
#Válassz jövőt!” 

Pályaorientációs témanap 

Szakmai bemutatók - Munkahelyi látogatások 

2019. december 2. 

 

Hogyan tervezz felhasználóbarát és szerethető alkalmazásokat? 

 

https://doodle.com/poll/w8ugwxxnh2v7m6ac 

 

Vitárius Bence UX Design (User Experience) – felhasználú-központú tervezés 

Előadás és interaktív workshop 

 

létszám: Max: 10 fő  

időpont: 10.00- 12.00 (Gyülekező 9.45) 

helyszín: UX Studio Zrt. Mozsár utca 16. 2. emelet 1066, Budapest 

 

Várható program:  

 

- Profil: digitális termékek (mobilos, webes alkalmazások) tervezése.  

- UX designerek és UX kutatók dolgoznak, általában két fős csapatokban 1-1 projekten 

- . Olyan ügyfelek vannak, mint az HBO, Wizzair vagy UEFA.  

- Ezek mellett van egy készülőben levő saját projekt is. 

Pár érdekesség még, ami talán megkülönbözteti őket sok más cégtől:  

- Rugalmas munkaidő,  

- heti 2 nap akár otthonról (home office) dolgozhat mindenki 

- teljes pénzügyi transzparencia a cégen belül, mindenki tudja, mennyit fizet egy-egy 

ügyfél, mire költik a profitot, ki mennyit keres, stb 

- a cégnek 3 hónap után mindenki tulajdonosa lesz dolgozói részvények formájában, 

ami alapján, év végén osztalékot kapnak.  

- Félévente egy hétvége alkalmával közösen határozzák meg a cég céljait az 

elkövetkezendő 6 hónapra. 

 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

https://doodle.com/poll/w8ugwxxnh2v7m6ac
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A szem a lélek tükre! 

 

https://doodle.com/poll/9b2h89dndbp8thh8 

 

Dr. Füst Ágnes Szemész  

Előadás és interaktív workshop 

 

helyszín: Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, VIII. kerület, Mária u. 39. 

időpont: 10.00-12.00 (találkozó: a portán 9.45-kor) 

létszám: Max: 6 fő 

 

Tervezett program: 

- A szem szerkezetének rövid bemutatása, néhány szemészeti alapfogalom (pl. 

szürkehályog, zöldhályog, macula-degeneráció, retinaleválás) megbeszélése. 

- Ismerkedés a klinika részlegeivel. 

- Néhány szemészeti műszer megmutatása, kipróbálása (réslámpa, szaruhártya-felszín 

térképezése, kétszemes együttlátás – térlátás vizsgáló eszközök, látótér-vizsgáló, a 

látóhártya rétegeinek ábrázolása) 

- Szürkehályogműtét (videó) 

 

 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 

 

https://doodle.com/poll/9b2h89dndbp8thh8
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„Az ítélt dolgot igazságként kell elfogadni’ 

A jogász szakma rejtelmes világa 

 

https://doodle.com/poll/mfedftvct72m2yz7 

 

Dr Szunyogh Zsófia jogász Kollégiumvezető- helyettes  

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

 

helyszín: A bíróság címe: II. kerület, Varsányi Irén utca 38-40. ( Széna tér mögött), II. emelet 

223. szoba  

időpont: 9.30-11.00 (találkozó: a potán 9.15-kor) 

létszám: max: 10 fő 

 

Várható program: 

 

- Előadás a jogi, ezen belül a bírói hivatás iránt érdeklődő tanulóknak. 

- Napirend: a jogi munka bemutatása a bíróságon. 

- Munkakörülmények, álláslehetőség, peres ügyek  

 

 

 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok! 

 

https://doodle.com/poll/mfedftvct72m2yz7
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https://doodle.com/poll/hkwgei8xb33d77cb 

 

Jó megjelenés, esztétikus, ápolt fogazat fájdalommentesen! 

