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A kiadványt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta.

A kiadvány tartalmáért kizárólag a Selye János Egyetem felel.

Kedves olvasó!

A Selye János Egyetem Karrier-tanács-
adó központjának negyedik tematikus ki-
adványát tartja a kezében. A címlapból 
is kiderül, hogy ez a kiadvány a Selye Já-
nos Egyetem öregdiákjairól (Alumnikról) 
szól, akik annyira nem is öregek, hiszen 
az itt megszólalók egyike sem töltötte be 
még a harmincadik életévét. Ennek elle-
nére már bizonyították, hogy az egyetem 
falain kívül is meg tudják állni a helyüket 
és nem közömbös számukra Alma mate-
rük, hiszen szívesen megosztották érté-
kes tapasztalataikat, gondolataikat.

Abban a reményben készítettük a kiad-
ványunkat, hogy mindenki megtalálja 
benne a maga számára hasznos és ér-
dekes pozitív történetet, gondolatmene-
tet. Bízunk benne, hogy a nemrég tanul-
mányaikat kezdő hallgatókra ösztönző-
leg hatnak az öregdiákok ajánlásai.

Bízunk abban, hogy a nemsokára ta-
nulmányaikat végző hallgatók bővebb 
betekintést nyernek az állásszerzés kö-
rülményeibe és mozgatórugóiba.

Bízunk abban is, hogy a már végzett 
hallgatók, öregdiákok megismerked-
nek sorstársaik eddigi tapasztalataival 
és kicsit más szemszögből látják majd 
a lehetséges utakat. Végül bízunk ben-
ne, hogy egyre több ilyen történetet kö-
zölhetünk majd a széles nyilvánosság-
gal, mely a továbbiakban a honlapun-
kon lesz megtekinthető az ALUMNI me-
nüpont alatt.

Hasznos lapozgatást kívánunk a kiad-
ványhoz, melynek folytatását a webol-
dalunkon találhatják…
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A Selye János Egyetem a Szlovák Köztár-
saság Nemzeti Tanácsának döntése alap-
ján alakult meg 2004-ben, ugyanezen 
év szeptemberében indult az intézmény 
szervezett működése. Az egyetem célja, 
hogy lehetővé tegye a szlovákiai magyar 
hallgatók számára, hogy magyar nyelven 
sajátíthassák el az ismereteket nem csak 
az általános és a középiskola, hanem a 
felsőoktatás szintjén is.

A Református Teológiai Kar magisz-
teri programját (Mgr.) a Szlovák 
Akkreditációs Bizottság 2004 áprilisá-
ban fogadta el, majd a Szlovák Köztár-
saság Oktatásügyi Minisztériuma is, 
így alakult meg a Selye János Egyetem 
első akkreditált kara. 2006 februárjá-
ban a doktori (PhD.) programot is el-
fogadták. A kar abszolvensei össze-
vont magiszteri tanulmányaik után je-
lentkezhetnek rigorózus vizsgára és 
ThDr. címet szerezhetnek, vagy ta-
nulmányaikat doktori iskolánkban 
mélyíthetik el, és PhD. titulust kap-
hatnak. 

2004 szeptemberében indult a Selye 
János Egyetem Tanárképző Karának 
szervezett működése. Az óvó- és ta-
nítóképzés 2004-től bakkalaureátusi 
(Bc.), 2007-től magiszteri (Mgr.) és 
2011-től doktori (PhD. – magyar nyelv 
és irodalom szakon) szintű akkreditált 
szakokon zajlik. A 2010/11-es tanévtől 
biológia szakos tanári képzést is indí-
tott minden szakpárosításban.

A Gazdaságtudományi Kar 2004-től a 
közgazdaságtan és vállalati menedzs-
ment alapképzést (Bc.) biztosító szakán, 
2007-től pedig a vállalatirányítás mester-
szintű (Mgr.) tanulmányi programjában 
kínálja az anyanyelvi egyetemi képzés le-
hetőségét. 2011-től a gazdasági infor-
matika szakon kezdhették meg alapkép-
zésű (Bc.) tanulmányaikat.

Az elmúlt kilenc évben (2004–2013) a 
Selye János Egyetem három karán ösz-
szesen 4883 oklevelet adott ki négy kü-
lönböző szinten (Bc., Mgr., rigorózus, 
PhD.). Az 1. ábrán éves bontásban lát-
hatjuk a számok alakulását.

A Református Teológiai Karon már az 
első éven (2005-ben) végeztek az első 
hallgatók összevont magiszteri szinten, 
mivel a képzésük már jóval az egyetem 
megalakulása előtt megkezdődött. Lát-
hatjuk, hogy itt az első bakkalaureátusi 
(Bc.) szinten 2013-ban végezett 4 hall-
gató missziológia, diakónia és szociális 
munka tanulmányi programon, amely 
2010-ben indult a karon.

A Tanárképző- és Gazdaságtudományi 
Kar első végzősei 2007-ben kaphatták 
kézhez bakkalaureátusi oklevelüket, ösz-
szesen 323-an. Ahogy bővültek a prog-
ramok és a képzési szintek, úgy növeke-
dett a hallgatói létszám és a végzett hall-
gatók összlétszáma is egészen a 2010-es 
évig (841-kiadott oklevél)

Alumnusok a számok tükrében

1. ábra
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A második ábrából láthatjuk az egye-
tem által kiadott oklevelek mennyisé-
gi eloszlását a 9 év alatt (2004–2013) 
karok és képzési szintek szerint. Termé-
szetesen a bakkalaureátusi (Bc.) szintű 
képzést végezték el eddig a legtöbben, 
hiszen a két legnagyobb létszámú karon 
ez a képzés kezdete 3 évvel megelőzi a 
második szintű (magiszteri) szintet és 
a legtöbben folytatják tanulmányaikat 

magiszteri szinten. Fontos megemlíteni, 
hogy ezek összlétszáma (4883 db okle-
vél) nem a konkrét egyének számát je-
löli. Vannak olyanok, akik három selyés 
oklevéllel is rendelkeznek (pl. Bc., Mgr. 
és PhDr.) és vannak olyanok is, akik 
egy Bc. esetleg egy Mgr. szintű okleve-
let szereztek meg. Ezek kombinációja 
többféle lehet. Megközelítőleg 2000 kü-
lönböző hallgató szerzett különféle ok-
levelet a Selye János Egyetemen.

A Selye János Egyetem Karrier-tanács-
adó Központja (KATA) megalakulása-
kor célként határozta meg, hogy előse-
gítse a végzett hallgatók egymással és az 
egyetemmel való kapcsolatainak ápolá-
sát, illetve az alumni-rendszer kiépítését. 
Azóta több program és találkozó is meg-
valósult ezen célok érdekében. A KATA-
val 2013 nyarán összegyűjtöttük az ab-
ban az évben végzett hallgatók adata-
it és felvettük a kapcsolatot több öreg-
diákkal is, akik közül néhánnyal együtt 
is dolgozott vagy dolgozik ma is a köz-
pontunk. Ez a kiadvány a KATA első na-
gyobb lépése egy jól működő alumni-
rendszer megvalósítása felé.

Az alumni-rendszer kiépítése keretében 
felkértünk közel száz selyés öregdiákot, 
hogy mutatkozzanak be. Kértük őket, 
hogy mutassák be jelenlegi munkahelyü-
ket, munkatevékenységüket, írják meg ta-
pasztalataikat, élményeiket a munkake-

reséssel és az egyetemről hozott tudá-
sukkal kapcsolatban. Kérdéseinkre vá-
laszolva adtak tanácsot azoknak, akik 
még az egyetem falai között élik min-
dennapjaikat, meséltek egyetemi éve-
ikről és a lehetőségekről, amelyeket ki-
használtak, vagy amelyeket kihagytak. 
Végül a megkérdezettek írtak jövőbeli 
terveikről, tudván, hogy a 2013-as évben 
bemutatott helyzet csak időbeli metszete 
a sok felfelé ívelő karriernek.

