
2019. október 25. péntek 9-10.30
cég előadó előadás címe előadás rövid ismertetője

1. ÁKK Zrt. Kurali Zoltán vezérigazgató (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) A magyar államadósság-kezelés elvei és gyakorlata
Az államadósság-kezelés elveinek, stratégiájának és eszközeinek bemutatása. Az 

intézményi és a lakossági piac. A forint- és a deviza-állampapírok. A MÁP+ - és a kínai 

Panda-kötvény

2.
Müpa Budapest 

Nonprofit Kft.
Káel Csaba vezérigazgató (Müpa Budapest Nonprofit Kft.)

3.
Vodafone 

Magyarország Zrt.

Emri Dávid Process & Innovation Governance Manager - Hegyi Barnabás 

Long-term Initiatives Senior Expert (mindketten: Vodafone Magyarország 

Zrt.)

Hiányszakmák 2025: Profi gamer és hivatásos városi drónpilóta

Hogyan változtatja meg a továbbtanulást az 5G? Mivel fogunk foglalkozni 5 év 

múlva? Mire számíthatnak a fiatalok az új generációs mobilhálózatok adta 

lehetőségektől? Ötleteket próbálunk adni azok számára, akik szeretnének nyitni az 

új és innovatív területek felé

4. OTP Bank Nagy Zoltán Péter marketing és kommunikációs vezető (OTP Bank); öregdiák

5. Porsche Hungaria  Havas Gábor műszaki tréner (Porsche Hungaria) Hogyan működik az autó?

Most megismerhetitek a járművek működését. Hogyan lesz a betankolt 

hajtóanyagból forgó kerék? Miért gyorsul az autó, ha rálépünk a gázpedálra? 

Ellenben miért lassul le, ha fékezünk? Mire jó a kuplungpedál, és egyes autókból 

miért hiányzik? Hogyan működnek a belsőégésű motorok, a kézi kapcsolású és az 

automata váltók, a hajtásláncok, a futómű és a kormányzás? Milyen jellemzőik 

vannak az alternatív (gáz, hibrid, elektromos) meghajtásoknak?

6. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Demeter Ádám főosztályvezető-helyettes (Richter Gedeon Nyrt.) A gyógyszer útja: a molekulától a patikáig

Hogyan fejlesztik ki a gyógyszereket? A biológiai aktivitással rendelkező molekula 

felfedezésétől a gyógyszerforma kifejlesztésén át a klinikai vizsgálatokon keresztül a 

gyógyszer patikába kerüléséig. Mi a gyógyszer és mi a gyógyszerminőség? Milyen 

fázisai vannak a gyógyszerfejlesztésnek, és milyen innováció kapcsolódik ehhez?

7. Magnus Aircraft Zrt. Magnus Aircraft Zrt. munkatársai

8.
Spar Magyarország 

Kft.
 Janó Dávid E-Kereskedelmi vezető (Spar Magyarország Kft.)  Offline boltból az online világba

A Spar Online shop bevezetésének kulisszatitkai. Az online bevásárlás térhódítása 

Magyarországon. Miért is lett ennyire népszerű? 

9. Budapest Bank
Puskás András vezérigazgató-helyettes - Toldi Balázs (mindketten: Budapest 

Bank)

Bosznai Tibor étteremtulajdonos, öregdiák - Szalontay Tamás 

étteremtulajdonos, gasztronómiai szakember (mindketten: Hadik Kávéház, 

Szatyor Bár és Galéria, Burger Market)

A budapesti vendéglátás elmúlt 20 éve - nagyon szubjektíven

Miként nyitott szórakozóhelyet pár húszéves srác a kilencvenes években? Munka 

mellett lehet-e egyetemre járni és/vagy szakmailag fejlődni? Lehet-e 

kiegyensúlyozott magánéletet élni a vendéglátóiparban? Mennyi pénz kell egy 

étterem megnyitásához? Miért van tele az egyik kávézó, míg a mellette lévő meg 

üres? Miért és hogyan alakul ki, vagy éppen néptelenedik el egy-egy gasztronómiai 

negyed Pesten?

Ott Anna művészeti vezető (Hadik Kávéház)

Horváth Panna kommunikációs munkatárs (POKET Zsebkönyvek)

11. KPMG Székely András tanácsadás, menedzsment tanácsadó (KPMG)

12. Atheneum Kiadó Kft.

Földi Andrea grafikus, művészeti vezető (Athenaeum Kiadó) - Besze Barbara 

szerkesztő, irodalmár, főszerkesztő (Athenaeum Kiadó) - Szabó Tibor 

Benjámin könyvkiadási szakember, ügyvezető igazgató (Athenaeum Kiadó, 

Partvonal Kiadó) 

A szépség és a szörnyeteg tánca - Kreativitás és rendszer a 

könyvkiadásban

A könyvkiadók történeteket árulnak. Egyes történetek csak rövid ideig keltenek 

érdeklődést, de akkor nagyon erőset. Más történetek nem generálnak mindent 

elsöprő feltűnést megjelenésükkor, de (cserében) nagyon sokáig velünk maradnak. 

