
#válasszjövőt 

Pályaorientációs témanap 2019.12.02. III. turnus: 11.00-11.45-ig 

/ELŐADÁSONKÉNT MAX: 20 FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/  

(Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 Program címe Érintett területek Előadó terem 

1. Élet az „orvosi” előtt, alatt és után.  - Milyen karok vannak az Orvosi egyetemen? 

- Miért fontos továbbtanulni? 

- Hogy néz ki az általános orvosi kar? 

- Miért fontos az elhatározás időben? 

- Miért nem szabad a pályaválasztást az utolsó pillanatra 

hagyni? 

 

Saját élmények, tapasztalatok, hasznos tanácsok 

 

Samu Zsófi egyetemi hallgató 

Semmelweis Egyetem 

 

2. Így szerezhetsz svájci és angol 

diplomát! 

 

- Gondolkoztál már külföldi továbbtanuláson?  

- Tudod milyen lehetőségek vannak, hogyan juthatsz ki?  

- Szívesen tanulnál esetleg egy síközpont közepén úgy, hogy 

már iskola alatt is dolgozhatsz és akár a tandíjadat is 

megkeresed?  

- Svájcban például diákként kb. 600 ezer forintnyi összeget 

fogsz keresni havonta. 

A svájci HTMI turizmus, hotel menedzsment képzése mind az 

első diplomások, mind a mesterképzésre jelentkezők számára 

különleges lehetőség és a lehető legjobb választás!  

Magyaroknak még kedvezményt is adnak. Magyarországon az 

Oxford Oktatási Központ a svájci HTMI képviselője.  

Busa László ügyvezető igazgató 

Oxford Oktatási Központ, a svájci Hotel and Tourism 

Management Institute képviselője 

 

 

3. Nézz a színfalak mögé! Avagy hogyan 

lehet valaki a Havas Group 

(nemzetközi kommunikációs 

ügynökségi hálózat) munkatársa? 

 

- Egy kis ízelítő, a következő szakterületekről: bank, biztosítás, 

építőipar, IT, autóipar, kereskedelem, élelmiszeripar, 

ingatlanfejlesztés, gyógyszeripar, stb. 

- Mit tanul egy közgazdász, és milyen szakterületeken van 

lehetősége aztán elhelyezkedni, specializációtól függően: 

pénzügy, számvitel, logisztika, HR, marketing-kommunikáció, 

reklám, export-import, beszerzés, menedzsment, 

szakdiplomácia, turizmus, vendéglátás… 

- Mi is a marketing, illetve az ágai: FMCG-, B2B-, 

szolgáltatásmarketing? 

- Mi a kommunikáció, a sajtókapcsolatok, mi a reklám, hogy 

néz ki egy reklámügynökség, hogy készül egy reklám, a 

Könyves Viktor szakközgazdász, marketing és 

kommunikációs szakember 

Havas Média digitális igazgatója 

 

 



reklámok csoportosítása: TV, rádió, sajtó, kültéri, digitális 

(online), rendezvények, stb. 

- Mi az online marketing, a Facebookon és általában az 

interneten található reklámok, Youtube-erek, Instagram, 

TikTok, influencerek, esetleg egy kis kiterjesztett valóság? 

- Hogyan készülnek ezek és hogyan jutnak el hozzájuk? 

 

4. Egy áruházlánc munkamenete: 

Beszerzés- Marketing- Kontrolling- 

Revízió- Organizáció 

„A beosztásom regionális értékesítési vezető a Hervis Sport és 

Divatkereskedelmi Kft-nél. 

Cégünk a Spar leányvállalata 29 áruházzal az országban. 

Nekem a keleti régióban 11 áruházam van. 

Munkám a 11 áruház működtetése, az akciók tervezése, a 

folyamatok optimalizálása. 

Kb. 110 dolgozó tartozik hozzám. Elsődleges feladat a 

forgalmi tervek elérésének biztosítása. 

A meghatározott prezentációs irányelvek és akciók 

felépítésének ellenőrzése. Az áruházak revíziós feladatainak 

ellenőrzése, az akciók megtervezése. Regionális 

marketingaktivitások lebonyolítása. Személyzetfejlesztési 

feladatok végrehajtása. Felelek a 11 áruház 

költséghatékonyságáért, cégen belül kapcsolatot tartok az 

összes osztállyal” 

Kalmár László Értékesítési vezető 

Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft. 

 

5. A lehetőségek száma végtelen!-avagy  

jolly joker szakok a BME-n 

- Hányan tanulnak a (BME) TTK-n? a kis létszámú - ----- 

Szeretnél a kis létszámú, személyre szabott oktatás részese 

lenni? 

- Mikor hozhatod ki a legtöbbet magadból? 

 

„Matematikus- és fizikus képzéseink nyitva állnak azok előtt, 

akik a kutatói pályára vágynak, és azok előtt is, akik pénzügyi,  

gazdasági, mérnöki, informatikai, orvostudományi területeken 

szeretnék hasznosítani a nálunk megszerzett tudást.” 

 

Hegedűs Nóra matematikus, fizikus 

BME Természettudományi kar 

 

6. Ismerkedés az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karával– a jelen, ahogy 

a hallgatók látják. 

-Érdekel a legújabb általános felvételi eljárás folyamata? – 

Milyen változáson ment át a pontszámítás? 

- Milyen az egyetemi élet? 

- Mit lehet csinálni karunkon? 

- Mit illik tudni  immáron félévszázados múlttal rendelkező 

szervezetünkről? 

Kalóczkai Dorottya oktatásért felelős elnök-helyettes 

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Felvételi 

Előkészítő Bizottsága 

 

 

 