Megkeresésünket szívesen fogadták an-
nak érdekében, hogy bemutatkozzanak, 
motiváljanak, elgondolkoztassanak, és 
segíthessenek, ötleteket adjanak. Ezek 
közül a pályakezdésről szóló történetek 
közül jelen kiadványban tizenkettőt mu-
tatunk be – mintegy ízelítőként –, ame-
lyekben reményeink szerint mindenki 
megtalálja a számára hasznos és érde-
kes momentumokat.

Az alumni profilok és a KATA

2. ábra: A Selye János Egyetem által kiadott oklevelek mennyiségi 
eloszlása karok és képzési szintek szerint (2004–2013)
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A Killer Ink Ltd. Európa vezető tetováló 
felszerelés ellátója. Jelenleg 11 ország-
ban vagyunk jelen és a mi cégünk az 
egyetlen forgalmazója a Stigma-Rotary® 
termékeknek világszerte. A cégen belül 
a grafika-reklám részlegen dolgozom. 
Mindennapi feladataim közé tartozik a 
reklámok, reklámanyagok megtervezé-
se, kivitelezése online és offline (nyom-
tatási) környezetben egyaránt. Ide tar-
toznak az online hírlevelek, poszterek, 
szórólapok, bannerek molinók, kataló-
gus stb. Valamint én felelek a termék-
fotók kivitelezéséért, amiket a webol-
dalon, katalógusban és különböző 
reklám kampányokra használunk.

A grafika, a szerkesztés mindig lenyű-
gözött. Már az egyetem alatt is. Bár 
akkor még szinte semmit sem tud-
tam csinálni a photoshoppal és nem 
is álmodtam ilyen karrierről. A képek 
szerkesztése ekkor még csak hobbi 
volt. Az egyetem elvégzése után az 
egész karrierem au-pair munkával 
kezdődött Angliában. Lényegében 
kertészkedtem és gyerekekre vigyáz-
tam egy évig, hogy fejlődjön az an-
goltudásom. Az egy év leteltével Li-
verpoolba költöztem és egy gyárban 
kaptam munkát, ahol a harmadik nap 
után felmondtam, mivel tudtam, hogy 
onnan sehová nem fogok menni, ha 
ott maradok hosszabb ideig. Egy he-

Tanárképző Kar, Óvópedagógia, végzés éve: 2009

Jelenlegi munkahely: Killer Ink Ltd., Liverpool, UK

Beosztás, tevékenység:
Graphic Designer / Photographer 
(reklám grafikus-fotográfus), 
freelancer (szabadúszó)

Gazdaságtudományi Kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2012

Jelenlegi munkahely: Camp Leaders Slovakia, 
Camp Leaders Czech Republic, Smaller Earth 
Czech Republic,

Beosztás, tevékenység:
ügyvezető igazgató, 
társtulajdonos

Mgr. Antal István

Mgr. Benkovics Sándor

tes éjjel-nappal való keresgélés után egy 
grafikai cég interjúra hívott, és felvettek – 
szinte nulla nyelvtudással. (Az interjút lé-
nyegében a feleségem fordította szóról 
szóra.) :) Felvettek! Büszke voltam, mert 
tudtam, hogy itt csak a tudásom alapján 
vettek fel. Itt csináltam meg életem első 
komolyabb illusztrációját, amivel meg-
nyertem a Photoshop Creative Magazin 
‘Picture of the Week’ (a hét képe) díját. 
Itt döntöttem el, hogy én ezt akarom csi-
nálni, és ebből fogok élni. Egy évig dol-
goztam ennél a cégnél (CSPlus Online 
Marketing Ltd.) mint Graphic Designer, 
és aztán kiléptem, mivel tudtam, hogy 
itt már nem tudok fejlődni. A következő 
nyolc hónap volt életem legnehezebb és 
egyben legtermékenyebb időszaka. Ne-
héz volt, mert meg kellett küzdenem sa-
ját magammal, azzal, hogy egész nap a 
szobában ültem egyedül és napi 12-15 
órán keresztül fejlesztettem magam, az 
angoltudásomat, munkát kerestem és 
szerkesztettem. Közben a munkáim egy-
re jobbak lettek és kaptam interjú felké-
réseket a Photoshop Creative Magazin-
tól és különböző nemzetközi újságoktól. 
Szereztem egy-két nagyobb klienst, mint 
Hyundai, Philips, Singapore University, 
UCLA, stb. Tagja lettem a KDU-nak 
(The Keystone Design Union). Közben 
meglett a következő állásom a Gibson 
Strategy Ltd. nevű cégnél, ahol egy évet 
és két hónapot töltöttem, mint Graphic 

Designer. Közben megtanultam a fény-
képezés alapjait és a 3D programok 
használatát, valamint elkezdtem foglal-
kozni videoklipek készítésével is. A jelen-
legi cégemnél hat hónapja vagyok. Ez 
alatt az idő alatt szabadúszóként (értsd 
munka után) újabb klienseim lettek, mint 
Adidas Original, HTC, Microsoft Offi-
ce 360. Liverpoolban és Londonban az 
Adidas boltokban jelenleg is megtalálha-
tó a kiállított munkám.

Egyetemi éveimből szakmai szinten nem 
igazán tudok sok mindent felhasznál-
ni, mivel teljesen más területen dolgo-
zom, mint amit tanultam. Talán annyit, 
hogy rengeteg embert megismertem az 
egyetemi éveim alatt és ők ösztönöztek. 
A hallgatóknak azt tanácsolom, hogy ta-
nuljanak idegen nyelvet. Ettől még nem 
lesz könnyű a dolog, csak könnyebb. 

De ami a legfontosabb az az, hogy sa-
ját magatokba nézzetek és őszintén vá-
laszoljatok magatoknak arra a kérdésre, 
hogy „mit szeretnék valójában csinálni?”.

Ne a pénzt nézzétek, és ne azt, hogy 
a szülők mit akarnak. Te mit akarsz?! 
Tapasztalatból mondom, ez legyen a 
legelső lépés! A második dolog, hogy 
legyél jó abban, amit csinálsz! A har-
madik és egyben utolsó dolog: legye-
tek türelmesek, és saját magatokhoz 
képest mérjétek a sikert vagy kudar-
cot! Soha ne hasonlítgassátok maga-
tokat másokhoz!

Életem egyik legjobb öt éve volt az 
egyetem, de ezt pár mondatban le-
hetetlen lenne leírni.

Terveim között szerepel, hogy saját 
céget alapítok. De még rengeteg ta-
nulni valóm van üzleti és szakmai té-
ren is. Tehát gyakorlás és tanulás a 
két kulcvőre nézve. 

Ha bárkinek kérdése van, vagy tanácsot 
szeretne kérni, az info@istvanantal.com 
e-mailen keresztül megtalál. Vagy a 
www.istvanantal.com weboldalon keresztül.

A Smaller Earth célja válogatott és nem-
zetközileg elismert programokkal a fia-
talok ösztönzése, hogy „tovább menje-
nek” mind személyesen és szakmailag.  

Legnagyobb programunk a Szlováki-
ában és Csehországban is futó Camp 
Leaders, egy kulturális csereprogram, 
amely amerikai gyerektáborokba és A
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üdülőközpontokba juttat diákokat, hogy 
nyarukat hasznosan tölthessék, nemzet-
közi csapatban dolgozva. Cégünk 1998 
óta működik világszerte, immáron 12 
országban. Szlovákiában 5. éve, Cseh-
országban 3. éve vagyunk jelen, nagy 
sikerrel.

