XII. évfolyam, 3. szám (2007. december)

Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja
Eljött a december, és ezzel az ünnepek, az év vége, a tavaly elmaradt tél és a vizsgaidõszak. Mindenki kiválaszthatja a számára legkedvesebbet, biztosan mindegyik verzióra akad jó pár jelentkezõ. Én
személy szerint egyre inkább sajnálom, hogy ennyire rohan az idõ,
hiszen ez azt is jelenti, hogy elõbbutóbb befejezõdik ÁVF-es, illetve
ezzel együtt Ikszikszís karrierem is.
Apropó karrier
Bár szívesen
mondanám, de nem az én hosszú,
itt-ott mélabús gondolatmenetembõl következik ezen számunk vezérfonalát adó témája, a Karrier. Fõiskolások vagyunk, és ebben biztosan nagy százalékban az is közrejátszik, hogy szeretnénk fényes,
hosszú és persze nem utolsósorban
jól fizetõ életpályát befutni. Ez a
szám pont ebben kíván kicsit segíteni írásaival. Külön kiemelném,
hogy  mint ahogy az olvasható 
Fõiskolánkat akkreditálták, tehát
2015-ig biztos jó alapokat lehet e
falak között építeni egy jó karrierhez. Ehhez a hírhez párosul a felsõoktatási ranglisták eredménye is,
melynek eredménye, azt hiszem,
önmagáért beszél!
Egy mondat erejéig szólnék azokhoz a most végzõs középiskolásokhoz is, akik meglátogatnak bennünket Nyílt Napjainkon. Megéri
ÁVF-esnek lenni! Sokat lehet itt
tanulni, nemcsak a szakmai tudományokról, hanem az emberi kapcsolatokról, a munkáról, közösségi életrõl, ezek pozitívumairól és negatívumairól egyaránt. Tehát nem
kell gondolkodni, tessék az ÁVF-et
beírni az elsõ helyre azon a jelentkezési lapon!
Bartos Gábor
felelõs szerkesztõ

ÚT A
KARRIERHEZ
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ÁVF AKKREDITÁCIÓ

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Plénumának 2007. október 26-i ülése elfogadta a MAB Látogató Bizottság, illetve a Társadalomtudományi ad hoc bizottság jelentését a Fõiskola úgynevezett intézményi akkreditációs eljárásáról. Ennek megfelelõen az ÁVF újabb  a
szabályok szerint  nyolc évre megkapta az intézményi akkreditációt. A testület  miközben elismerte az intézmény eddigi eredményeit  a
következõ idõszak tennivalói sorában  többek között  a minõségirányítási rendszer fejlesztését, a folyamatba épített minõségbiztosítás szervezeti kultúrájának megerõsítését és elmélyítését, illetve a hallgatói öntevékenységek, önképzõkörök és szakmai együttmûködési lehetõségek erõteljesebb támogatását, valamint a nagyobb publikációs és kutatási aktivitás biztosítását a gazdaságtudományok területén feladatokat fogalmazta meg. (Lásd: www.mab.hu MAB határozatok, Második körös intézményi akkreditációs jelentések)

ÁVF A RANGSOROKBAN
Az elmúlt évekhez hasonlóan az õsz a felsõoktatási rangsorok megjelenésének idõszaka is. Elõbb a Heti Válasz címû folyóirat, majd ezt
követõen a HVG különszáma (FELVI-RANGSOROK) adta közre
méréseinek, kutatásainak eredményét. A Fõiskola továbbra is elõkelõ helyet foglal el a különbözõ megmérettetésekben. Csak idéznénk
pl. a Gazdálkodási és Menedzsment alapszakra való bejutást összehasonlító megjegyzésekbõl: A második legnépszerûbb kar (az elsõ
a BCE-GTK  a szerk.) az ÁVF, itt minden ötödik hallgató jutott be
elsõ helyen  Vagy a munkapiaci kapcsolatok esetében: Az ÁVF
hallgatói nem csupán az oktatás színvonalával elégedettek, hanem
a hallgatók intézményi menedzselésével, az intézmény munkaerõpiaci kapcsolataival és a szakterületen elismert oktatók jelenlétével
is. Végül az elhelyezkedés kapcsán a következõt állapítja meg a felmérés: A hallgatók zöme ( ) három intézményben bízik abban,
hogy egy-két éven belül állást talál a szakterületének megfelelõ
munkakörben, a BCE-GTK hallgatóinak 96,6 százaléka, a BGFPSZFK budapesti intézményében tanulók 95,5 százaléka, az ÁVF
diákjainak 90,9 százaléka. (Forrás: HVG különszám, Diploma 2008,
FELVI-RANGSOROK)

Gazdasági képzés
www.avf.hu/xxi • ikszikszi@avf.hu

1. Budapesti Corvinus Egyetem
2. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
3. BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
6. Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai
Kar
7. Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kar
9. Budapesti Gazdasági Fõiskola Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Fõiskolai Kar
11. Általános Vállalkozási Fõiskola (Budapest)
12. Szolnoki Fõiskola
15. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola
18. Kodolányi János Fõiskola (Székesfehérvár)
19. Eszterházi Károly Fõiskola Gazdasági Fõiskolai Kar (Eger)
20. Károly Róbert Fõiskola Gazdálkodási Fõiskolai Kar (Gyöngyös)
22. Tessedik Sámuel Fõiskola Gazdasági Fõiskolai Kar (Békéscsaba)
25. Nemzetközi Üzleti Fõiskola (Budapest)
26. Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi
Fõiskolai Kar
27. Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája (Tatabánya)
28. Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai
Kar
29. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolája
(Budapest)
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Antal János
fõigazgató

OKTATÓI MUNKA
VÉLEMÉNYEZÉSE
Mi is az az OMHV?
Az oktatói munka hallgatói véleményezése azt jelenti, hogy más egyetemek és fõiskolák hallgatóihoz hasonlóan mi is kitölthetünk minden
óránkhoz kapcsolódóan egy anonim kérdõívet. Nálunk a korábbi,
papír alapú OMHV-t az ETR-es változat váltotta fel.