Olyan történetek is léteznek, amelyekről hiába gondolja a szerző és a kiadó is, hogy 

fontosak, izgalmasak, az olvasók figyelmét valami miatt mégsem keltik fel – ezek a 

történetek elsüllyednek, elfelejtődnek. Hogyan választják ki a kiadók a műveket 

megjelentetésre? Hogyan készülnek a borítók? Lehet-e marketinggel manipulálni az 

olvasókat (nem, nem lehet)? Hogyan válik társadalmi üggyé egy-egy történet? 

Három blokkban a mai magyar könyvkiadás mint tartalomszolgáltatás működése

13. SPARKS Kft. Romwalter Judit ügyvezető (SPARKS Kft.) Az ötlettôl a vörös szőnyeges filmpremierig
Hogyan lehet ma eljutni egy ötlettől a film premierjéig? Beszélgetés a filmkészítésről 

a meghívott producer vendéggel

14. Forbes Bánáti Anna - Smejkál Péter újságírók (Forbes) Az újságírás nem bullshit
Hogy áll ma a sajtó helyzete Magyarországon és a világban? Mik a legfontosabb 

szakmai dilemmák? Meddig van szükség újságírásra? Milyen az élet a Forbes 

magazin szerkesztőségében?

15.
GoodWill Consulting 

Kft.
Erdélyi Kitti - Forró Szilvia (GoodWill Consulting Kft.) A hazai és az uniós támogatási pénzek felhasználása

Hogyan működnek az EU-alapok és a különböző támogatási források? Honnan 

származnak ezek a pénzek? Hogyan tudja segíteni egy magyar vállalkozás az ilyen 

támogatások elnyerését? A hallgatóság is részt vehet a pályázatírásban

16. General Electric Dr. Ascsillán Endre alelnök (General Electric) A technológia használata, a jövő kihívásai
Magyarország és Európa a technológiai innováció szülőágya. Miért fejleszt itt a GE, 

és mit rejt a jövő Európára nézve? A startupok, mint a technológiai fejlődés új 

eszközei. Mi a GE szerepe a technológiai fejlődés felgyorsulásában?

17. A információtechnológia evolúciója

Rövid áttekintés a CPU architektúrák fejlődéséről. Mitől melegszik a mobiltelefon? 

Miért "okos" a karkötő? Hogyan kapcsolja le a villanyt a hangszóró? Miről ismer fel a 

saját telefonom? Mi az a "felhő" és mi a "dolgok hálózata"? Ijesztő vagy érdekes a 

mesterséges értelem? Hogyan kapcsolódhat be a csúcstechnológia fejlesztésébe egy 

pályakezdő?

18. Érdekes fizika kísérletek - a 7-10. évfolyam diákjainak
A diákok által bemutatott kísérletek értelmezése diákok által játékos vetélkedő 

formájában

19. Az első téli olimpia síelőink szemével

Hogyan élték meg a magyar sielők az 1924-es első téli olimpiát? Milyen 

eredményeket értünk el? Mik voltak a magyar benyomások? Milyen nehézségek 

támadtak az első alkalommal? A beszámolók forrásai korabeli sportlapok, illetve 

Németh Ferenc sífutónak, az előadó dédpapájának a túranaplója, de emellett tárgyi 

emlékek és kép/videó-anyagok is bemutatásra kerülnének

20. Az elefántoktól a magokig - egy természetvédő életútja

Az előadó neve mellé számtalan hőstett bejegyezhető. A kutató biológusi munkája 

során nemcsak állatok ezreit mentette meg, de egy génbankot is sikerült a bezárás 

rémképétől megszabadítani. Neki köszönhető a hazai GMO moratórium is. Most 

saját pályájáról, annak fordulatairól beszélget. Ő ezt mondja erről: “Gondoltam arról 

beszélek a gyerekeknek, hogy hogy lehet egy boldog életet munkával felépíteni.“ 

21.  Emberi kapcsolatok és együttműködések a szállodák világában

A szállodákban ahány vendég, annyiféle kultúra, és mindenki szeretné megkapni, 

amit akar. Milyen extrém vagy drámai helyzetekbe csöppennek bele a szállodák 

dolgozói munkájuk során, és hogyan készülnek fel ezek kezelésére? Kis betekintés az 

emberi interakciók bugyraiba a hotelek világán keresztül

22. Síkbeli transzformációk mátrixokkal
Mátrixok, vektorok, koordinátageometria, forgatás, tükrözés, sajátértékek és 

másodrendű görbék. Kell ennél több? 

