzetek másra!
Kérdéseitekkel forduljatok osztályfőnökeitekhez, a jelentkezéssel kapcsolatos technikai probléma
esetén írjatok a tothm.keletiszg@gmail.com e-mail címre!

Az előadások bemutatása:
SIMON GYÖRGY: Marketing a gyakorlatban. Termékfejlesztés és pozicionálás.
A jelenlegi beosztása: Head of Base Management and Device @ UPC Magyarország
Fábry-Ivicz Péter (Iskolánk volt diákja)
Miniszterelnökség, szakmai tanácsadó, közigazgatás-fejlesztési főreferens, állami projektértékelő
(tanácsadó)
Önmagáról: Szakmai tapasztalatok: kezdetben diákmunka a középiskolai (utolsó évek) alatt, majd
már főállásban többéves munkatapasztalatot szereztem kiemelten közhasznú non-profit társaságnál,
multinacionális vállalatnál és KKV-nál (kis- és közepes vállalkozások) egyaránt. Immáron több éve a
központi államigazgatásban kormánytisztviselőként vagyok szolgálatban, így összességében
elmondható, hogy szinte a hazai munkaerőpiaci palettán elérhető szektorban szereztem már
gyakorlati munkatapasztalatot. Beszélek a munkámról és a folyamatos tanulás szükségességéről.
Drágus Richárd (Iskolánk volt diákja)
Kommunikációs tanácsadó, PR szakember, WeberShandwick PR ügynökség.
Az előadás témája: Hogyan mondjam el? Ha megtanulsz jól kommunikálni, sokat tehetsz azért hogy
sikeres legyél abban amit csinálsz