Mire jó?
Az elõadások, gyakorlatok után általában nem megyünk oda az oktatókhoz, hogy Tanárnõ, nagyon tetszett az óra!, vagy Tanár úr, ezt
nehéz volt jegyzetelni!. Negatív véleményünket a legtöbben nem is
merjük a tanárok szemébe mondani. Így legfeljebb egy bizonytalan
érzésük lehet arról, hogy a hallgatók nagyobbik része hogyan ítéli
meg õket. Az OMHV tehát elsõsorban az oktatók számára lehet visszajelzés. Másrészt a kedvezõ hallgatói visszajelzéseket figyelembe lehet venni a tanárok jutalmazásánál, elõléptetésénél. Ha pedig egy
kurzust egyöntetûen negatívan értékelnénk, a HÖK és a kari vezetés
valószínûleg megvizsgálja az esetet. Persze nem szabad túlbecsülni
az OMHV jelentõségét. Informális úton mind az oktatók, mind a fõiskolai vezetés, mind a fiatalabb diákok értesülnek egy-egy óra pozitív vagy negatív megítélésérõl. A kérdõívek révén viszont több ember nyilváníthat véleményt, mindenkit azonos súllyal vesznek számításba, az eredmények pedig egységes, többé-kevésbé összehasonlítható formában juthatnak el az érintettekhez.

Hol található?
Ha beléptünk az ETR-be, a felvett tantárgyaink mellett található a
kérdõív. Külön az elõadásokra és külön a gyakorlatokra. Jelezhetjük,
ha az órán nem történt minden szabályszerûen, például, ha az oktató
sokszor késett, hiányzott, vagy ha nem ismertette idõben a követelményeket. Értékelhetjük többek között, hogy mennyire találtuk interaktívnak, érdekesnek, hasznosnak az elõadást. Végül pár mondatban szabadon is megfogalmazhatjuk véleményünket.

Mi jut el az oktatókhoz és mi lesz nyilvános?
Az OMHV anonim. Olyannyira, hogy a kérdõív már rögzítésekor is
személyazonosításra alkalmatlan módon tárolódik a rendszerben. A
szöveges válaszok csak az oktatókhoz és a kari vezetéshez jutnak el,
nem nyilvánosak. A többi válasz alapján egy olyan táblázat készül
majd, amelyben minden kérdésnél az átlag, a szórás és a válaszadási
arány szerepel. A tanároknak tizenöt napja lesz tanulmányozni és
kommentálni az eredményeket.
De minderre csak azoknál a kurzusoknál van remény, ahol a válaszadási arány eléri a 25%-ot. Tehát még egyszer mindenkit arra bíztatok, a hátralévõ napokban éljen a lehetõséggel!
Révész Edit
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Kicsi beszámoló
a diákéletrõl
GÓLYABÁL
Csütörtök éjszaka az ÁVF-es Gólyabáltól volt hangos a Városligeti fasor. Az estét a gólyák
színvonalas keringõje nyitotta meg. A nyitótánc után fergeteges buli következett. A nagyteremben mindenki rophatta a kedvenc zenéire, hiszen a DJ-k mindenféle zenei stílusban szórakoztatták a népes közönséget. Akiknek nem volt benne a bugi a lábukban, énekhangjukkal kápráztathatták, vagy éppen borzaszthatták el a többieket a kisteremben, ahol egész éjszaka dübörgött a karaokee. Az est fénypontjaként felkerült a korona a legszebb gólyalányra
és gólyafiúra! Remélhetõleg mindenki jól érezte magát.

VÁLASZTÁS
Biztosan feltûnt párotoknak, hogy egy-egy elõadáson pár fiatal a pódiumon állva beszélt
valamirõl, ami mintha nem kötõdne szorosan az elõadás témájához Hogy, hogy nem, ezek
a fiatalok a szakok diákjainak érdekképviseletével szeretnének foglalkozni. Jó páran leadtátok szavazataitokat, remélhetõleg kicsit is sejtve, mit is cselekedtek.
Az idei év alkalmával kétszeresére nõtt a Hallgatói Önkormányzat képviselõinek létszáma,
így nem kis reménnyel arra számítunk, hogy jóval nagyobb hatékonysággal leszünk képesek
veletek a kapcsolatot tartani, a híreket, információkat hozzátok eljuttatni, és leginkább folyamatosan a köztudatban maradni.

Az idei év megválasztott Hallgatói Önkormányzati Képviselõi:
Gazdálkodási és Menedzsment szak:
Ódor Péter (GM/II.), Susán Andrea (GM/II.), Koscsó Zsuzsa (GM/II.),
Aranyi Károly (GM/I.), Kõvári Máté (GM/I.), Matalin Brigitta (GM/I.)
Crisan Mariann (VSZ/IV.)
Háden Szilvia (GM/L/II.)
Reklámszervezõ szakmenedzser szak: Gáll Zoltán (RSZ/I.)
Nemzetközi kapcsolatok szak:
Baráz Lia (NK/IV.), Majoros Viktória (NK/III.), Tóth Csaba (NK/IV.)

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
Nyár vége óta külsõ szemlélõ számára kínosan érzékelhetetlen, szervezeti szempontból mégis eredményes és meglehetõsen elõremutató változtatásokat tettünk. A legfontosabb változtatások: az új és régi tevékenységi körök megfelelõ csoportosítása az új elnökségi rendszer
alá; valamint a választási rendszer tisztázása és átláthatóvá tétele. Úgy éreztük, ezek a változtatások a leglényegesebbek annak érdekében, hogy a késõbbiek folyamán saját magunk és
mindenki számára érthetõvé és átláthatóvá tegyük a tevékenységünk mibenlétét.
A választási rendszer új eleme a preferenciális szavazás, arra az esetre, ha egy szakon a
megjelölt képviselõszámon felül többen jelentkeznének.
Az új elnökségi rendszerben megjelent az Emberi erõforrásért, a Tanulmányi ügyekért és a
Kommunikációért felelõs alelnök. Mindegyik alelnök alá annyi tevékenység tartozik, amit
szinte képtelenség egy embernek nemcsak elvégeznie, de koordinálnia is. Így további koordinátori, referensi posztokat határoztunk meg, a munka lehetõ legjobban történõ elvégzése
érdekében.
Nagyon sok újító ötletünk született az elmúlt idõszakban. Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy
szárnyra kapjon a hallgatókért felelõs diákszervezet, és nagy lelkesedéssel vágunk bele a
munkába. Ehhez azonban a Ti segítségetekre is aktívan szükség van, amit nagy hálásan köszönünk már jó páratoknak.
Ami még elengedhetetlen információ, hogy keletkezett egy ÁVF HÖK profil az MSN-hez,
avfhok409_1@hotmail.com, amit a még könnyebb információáramlás reményében hoztunk
létre. Emellett természetesen él a hok@avf.hu e-mail cím is, és a 06-1-381-81-16-os telefonszámon is elérhettek bennünket. A honlapunk ugyan már kész van, de fejlesztés alatt áll, így
annak címét a késõbbiek folyamán tennénk közzé.
HÖK