Bc. harmadikosként a vállalati pénz-
ügyek vizsgára igyekezve már a negye-
dik vizsgám, szóval a lehető legutolsó...) 
pillantottam meg a folyosó ablakában 
heverő színes szórólapot, ami egy cso-
dás amerikai nyarat hirdetett cca. 400 
EUR áron. Aztán a vizsgám is annyira 
sikerült jól, mint az előző 3. Akkor ter-
mészetesen még nem örültem eme bu-
kásomnak, hiszen tudtam, hogy abban 
az évben már nem államvizsgázhatok, 
egy világ dőlt össze bennem. Szomo-
rúan hazamentem és elővettem a szó-
rólapot. Regisztráltam, majd pár héttel 
később azt vettem észre, hogy nyakig 
benne vagyok a programban, kezem-
ben az amerikai vízumom és telefonon 
egy kedves hang azt kérdezi, hogy mi-
kor szeretnék hazajönni a nyár után 
New Yorkból. Kiutaztam Amerikába 
és egy csodálatos gyerektáborban töl-
töttem el életem addigi legjobb nya-
rát, majd utána még 4-szer tértem 
vissza, különböző helyekre. A nyár 
közben teleraktam a MyVip profilo-
mat (fiatalabb olvasóinknak: a kora-
beli fészbuk) az élményeimmel, ami-
re általában érdeklődő kommenteket 
kaptam, hogy miként jutottam ki, és 
hogy tudok-e segíteni abban, hogy 
barátaim is részt vehessenek a prog-
ramban. Akkor a Camp Leaders Szlo-
vákiában nem volt jelen, én is a ma-
gyarországi irodán keresztül utaztam 
ki. Annak, hogy ezzel kezdtem el fog-
lalkozni, két jelentős oka volt: szeret-
tem volna, hogy minél több diáknak 
lehessen része azokban a csodás él-
ményekben, amiket én is átélhettem, 
a másik ok pedig az volt, hogy mivel 

a Camp Leaders még nem volt jelen kis 
hazánkban, ezért szerettem volna élni a 
lehetőséggel, hogy valami nagyot alkos-
sak. Az akkori közép-európai igazgató-
srác felkarolt és támogatásával létrehoz-
tuk a Campleaders Slovakia-t, Az ezt kö-
vető néhány évben éjt nappallá téve dol-
goztam azon, hogy a cég valahogy elin-
duljon, és lehetőleg ne termeljen vesz-
teséget. Ekkor még a munka mellett az 
egyetemre is kellett időt szánnom. Szlo-
vákiai magyarként egy másik akadályt is 
le kellett küzdenem, az pedig az állam-
nyelv tudásának hiánya volt. Azóta ne-
héz évek vannak mögöttem, de azt hi-
szem, hogy sikereket könyvelhetünk el, 
és bár hihetetlenül kimerítő volt, de szak-
mailag is rengeteget fejlődtem. Jelenleg 
két irodát irányítok (prágai és pozsonyi 
bázissal) és mindkét cégünk több száz 
diákot mozgat évente.

Ügyvezető igazgatóként feladataim közé 
tartozik az említett három Kft. működé-
sének irányítása, a zavartalan gazdasá-
gi működés és a vállalatok növekedésé-
nek bebiztosítása. Jelenleg a három vál-
lalatban nyolc főállású és számos rész-
munkaidős (brigádos) fiatal biztosítja 
a zavartalan működést, és teszik lehe-
tővé sok száz diák felejthetetlen nyarát. 
Felelősségeim közé tartozik a nemzet-
közi pénzügyek irányítása is, hiszen egy 
globális csapat dolgozik azon, hogy a di-
ákok a lehető legjobb szolgáltatást kap-
ják minden téren.

Az egyetemen szerzett tudást és tapasz-
talatot azóta is használom és kamatozta-
tom, de azt tudom mondani, hogy az is-
kolában megszerzett tudás nem elég.

A mai diákoknak nagyon ajánlom, hogy 
használjanak ki minden adódó lehetősé-
get az egyetemen, vegyenek részt min-
den olyan dologban, ami valami pluszt 
adhat – legyen az nyelvtudás, szakmai 
tapasztalat. Soha nem tudhatjátok, hogy 

az életben milyen tapasztalatnak fogjá-
tok a hasznát venni, de amit már egyszer 
megtanultatok, vagy megtapasztaltatok, 
azt már nem veszi el tőletek senki. Most 
visszatekintve én is nagyon bánom azt, 
hogy az Amerikában töltött nyarak mel-
lett nem vettem részt más csereprogra-
mokban is, mint például az ERASMUS, 
hiszen hatalmas lehetőség. 

Jövőbeli terveim közé tartozik az álta-
lunk jelenleg futtatott programok szá-
mának növelése, hogy a világ minél 
több pontjára juttathassunk el diáko-
kat, valamint, hogy minél több diákot 
motiváljunk arra, hogy „menjen to-
vább”, hogy fejlessze magát szakmai-
lag, személyileg és hogy a világot be-
utazva másképp lássák a világot.

Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment,
végzés éve: 2009

Jelenlegi munkahely: Selye János
Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Beosztás, tevékenység:
adjunktus

PhDr. Seres Huszárik Erika

Az Egyetem befejezése utáni nyári szü-
netet követően a Selye János Egyetem 
Gazdaságtudományi Karán kezdtem 
el dolgozni és dolgozom is mind a mai 
napig. Az általam oktatott tárgyak köre 
meglehetősen széles. Marketinget, lo-
gisztikát, nemzetközi gazdaságtant, me-
nedzseri döntéshozatalt tanítok a felnö-
vekvő generációknak.

Már az egyetemi évek alatt is a szorgal-
masabb diákok táborát gyarapítottam. 
A szakdolgozat megírása után világossá 
vált számomra, hogy a kutatás, a vásár-
lók magatartásában bekövetkező válto-
zások, valamint a kiskereskedelem trend-
jeinek nyomon követése fontos számom-
ra. Ezek a tények vezettek el ahhoz az el-
határozáshoz, hogy olyan pályát válasz-
szak magamnak, ahol folyamatosan fej-
lődni kell, újabb és újabb ismeretekkel 
bővíthetem a tudásomat, hogy a hallga-

tók számára évről-évre életképes tu-
dást tudjak átnyújtani. 

Számtalan dolgot felhasználok az egye-
temi évek alatt tanultakból, hiszen min-
dig a saját ismereteimre alapozva épí-
tem fel egy-egy tantárgy vázát, termé-
szetesen mindig új ismeretekkel bővítve 
a megtanult alapokat.

Az egyetemi hallgatóknak azt tanácsol-
nám, hogy már az egyetemi évek alatt le-
gyenek céljaik, amelyeket meg kell próbál-
niuk bármi áron elérni. Fontos, hogy tu-
datosítsák, hogy igenis büszkének kell len-
niük az intézményre, amelytől tudásukat, 
diplomájukat kapták. Számtalan pozitív 
példa bizonyítja, hogy amennyiben kitar-
tóak, céltudatosak és magabiztosak, akkor 
az egyetemen megszerzett tudás megfe-
lelő alapul szolgálhat karrierjük elkezdé-
séhez. A folytatás azonban csak rajtuk áll.A

lu
m

n
i

A
lu

m
n

i
10 11



Gazdaságtudományi Kar, Vállalatirányítás 
és menedzsment, végzés éve: 2012

Jelenlegi munkahely:
Mäsocentrum s.r.o.

Beosztás, tevékenység:
Marketing & Sales Manager

Mgr. Végh Dávid

A vállalat, ahol dolgozom egy húster-
mékeket előállító és forgalmazó válla-
lat, amelynek székhelye Nagymegyer, 
és jelenleg 25 főt foglalkoztat. Vállala-
tunk partnere a Coop Jednota, a régi-
óban 56 üzletükre szállítunk hústermé-
keket saját hűtős autóinkkal. Egy saját 
hentesüzletet is üzemeltetünk. Vállala-
tunk különlegessége, egyedisége ab-
ban rejlik, hogy teljes mértékben nél-
külözzük a gyártásban a lisztet, szóját 
és allergén anyagokat, teljes mérték-
ben húsból és természetes fűszerek-
ből készülnek termékeink. 