23.
Atomerőmű-építés Magyarországon - avagy megismétlődhet-e 

Csernobil? 

Magyarországon jelenleg is üzemel egy atomerőmű, és a közeljövőben épülni fog egy 

új. Hogyan működik? Veszélyezteti-e a közelében lakókat? Miért érdemes 

atomerőművet építeni? Biztonságos lesz? Mi okozta a csernobili atomerőmű-

balesetet? 

24. Város. Építészet. Ezzel mi van?

Milyen alapvető kérdések foglalkoztatják az építészeket a városi kultúrával és az 

épített környezetünkkel kapcsolatban? Milyen terek, épületek és városok vesznek 

minket mindennap körül? Ki az az építész? Milyen a jó város? Miért fantasztikus hely 

Budapest? És mit csinál a KÉK?

25. Stresszkezelési gyakorlatok
Milyen stresszkezeléssel kapcsolatos technikák használhatók a mindennapokban? 

Hogyan lehet a stresszt elengedni fizikai és lelki szinten? A tudatos légzés, a 

koncentráció, a relaxációs elemek gyakorlása, és a pozitív hozzáállás támogató ereje

26.
Miért pont az ELTE Biológiai Intézetét válasszam? Biológiai 

antropológiai kutatások testközelből

Milyen kutatások folynak az ELTE Biológiai Intézetében, amelyekbe már az első 

évükben bekapcsolódhatnak a hallgatók? Mit kutatnak a történeti embertani 

kutatásokban az emberi maradványokból? Hogyan határozzák meg az elhalálozási 

életkort és a morfológiai nemet a csontmaradványok alapján? Gyakorlati bemutató 

az embertani tanszék csontgyűjteményének néhány maradványával

27. Puglia titkai
Az előadás során az olasz csizma sarkának régiójához köthető érdekességekről lesz 

szó, például az olívaolaj-biznisz története és válsága, dél-olasz zene és tánc, a 'Sacra 

Corona Unita' jelenléte a mindennapi életben

28. Oracle Hungary Kft. Molnár Balázs vezető szakértő (Oracle) Miért keres olyan sokat egy informatikus?

Mi jelent az, hogy 'vállalati informatika'? Miért ér olyan sokat az informatika a 

vállalkozások számára, és miért ér sokat egy informatikai vállalat? Mit jelent a 

digitalizáció, és mi a gazdasági jelentősége? Mi az informatikai felhő, és mire 

használható? Mi a mesterséges intelligencia? Mire képes, hogyan működik, és 

hogyan használják a vállalatok? Tényleg itt van már a 'Skynet', a robotok világa? 

Miért fontosak és mennyit érnek az adatok? A mesterséges intelligencia fontosabb, 

mint a gőzgép, vagy a villamosság? Ha igen, akkor miért? Mit csinálnak a vállalati 

informatikusok? Milyen szerepkörök (pl. fejlesztő, üzemeltető, tervező) vannak az 

informatikusok között? Mi a feladatuk? Mi kell ahhoz, hogy jó informatikus legyél?

 Mit csinál az Oracle, mint a világ egyik legnagyobb informatikai vállalata?

dr. Rodics Katalin agrárkampány-felelős (Greenpeace Magyarország), biológus-genetikus

Sivó Roland szállodaigazgató (Aquaworld Resort Budapest)

Vágási László villamosmérnök - Kiss Gergely (mindketten: Arm Hungary Kft.)

Smart money – Az Apple Pay-től a Szuper állampapírig – Hitel, megtakarítás, pénzkezelés okosan

Balga Nóra tanárnő

Plavecz Lambert egyetemi hallgató (BME) (14. E)

Dr. Czifrus Szabolcs fizikus, egyetemi docens (BME Nukleáris Technikai Int.)

Klaniczay János - Dávid Dóra építészmérnökök (mindketten: KÉK - Kortárs Építészeti Központ)

Tarr Andrea szociálpedagógus, önismereti tanácsadó - Kovácsics Bernadett addiktológiai konzultáns, 

művészetterapeuta, mindketten: iskolai szociális segítők (Gyermekjóléti Központ)

Zsákai Annamária antropológus, egyetemi adjunktus (ELTE TTK Biológiai Intézet)

E5vös-diákok

10.

Hadik Kávéház, 

Szatyor Bár és 

Galéria, Burger 

Market

Gyurta Noel tanárjelölt (ELTE) (18. D)

Miért pont a Müpa? - 5 éves Magyarország 7. legmenőbb márkája

Magyar bika az uniós medve ellen, avagy meddig tart a magyar sikersztori?