HÍREK RÖVIDEN
n

Nyílt Napok a Fõiskolán

Mint minden évben, idén is két alkalommal kínál betekintési lehetõséget
életébe a Fõiskola, ahol megismerkedhetnek az érdeklõdõk az új képzési
rendszerrel és az induló szakokkal december 17-én és február 1-jén. Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várnak!

n Fõiskolánk 10 éves fennállása óta
ez az elsõ tanév, amikor már a Phil-wax
Filmklub sem kezdte meg mûködését.
(A Szenátus következõ ülésén napirendre kerül ennek megvitatása.)
n Az étteremben bevezetett 15%-os
kedvezmény hosszú távon kifizetõdõnek bizonyult. Jelenleg is nõ a forgalom. Egyre több diák választja a fõiskolai étterem menüjét, más étkezdékével szemben.
n A Szenátus módosította a tanév
rendjét, augusztus helyett júliusban
lesz diplomaosztó, mert az idevonatkozó törvény elõírja, hogy a záróvizsga után 30 napon belül ki kell osztani
a diplomát annak, aki teljesítette az elõírt feltételeket.
n A Szenátus elfogadta a Térítési és
Juttatási Szabályzat módosítását: Így az
ösztöndíjak kedvezõen alakultak más
felsõoktatási intézményekhez képest,
illetve a szociális juttatás is többszörösére nõtt!
n Felhívjuk azoknak a hallgatóknak
a figyelmét, akik bármilyen térítést fizettek az iskolának (pl.: tandíj) és nem
töltöttek ki nyilatkozatot a beiratkozásnál, még megtehetik a Gazdasági Igazgatóságon. Amennyiben ez hiányzik,
nem kapnak adókedvezményre jogosító igazolást a Fõiskolától!
n Ebben a félévben négy török, egy
finn, illetve két német (de holland iskolából érkezett) diákot köszönthetünk
az ÁVF-en!
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EXTERNÁLIÁK
Tapasztalatok
Finnországból

2007. december
Hiába ülök jó ideje a számítógép elõtt,
vetek be biztos segédeszközöket  értem
ezalatt kedvenc finn zenei CD-imet, kosárnyi
emléktárgyat, újságot, sok fotót , amatõrként el
kell ismernem, hogy nem is olyan könnyû elkezdeni egy (újság)cikket. Fõleg, ha hónapok távlatából is ugyanúgy özönlenek a gondolatok az ezerarcú Finnországról, ahol közel 3 és fél hónapos
szakmai gyakorlatomat töltöttem.
Megpróbálok tehát tárgyilagosan emlékezni egy olyan országra, ahol
a 338 ezer négyzetkilométert kitevõ terület 68%-a erdõ, további 10%-a
édesvíz (kb. 188 000 tó formájában), nagyjából ugyanennyi sziget,
6%-a megmûvelendõ terület, a maradék részen mindössze 5,2 millió
finn lakos osztozik. A dús erdõk, kristálytiszta levegõ, a biciklivel
közlekedõ lakosság, a rengeteg tó, folyó, a természet ölében elterülõ
tágas városkák, és a tisztaság miatt elfelejtettem, hogy milyen globális környezeti-természeti válságokkal küszködik bolygónk. A kellemes-hûvös, idõnként 27 fokot is elérõ kánikulában tomboló nyár
minden itthon maradt ismerõsöm sopánkodó irigységének tárgyává
vált. Ilyesmit azonban magam is éreztem a tiszta, csupa zöld, folyóval szegélyezett és tavakkal tarkított Joensuu láttán, ahol az utak mindkét oldalán széles bicikli utak teszik igazán élvezhetõvé a sportolást
minden generáció számára. A finn lakosság 84%-a lutheránus (istentiszteleteiken feledhetetlen élmény volt részt vennem), 4-5%-a evangélista, ám az 1%-ot felölelõ ortodox egyház is erõteljesen érezteti a
hatását, és nemcsak az építészetben. A finnek a nyugalom, derû és
optimizmus mellett példásan toleránsak is: Helsinki fõ látványosságának számító, hófehér katedrálisának fõterén áll II. Sándor orosz
cár szobra a kb. 103 évig tartó orosz megszállás ellenére. A svédekrõl meg ne is beszéljünk: az ország majdnem 500 évig állt svéd uralom alatt az oroszokat megelõzõen, ennek ellenére a kb. 250 000
svéd ajkú lakos révén a svéd is hivatalos nyelv - ezen tõsgyökeres
erdélyiként módfelett csodálkoztam. Meglepõdve vettem tudomásul,
hogy a finn Parlament (Eduskunta) 200 képviselõjébõl 80 nõ, ahogyan az újraválasztott elnök, Tarja Halonen is. Szakszervezetük magyarázkodások helyett kilobbizta a finnek számára az évenkénti 5-6
hét fizetett szabadságot (ezt akkor hittem el igazán, amikor a finn
fõnököm további kollégák tucatjához hasonlóan július 1. és augusztus 1. között szabadságra ment).
Szakmai gyakorlatom színhelye a KESLA OYJ nevû vállalat volt,
mely erdészeti technológia területén piacvezetõ Finnországban. A vál-
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lalat most nyit Kelet-Európa felé, számukra Románia jelenti a fontos
piacot. Elsõdleges feladatom mûszaki fordítás volt: lefordítottam angolról román nyelvre a faaprító (chipper) és az alvázának (chassis),
valamint a darunak (crane) a használati-mûszaki leírását (összesen
kb. 100 oldal). E tevékenység mellett besegítettem kontaktszemélyként a KESLA OYJ és a román dealer között (bizonylat,
igazolás, könyvelõ osztályhoz kapcsolódó kérdések stb.).
A Finnországban eltöltött szakmai gyakorlatomat minden szempontból hasznosnak tartom. Sokat tanultam a
dolgok szakmai jellegét tekintve. Kihívást jelentett betekinteni, bekapcsolódni a technikai nyelvezet, valamint
a gépek és a technológia világába mindhárom nyelvet
illetõen (magyar, román, angol), bár elõzetes tapasztalatok híján minden bátorságomra szükség volt, hogy egyáltalán belekezdhessek. Örültem, hogy az idõbe belefért az egyik munkám román szakember által kijavított
változatának átolvasása, így nemcsak az õ gratulálását,
hanem a fõnökömét és kollégáimét is magabiztosabban
fogadhattam. A munka mellett a magánjellegû programokra is jutott idõ: biciklizés, helyi rádió hallgatása, 3
teljes nap a káprázatos és színes Helsinkiben, angol nyelvû krimik, életrajzi regények olvasása, buli, kirándulások. Élmény volt megtapasztalni, hogy milyen egy  minden bizonnyal - mûködõ demokrácia. Arra gondolok,
hogy még mi mindent nem írtam le az élménydús finn
mindennapjaimról Sebaj, majd írásom közlése után
biztos eszembe jut
Ambrus Erika Klára NK/IV.