Pályaorientációs nap, 2018. október 13.
BME Gazdaságtudományi Kar (Külsős meghívott előadó)
Képzési területek, szakok
A Kar képviselője bemutatja az induló képzéseket, a legfontosabb felvételi tudnivalókat. Beszél az
egyetemi életről, a későbbi lehetőségekről.
Puzsár Tamás, IT üzleti vállalkozó (iskolánk volt diákja)
Önmagáról és az előadásról: Tudok mesélni arról, mit csináltam a Gyakorló után, hogy kerültem a
Külker főiskolára és magáról a főiskoláról. Mely tanulmányok voltak hasznosak. Hol kezdtem
dolgozni, hogy kerültem a pénzügyi banki világba. Hogy léptem át az Informatika világba. Milyen más
kiegészítő tanulmányaim voltak közben. Hogy jutottam külföldi munkához. Milyen munkáim voltak
közben. Ezen kívül szívesen beszélek arról mi a jó az üzleti IT világában. Hogy lettem vállalkozó.
Melyek számomra a saját vállalkozás előnyei.
Gyurkovics Ferenc (iskolánk volt diákja)
Hogy lehet bármennyi iPhoneod, anélkül, hogy bárki hülyének nézne?
Magánvállakozó-iPhone/Android fejlesztő
A Gyakorló / Keleti után elévegeztem a BME-t (Mérnök informatika szakon). Közben már
programozóként dolgoztam különböző vállaltoknál. Időközben váltottam Android és iOS
alkalmazások fejlesztésére, egy francia, spanyol nemzetközi cégnél. Most saját cégemet építgetem,
ahol külföldi és magyar partnereknek fejlesztünk különböző alkalmazásokat AppStore-ba és
PlayStore-ba
Belák Viktor, MÁV Nosztalgia KFT (iskolánk volt diákja)
„Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod.”
- A ranglétra aljáról a vezetői pozícióig
- Tőmondatoktól az előadásokig
- Hogyan viselkedj, hogy szeressenek veled dolgozni
Gódor Barbara (iskolánk volt diákja)
HR-esként az IT security világában.
Jelenleg Payrollanalyst a pontos megnevezésem így a bérszámfejtés előkészítésével foglalkozom, de
előtte HR coordinator voltam, onnan sikerült előrébb jutnom. Erről is szívesen beszélek illetve, hogy
milyen a HR-ként dolgozni hiszen itt munkáltatót és a munkavállalót is képviselni kell. Valamint
magáról az IT security piacról is szívesen mesélek.
Krisznai Nikolett (iskolánk volt diákja)
HR, Toborzás és kiválasztás egy multinacionális cégnél
Turizmus vendéglátás-tól a HR-ig, hogyan néz ki egy több, mint 2000 fős cég kiválasztási folyamata,
mi is tulajdonképpen az SSC (shared service center, magyarul szolgáltató központ), milyen a mai
munkaerőpiac, mit ér a diploma, szükség van-e rá, mit lehet kezdeni nélküle.
Márton Angéla (iskolánk volt diákja)
OTP bank fiókigazgató
Az OTP bemutatása, kiket keresünk, a képzési rendszerünk, fejlődési lehetőségek, karrier és a hozzá
kapcsolódó bérezési rendszer.
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Nagy Zoltán, Oktatási és programigazgató Századvég (Külsős meghívott előadó)
1. Miért érdemes (érdemes-e) a felsőoktatásba menni? Jó befektetés-e a felsőoktatás, akár anyagi
értelemben is.
2. Mi legyen a választásunk alapja, mi befolyásolja azt?
3. Milyenek a munkaerőpiaci lehetőségek felsőoktatási végzettséggel?
4. Az egyes képzési területeken ( gazdaságtudományi terület ) milyen intézmények vannak, hogyan
hasonlíthatók össze?
5. A tanulmányok költsége, finanszírozhatósága?
6. Milyen tájékozódási lehetőségek vannak a felvételi folyamat során?
Multi Job Iskolaszövetkezet (Kapornai Flóra) (Külsős meghívott előadó)
A munkavállalás ABC-je
Helyes önéletrajz elkészítése. Állásinterjún való helyes megjelenés, viselkedés. Alapvető adózási
ismeretek (bruttó, nettó órabér kiszámítása). A mai munkaerő-piaci helyzet bemutatása, ismertetése
a diákokkal.
Diákhitel (Kissné Madák Andrea tanárnő előadása)
Felvegyem? Melyiket, mikor, és mennyit?
Minden, amit a ma elérhető diákhitelekről tudni kell.
Lugosi István, Fundamenta (Külsős meghívott előadó)
Megtakarítások (irány a gazdagság!), lakáshitelek, hitelek;
és/vagy: hogyan válthat valaki az élet egyik területéről a másikra?
Dr. Bohács Gábor, BME Közlekedésmérnöki Kar (Külsős meghívott előadó)
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék tanszékvezető-helyettese
Az ország vezető egyeteméről érkező előadó előadása arról, hogy kiket várnak, mit tanítanak, mi
leszel ha végzel, miért válaszd őket? Milyen egyetemistaként tanulni, dolgozni, milyen lehetőségeid
vannak? Logisztikusok előnyben!
Balázs Tamás (iskolánk volt diákja)
Tényleg olyan, mint a SiliconValley-ben? Egy szoftverfejlesztő ügynökség mindennapjai. (Supercharge
Kft.)
Kalandos utam az ELTE Bölcsészkarról az IT világába.
Mit csinál egy szoftvertesztelő? Milyen az élet Magyarország egyik legjobb IT ügynökségénél, és
milyen együtt dolgozni olyan partnerekkel, mint például: OTP, Netpincér, Kodak, Ericsson.
Hogy néz ki egy állásinterjú startup cégeknél, felvételiztetőként és pályázóként.
Felvételi pontszámítás rendszere
Hány pontom lesz/ lehet ?
A jelenleg érvényben lévő pontszámítás az egyetemi felvételin, tippek, tanácsok
Ladányi Bálint (mentőszolgálat)
A mentősök mindennapjai és újraélesztési technikák
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Megismerjük a mentőszolgálat mindennapjait, mi mit tehetünk és teszünk, majd egy újraélesztési
gyakorlatot végzünk. Pánik nélkül segíthetünk!
Szántó Péter, sikertanácsadó: Mit ne csinálj, ha sikeres akarsz lenni?
Péter az életútján keresztül mutatja be, hogy jutott iskolánk padjaiból Amerika egyik legmenőbb
egyetemére, azután pedig milyen döntés vezérelte, hogy hazaköltözzön, otthagyva a sokkal biztosabb
előrelépési lehetőségeket. Ha érdekel, miként lehetsz sikeres vállalkozó, egyáltalán mi a siker, vagy
miért érdemes Youtube-csatornát és Instagraminfluencer-jelenlétet építeni, akkor gyere el!

Összefoglalás, jelentkezési linkek
A linkeket lehetőség szerint Chrome vagy Mozilla böngészőben nyissátok meg! (Linkre az egér jobb
gombjával kattintsatok, és a “Hivatkozás másolása” opciót válasszátok, majd a böngésző címsorába
illesszétek be (ctrl+v))
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