
 

 „Tanulj SzakMÁt!” Pályaorientációs és Szakképzési Börze 2017 
Időpont: 2018. március 7. 

 

Műsorterv 
 

9.30- 9.50 Ünnepélyes megnyitó 
 

 

9.50- 10.00 Rendezvény infók  

10.00- 10.20 Pályák világa- pályaorientáció- tehetségkutatás 
 „SIKER SZAKMÁK MESTEREI” délelőtt indítása 

 

 A szakképzés kiválasztása sok fiatal életében az első önálló nagyobb döntés, 
mely kihatással van az élet több területére. Hogyan, mi alapján válasszunk? 
Melyek a legfontosabb szempontok? Milyen eszközöket vehet igénybe egy 
pályaválasztás előtt álló fiatal? Hogyan segítenek a pályaválasztási 
rendezvények, tehetségkutató programok?- Ezekre a kérdésekre keressük a 
választ a pályaorientációs tanácsadók közreműködésével. 

Németh-Tóth Edit / BFKH 
Foglalkoztatási Főosztály „SzakMÁzz!” 
rendezvények főszervezője 
 

 Málnási Gábor / FPSZ Fővárosi 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

 Quitt László / Budapesti Kereskedelmi 
és Ipar Kamara  

  Günthner Attila /Elektrotechnikai 
Egyesület 

  Danyi Vilmos / NSZFH 

10.25-10.40 A szépség nagykövetei  

 „ A Hajas szalonok legfontosabb célja a vendégek maximális kiszolgálása és az 
egyéniségnek megfelelő frizura kialakítása. Azért, hogy ez ne csak egy jelmondat 
legyen, fodrászaink évek óta folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, hazai 
és külföldi rendezvényeken.” (Hajas László) 

Hajas László / Mester fodrász 

 „…aki érez magában tehetséget, elhivatottságot, szeretetet, segítő, támogató 
szándékot ahhoz, hogy másokat tanítson, annak mindenképpen tudnia kell ezt. 
SOK ESETBEN NEM MI VÁLASZTUNK TANÍTVÁNYT, INKÁBB VÁLASZTVA 
LESZÜNK.”  (Dévényi Kathy) 
 

Dévényi Kathy / Sminkmester  

10.45-11.00 Ami szem- szájnak ingere  

 „Gyerekkoromban – bármennyire is szerettem enni – egyáltalán nem akartam 
szakács lenni. Színész vagy mozdonyvezető, űrhajós esetleg benzinkutas 
babérokra törtem. Nyolcadikos voltam, amikor az általános iskolai főzőszakkörön 
először kóstoltam bele a konyha világába és utána már nem tudtam és nem is 
igazán akartam a főzéstől elszakadni.” (Bede Róbert) 
 
„Az élet bizonytalan, kezdje a desszerttel.”- jelmondattal nyitotta meg ajtaját 2008-
ban a Major cukrászda. Még frissen végzett szakmunkás tanulóként hozta össze 
a sors a két lelkes fiatalt, akik az első pillanattól kezdve álomként hordozták 
magukban egy saját cukrászda lehetőségét. Az álomból azonban csak közel 20 
év után lett terv, majd cukrászda.”( www.majorcukraszda.hu) 

Bede Róbert / A TV Paprika mester 
séfje 

 Kiss Károlyné Zsuzsa / Major 
Cukrászda tulajdonosa, cukrász 

  

11.05-11.15 Lépésről lépésre a divatvilágba…  

 Gabi a hazai stylistok első generációjába tartozik. Történetéből megtudhatjuk, 
hogyan juthatunk el híres márkák, a divat világ, és hírességek öltözőjébe. 
 

Parádi Gabriella / fashion  stylist és 
illustrator 

11.20-11.55 Szórakozás, zene, móka, kacagás  

  Médiatechnológus Kazincbarcelonából,  
 

 Koripályáról a rádióba,  
 

 
 

 Művelődés -szervező informatikus humorista,  
 

 Államigazgatás -szervező zeneszerző, dalszöveg író, énekes,  

Deniz / zeneszerző, szövegíró, rapper 
 

 Kiss Orsi KISÓ / TV-s és rádiós 
műsorvezető, újságíró, fitness edző és 
műkorcsolyázó 

 Dombóvári László DOMBI / stand-up 
humorista 

 Ujvári Zoltán Szilveszter Zola / 
énekes, dalszerző-szövegíró, 
műsorvezető 
 

  Festőművész pályaorientációs tanácsadó Quitt László/ festő, színész, 
pályaorientációs tanácsadó 

  
RÖVID SZÜNET 

 

12.15-12.30 Mindenkinek nyitott a pálya! - Mit ajánl a MÁV- Csoport?  