A magyar repülőgépgyártás

Te döntesz! Te döntesz? – Hogyan vásárolunk a XXI. században?

Mi van a zsebedben?

#olvass



előadás címe előadás rövid ismertetője

1.
Kommunikáció a növényekben  - 

Létezhet növényi internet?

A növények évmilliók óta élnek a Földön. Az állatok és emberek sokkal később 

fejlődtek ki a földtörténet során. Mégis nálunk, intelligens élőlényeknél fejlődött ki a 

kommunikáció jelensége, ahogy mi gondolunk rá. Vagy lehetséges, hogy a 

növényekben és a növények között is van kommunikáció? Egyáltalán mi is a 

kommunikáció? Mi az intelligencia?

2.
Minden, amit tudni érdemes a 

továbbtanulásról német nyelvterületen

A Studium Akadémia munkatársainak elsődleges célja, hogy szakértő támogatást 

nyújtson mindazoknak a tehetséges diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaikat 

Ausztriában, Németországban vagy Svájcban szeretnék folytatni. A hasznos 

ismeretek mellett most praktikus tanácsokat is kaphattok a megfelelő intézmény 

kiválasztásához, a tanulmányokra és a felvételi eljárásra való felkészüléshez

3.
"Hogy' érzed magad?" - Gyorstalpaló a 

Mentális Egészséghez

A folyamatosan gyorsuló 21. században szinte mindenkit érintenek mentális 

problémák, mint például a szorongás, evési zavarok vagy a depresszió, mégsem 

beszélünk róla eleget. Most ledöntjük a tabukat! Körüljárjuk, mi is a mentális 

egészség, mik a leggyakoribb kihívásai, és hogy hogyan birkózhatunk meg velük

4.

Tiranon100 - Visszavesszük végre a 

hegyeinket, vagy jobb lenne már 

elfelejteni az egészet? - Interaktív 

foglalkozás a Közös Halmaz Alapítvány 

önkénteseivel

Igazságtalan békediktátum vagy veszteseknek járó büntetés?

Felejtsük el vagy van még mit beszélni róla?

Gyere, beszélgessünk a 100 éve megkötött trianoni békéről! 

5.

6. Gyere velem operába! A szerelem bájitalának kotyvasztási fortélyai (Bájitalkészítés)

7.
A filmkészítés pár szabálya - James 

Bondtól a Family Guy-ig
Gondolatébresztő és praktikus tanácsok - nem csak filmeseknek

8.
Bárcsak 48 órából állna egy nap! - 

Időkezelés középiskolásoknak

A Kölcsönhatás Műhely csoportos és egyéni tréningeket tart középiskolásoknak 

célkitűzés, időmenedzsment témájában, olyan kérdésekről, mint a halogatás 

legyőzése, a leggyakoribb időrabló helyzetek felismerése, illetve az ezekkel való 

megbirkózás. Az interaktív előadás során a résztvevők ránézhetnek a saját jelenlegi 

életükre, középtávú céljaikra, és eszközöket kapnak azok sikeres eléréséhez

9.
Japán 2.0  - 2*2 hónap és sok ezer km 

utazás Japánban
A Galápagos-effektus, avagy mitől különleges a japán civilizáció?

10.
Tolkien nyelvei - Tanulj meg tünde 

módra írni!

John Ronald Reuel Tolkien élete során mindig is inkább linguistának tekintette 

magát, mint írónak. Tolkien mítosza - Aman és Középfölde világa, a Gyűrűk Ura, a 

Hobbit, a Szilmarilok, és megannyi más történet - őmaga szerint is sokkal inkább egy 

háttér volt ahhoz, hogy nyelveket alkothasson. Most betekintést nyerhettek Tolkien 

nyelveibe: megtanulhatunk a nemes tündék nyelvén köszönni, az istenek nyelvén 

harci dalt énekelni, és belekóstolunk az orkok szociolingvisztikai elnyomottságába is. 

Majd mindezt megkoronázzuk Tolkien legnépszerűbb írásrendszerével, a tengwarral

11.

Politikatudomány a XXI. században - 

Kutatója vagy szereplője a tudomány a 

politikának? 

Mi volt a politológusok és a közvéleménykutatók szerepe Donald Trump 

győzelmében? Miről szól a Cambridge Analyticát övező botrány?  Befolyásolhatták a 

kutatóintézetek a Brexit végeredményét? Miért nem látta előre egyik 

közvéleménykutató sem a magyarországi önkormányzati választások pontos 

eredményét? A közvéleménykutatások metódusáról, a politikai elemzőkről, az 

egyetemi politológiai képzésről, valamint a politikatudomány jövőjéről is szó lesz. 