EXTERNÁLIÁK
Konferencia
az ÁVF-en
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2007. november 13-án
Tudományos Konferenciát rendeztek az ÁVF-en. Számos vendéget
és elõadót vonzott az esemény, nemcsak Magyarországról, hanem
külföldrõl is. Iskolánk vendégül fogadott szerb és szlovén delegációt
is, akik az Újvidéki Egyetemet, azaz University of Novi Sad-ot, illetve a Gea College-t képviselték. A fent említett University of Novi
Sad a második legnagyobb egyetem Szerbiában és nagyon erõs kapcsolatokkal rendelkezik más, híres egyetemekkel. A Gea College pedig
egy sikeres szlovén fõiskola, amelynek Ljubljanában van a székhelye. A konferencián a szerb
vendégek két nagyon fordulatos elõadást tartottak. Az
egyik a tranzíciós problémákról szólt a szerbiai kis- és középvállalkozásoknál. A hármas szekcióban, Makrogazdaság és vállalkozás témakörben Dragana Secerov tartott elõadást, Slavica Tomic
és Ljubica Komazec segítségével, az ötödik szekcióban pedig a vajdasági magyar professzor,
Harmath Péter tartott elõadást. Külföldi vendégeinknek nagyon tetszett a konferencia, valamint szeretnének cserediák-programot létesíteni Fõiskolánkkal. A Tudományos Konferencia két dolog miatt is
eredményes volt. Egyrészrõl remek elõadásokon vehettük részt, másrészt ez az esemény jó alapot képezhet egy esetleges jövõbeli kapcsolatra az iskolák között.
Strale
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Egyetem
skót módra
November 21-én két elõadó érkezett Fõiskolánkra egyenesen Skóciából, azzal a céllal, hogy bemutassák iskolájukat, név szerint a Glasgow Caledonian University-t. Az egyetem ismertetésén túl egyéb érdekes információkkal is szolgáltattak a városról, az ott élõ emberekrõl. Az iskolának az a különlegessége, hogy személyre szabottan lehet felvenni a tárgyakat. Nem mondják meg, mit kell tanulni, hanem
egy óriási készletbõl választhat a kedves diák (olyan hosszú a lista,
hogy aki nem tud abból választani, az tényleg rossz egyetemet jár).
Iskolájuk beállítottsága hasonló az ÁVF-hez: leginkább nemzetközi
és kereskedelmi vonalon mozognak õk is. Megkérdeztem, melyik a
legkedveltebb szak, illetve program és nem tudtak válaszolni rá konkrétan. Mondták, hogy annyiféle lehetõség van, és kisebb-nagyobb
csoportokban oktatnak, úgyhogy nincs olyan, hogy a legnépszerûbb.
Nemzetközi egyetemrõl van szó, kb. 92 országból vannak diákok,
akik ezt az egyetemet választották tanulmányaik helyszínéül. Meséltek még a környezetrõl is: Glasgow, amit az Egyesült Királyság második centerének is neveznek, két millió lelket számol. Ami meglepett, hogy elmondásuk szerint a legtöbben gyalog járnak mindenhova. Megpróbálták leírni mennyire közel van minden a központhoz,
de nem hiszem, hogy a hazai fejekben valós kép született errõl. Megemlítették, hogy óriási diákélet van arrafelé, csak a központba 600
diák jár valamilyen oktatási intézménybe. Külön kiemelték még, hogy
 ellentétben a híresztelésekkel  Glasgow egy nagyon biztonságos
város és az emberek kifejezetten barátságosak a külföldiekkel. Akinek felkeltette a figyelmét ez az egyetem és esetleg nem volt jelen az
elõadáson, az látogasson el a www.gcal.ac.uk-ra, ahol minden kérdésére választ kaphat.
Kiss Norbert
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õket üres frázisokkal. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy hála a beleölt munkának, ma Magyarországon nem sokan látják tisztábban a vasút helyzetét, jelentõségét és kitörési lehetõségeit. Ez az alapos
tudás nagy önbizalmat kölcsönöz, de egyúttal felelõsség is, hogy a kutatást, a munkát
folytatni kell, mert a változtatás mindannyiunk érdeke, még akkor is, ha egy percet sem
utazunk vasúttal. Egy modern infrastruktúrájú, versenyképes vasúttal ezrek életét menthetjük meg. Ennek érdekében kötelessége
mindenkinek tenni, aki az ezt elõsegítõ tudás birtokában van. A TDK-n való részvételt sokkal inkább ösztönözném a Fõiskola
vezetõségének helyében. Az arra érdemes
diákoknak akár némi tanulmányi kedvezményt is érdemes lenne adni, hogy teljes
energiájukkal a kutatással foglalkozhassanak.