Elsősorban a marketing és sales me-
nedzseri funkciókat látom el, ami any-
nyiban merül ki, hogy ez alatt az 
idő alatt mióta itt dolgozom sike-
rült beindítani vállalatunk webolda-
lát www.masocentrum.sk domain 
név alatt, felkerültünk a Facebookra 
is itt Mäsocentrum Kovács néven le-
het bennünket megtalálni. E kettőt tel-
jes mértékben én szerkesztem, mene-
dzselem. Munkába állásom után rög-
tön javasoltam a vállalat tulajdonosá-
nak az arculatváltást, elkészült cégünk 
új logója és szlogenje, folyamatosan 
készítünk szórólapokat, valamint el-
készült a cég első termékkatalógusa 
is. További munkáim közé sorolható 
a termékeinken megtalálható színes 
matrica is, amelyet december köze-

pétől kezdve rakunk a termékekre. Az én 
feladatom továbbá a Coop Jednota mar-
keting részlegével való kapcsolattartás is, 
ami annyit jelent, hogy általában hétfői 
napon telefonon vagy e-mailben egyez-
tetünk a következő heti akciós termékek-
ről és termékbemutatóinkról. Minden hé-
ten pénteken és szombaton a régió vala-
melyik Coop Jednota szupermarketjében 
marketing akciót tartunk, ami abban me-
rül ki, hogy a fogyasztóknak lehetőségük 
nyílik megkóstolni termékeinket, kérdése-
ket tehetnek fel és természetesen szóró-
lapot, katalógust is adunk az érdeklődők-
nek. Az én feladatom továbbá a jelenle-
gi ügyfelekkel való kapcsolattartás és az 
új, potenciális ügyfelek megszerzése. Je-
lenleg a gyakorlatban ez úgy valósul meg, 
hogy egy nap körbejárom a partnerein-
ket/üzleteket, feljegyzéseket készítek a 
pozitívumokról és negatívumokról egy-
aránt, meghallgatom az egyes üzletve-
zetők észrevételeit, javaslatait. Próbáljuk 
megszólítani a régió kisüzleteit is, viszont 
a nagy multinacionális üzletláncokba je-
lenleg nem prioritásunk belépni, egyfe-
lől nincs is meg rá a kapacitásunk, másfe-
lől annyira olcsón képtelenek lennénk mi-
nőségi termékeinket előállítani, amit egy 
Tesco méretű multi megkívánna.

A marketing és sales funkciók mellett 
havi szinten kimutatásokat készítek az 
eredményinkről, dokumentálok minden 

bejövő és kimenő tételt egyaránt. Kalkulá-
ciókat, összehasonlításokat készítek, ame-
lyeket havi szinten köteles vagyok prezen-
tálni a tulajdonosnak. Havi szintre lebont-
va komplett képet tudok kimutatni min-
den legyártott termékről, súlyokról és az 
árakról, költségekről és a bevételekről. 
Az egész gyártási folyamatunk gépesí-
tett, az összes számítógép, hűtő és mér-
leg egy rendszerre van rákötve. Valójá-
ban ezt a rendszer is én kezelem, pl.: ha 
elkezdünk gyártani egy új terméket én 
evidálom be az adatbázisba, beprogra-
mozom a gépet, amely készíti a matricát 
a termékekre stb. A vállalat a NEX 2013 
nevű raktárprogramot alkalmazza, én 
voltam iskolázáson, vagyis én dolgozok 
a raktárprogramban is.

A vállalatnál két sofőr látja el a logisztikai 
feladatokat, velük is napi szinten kapcso-
latban vagyok, ugyanis rajtuk múlik, mit 
milyen mennyiségben adunk el. HR funk-
ciókat is ellátok, ha a vállalat fel akar ven-
ni új munkást én feladatom meghirdet-
ni a munkalehetőséget és az állásinterjú 
megszervezése is. Controlling feladatokat 
is ellátok, napi szinten ellenőriznem kell 
a gyártási folyamatot, a tisztaságot, és a 
munkásokat. Hetente több alkalmommal 
a vállalat tulajdonosa tárgyal a partnerek-
kel, ezeken a tárgyalásokon rendszerint 
én is ott vagyok, tehát eléggé sokrétű a 
vállalatnál betöltött munkaköröm.

Az egyetemen 2012 júniusában végez-
tem, kis pihenő után augusztusban el-
kezdtem intenzíven munkát keresni, fel-
töltöttem életrajzomat az internetre. Két 
hét múlva jelentkezett Budapestről a 
Hewlett-Packard, és behívtak állásinter-
júra augusztus végére. A személyes in-
terjút követően, mondták, hogy majd ér-
tesítenek, két hét múlva jött is a telefon a 
HR-ről, hogy ha gondolom, a jövő héten 
kezdhetek. Pontosan egy évet töltöttem 
Pesten a HP-nál csehszlovák ügyfélszol-
gálaton technikus pozícióban.

2013 júniusában egy ismerősöm 
hívta fel a figyelmemet arra, hogy a 
Mäsocentrum menedzsert keres, és 
az ismerősöm össze is hozott egy 
találkozót a vállalat tulajdonosával. 
Személyes interjúkra jártam hozzá, 
négy alkalom után jelezte, ha érde-
kelne a munka, akkor rögtön kezd-
hetek is nála. Pesten felmondtam a 
HP-nál, és augusztus 1-től dolgozom 
az új munkahelyemen.

Az egyetemen tanultakból nagyon sok 
mindent alkalmazok a munkám so-
rán. Nagy hasznát veszem a marketin-
ges ismereteknek, a kommunikációs is-
mereteknek, pénzügyi és statisztikai is-
mereteknek.  Most saját bőrömön ta-
pasztalom, hogy a rengeteg tantárgy, 
amelyeket az évek során látogattam 
mennyire hasznos a gyakorlatban is.

Én úgy fogtam fel az egyetemet, hogy 
nem csak tanulni vagyok itt, hanem 
nagyon fontosnak tartottam a kapcso-
latépítést, új emberek megismerését. 
A jelenlegi hallgatóknak azt tudom ta-
nácsolni, ne vegyék félvállról az óralá-
togatást és használjanak ki minden az 
egyetem nyújtotta lehetőséget, hiszen 
ezek életük meghatározó évei és nem 
éri meg elfecsérelni őket.

Sosem voltam egy otthonülő típus, so-
kat jártam ki a bulikba, heti több alak-
alommal jártunk a tornaterembe fociz-
ni, esetleg a fitneszterembe picit erő-
síteni. Meghatározó egyetemmel kap-
csolatos élmény mindenképpen a ber-
lini, a székelyudvarhelyi és a pesti foci-
tornák, az egyetemi napok, gazdászna-
pok, komáromi napok. Rengeteg ba-
rátot szereztem az egyetemen, akikkel 
természetesen a mai napig jó kapcso-
latot ápolunk. Őszintén szólva eddigi 
életem legszebb éveit töltöttem Komá-
romban és mindig nagyon szívesen té-
rek vissza a városba.A
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Tanárképző Kar, Magyar nyelv és irodalom – 
Angol nyelv és irodalom, végzés éve: 2009

Jelenlegi munkahely:
La Crepe Rit, Albert Dock, Liverpool, UK.

Beosztás, tevékenység:
Manager – Menedzser

Gazdaságtudományi kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2011

Jelenlegi munkahely:
NAP digitális címkenyomda

Beosztás, tevékenység:
kereskedelmi vezető, 
marketing manager

Mgr. Szuperák Annamária

Mgr. Berta Mátyás

Jelenlegi munkahelyem a La Crepe Rit 
étterem Liverpoolban, ahol vendéglátó 
menedzserként dolgozom. Az étterem 
Liverpool legforgalmasabb turistaköz-
pontjában található, az Albert Dockon. 