További példák is előkerülnek az elmúlt évek legfontosabb politikai eseményei 

kapcsán, és kifejezetten érdekes lehet azok számára, akik politológia, jog, 

nemzetközi kapcsolatok, vagy más hasonló területen folytatnák tanulmányaikat

12.
A vízforralás legbonyolultabb módja - az 

atomenergia biztonsága Csernobil után 

Az atomerőmű működése. Az atomerőművek biztonsága. Csernobil és tanulságai. 

Mit csinál egy biztonsági felügyelő?

13.

Tudományok az ókorban - 

orvostudomány, fizika, hadtudomány, 

csillagászat, ötvösművészet

Prezentációs előadások

14.
Költőnk és kora - Rock and roll és 

költészet: Víg Mihály (Balaton)
Zenés/képes matiné

15.

Komplex rendszerek viselkedése a 

geofizikától a kémiáig - 2 felvonásban a 

természettudományosabb vénájúaknak

A geofizikai kutatás egyre részletesebben feltárja Földünk belső szerkezetét, és 

ennek eredményeként képet nyerhetünk nemcsak bolygónk gömbhéjainak fizikai 

jellemzőiről, de megismerhetjük az ezeket állandó mozgásban tartó folyamatokat is. 

Milyen hatással vannak ezek a folyamatok mindennapi életünkre?   Alan Turing a 

számítógép-tudomány atyja, a második világháború hőse, a biomatematika egyik 

úttörője szerette a kémiát is. A kémiai rendszerekben meglátta a morfogenezis, a 

természetes minták kialakulásának egyszerű magyarázatát. Most megismerhetjük, 

hogyan kapott kísérletes alátámasztást Turing elmélete

16.

17.
Miért (ne) legyek újságíró? A politikai 

újságírás, mint karrierpálya

A média az elmúlt pár évtizedben óriási változáson esett át. Az újságírókra időről-

időre más feladatok vártak és más veszélyek leselkedtek. Vajon ma kinek való ez a 

pálya? Neked? Vagy épp neked nem?

18.

19.

20. GPS

Hogyan működik a zsebünkben lapuló gps? Honnan tudja a beépített műszer 

meghatározni a helyünket a Földön? Milyen matematikai és fizikai feladatai vannak a 

gps-nek? Mi ennek az egésznek az informatikai háttere? És természetesen nem 

maradhat el a geocaching játék sem

21.
Mi az a kvantum-összefonódás, és mi ez 

a nagy felhajtás körülötte?

Nem csak fizikában jártasoknak! Az előadáson az egyszerű halandó számára is 

érthető és izgalmas módon ássuk bele magunkat a modern fizika (határterületének) 

egyik legrejtelmesebb jelenségébe, a kvantum-összefonódásba

22.
Jó idők és rossz idők - Hogyan állunk az 

idővel?

Naponta többször mondunk vagy hallunk olyan mondatokat, hogy "nem érek rá", 

"felgyorsult az idő", "rohanunk magunk után" stb. Most körbejárjuk ezt az állapotot. 

Hogyan viszonyulunk az időhöz ma? Mit gondoltak erről a korábbi generációk vagy 

éppen más kultúrák? Mit mond a (fejlődés- és személyiség-) pszichológia az időhöz 

való kapcsolatunkról?

23.
"Húzd rá, cigány!" -  a romák 

megjelenése a médiában

A cigányság Magyarország legnagyobb kisebbsége. Színes kultúrával, 

hagyományokkal  és történelemmel rendelkező népcsoport az övék. Hogyan 

lehetséges, hogy mégis olyan keveset tudunk róluk? Milyennek látjuk őket és 

hogyan alakítja gondolatainkat/előítéleteinket a média? Ilyen kérdésekre keressük 

együtt, interaktív formában a választ (7-9. évfolyamnak ajánlott)

24.

Avada kedavra vs. Kamehamehaaa - 

avagy rövid rant a battle shōnen 

műfajáról

Elgondolkodtál már azon, hogy miért tér el ennyire a Naruto a 'Harry Potter'-től? 