 

Dr Winterstein Tibor Fogszakorvos 

ÚJLIPÓTVÁROSI FOGÁSZAT - Fogászati rendelőlátogatás 

 

Időpont: 10.00-12.00 (találkozás: a váróteremben 9.45-kor) 

helyszín: 1132 BP. VICTOR HUGO U. 43. III. EMELET 51. AJTÓ (51-ES KAPUCSENGŐ) 

létszám: Max. 8 fő 

 

Várható program: 

- Hogyan zajlik egy kezelés? 

- Milyen egy konzultáció? 

- Ismerkedés a fogorvosi asszisztens és a fogtechnikus munkájával 

 

„Úgy gondoljuk, hogy a XXI. században egyre több ember számára vált fontossá a jó 

megjelenés, ennek pedig szerves részét képezi az esztétikus, ápolt fogazat. A társadalom tört 

része mondhatja el magáról, hogy nincs szüksége fogászati kezelésre (számbelileg, alakilag, 

szuvasodás szempontjából, szín szerint, stb. tökéletes a fogsoruk) - ebből fakadóan a 

nagyobbik hányad fogorvos segítségére szorul. 

Amennyiben úgy érzi, hogy Ön is ez utóbbi kategóriába tartozik, vagy pusztán kíváncsi 

fogazata állapotára, látogasson el hozzánk újlipótvárosi fogászati rendelőnkbe, ahol a 

körülményekhez képest oldott hangulatban, fájdalommentesen próbálunk foglalkozni az 

esetleges problémával.” 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 

https://doodle.com/poll/hkwgei8xb33d77cb
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Ahol a kollégákkal együtt fejlődsz! 

 

https://doodle.com/poll/gisrggmhaqxnz9bt 

 

Tóth Mihály kurátor 

ART&ME Galéria 

 

helyszín: Budapest, Eötvös u. 27, 1067 

időpont: 10.00-12.00 (találkozó: 9.45-kor) 

létszám Max: 15 fő 

 

 

Várható program: 

 

- Érdekel a művészeti pálya? 

- Szeretnéd megismerni, hogyan dolgozik egy kurátor, egy képzőművész, vagy egy 

művészeti menedzser? 

Várunk szeretettel az ART&ME Galériában. Előzetes információkat itt olvashatsz: 

https://www.artandme.net/ 

 

A művészet elérhető mindenkinek. Nem kiváltság hozzájutni! 

Minden szervezeti kultúra és vállalati megoldás olyan egyedi, mint egy képzőművészeti 

alkotás! 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

 

https://doodle.com/poll/gisrggmhaqxnz9bt
https://www.artandme.net/
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https://doodle.com/poll/2mttxwe99vqr8ph7 

 

Beszélgetés az ügyészségi munkáról, feladatokról 

 

dr. Bűdi László ügyész  

Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 

 

Cím: Budapest 1055 Markó u. 27. 

időpont: 8.15-12.00 (Közben szünet) (találkozás Fővárosi Törvényszék bejárata előtt 8.00-

kor)  

létszám: Max: 10-15 fő  

 

Várható program: 

 Beszélgetés a bírói, ügyészségi munkáról, feladatokról 

 Betekintés az igazságszolgáltatás működésébe 

 Egybírósági büntetőtárgyalás megtekintése 

 A téma kapcsán beszélgetés a témavezető ügyésszel és az ügyben eljáró 

törvényszéki bíróval. 

 Körbevezetés a Fővárosi Törvényszéken 

 

Megjelenés:  Kerülendő a túlzottan sportos, laza ruházat. 

Késve érkezők nem csatlakozhatnak a csoporthoz 

 

/ELŐADÁSONKÉNT A MEGHATÁROZOTT FŐ REGISZTRÁLHAT (név, osztály), 

lehetőleg a választott FAKULTÁCIÓ szerint/ (Előnyben a 12. évfolyamosok!) 

https://doodle.com/poll/2mttxwe99vqr8ph7