Az én felelősségem az éttermi munka 
mindennapi megszervezése és színvo-
nalas lebonyolítása, a vendégek meg-
felelő ellátásának felügyelete, a mun-
karend, illetve a higiéniás és munkavé-
delmi előírások betartása. Minden nap 
ellenőrzöm és megrendelem a forga-
lom lebonyolításához szükséges kész-
leteket. Az én feladatom az új kollégák 
betanítása és a vendégek panaszai-
nak kezelése is. Hat ember minden-
napi munkájáért vagyok felelős, ellen-
őrzöm munkájuk minősségét, haté-
konyságát.

Már az egyetem öt éve alatt is folya-
matosan dolgoztam, angolt tanítot-
tam óvodákban, általános iskolában 
és magántanárként is. Mivel nappa-
li tagozaton végeztem az egyetemet 
és közben dolgoztam, megtanul-
tam jól beosztani az időmet. A dip-
lomám megszerzése után, Angliá-
ba költöztem, mert szerettem volna 
az angol nyelvtudásomat anyanyelvi 
környezetben továbbfejleszteni. Fér-
jemmel együtt egy angol családnál 
dolgoztunk au-pairként egy évig. Mi-

vel a nyelvtudásom megfelelő volt, egy 
hét után munkát kaptam egy helyi ját-
szóházban is, ahol hétvégenként dol-
goztam. Itt leginkább gyerek szülinapi 
partik szervezésében segítettem, így fel-
használtam a már meglévő tapasztalata-
imat és közben a vendéglátásról is tanul-
tam. Az egy év letelte után Liverpoolba 
költöztünk, mert több hét munkakeresés 
után egy liverpooli óvoda munkát aján-
lott nekem. Több száz e-mail után hív-
tak be interjúra és megkaptam a mun-
kát. Egy héttel munkakezdés előtt ismét 
behívtak az óvodába és közölték, hogy 
fizetésképtelenek lettek és a személyzet 
negyedét elbocsátották, mégsem tudnak 
felvenni. Nagy pofon volt ez hirtelen, és 
bizonytalan lett minden. Augusztus vége 
volt, a tanári állásokat már betöltötték, 
de nem volt más választásom gyorsan 
munkát kellett találnom. Két nappal ké-
sőbb már a jelenlegi munkahelyemen 
dolgoztam felszolgálóként. A nyelvtudá-
som miatt gyorsan beletanultam a mun-
kába, és ami a legfontosabb, megszeret-
tem. Igyekeztem minden nap valami újat 
tanulni, jól teljesíteni és ennek eredmé-
nyeként egyre több feladatot bíztak rám 
cégen belül. Közben online elkezdtem 
egy ‘European Hospitality Management’ 
(Európai Vendéglátás Menedzsment) 
tanfolyamot is, hogy a háttértudásomat 
bővítsem a szakmával kapcsolatban. Rö-
viden így lettem tanárból menedzser.

Az egyetemi éveim során tanultakból 
leginkább a nyelvtudást tudom felhasz-
nálni, mivel angol szakon végeztem. Az 
angol nyelvtudásom rendkívüli előny az 
élet minden területén. Úgy élek egy má-
sik országban, hogy soha nem éreztem 
idegennek.

A tanácsom a hallgatóknak, hogy járja-
nak/éljenek nyitott szemmel, mert a le-
hetőség mindenhol ott van, csak figyelni 
kell. Ne keseredjenek el, ha valami első-
re nem sikerül, legyenek kitartóak, mert 
a tudás és a munka meghozza a gyü-
mölcsét. Szerezzenek annyi tapasztala-

tot, amennyit csak tudnak. Tanulja-
nak, dolgozzanak, utazzanak, ismer-
jék meg a világot. Olyan emberekkel 
vegyék magukat körül, akik motivál-
nak, inspirálnak, és akiktől lehet ta-
nulni. Személyes tapasztalatom pe-
dig, hogy a hozzáálláson múlik min-
den.

Az egyetem öt éve nagyon különle-
ges volt. Szívesen emlékszem vissza 
szinte mindenre. Életre szóló barát-
ságokat kötöttem az egyetemen, 
amik a távolság ellenére is megma-
radtak.

A NAP s.r.o. egy 1996-ban alapított, ak-
koriban még főleg kereskedelmi tevé-
kenységet folytató vállalkozás. A piac vál-
tozásaira reagálva 2006-tól fokozatosan 
állt át a digitális nyomdaipari technológi-
ára, amely fő profilja az élelmiszer-, koz-
metikai- és a gyógyszeripar részére ké-
szült öntapadó címkék gyártása. A digi-
tális technológia fő előnye, hogy kisebb 
(akár pár százas) mennyiséget is gazda-
ságosan állít elő. 

Az egyetem elvégzése után dolgoztam 
egy laptopokat forgalmazó cégben, vala-
mint a karrierközpontban is kipróbálhat-
tam magam. A pályafutásom csak nem-

rég kezdődött a jelenlegi munkahelye-
men. Az állásinterjú első körét augusz-
tus elején, a másodikat pedig augusz-
tus végén abszolváltam. Nem volt egy-
szerű feladat meggyőzni a tulajdonost, 
hogy a rengeteg jelentkező közül én va-
gyok a legalkalmasabb a pozícióra. Még 
egy volt egyetemi oktatóm véleményét is 
kikérte az ügyben, itt szeretném megkö-
szöni neki (akárki is volt ő) az ajánlást.

A kötelező tárgyak által nyújtott tu-
dást nyilván hasznos, de a munkaerő-
piacon egyelőre még nem volt szüksé-
gem egyetlen bonyolult közgazdaságta-
ni modellre sem. Nyilván aki előre tud-A
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ja, hogy például egy multi pénzügyi osz-
tályán szeretne elhelyezkedni, akkor eb-
ben az esetben ez elengedhetetlen. Én 
úgy gondolom, hogy az egyetemi évek 
alatt egy speciális szemléletmódot sze-
rezhet a hallgató, amely segíthet a ta-
nulmányinak megfelelő munkahely meg-
szerzésében.

A munkaerőpiacon való boldogulás-
hoz mindenkinek kereskedőnek kell len-
nie egy kicsit, hiszen a legtöbb esetben 
csak akkor alkalmaznak, ha el tudod ma-
gad adni. Az egyetemen oktatott tár-
gyak kötelezőek, így azt elviekben tud-
ja mindenki. A munkáltatók ezért főleg 

olyan alkalmazottakat keresnek, akik mi-
nél több idegen nyelvet beszélnek, illet-
ve rendelkeznek szakmai tapasztalattal 
is. Az a lényeg, hogy valamivel ki kell tűn-
ni a tömegből.

Az egyetemi évek legkedvesebb emlé-
ke a függetlenség illúziója volt. Elhittem 
magamnak, hogy az öt év hosszú idő, 
sose fog eltelni. Sajnos eltelt az az öt év. 
A legkedvesebb emlékeimet természete-
sen az egyetemi napok, bulik és gólyatá-
borok során szereztem, semmi pénzért 
sem hagytam volna ki őket. Az Erasmus 
program keretein belül Pécsett eltöltött 
fél év is meghatározó volt számomra.

Gazdaságtudományi kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2010

Jelenlegi munkahely:
Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

Beosztás, tevékenység:
recruitment consultant

Mgr. Glucharov Mária

Vezető toborzási, tehetség-menedzs-
ment és humán erőforrás megoldás 
szolgáltatóként, több mint 30 éves ta-
pasztalattal Európa egyik legnagyobb 
független vállalata vagyunk 7 ország-
ban összesen 30 irodával. Szlovákiá-
ban a Grafton négy városban fogadja 
a lelkes álláskeresőket – Pozsonyban, 
Nyitrán, Trencsénben és Kassán. Je-
lenleg 625 nyitott pozíciónk van – ez-
zel Szlovákia vezető állásközvetítő 
irodája vagyunk. Több mint 1000 ak-
tív kliensünk közé tartoznak többek 
között az olyan vállalatok, mint a Hen-
kel, Swiss Re és a Telefonica.