Vagy, hogy hogyan jutottunk el egyoldalas történetektől a több mint 975 fejezetes 

One Piece-ig? 'Ha igen, vagy csak érdekel a battle shounen világa, várunk a 

történetéről szóló gyorstalpalónkra!

előadó
2019. október 26. szombat 9.00-10.30

Molnár Ágnes tanárnő (volt E5vös-diák)

Mészáros Rebeka tanárjelölt (ELTE)

Németh Lilla (12. B)

Peti bá' / Székely Péter tanár úr

Szepessy Dávid (12. B)

Woodstock - legenda és valóság 50 év távlatából

Tóth Krisztina íróval - költővel beszélget az írónő novelláiról Vasilescu Henriett (12. E) és Forgács Róbert tanár úr (volt E5vös-diák)

Imre Szilvia tanárnő (volt E5vös-diák) Drámaműhely angolul - Let's devise a mini performance together

Deák Anna tanárnő (volt E5vös-diák) Logikai játékok, ördöglakatok, térbeli kirakók

Pusztay András vezérigazgató (Index.hu)

10. évfolyam latin csoportja

Polákovits Nándor tanár úr

Szalai István vegyész, egyetemi tanár, igazgató (ELTE TTK Kémiai Int.) - Timár Gábor  

geofizikus, egyetemi docens (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Int.)

Varga Sándor tanár úr (volt E5vös-diák)

Rozslay Miklós hangmérnök, stúdiótechnikai szakember (Pannonia Studio) (volt E5vös-

diák)

Kovács Anna Sára tréner (Kölcsönhatás Műhely)

Tisza László tanár úr

Pálfi Botond (11. A)

Simon Kristóf egyetemi hallgató (BCE), (16. F)

Petőfi Gábor biztonsági felügyelő (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség)

Dr. Fodor Ferenc biológus, egyetemi docens (ELTE TTK)

Dr. Soós János szakmai vezető (Studium Akadémia)

Dombi Zsófi egyetemi hallgató (University College London), munkatárs (Richter Gedeon) 

(18. G)

Varga Sára tanárnő (volt E5vös-diák) - Sujtó Attila történelemtanár

Sas Tamás tanár úr (volt E5vös-diák)



előadás címe előadás rövid ismertetője

1. A boldogság mítosza
“Minden ember boldog akar lenni…” tartja a régi sláger. De vajon mit jelent a boldogság? Gazdagságot? 

Sikert? Szerelmet? Boldog párkapcsolatot és családot? Baj-e a szomorúság? Videobejátszásokon is 

látható, hogy a különböző kultúrák és a pszichológia mit mond erről

2. Az orvossá válás útvesztői
Pályaválasztási fejtörők. Az érettségi buktatói. Hogyan éljük túl az egyetemet és rendezkedjünk be 

otthonosan a könyvtárba? Alternatív munkalehetőségek a műtőben. A sebészet szépségei és nehézségei 

egy rezidens szemszögéből

3. Siemens Zrt.
Virágh Adrienn kommunikációs igazgató 

(Siemens Zrt.)

A gyengébbik nem? Nők vezető 

szerepben

Valóban nehezebb a lányok dolga, ha karriert szeretnének? Hogyan érdemes kezdeni, és hogyan kell 

folytatni a karrierépítést? Hogyan lehet valakiből hatékony női vezető? Nemzetközi kitekintés és hazai 

gyakorlati tapasztalatok - nem csak lányoknak!

4. Kriptopénzek - Blokklánc 
Ismerkedés a kriptopénz és a blokklánc fogalmával, történetével. Hogyan jön létre és hogyan működik a 

pénz, az elektronikus pénz és a kriptopénz? Mi a blokklánc, hogyan működik, mit csinálnak a bányászok?

5.
Drónok harca - gyilkos robotok és 

mi a gond velük

A robotok egyre inkább átveszik az emberek helyét a háborúkban. A teljesen önálló fegyverek vagy 

gyilkos robotok képesek lennének bármilyen emberi beavatkozás nélkül kiválasztani és megtámadni 

célpontjaikat; szakértők szerint e fegyverek már sok helyen fejlesztés alatt állnak, és rövid időn belül 

bevethetőek lesznek. Az előadók beszélnek a halálos autonóm fegyverrendszerek jelentette veszélyről az 

emberi erkölcs, a modern technológia, a politika, illetve a nemzetközi jog tükrében

6.

Eötvös Loránd, a tudós-tanár és 

Segner János, a feltaláló 

természettudós

Rövid életrajzi bevezető után részletesen a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-törvényről, majd a 

tömegvonzással kapcsolatos demonstrációs, terepi és tudományos mérésekről. Szó lesz az Eötvös-

effektus kísérleti kimutatásairól (Eötvös forgó mérlege, Selényi Pál torziószálas mérlege). Meghatározzuk 

a nehézségi gyorsulás értékét fonálingával. Segner életének és tudományos működésének rövid 

ismertetése után Tesla-trafóval működtetünk elektromos Segner-kereket. Az előadás után annak 

kimutatására, hogy az Arkhimédesz-törvény gázokra is érvényes, héliummal töltött Eötvös-lufikat 

engedünk a magasba

7.
Belefulladunk? - A szelektív 

hulladékgyűjtés 2019-ben

Mit tudunk és mit tartunk be a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban? Milyen az átlagos budapesti 

hulladéktermelése? A szelektív hulladékgyűjtés rejtelmeiben merülünk majd el...