Molnár
László
VSZ/L

www.avf.hu/xxi • ikszikszi@avf.hu

Hogy vezetett utad a Fõiskoláig?
A legfontosabb ok talán az volt, hogy nem
szerettem volna, ha ellustulna az agyam.
Mindig szerettem elmélettel foglalkozni,
megérteni, hogy milyen folyamatok zajlanak
egyes jelenségek hátterében Igen, ez kifejezetten motivált. Az is érdekelt, hogy miként tudok beilleszkedni egy fiatalabb társaságba, ahol a többség az életkora miatt akár
saját gyerekem is lehetne. Az ÁVF-et elsõsorban azért választottam, mert nyelvekbõl
is lehetett felvételizni, így aztán maximális
pontszámmal kerültem be. Nagyon jó számomra a megközelíthetõsége, és jó híreket
hallottam róla.
Mivel foglalkozol most?
Elég régóta állomásfõnök vagyok a vasúton.
A munkám mellett még nyelveket is oktatok.
Az iskola is megköveteli a magáét, mellette a
családra is kell idõt fordítani. Az biztos, hogy
nem unatkoztam az utóbbi években, de ezt nem
panaszként mondom. Nagyrészt sikerült jól
összeegyeztetni a dolgaimat, és a családi háttér
is rendben van. Ha ez nem így lett volna, akkor
nem is tudtam volna végigcsinálni. Nagyon
sokat köszönhetek a páromnak, aki megértõ
velem, pedig az iskola miatt sokszor le kellett mondani közös programokat.
Mit jelent számodra a karrier?
Elég autonóm ember vagyok, nem szeretem,
ha beleavatkoznak a dolgaimba, vagy irányítani akarnak. A karrier csak annyiban fontos, hogy önálló munkát végezhessek, és gondolkozásra kényszerítsen, amivel foglalkozom. Talán furcsa, hogy ezt egy vasutas
mondja, de azért is maradtam meg a cégnél,
mert nem avatkoztak bele a munkámba, bizonyos keretek között mindig önállóan dolgozhattam. Jó néhány újításom született a
cégnél, a legtöbbet meg is valósíthattam, nem
panaszkodom. Számos lehetõségem lett volna elõrelépnem, de egy nagyobb beosztásban,
a szomszéd irodában a fõnökömmel ezt
nem nekem találták ki.
Milyen a karrierképed?
Önmagában a magasabb beosztás soha nem
vonzott. A feladat a fontos, egy érdekesebb
munka kedvéért akár holnap is ott tudnám
hagyni a vasutat. Túl sok kiborult, elhasználódott és infarktus közeli állapotban lévõ vezetõt ismerek ahhoz, hogy erre vágyjam. Számomra az imponál egyedül, ha valaki a mun-
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kahelyi sikerek mellett a magánéletében is kiegyensúlyozott tud lenni.
Sikerült ezeket az elképzeléseidet megvalósítani? Ha igen, hogyan?
Azt hiszem, nagyrészt igen. Talán azért van
ez így, mert soha nem kergettem légvárakat.
A legtöbb tönkrement életet az okozza, ha valaki a saját képességein is túlvállal. Ettõl óvok
mindenkit, de persze tudom, hogy pont azok
nem fogadják meg a tanácsomat, akikre ez a
legjobban vonatkozik. Sohasem voltam a pénz
rabja és nem is leszek. Sajnálom azokat az embereket, akik több pénzért képesek minden
megalkuvásra, elveik feladására. Kivétel nélkül boldogtalanok, és az életük egy csõdtömeg.
Az idei intézményi TDK-n I. helyezést értél
el. Ez is része volt a karrierépítésednek?
Nem volt tudatos, de lehet, hogy még jó hatással lehet rá. Elsõsorban becsületbeli ügynek tekintettem, mert megígértem dr. Réger
Béla tanár úrnak, hogy megcsinálom. Hónapokat dolgoztam rajta, de megérte. Elsõsor-

Ha jól tudom végzõs vagy. Mik a további
céljaid?
A céljaim összefüggnek az elõbb elmondottakkal. Egyébként szeretnék egy újabb nyelvet megtanulni, ha lesz rá idõm, meg is teszem. Talán a francia lesz, de még nem döntöttem el, a spanyol is érdekel. A közeljövõben a vizsgaidõszak leköti minden energiámat, az OTDK-ra való felkészülés ezért háttérbe szorul.
Szabadidõdet mivel töltöd? Hobbi?
Az éppen nincs, de ha lenne, elsõsorban olvasás, futás, ping-pong lenne a sorrend. Talán az olvasás hiányzik leginkább, erre egyáltalán nincs idõm. A nyaralás is nagyon fontos, de az idén a TDK miatt ez is elmaradt.
Remélem elõször és utoljára.
Családodról mit tudhatunk?
A kedvesem jogász, nagyon jól megértjük
egymást. Több diplomája mellett remekül
fõz, ezért folyamatosan mozognom kell, hogy
a súlyomat tartani tudjam. Nevelt fiam a
Toldy Ferenc Gimnázium egyik legjobb tanulója, igazi õstehetség, nagyon sok örömet
okoz nekünk. A családban általában remek a
hangulat, sok a nevetés, jól megvagyunk.
Kozó Anett
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ban azért, mert visszaigazolást nyert, amit
mindig is állítottam, hogy a vasútról is lehet
érthetõen, megalapozott tudással beszélni. A
közvélemény nem érti, mi folyik a vasút körül, a politikusok, az úgynevezett szakértõk
legtöbbször tudatosan félreinformálnak, vagy
eleve egy koncepciót akarnak igazolni. Biztos vagyok abban, hogy a dolgozat elolvasása után már senki nem fog a régi módon gondolkozni a vasútról, nem lehet félrevezetni

Könyv: Svejk
Film: Keresztapa
Zene: AC/DC
Idõtöltés: sport, nyaralás, olvasás
Legjobb tulajdonságom:
integráló típus vagyok
Legrosszabb tulajdonságom:
türelmetlenség
Ami elbûvöl: a szépség
Amit ki nem állhatok:
a megbízhatatlanság
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zetemben tapasztaltakra vonatkozóan tudok részletesebben nyilatkozni, azt látom,
hogy a velem egykorúak gyerekei, akik most a
30-as éveikben járnak, a többségük szingli.
Tehát nem egyeztethetõ össze momentán egy
komolyabb karrier a magánélettel, családdal.
Ennek lehetnek anyagi feltételei, de elsõsorban
inkább az idõ az, ami felemésztõdik a karrier
rovására. Ha valaki fiatalon bekerül egy nagyobb céghez és ott egy középvezetõi szintet
elér, egyszerûen esélye sincs arra, hogy ismerkedjen, kapcsolatokat létesítsen, párkapcsolatot tartson fent. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a magánéleti karrier, a családi élet
erõteljesen sérül. Ha én most lennék abban a
korban, a tapasztaltak alapján, a kettõt nem tudnám összeegyeztetni.