A Graftonba 2010 őszén léptem be asz-
szisztensként. Fél évet töltöttem az egyik 
kliensünknél kihelyezettként, a projekt 
végeztével pedig csapat koordinátor-
ként tértem vissza. Összesen öt ember 
mindennapi munkájáért voltam felelős. 
Immáron több mint egy éve pedig kon-
zulensként dolgozom. Azon a részlegen 
tevékenykedem, mely elsősorban pálya-
kezdőkkel, a többnyelvű álláskeresők-
kel, valamint a tapasztalt asszisztensek-
kel dolgozik.

Az egyetemen töltött évek tökéletes felté-
teleket nyújtottak ahhoz, hogy megtalál-

jam, melyik terület érdekel igazán, vala-
mint ezen a területen biztosította a fejlő-
dés lehetőségét. Szerencsésnek mond-
hatom magam azért is, amiért többször 
is eljutottam külföldre tanulmányaim 
során és nyelvtudásomat bővíthettem. 
Mindezt most hasznosítom a mindenna-
pi munkám során.

A mai egyetemistáknak azt tanácsolom, 
hogy tanuljanak nyelveket, keressék a 
lehetőségeket arra, hogy minél több 
tudást és munkatapasztalatot gyűjtse-
nek tanulmányaik során. Fontos, hogy 
a munkaerőpiacra magabiztosan, re-
ális elvárásokkal lépjenek és ne retten-
jenek vissza a konkurenciaharctól.

Gazdaságtudományi Kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2011

Jelenlegi munkahely:
Z Laser

Beosztás, tevékenység:
tulajdonos, magánvállalkozó

Mgr. Derján Zoltán

Cégem gravírozással és vágással fog-
lalkozik lézer technológia segítségé-
vel. Ennek a technológiának köszönhe-
tően könnyen és költséghatékonyan tu-
dok megjelölni szinte bármilyen anyagú 
és méretű tárgyat. Jelen pillanatban vál-
lalkozásom fő profilját a reklámtárgyak il-
letve ajándéktárgyak készítése és meg-
jelölése, különleges beltéri dekorációs 
elemek készítése és vállalati információs 
egységek gyártása képezi. A munkám-
hoz résztevékenységekként hozzá tarto-
zik a számítógépes tervezés, különleges 
feldolgozandó anyagok beszerzése és a 
termékek értékesítése.

Az egyetem elvégzése után két héttel 
megkaptam első hivatalos állásomat. 
Napjainkban átlagosnak minősülő mun-
kahelyről volt szó, reggel 8-tól délután 
5-ig a szokásos túlórákkal, felületes mun-
katársakkal és szerény fizetéssel. Termé-
szetemből fakadóan én ezzel nem vol-

tam megelégedve és magasabb célok 
elérését tűztem ki magam elé. Ugyan-
ebben az évben részt vettem egy vál-
lalkozók számára szervezett konferen-
cián, ahol egy más téren tevékenyke-
dő vállalat vezetőjétől értesültem a ma 
tulajdonomban lévő ritka lézergépről, 
amelyet régiónkban mindössze néhány 
cég birtokol. Egy héttel később a csa-
ládommal felkerestük az egyik legna-
gyobb budapesti forgalmazót, ahol be-
mutatták nekünk, hogy milyen felada-
tok elvégzésére alkalmas a szóban for-
gó gép. Láttuk, hogy nagyon széles a 
felhasználási területe és véleményünk 
egyezett abban, hogy kitartó munkával 
és odaadással sikeresen üzemeltethető 
egy ilyen berendezés. Néhány hónap-
pal később beadtam a felmondásom és 
kiváltottam a vállalkozói engedélyemet, 
majd autodidakta módon megtanultam 
kezelni a lézert.A
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Az egyetemen nagyon sok hasznos in-
formációt sajátíthatunk el. Például nyel-
vek nélkül már szinte lehetetlen állást ta-
lálni. A vállalkozásom elején szembesül-
tem azzal, hogy nekem egy személyben 
kell lennem könyvelőnek ás adószakér-
tőnek, hogy rendbe legyenek a hivatalos 
ügyeim. Szükségem volt a marketingre, 
kommunikációra és nyelvtudásra, hogy 
termékeinket el tudjuk adni. A növek-
vő készletek nyilvántartásához jól jött a 
vállalati információs rendszerekről szer-
zett tudásom. A termékek szállítása so-
rán elengedhetetlenek voltak a logiszti-
kai alapismeretek. A Selye János Egye-
temnek köszönhetően tudtam, mire van 
szükségem a vállalkozás sikeres elindí-
táshoz, már csak bele kellett tanulnom.

Három tanácsot tudnék adni az egye-
tem hallgatóinak: kapcsolatépítés, kap-
csolatépítés és kapcsolatépítés. Soha 
nem lesz körülötted ennyi okos ember 
egy helyen. Ismerkedj meg és ápolj jó 
viszonyt annyi hallgatóval és tanárral 
egyaránt, amennyivel csak tudsz! Ha 
lesz 200 telefonszám a mobilodban 
az egyetem elvégzése után, amit fel-

hívhatsz, már 75%-ban kezedben a siker 
kulcsa, bármi is legyen a célod.

Tanulmányaim során egyaránt sok pozi-
tív és negatív élménnyel gazdagodtam. 
Úgy gondolom, hogy ezek a sikerek és 
kudarcok nagyban hozzájárultak, ahhoz, 
hogy merjek lépni, és megvalósítani az 
almáimat. Módomban volt megismerni 
néhány nagyon különleges embert, aki-
nek máig is sokat köszönhetek. Továbbá 
lehetőségem volt részt venni, olyan ren-
dezvényeken, előadásokon és szeminá-
riumokon, amelyek megalapozták azt a 
tudást és széles látókört, amelyet a tevé-
kenységeim során kamatoztathatok.

Rövidtávú terveim közé tartozik új szol-
gáltatások beemelése vállalkozásom pro-
filjába, továbbá néhány munkahely biz-
tosítása, amellyel szeretnék hozzájárul-
ni az egyetem végzős hallgatóinak köny-
nyebb elhelyezkedéséhez. Mérvadónak 
tartom, hogy a nyugat-szlovákiai régió 
megismerjen és éljen az általam nyújtott 
szolgáltatásokkal. Majd végezetül kiemel-
ném az összetartás fontosságát, melyre 
az egyetem hallgatóit is buzdítom.

Gazdaságtudományi Kar,Vállalatirányítás,
végzés éve: 2010

Jelenlegi munkahely:
Selye János Egyetem

Beosztás, tevékenység:
rektori asszisztens

Mgr. Mészáros Erzsébet

A Selye János Egyetemet szerintem 
nem kell bemutatnom a kedves olva-
sóknak. Azok kedvéért akiknek mégis, 
azért röviden megteszem. A Selye Já-

nos Egyetem 2004-ben kezdte meg mű-
ködését. Három karon nyújt továbbtanu-
lási lehetőséget magyar nyelven: a Tanár-
képző Karon, a Gazdaságtudományi Ka-

ron és a Református Teológiai Karon. Én 
az egyetem Rektori Hivatalában dolgo-
zom rektori asszisztensként, főleg admi-
nisztratív feladatokat látok el, és próbá-
lom segíteni Rektor úr munkáját.

Egyetemi tanulmányaim befejeztével 
gyakornokként dolgoztam, frissdiplomás 
álláskereső voltam, mint sokan mások. 
Aztán tudomást szereztem arról, hogy a 
Selye János Egyetem rektora asszisztenst 
keres. Jelentkeztem a posztra, majd szó-
beli interjún vettem részt. Később hívtak, 
hogy fel vagyok véve.

