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ssz. Téma/cím érintett területek előadó 

1. A közgazdász 
szakma 
 

Mit kell tanulnia annak, aki nemzetközi karrierre vágyik, aki jó 
fizetést akar a több éves tanulás és a gyakorlati évek után? Mit 
lehet tenni az érettségi és az egyetemi diplomán kívül, hogy 
hosszútávon sikeres pályát építsek? És milyen egy nemzetközi 
vállalatnál dolgozni Magyarországon? Patrick  Bohl 17 éve 
marketing és kereskedelmi területeket vezeti, 
Németországban, Amerikában, Angliában és Belgiumban élt. 
Szerinte az jár igazán jól, aki befektetésnek kezeli a személyes 
fejlődést, aki tudatosan felépíti az önéletrajzot. 

Dr. Patrick    Bohl 
Közgazdász   
Kereskedelmi vezető 
Budapest Airport Zrt.  
www.bud.hu 

2. Kiből legyen 

kutató? 

 

 

A kutatói alkat. Kíváncsiság, felfedezés, megismerés. 

Mesterek, tanítványok, iskolák, intézetek. A kutatói életút 

részei. A mindennapi kutatói munka.  

Dr  Acsády László 
Biológus, agykutató  
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet /www.koki.hu;   
 www.thalamuslab.eu 

3. Tudd meg, hogyan 

készül a telefonod, 

hogyan működik 

egy robot! 

 

Feltalálók, tudósok, jövő technológiái, mit csinál a 

mérnök,mérnöki bakik, hogyan lettem mérnök és találkoztam 

a Dalai Lámával 

 

Fülöp Tamás 
villamosmérnök, főmérnök 
és    Sanyó   Ádám 
Műszaki szakszövegíró (technical 
writer) 
ARM    www.arm.com 

  

http://www.bud.hu/
http://www.koki.hu/


4. Élet az „orvosi” 

előtt, alatt és után 

Általános orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, ahol 

azóta is dolgozom oktatóként, kutatóként. Jól ismerem az 

orvostanhallgatók életét, a képzés rendszerét, jó rálátásom van 

az orvosi szakma sokféle szegmensére. Szívesen segítek 

rávilágítani az orvoslás szépségeire, kihívásaira, arra, hogy mi 

mindent csinálhat az ember orvosi diplomával a kezében.  Arról 

is szívesen beszélgetek, hogy milyen ma egy „orvosis” élete, hogy 

telnek a napjai, kinek érdemes orvosi egyetemre jelentkeznie.  

Dr. Miklós Zsuzsanna 
orvos, kutató, egyetemi adjunktus 
Semmelweis Egyetem, Klinikai 
Kísérleti Kutató Intézet      
http://semmelweis.hu/ 
http://humanelettan.semmelweis.hu
/hu 

5. Hogyan kötünk 

össze mindent és 

mindenkit 

 

Távközlés, média és IT a 21. században.  

Az előadásomban távközlés fejlődésén keresztül szeretném 

bemutatni a távközlési mérnökök egyre változatosabb munkáját 

és szerepét a távközlés-média-IT összefonódó világában. Beszélni 

fogok a változatos munkakörökről, a kutató mérnököktől a 

termékfejlesztőkön, tesztelőkön keresztül a hálózatok 

tervezéséért, integrációjáért majd működtetéséért és 

támogatásáért felelős szerepekig. Cégünk példáján keresztül be 

szeretném továbbá mutatni a távközlési-IT-média iparban részt 

vevő szereplőket, az iparági értékláncban elfoglalt helyüket. 

Bordás Csaba 
távközlési mérnök, ágazati műszaki 
igazgató 
Ericsson Magyarország 
https://www.ericsson.com/ 

6. Informatika és 

határterületei a 

digitalizáció 

korszakában 

 

Mi is a digitalizáció: üres frázis vagy felgyorsult globális trend?  

Gyakorlati példák egy globális iparvállalat átalakulásából: a 

platform és adatok a létkérdés!Milyen hatása van a piacra, a 

munkavállalókra, a tanulmányokra, a karrierre? Globális 

hiányszakma, Magyarország adottságai  

Ortenszky  Loránd 
Informatikus 
Műszaki Egyetem Híradástechnika 
SAP Termékmenedzser 
GE Aviation 
http://www.geaviation.com/ 

  

http://semmelweis.hu/
https://www.ericsson.com/
http://www.geaviation.com/


7. Kutatásból 
tanácsadásba 

 Müller Melinda 
alkalmazott 
környezetkutató,fenntarthatósági és 
klímavédelmi tanácsadó 

8. A témazáró 
dolgozattól az 
üzleti 
tárgyalásokig 

 Tatár Gábor 
építőmérnök, tanácsadó, ex- 
fejvadász 
 

9. Nemzetközi 
„zöldségek 

- USA  és 
Európa 

 Olti Máté 
nemzetközi kapcsolatok elemző, 
közgazdász (környezetvédelmi és 
klímaváltozási szenior tanácsadó 

10. Mi a közös egy 

csaposban és  

egy újságíróban? 

A bölcsészet gyakorlati hasznai Illés Judit 
angol szakos bölcsész, 
szinkrondramaturg / fordító / 
szerkesztő-riporter 

11. Coaching. 

Kit és mire „edz” 

a coach? 

Tegyük rendbe a fogalmakat! Mi a coaching és a tréning? 

Ki lehet coach? Mi kell hozzá? 

Kik az ügyfelek? 

Milyen témákkal foglalkozunk a coaching folyamatokban? 

A személyes hitelesség fontossága. 

Az önreflexió szerepe a munka világában. 

Timár Noémi 

coach, szupervizor, tréner, mediátor, 

szabadúszó 

www.timarnoemi.hu 

12. A jogász szakma Jogi pálya, a Jolly Joker Dr.Erdélyi Kata 
jogász 
 
 

 