dr. Kerepesi
Katalin
a Közgazdaságtudományi
és Jogi Tanszék vezetõje
Hogy vezetett az útja Fõiskolánkig?
Eredetileg én nem közgazdásznak készültem.
Alapvetõen humán érdeklõdésû voltam, de
az élet úgy hozta, hogy a Közgazdasági Egyetemet jelöltem meg, és nyertem oda felvételt
számvitel szakra. Idõközben szakot módosítottam, és tanár szakon fejeztem be a tanulmányaimat. A mai tantárgyaknak megfelelõen, a közgazdaságtan, a gazdasági földrajz
és a jog voltak azok a tantárgyak, amikbõl
tanári képesítést szereztem. Gyakornokként,
tanársegédként a Budapesti Mûszaki Egyetemre kerültem. Majd végigjártam a lépcsõfokokat, késõbb a Közgazdasági Tanszék
vezetõje lettem. Sikerült a korábbi Politikai
Gazdaságtan Tanszékbõl egy valódi Közgazdasági Tanszéket kovácsolni. Ebben az idõben az ÁVF-en óraadó voltam, Nemzetközi
üzletszervezést oktattam. Ekkor kaptam a
meghívást a Fõiskola fõigazgatói pozíciójára is. Mikor a megbízatásom lejárt, maradtam, így lettem a Fõiskola Közgazdaságtani
Tanszékének vezetõje. Õszintén szólva nekem a versenyszféra sokkal szimpatikusabb
volt az elsõ pillanattól kezdve, mint az állami költségeken élõ Mûszaki Egyetem. Egyfelõl kihívás volt számomra ez a közeg, hiszen nincsenek végleges állások, aki nem versenyképes, attól elõbb-utóbb elköszönnek.
Megmérettettem magam, ami folyamatos továbbképzést jelentett, illetve folyamatos szinten tartást is, hiszen a közgazdaság is olyan,
hogy napról-napra változik, lépést kell tartani a folyamatokkal. A tantárgyakat is csak
úgy lehet jól, hatékonyan oktatni, ha gyakorlati példákkal vannak alátámasztva.
Mi az Ön karrierképe? Hogy alakult az Ön
karriere?
Igazság szerint nem volt tudatosan megtervezve a karrierem. Nem építettem ki elõre
egy karrierpályát, nem voltak pozícióbeli elvárásaim. Inkább úgy fogalmaznék, hogy
jókor voltam jó helyen. Az egyetemen pont
akkor kellett egy tanszékvezetõ, és a Fõiskolától is megkerestek, tehát nem én jelentkeztem a pozícióra. Számomra a karrier azt
jelentette, hogy legyen szakmai karrierem, de
csak addig, amíg a családom nem sérül ezáltal. Tehát a családomat nem akartam feláldozni és csak addig mentem el szakmai
karrieremet illetõen, amíg a kettõ közti egyensúlyt meg tudtam tartani. Részemrõl mindenképp kompromisszumot igényelt, de olyan
kompromisszumot, amivel a lelkiismeretem is
nyugodt. Lehet, hogy sokkal magasabbra jutottam volna, de sose éreztem, sosem mondtam volna le a családomról a karrierem javára.

Ön hogy látja a mai fiatalok, fõként az ÁVFesek karrierépítési esélyeit?
Én kizárólag arra tudok alapozni, amit a szakmai gyakorlaton lévõ hallgatók monitorizálásakor tapasztalok. Általában szeretem személyesen felkeresni a hallgatót fogadó szervezetet. Ilyenkor meg szoktam kérdezni a munkáltatót, mennyire elégedett a hallgató teljesítményével. Az esetek 90%-ban azt tapasztaltam,
hogy teljesen meg vannak elégedve velük. A
munkához való attitûdjük, a nyitottságuk, a
megbízhatóságuk az, amiket külön dicsérettel
illetnek. Összességében elmondhatom a tapasztalataim alapján, hogy az ÁVF-es hallgatók legalábbis az ÁVF részérõl - jól fel vannak készítve, a többi a hallgatón múlik. Továbbá meg
szoktam kérdezni a munkáltatót, mi az, amit az
ÁVF részérõl a hallgatónak pluszba adjunk
azért, hogy még versenyképesebbek legyenek.
Igazán erre nagyon megfontolandó, elgondolkodtató tanácsot, észrevételt nem kaptam. Úgy
érzem, hogy a munkaerõpiacon a mi hallgatóink igen jól meg tudják állni a helyüket, különös tekintettel, ha kihasználják a Fõiskola nyújtotta lehetõségeket. Gondolok itt a külföldön
eltöltött szemeszterre, vagy szakmai gyakorlat-

Információim szerint Ön sok helyen megfordult a világban. Mesélne errõl?
Az elsõ külföldi kiküldetésem még a Mûszaki Egyetemen az MBA képzés meghonosításakor volt. Egy skóciai egyetemmel kötöttünk
egy szerzõdést, melyben segítettek az oktatók kiképzésében. Ekkor volt lehetõségem
arra, hogy kimenjek Skóciába és egy szemesztert végigcsináljak, beültünk a hallgatók közé.
A másik ilyen jellegû hosszabb külföldi tartózkodásom Amerikában volt, Washington
állambeli kis városban Spokane-ben. Ott két
szemesztert tölthettem el. Ez egy tanár-csereprogram volt, melyben olyan amerikai egyetemek vettek részt, melyeket az önkormányzat támogatott. Az amerikai tanárok jöttek
hozzánk, mi pedig hozzájuk mentünk ki oktatni. Mikroökonómiát, és nemzetközi kommunikációt oktattam. Ami roppant meglepett,
az az, hogy ott Amerikában nagyon komolyan veszik az esélyegyenlõséget. Volt például halláskárosult hallgatóm is, õ kapott egy
tolmácsot és addig nem kezdhettem el az órát,
amíg a tolmács meg nem érkezett. Sok kerekes székes hallgatóm is volt, tûzriadó próbáknál az oktatóknak kellett megtervezni a menekülési útvonalat, addig nem lehetett elhagyni a
helyszínt, amíg az összes mozgáskorlátozott
hallgató ki nem jutott az épületbõl. Ami még
nagyon szokatlan volt, az az, hogy Amerikában nagyon könnyû barátságot kötni, de ezek a
barátságok többnyire felszínesek.
Kozó Anett
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ra, TDK-ra. Minél több extra tevékenységet
végez a hallgató, annál jobban ki tud tûnni a
többiek közül. A vállalatvezetõk ezt a pluszt
keresik az önéletrajzukban is. Azt szoktam tanácsolni a hallgatóknak, bármilyen munkát,
bármilyen idõtartamban is végeznek, kérjenek
mindig referenciát, amit késõbb fel tudnak használni a pályafutásuk során. A mai fiatalok karrierépítését illetõen inkább a személyes környe-