Tudom, hogy nem igazán a szakmámnak 
megfelelő munkát végzek, és nem az or-
szág gazdaságával foglalkozom, de még-
is egy számomra kedves intézmény tagja 
vagyok, ahol sok szervezési feladattal ta-
lálkozhatok, amik szerepeltek a tanulmá-
nyaimban és tudom azokat hasznosítani. 

A hallgatóknak azt tanácsolom, hogy 
mindenképp kapcsolódjanak be az 
egyetemi életbe (gólyatábor, egye-
temi bulik, diákbál, konferenciák, 
ERASMUS stb.). Ne féljenek a taná-
raiktól és egyetemi alkalmazottaktól 
segítséget kérni.

Mindenre emlékszem egyetemi éve-
imből. Nem felejtem el az első na-
pot, amikor ismeretlenként próbál-
tam tájékozódni, hová kell men-
nem, kit kell keresnem. Utána szé-
pen kialakultak a barátságok, akik-
kel ha kellett akár hajnalokig tanul-
tunk, vagy egyetemi bulikba jártunk. 
Az évek teltével egyre több ismerős-
re, kapcsolatra tettem szert. Próbál-
tam bekapcsolódni az egyetem által 
nyújtott programokba diákként, vagy 
szervezőként. 

Gazdaságtudományi Kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2010

Jelenlegi munkahely:
Arriva Hungary Zrt.

Beosztás, tevékenység:
központi beszerzés (manager)

Mgr. Kiss Antal

Az Arriva angol tulajdonban lévő tömeg-
közlekedési vállalat, amely Európa szerte 
megtalálható és a saját területén a vezető 
cégként szerepel Európában. Munkakö-
röm a szlovákiai és magyarországi Arriva 
cégben a központi beszerzés operatív irá-
nyítása. Fő tevékenysége a logisztika, a lo-
gisztika operatív irányítása, valamint a be-
szerzés stratégiai céljainak kiépítése.

Egyetem elvégzése után ezen a környé-
ken szerettem volna maradni, és szív-
ügyemként tekintettem Komáromot, így 
a környéken kerestem munkát. Jó pár ál-
lásinterjún vettem részt, majd kilenc hó-
nap munkanélküliséget követően siker-
rel jártam, és elkezdtem erősíteni az 
adófizetők táborát. Mindenesetre meg-
érte kockáztatni, mivel a jelenlegi mun-A
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kaadómnál lehetőség van karrierfejlő-
désre. Megemlíteném, hogy nem azért 
tartott ilyen hosszú ideig a munkanél-
küliségem, mert sehova nem vettek vol-
na fel, csak a felajánlott munka részletei-
vel nem voltam elégedett, így mindig to-
vább és tovább kerestem. 

Egyetemi éveimből a munkahelyemen 
a legtöbbet a nyelvtudást és a közgaz-
dasági ismereteket alkalmazom legin-
kább. A sors fintora, hogy egyetemi éve-
im alatt a tőlem legtávolabb álló tantár-
gyam a statisztika volt, és most pedig Ex-
celen kívül mást nem is alkalmazok, to-
vábbá aminek nagy hasznát veszem, az 
a HÖK-ös munkám során szerzett ta-
pasztalat (kommunikáció, szituációk ke-
zelése, szervezeti együttműködés).

A leendőbeli végzősöknek és az egye-
temistáknak tanácsolom, hogy mi-
nél több tapasztalatot szerezzenek 
az egyetem mellett, akár szerveze-

ti szinten (HÖK), akár más egyeteme-
ken való tapasztalatszerzés (Erasmus). 
Minél szélesebb egy végzős diáknak a lá-
tóköre és tapasztalata, annál könnyeb-
ben fog tudni elhelyezkedni és érvénye-
sülni a jövőben.

Ami nekem nagyon tetszett az egyetemi 
éveimben, hogy az egész egyetem, diá-
kok, tanárok egy nagy családot alkottak. 
Meghatározó szerepet töltött be a Hall-
gatói Önkormányzatban eltöltött mun-
kám és időm. Sok tapasztalatot szerez-
tem ott, amit a mai napig alkalmazok. 
Több álmom is teljesült egyetemi éveim 
alatt, melyeket életemben nem felejtek el 
(pl. Amerika megismerése), na meg per-
sze kéthetente a csütörtök estéket…

Terveim között szerepel, hogy egy jó kar-
riert szerezzek a jelenlegi cégemnél, va-
lamint a későbbiekben egy magánvállal-
kozás elindítása a már megszerzett mun-
katapasztalatokkal.

Pedagógiai Kar, Magyar–angol szak,
végzés éve: 2010

Jelenlegi munkahely:
cannes-i városháza, 
La Bocca-i óvoda, Franciaország

Beosztás, tevékenység: angoltanár 

Mgr. Paksi Ildikó

2011-től angoltanárként dolgozom 
Franciaországban. A cannes-i város-
háza alkalmazottjaként egy La Bocca-i 
óvodában adok hetente kétszer an-
golórákat nagycsoportosoknak.
A Selye János Egyetemet 2004-ben 
kezdtem a első évfolyammal, majd 

egy évre megszakítottam tanulmányai-
mat, hogy modellként dolgozzam Euró-
pa különböző városában. Visszatérve egy 
teljesen új közösségbe kellett beilleszked-
nem, ami csakis az előnyömre vált. A kö-
vetkező években az egyetemmel párhu-
zamosan különböző komáromi cégek-

nek dolgoztam, majd a negyedik év után 
úgy döntöttem, nyakamba veszem Fran-
ciaországot! Szerettem volna megtanul-
ni egy új nyelvet, új lehetőségeket keres-
tem... Az utolsó egyetemi évemet már in-
dividuális tanulmányok formájában vé-
geztem, majd a diplomaosztó ünnepség 
után rögtön Cannes-ban kötöttem ki, s 
azóta is a Côte d’Azur-ön élek. Az elején 
nem volt egyszerű munkát találnom. Elő-
ször is fejleszteni kellett a francia nyelv-
tudásom, így au-pairként kezdtem, majd 
golfklubokban dolgoztam recepciósként.
Az elején kaptam hideget-meleget, de 
megérte kitartanom. Jelenleg az angol-
tanári állásommal párhuzamosan foly-
tatom a modellkedést, rendezvényszer-
vező és hostess ügynökségeknek dolgo-
zom, kulináris blogot szerkesztek 3 nyel-
ven (CannElles kitchen), és magán sport-
iskolába járok. 

Elmondhatom, hogy egyetemi éveim 
alatt gyűjtött tapasztalataim végigkísérnek 
a mindennapokban. Eddigi életem leg-
szebb, legszabadabb időszaka volt, tele 
inspirációval, információval, kollégiumi 

sztorikkal, albérleti és Rév-bulikkal, sze-
relmi históriákkal, diákproblémákkal 
(s hol vannak ezek a felnőtt élet problé-
máitól...). Csakúgy szívtuk magunkba 
az energiát és a tudást! Rendkívül sze-
rencsésnek tartom magam, hogy iga-
zi tanáregyéniségektől tanulhattunk, 
hogy megszerettették velünk ezt az 
önzetlen hivatást! Nem titkolom, hogy 
egy pár nappal ezelőtt, mikor kézbe 
kaptam a francia állam inspekciójának 
bizonyítványát, miszerint minden kész-
ségem megvan ahhoz, hogy magyar 
anyanyelvűként angolt tanítsak francia 
gyermekeknek, elérzékenyültem.

Büszke voltam az iskolámra, ami ide 
juttatott, s elfogott az a – már nosz-
talgikus – érzés, amit akkor éreztünk, 
amikor elsőként ülhettünk be egy fel-
vidéki magyar egyetem padjaiba. Any-
nyit mondok új diákok: vigyázzatok 
erre a kincsre, rajtatok a sor!

Ha minden jól megy, jövőre megszerez-
hetem a fitneszedzői diplomám, hogy 
egy másik szenvedélyemnek is éljek...