8. Harry Potter és a műfordítók köve 
Mit is csinál egy műfordító? Mi kell hozzá, hogy az legyek? Mennyi idő egy gyerekkönyvet lefordítani? 

Minderre előadónk egy kis workshoppal is válaszol

9.
Mozi az egész város! Budapest lesz 

Európa Hollywoodja?

A film egyszerre ipar és művészet. A komplexitás a film lényege. Akit érdekel, hogy miért nálunk forgatják 

az amerikai szuperprodukciókat és miért lett Budapest a mozi fővárosa, az jöjjön!

10.

Globális Kihívások Q&A: Merre tart 

a világ 2020-ban? Egy belsős 

nézőpont 

Negyedik ipari forradalom, kínai-amerikai feszültségek, klímaváltozás, a privát szektor hatalma, Európa 

egysége. Íme néhány azon témák közül, amik meghatározzák a jövő év globális politikai csatáit. Most a 

legpörgősebb nemzetközi ügyekkel ismerkedhettek meg és tehetitek fel azokat a kérdéseket, amelyekre 

máshol nem kaptatok választ (A beszélgetés Chatham House szabályok szerint zajlik, az elhangzottak 

nem köthetők a résztvevőkhöz)

11. Életmű filmszalagok között Beszélgetés a magyar nagyjátékfilmes rendezők közül elsőként Oscar-díjat kapott rendezővel

12. Mitől kattog a zeném? Bevezetés az elektronikus zeneszerzésbe

13. A magára hagyott Afrika
Afrika, a multik szabad vadászterülete. Milyen külső és belső konfliktusok pusztítják a 'feket földrészt'? 

Hogyan érvényesül itt a demokráciadeficit? Milyen okai és milyen következményei vannak a 

migrációnak? Ismerkedjetek meg Afrika jelenével!

14.

HISTHEORY: alternatív és 

futurisztikus történelmi 

társasjáték. Próbáld ki! 

Van köze egymáshoz az inváziónak és a fejlődésnek? Hogy jutunk el a szegénységtől  az anarchiáig, a 

demokráciától az összeomlásig, és a káosztól a jólétig? A HISTHEORY-val modellezhetünk alternatív 

társadalmakat, következtetéseket vonhatunk le történelmi és modern politikai eseményekről, úgy, hogy 

kihívás elé állítjuk a logikánkat, a kritikus gondolkodásunkat és az empátiánkat. Közben folyamatosan 

vitázunk olyan kérdésekről, hogy miként hat a pszichológia a társadalomfejlődésre, mit jelent pontosan a 

totalitarianizmus vagy az egyenlőség, és mi a jövője a zöld energiának és a mesterséges intelligenciának. 

Most kipróbálhatjátok ezt a társasjátékot egy interaktív előadás keretében!

15. Színház mint hivatás

2010-es érettségi után egyből felvettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Az 5 éves színészképzés 

után, az aktív színházi munka mellett most újra diák vagyok: DLA hallgató. Az elmúlt 10 év alatt bejárt 

utam tapasztalatai alapján beszélek például arról, hogyan válik valaki "színházi emberré", miért nem 

lehet egyszerűen "csak színész"? Vagy arról, hogy mi a különbség a szakma és a hivatás között?

16.

Az Egyesült Államok oktatási 

rendszere, avagy miben is más az 

amerikai rendszer, mint az itthoni

 1 éves személyes tapasztalat alapján milyen tantárgyak vannak az amerikai iskolákban? Milyen ott egy 

átlagos iskolai nap? Hogyan vezet ott az út az egyetemig? Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az 

ottani rendszernek? Azaz minden, amit erről a filmekben nem lehet látni

17.
Kézi lőfegyverek evolúciója a XIX. 

századtól napjainkig

Az előadásom a XIX. századtól napjainkig bemutatja a kézi fegyverek fejlődésének mérföldköveit, és kitér 

azokra a lőfegyverekre, amelyek a XIX. És a XX. század jelentősebb konfliktusaiban játszottak 

meghatározó szerepet

18.

19.

A holokauszttrauma és a 

népirtáshoz vezető út - Interaktív 

foglalkozás a Közös Halmaz 

Alapítvány önkénteseivel

Emberek csoportjának tömeges meggyilkolása felfoghatatlan trauma. Ki tesz ilyet, és hogy jut el idáig? 

Vétkesek közt cinkos-e a néma? Miért mondhatjuk, hogy a holokauszt egész társadalma(ka)t érintő, s 

nem pusztán csak "zsidó ügy"? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat vagy teszünk 

fel újabb kérdéseket. Gyertek, beszélgessünk!