Könyv: korszakonként,
írónként más-más
Film: Hair
Idõtöltés: olvasás
Legjobb tulajdonságom:
hiányzik belõlem a könyörtelenség
és a bosszúállás
Legrosszabb tulajdonságom:
következetes számonkérés
Ami elbûvöl: az elegancia minden
téren
Amit ki nem állhatok: hazudozás,
alattomosság
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Híres mondatok
Nixon: Sose jönnek rá.
Vasorrú bába: Jancsika, azonnal tedd le a sütõlapátot!
Tarzan: Ezek meg miféle primitív emberek, még majomul
se tudnak 
Newton: Hát nem pont a fejemre esett?!
Zrínyi Miklós: Vaddisznó? Szelíd ez!
Bell: Utálok levelet írni.
J. F. Kennedy: Vajon mi csilloghat abban az emeleti ablakban?
Nero: Na, végre! Már nem fázom!
Odüsszeusz: Haza akarok menni!
Ádám: Ez megeszi!!!
Kolumbusz: Na, ha ezt elõre tudom, el sem indulok!
Bill Gates: Ez lefagyott!
Neil Armstrong: Én oda ki nem megyek !

Értelmezõ szótár
álláshirdetésekhez
Extra juttatások = kártyás telefon, buszbérlet
Fiatal, dinamikus csapat = infarktus miatti üresedés
Fizetés megállapodás szerint = ha nem tudunk megállapodni,
nincs fizetés
Kihívás = a fõnök számára érdektelen/érthetetlen feladat,
sok papírmunkával
Kreativitás = az ismeretek hiányának pótlása rögtönzéssel
Rugalmas munkaidõ = permanens éjszakázás, telefont tilos kikapcsolni
Versenyképes fizetés = Nevetséges, de még azt is megpróbáljuk
lealkudni

Honnan nézzük?
www.avf.hu/xxi • ikszikszi@avf.hu
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Ha Ön valamit hosszú ideig csinál, akkor lassú.
Ha valamit fõnöke csinál hosszú ideig, akkor õ alapos.
Ha Ön nem csinál meg valamit, lusta.
Ha fõnöke nem csinált meg valamit, akkor õ túlságosan
elfoglalt.
Ha Ön segítséget kér fõnökétõl, tehetetlen.
Ha fõnöke kér segítséget az õ fõnökétõl, azt együttmûködésnek
hívják.
Ha Ön valami új dolgot csinál, túllépte a hatáskörét.
Ha fõnöke talál ki valami újat, akkor õ kreatív.
Ha Ön kifelé bámul az ablakon, képtelen koncentrálni a
munkára.
Ha fõnöke teszi ugyanezt, akkor a Mester alkot.
Ha Ön viccelõdik munkatársaival, hátráltatja õket a munkában.
Ha fõnöke poénkodik velük, nagyszerû munkahangulatot
teremt.
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Elmélkedés
a Mikulásról…
1. Egyetlen ismert rénszarvasfajta sem tud repülni, de több mint
300.000 olyan élõ organizmus létezik, amely még besorolásra vár,
bár ezek nagy része ízeltlábú vagy baktérium, de nem zárhatjuk ki
azt, hogy a Mikulás mégis repülõ rénszarvason közlekedik.
2. A Földön 2 milliárd 18 éven aluli gyermek van. De minthogy a
Mikulás nem törõdik a hindu, zsidó, buddhista vagy mohamedán gyerekekkel, így a munka a 15%-ára csökken (378 millió). Háztartásonként 3,5 gyerekkel számolva 91,8 millió otthont jelent. (Persze feltételezzük, hogy mindenhol akad legalább 1 jó gyerek )
3. A Mikulásnak  a különbözõ idõzónáknak és a Föld forgásának
köszönhetõen  24 helyett 31 óra áll rendelkezésére az ajándékok
kihordására (ha feltételezzük, hogy keletrõl nyugatra halad, ahogy az
logikus lenne). Ebbõl következik, hogy 822,6 látogatást tesz másodpercenként, vagyis 0,001 másodperce van minden egyes háznál, hogy
lepakoljon, beugorjon a kéményen, szétszórja az ajándékokat, visszamásszon a kéményen keresztül és felpattanjon a szánra. Ha feltételezzük, hogy a szóban forgó 91,8 millió otthon egyenletesen helyezkedik el a Föld felszínén (ami persze nem így van), akkor két ház között
a távolság 1,2 km, a teljes út pedig 117 millió km.
4. Ez azt jelenti, hogy a Mikulás szánja mintegy 1000 km/s sebességgel halad, a hangsebességnél 3000-szer gyorsabban. (Csak az összehasonlítás kedvéért: egy hagyományos rénszarvas kb. 25 km-t tesz
meg egy óra alatt de csak akkor, ha nagyon siet )
5. A szán rakománya egy újabb érdekes kérdés. Feltéve, hogy minden
gyerek egy darab kb. 1 kg-os ajándékot kap, akkor a Télapó szánja
mintegy 321.300 kg-ot nyom. Nem számítva a Télapót, aki ha tényleg minden otthonban eszik egy kis édességet, mondjuk 2 szaloncukrot, akkor az út végére pontosan 2.943.000 kg-ot hízik, de ettõl az
apróságtól most tekintsünk el
A fentieket alaposan átgondolva annyit mondhatok, hogy azért én
hiszek a Mikulásban... J