 
 
 

Vajon kiknek a munkája szükséges ahhoz, hogy zavartalanul közlekedjen a 
naponta útnak induló több száz vonat? A MÁV- Csoport rövid betekintést nyújt 
ezen tevékenységekbe és szakmákba. Hogyan támogatja a MÁV- Csoport a 
szakképzést, majd a vállalaton belüli elhelyezkedést. A beszélgetésen a vállalat 
szakértői és a jövő vasutasai is részt vesznek. 

 

Kiss Mária,  Széplaki Attila, Fülesi 
János, Kovácsné Besenyei Katalin / 
MÁV Zrt. 
Malinkó Eszter, Hentz Judit / MÁV-
START Zrt. 



 
 

12.35-12.50 

 
A felnőttképzés kiemelt szerepe és fontossága a Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrumban 

 
 

 A változó munkaerő igények kielégítésének bázisát jelenti a felnőttképzés- amely 
a szakmai végzettség korrigálásával a gyors reagálást hivatott biztosítani. 
 

Dr. Molnárné Rénes Éva, Baranyiné C. 
Veres Anna, Csontó Béla / Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum vezetői 

12.55-13.10 A Print, a Te jövőd, avagy legyél Te is nyomdász! 
 

 

 Meg akarsz ismerkedi egy „könyv illatú” szakmával? Érdekelnek a kihívások? 
Dolgozni szeretnél a legújabb technológiákkal? Egyéni fejlődési utat szeretnél 
bejárni, mindezt jó körülmények között, megbecsült munkatársként? 

Dr. Peller Katalin, Homonnai Péter/ 
Nyomda és Papíripari Szövetség 

 
 
 

 

13.15-13.30 Szerezz nemzetközi tapasztalatot! Európai Uniós tanulási, 
szakmai gyakorlat és önkéntes lehetőségek 

 
 

 
 
 

A fiataloknak szóló mobilitási lehetőségek: nemzetközi önkéntesség, ifjúsági 
cserék, szakmai gyakorlatok, ösztöndíjak, tandíjak; több hazai hálózat által 
érhetőek el. A beszélgetésben bemutatkozik az Euroguidance Központ, a 
Tempus Közalapítvány, és információkat kaphatunk az Europass Bizonyítványról.  
 
 

 
 
 

Karvázy Eszter / NSZFH-Nemzeti 
Referencia Központ, 
Bertalan Zsófia /Tempus Közalapítvány 
dr. Zádoriné Mező Éva / Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

13.35-13.50 A legjobb oktatás az, amit észre sem veszünk- nyelvtanulás 
külföldön 
 

 
 

 Az Aupairfect au pair ügynökség célja, hogy egy kivételes lehetőséggel 
ismertesse meg azokat a fiatalokat, akiknek fontos a piacképes nyelvtudás, 
valamint a külföldi tapasztalat. A program egy kulturális csereprogram, amely 
keretében néhány hónapot külföldön tölthet a fiatal, és miközben fejleszti a 
nyelvtudását, világot lát, nemzetközi kapcsolatokat épít, és még zsebpénzt is 
keres. 

Mateidesz Katalin/ Aupairfect 
ügynökség  
 

13.55-14.10 Mentorprogram – ernyő, ami segít a fiataloknak a munkaerő-
piaci versenyben 
 

 
 

 A Meló-Diák Mentorprogramja játszva segíti a fiatalokat a főiskolai, egyetemi 
éveik alatt abban, hogy onnan kikerülve a legjobb képességek és munkaerő-piaci 
tapasztalat birtokában kezdhesse meg a nagybetűs életet. 
 

Majzik Nándor / Meló-Diák Universitas 
Szolgáltató Iskolaszövetkezet 

14.15-14.30 Agrárszakmák a duális szakképzésben 
 

 

 A beszélgetésből megtudhatjuk , hogy hol helyezkedik el a  dísznövény kertészet, 
virágkötészet és parképítés a közoktatásban, milyen képzési lehetőségek vannak 
a fővárosban, milyen gyakorlati helyszínek várják a tanulólat és milyen képzés 
utáni munkalehetőségek várják a végzősöket. 
 

Hajnal Sándor / Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

  

  

  

14.35-14.50 A tisztaság fél egészség-tisztítás technológiai szakmák, 
Miért ipari alpinista?- Ahol találkozik a szakma és a sport. 
 

 
 

 Szakértőinktől megtudhatjuk, hogyan állnak a  fenntartható fejlődés szolgálatában 
a tisztítás-technológiai szakmák. Mi is az az ipari alpintechnika? Milyen tanulási 
és továbblépési lehetőségek vannak ezekben a szakmákban. 
 

Bogdán Tibor,  Mauks Rudolf 

 