20. Oracle Hungary Kft.
Fazekas Éva Sales representative (Oracle 

University)

A jövő munkahelyei: majd a 

virtuális avatarunk bejár 

helyettünk dolgozni?

A jövőben mindenki informatikus lesz valamilyen szinten: az orvos, az építész, a geológus, a divattervező, 

a közgazdász, a pszichológus is. Hogyan készüljünk erre? Milyen vállalatok, milyen karrierlehetőségek, és 

milyen munkakultúra vár ránk a jövőben? 

21.

Körbevezetés a Corvinus 

Egyetemen - A főépület és az 

oktatás

Ha érdekel Budapest legjobb gazdasági egyetemének története, illetve szeretnél többet megtudni a 

Corvinus főépületéről, vagy csak belekóstolnál a egyetemisták mindennapjaiba, feltétlen itt a helyed! 

Találkozó 11 órakor a földszinti gimiportánál

22. No Kamu

Írtál már blogot? Tettél már fel saját fotókat a Facebookra? A netről szedted a képet és szerinted 

szabadon használhatod? Készítettél már programot PC-re vagy okostelefonra? Vásároltál már valaha az 

utcán úgy, hogy tudtad, csak utánzatot veszel? Hogy állsz a zeneletöltéssel? És a kedvenc sorozatod hol 

nézed? adidas és adidog? Azt hiszed, hogy a Google a legjobb barátod? Előadás videókkal, interaktív 

játékokkal

23.

 Há’ itt a nyó’cba’! ' - Interaktív 

előadás egy nyolcadik kerületi 

iskola mindennapjairól

Miért jöttetek Magyarországra?' - 'Hadsereg gonosz, Ukrajna bumm!'  / 'Mi ez a különleges étel?' - 

'Nigériai banános csirke.' / 'Tanárnő, hamarabb vinném el a kisfiút. Megyünk az apjához beszélőre.' / 

'Tanárnő, mától én viszem haza a kislányt.' - 'Ki maga?' - 'Az árvaház vezetője.' / 'Tanárnő, van itt egy 

anyuka, és nagyon verekedős kedvében van.' - 'Kit akar megverni?' - 'Magát.' / 'Gyermekem nem vesz 

részt az osztálykarácsonyon, mert vallásunk szerint nem tartjuk ezt az ünnepet.'   Misztikum mögött a 

valóság - egy multikulturális mikrotársadalom

24.
 Szegénységábrázolás, a társadalmi 

egyenlőtlenségek újratermelődése

Korunk egyik legégetőbb társadalmi problémája a modern kori szegénység. Van rá megoldás? Mit mutat 

meg a média, és mi a valóság? Ezekre a kérdésekre fogjuk együtt, interaktív formában keresni a választ. A 

mobilodat is hozd magaddal! (9-12. évfolyamnak ajánlott)

Logikai játékok, ördöglakatok, térbeli kirakók

Varga Sára tanárnő, volt E5vös-diák

Sajó Annamária újságíró, kommunikáció és médiaismeret tanár (volt E5vös-

diák)

Juhász Zsófia egyetemi hallgató (BCE), egyetemi idegenvezető (14. E)

Limburger Márk (12. B)

Dr. Fulajtár Zsófia ügyvéd, szellemi alkotások védelmével foglalkozó jogi 

szakértő

Zoltán Áron színész (volt E5vös-diák)

Mészáros Rebeka tanárjelölt (ELTE)

Füzesi Zalán (10. D)

Deák Anna tanárnő (volt E5vös-diák)

2019. október 26. szombat 11.00-12.30

Bokor Gyöngyi - Csizmadia Zsolt formatervezők, terméktervezők

Kepes András író, professor emeritus (Budapesti Metropolitan Egyetem) 

Dr. Tihanyi Hanna rezidens, öregdiák

előadó

Schmieder László tanár úr (volt E5vös-diák)

Bíró Dalma az 'Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat' nemzetközi kampány 

magyarországi koordinátora - Katona Illés László a kampány ifjúsági 

koordinátora (11. F)

Prof. Dr. Kovács László fizikus, nyugalmazott főiskolai tanár (szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Főiskola)

Szabó István Oscar- és Kossuth-díjas filmrendező, a Nemzet Művésze

Kosztricz Máté (12. E)

Tisza László tanár úr

Farkas Csongor tanár úr

Baczoni Márk műfordító, tolmács

Török Ferenc Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró (Moszkva tér, 

1945)

Volom András volt ENSZ és G7 ifjúsági küldött, alapító-elnök (Visegrád a 

Fenntarthatóságért / V4SDG) (18. C)