Gazdaságtudományi Kar, Vállalatirányítás,
végzés éve: 2013

Jelenlegi munkahely:
Fortissima Group s.r.o.

Beosztás, tevékenység:
ügyvezető igazgató

Mgr. Czibula Ádám

A Fortisssima Group s.r.o. egy több lá-
bon álló vállalat. 2013 szeptemberében 
jegyezték be. Bejegyzését megelőző-
en hosszas stratégiaépítés zajlott, hogy 

az indulás minél sikeresebb lehessen. 
Három alapító tagja van a vállalatnak 
(köztük én is), mindegyikük azonos jo-
gokkal rendelkező ügyvezető igazga-A
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tó – mindhárman a Selye János Egye-
tem (egykori) diákjai. A vállalat egyik fő 
profilja a céges arculattervezés, amely-
be beletartozik a weboldaltervezés és 
egyéb interaktív felületek létrehozá-
sa és kezelése, továbbá logótervezés, 
névjegykártya tervezés, különböző rek-
lámok tervezése, elkészítése, közvetíté-
se, köztük a legforradalmibb és leginno-
vatívabb módszerek is (mint például az 
okos telefonokon keresztüli mobil app-
likációs reklám). Igény esetén marke-
ting, vagy vállalatstratégiai tanácsadást 
is vállalunk. Együttműködő partnereink-
nek köszönhetően minőségi fotók, cég-
táblák, molinók, céges pecsétek, külön-
böző lézerrel gravírozott ajándéktár-
gyak is elkészíttethetőek nálunk, tehát 
teljes, komplex szolgáltatáscsomagot 
tudunk nyújtani egy arculattervezés-
hez, vagy ráncfelvarráshoz, így nem 
kell az újításra nyitott vállalatnak 10-15 
különböző helyre mennie, hogy min-
dent elintézzen. Ezzel rengeteg időt, 
energiát és pénzt spórolhat, nem utol-
só sorban pedig az arculat is egysé-
gességet sugall a központi koordiná-
ciónak köszönhetően. Másik fő pro-
filunk jelenleg a fesztivál és rendez-
vényszervezés. Különböző szakmai 
és zenei, művészi fesztiválok szerve-
zését és hangosítását vállaljuk, vala-
mint céges team buildingek, vezető-
képzők, tréningek megszervezésével 
is könnyedén megbirkózunk. A cég 
vezetői többek között a rendkívül si-
keres Martosi Szabadegyetem fő-
szervezői és irányítói csapatának ré-
szét képezték, valamint több „egye-
temi napok” rendezvény megszer-
vezését is koordináltuk már. Arculat-
tervezésnél kiemelném, hogy példá-
ul az Európai Parlament alelnökének 
is készítettünk már weboldalt.

A jelenlegi munkámhoz nagyon 
hosszú és tudatos út vezetett. Meg-
tapasztaltam, hogy senkinek nem re-

pül csak úgy a sült galamb a szájába, 
ezért már az egyetem évei alatt is igye-
keztem aktív és tevékeny lenni. Így ke-
rültem először a Hallgatói Önkormány-
zathoz, majd pár évvel később annak 
vezetője voltam, három éven keresz-
tül. A HÖK-ben szerzett tapasztala-
tok voltak a legmeghatározóbbak, mi-
vel ott komoly kihívásokkal, szervezé-
si feladatokkal, csapatkoordinálási és 
kapcsolatépítési, vagy nem egyszer ko-
moly tárgyalásokkal szembesül az em-
ber. Olyan kihívásokkal, amelyek a „kin-
ti”, való életben is előfordulnak. A HÖK 
mellett, az egyetemi éveim alatt részt 
vettem már egy másik s.r.o. alapításá-
ban, és két non-profit szervezet alapí-
tásában, amelyeknél komoly tapasz-
talatokra tehettem szert. A kötelező 
szakmai gyakorlatomat Brüsszelben 
az Európa Parlamentben végezhettem, 
amely akkor szintén rengeteg kihívással 
állított szembe, amelyekből a mai na-
pig rengeteget meríthetek szakmailag. 
Fél évig aktívan segítettem a SJE KATA 
munkáját is. Célom a kezdetektől az 
volt, hogy egy céget vezethessek. So-
sem szerettem volna alkalmazott lenni 
valahol. Szeretek szabadon dönteni a 
saját jövőmről, a szabadidőmről és ar-
ról, hogy mit akarok csinálni.

A csapatmunkában az alkalmazko-
dás fontos volt, így ennek is nagy hasz-
nát vettem, de talán leginkább az egye-
temen szerzett szemléletmódot emel-
ném ki, amely arra ösztönöz, hogy nyi-
tott szemmel járjak a világban és ne pe-
dig csőlátással. A többi már ebből követ-
kezik. Így jöttem rá, hogy mennyire fon-
tos a megfelelő kommunikáció, a nyelv-
tudás, a kapcsolatrendszer kiépítése, il-
letve hogy hogyan tudd eladni önma-
gad. Ezek önmagában nem lennének 
elegendőek, ha nem lenne meg hozzá 
az egyetemünkön megszerzett órai tu-
dás (ahogy fordítva sem). Összhangba 
kellett állítani a két dolgot.

A diákoknak azt tanácsolom, figyeljenek 
arra, hogy az egyetemi évek gyorsan el-
röppennek, ezért használják ki és éljék 
meg minden napját. A jövőjükön időben 
el kell kezdeni dolgozni, ne hagyják az 
utolsó pillanatra! Akik erre nem gondol-
tak, azok hirtelen kerültek a mély vízbe, 
ami nem mindig kellemes. Használják ki 
a csereprogramokat (Erasmus, Ceepus, 
Miniszteri ösztöndíj stb.), mert ezek meg-
határozó élményei lesznek az egyetemi 
éveknek! Megtapasztalhatnak más szoká-
sokat, más kultúrákat, élményeket, ame-
lyeket a későbbiekben kamatoztatni tud-
nak. Fontos időnként kizökkenni a kom-
fort zónánkból, mert csak az visz előre! 
Azt javaslom, ne akarjon mindenki min-
denből jó lenni. Inkább ismerje meg ma-
gát, és találja meg azt, ami leginkább ér-
dekli és azon a területen fejlessze magát.

Voltak nagyon jó élményeim az egyete-
men és nagyon nehéz időszakok is. Ha 
egy dolgot emelhetnék ki, akkor azok az 
egyetemen szerzett barátok lennének. 
Azok, akikkel együtt dolgoztunk, hogy 
az egyetemi élet jobb és élhetőbb le-
gyen. Azok a barátok, akikre mindig szá-

míthattam és számíthatok most is. 
Olyan barátságokat és kapcsolato-
kat sikerült az egyetemen kötni, ame-
lyeknek köszönhetően ott tarthatok, 
ahol. Ez egy csapatmunka volt. Ezek-
kel az emberekkel szinte napi szinten 
kapcsolatban vagyok és dolgozunk a 
jövőnkön. Sokat köszönhetek nekik 
szakmailag és emberileg is.

Jelenleg egy további magiszteri kép-
zésen veszek részt a Selye János 
Egyetemen, valamint a rigorózus 
(kisdoktori) eljárás folyamatában 
vagyok. Ezeket szeretném sikeresen 
elvégezni. Nagy álmom pedig egy 
olyan „selyés hálózat” létrehozása, 
amely selyés vállalkozók, cégek kap-
csolódását segíti elő. Ezzel az itt vég-
zett hallgatók össze tudnának fogni, 
és ha nem is mindenki mindenkivel, 
de vannak közös kapcsolódási pon-
tok, amelyekkel tudnánk segíteni és 
erősíteni egymás tevékenységét. Sze-
rintem az egyetem hosszú távon erről 
szól: egyetem alatti tapasztalatszerzés, 
kapcsolatépítés majd később egymás 
kölcsönös segítése.
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