Tudtad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A háború szava a szanszkrit nyelvben az jelenti: vágyakozás több
tehénre.
A jojó eredetileg egy fülöp-szigeteki fegyver volt.
Tüsszentés közben az ember szíve egy milliszekundum idõre
megáll.
A földimogyoró a dinamit egyik alkotórésze.
A korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci arra volt a
legbüszkébb, hogy puszta kézzel képes volt vasat hajlítani.
A T-Rex legközelebbi ma is élõ rokona: a csirke.
Az Apollo 11 landolásakor már csak 20 mp-re elegendõ üzemanyaggal rendelkezett.
Az ostorcsattanás igazából egy miniatûr hangrobbanás: a bojt átlépi a hangsebességet.
Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió
bit, vagyis 1164153 GB.
Régen a távíró-berendezések tesztelésére a quick brown fox
jumps over the lazy dog mondatot használták, mivel ez
tartalmazza az angol ABC összes betûjét.

Az oldalt összeállította: Garaba Andrea

SPORT 2007. december
A nagy Magyar Valóság
A nagy reményekkel induló BozsikDétári párosnak a 2008-as EB selejtezõrõl mintegy két hónap alatt sikerült
kiesni. 2006 novemberében Kisteleki
István, az MLSZ elnöke felkérte Várhídi Pétert, hogy ideiglenesen,
egy mérkõzésre legyen a felnõtt magyar labdarúgó-válogatott kapitánya, míg meg nem találják Bozsik Péter végleges utódját. Várhídi a
Kanada elleni mérkõzésre egy nagyon fiatal keretet állított össze,
amelyben 9 újonc labdarúgó volt. A csapat 1-0-ás gyõzelmet aratott
a mérkõzésen. 2006. december 14-én egy évvel meghosszabbították
kinevezését. Azóta a válogatott további 11 mérkõzésébõl hatot nyert
meg. Az utolsó két EB selejtezõn a csapat kikapott Moldovában, és
itthon a görög nemzeti 11-tõl. Ennek ellenére itthon a csapat jól játszott, és elindult a fejlõdés útján ez a fiatal tehetséges együttes. A

szurkolók nagy reményeket fûznek ehhez a csapathoz, mely talán
évek óta a legerõsebb magyar keret. De így is csak a csalódást keltõ
6. helyett sikerült megszerezni a csoportjából  egyedül Máltát megelõzve. A selejtezõket befejezve a magyar csapat az 52. helyen áll a
legfrissebb FIFA-világranglistán, az európai országok között pedig a
30. Ez azt jelenti, hogy a november 25-i VB selejtezõ csoport negyedik kalapjába kerültünk Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Moldova,
Wales, Macedónia, Fehérorosz-ország, Litvánia és Ciprus társaságában. A sorsolást követõen nehéz ellenfelekkel kerültünk össze, de
várjuk a tisztességes helytállást, sikereket. A szurkolók a csapattal
vannak, erre mi sem jobb példa, mint az a 32000 ember, akik a novemberi hidegben kimentek a Puskás Stadionba buzdítani a nemzeti
11-et, s együtt szurkolva kiabálták: RIA RIA HUNGÁRIA
Tem Dániel

Mi történt Angliában?
Hogy mi is történt Angliában? Ugyan csak pár nap telt el, de mégis
a foci õshazájában ez idõ alatt a futballért rajongó szigetlakók a
pokolból mennybe, majd ismét a pokolba kerültek. Hogy miként
történhetett mindez meg?
November 17. A csikó csapattal felálló Izrael hatalmas meglepetésre 2:1 arányban legyõzte Oroszország nemzeti labdarúgó válogatottját. A váratlan orosz vereséggel Anglia ismét a saját kezébe vette a
sorsát, hogy sikerül-e kijutnia a 2008-as Ausztria és Svájc által rendezendõ labdarúgó Európa-bajnokságra. Mindehhez csak annyit kellett volna tenniük, hogy legalább döntetlent játszanak Horvátország
legjobb labdarúgói ellen hazai pályán. DE!
November 21-én a futball történelmének leghíresebb stadionjában,
a londoni Wembleyben valami teljesen váratlan érzés foghatta el a
helyszínen helyet foglaló 75 ezer nézõt. Ugyanis az eredményjelzõn
mindössze 20 perc elteltével a következõ eredmény állt:
England-Croatia 0:2

Anglia csak szenvedett csupán a
döntetlen is elegendõ lett volna a
mennyben maradásukhoz, de ez
ebben a pillanatban nagyon távolinak látszott. Csodás feltámadás következett a második félidõben, sikerült egyenlíteni 30 perccel a lefújás elõtt, mégis egy jól eltalált horvát lövés után Az angol szurkolók ugyanúgy csak a TV képernyõi elõtt követhetik figyelemmel a
jövõ évi EB-t, mint a kis hazánk.
November 25-én már azt is tudtuk, hogy a dél-afrikai világbajnokság selejtezõjében a két csapat újra egy csoportba került, így a frissen
lemondott Steve Mclaren utód-jelöltjeinek alaposan meg kell fontolnia a nemes feladat elvállalását. Az oroszlánosok szurkolói pedig
bizakodhatnak a dicsõ visszavágás reményében.
Oláh Krisztina

Dél-Afrikai
Világbajnokság
2010
EURÓPAI ZÓNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Málta
Luxemburg
San Marino
Liechtenstein
Észtország
Andorra
Feröer-sz.
Montenegró


Albánia
Lettország
Szlovénia
Azerbajdzsán
Örményország
Kazahsztán
Ausztria
Grúzia
Izland

Magyarország
Moldova
Szlovákia
Wales
Bosznia-Hercegovina
Fehérorszország
Litvánia
Ciprus
Macedónia

Dánia
Svájc
Észak-Írország
Finnország
Belgium
Ukrajna
Szerbia
Írország
Norvégia

Svédország
Izrael
Lengyelország
Oroszország
Törökország
Anglia
Románia
Bulgária
Skócia

Portugália
Görögország
Csehország
Németország
Spanyolország
Horvátország
Franciaország
Olaszország
Hollandia

A csoportok gyõztesei kijutnak a VB-re, a legjobb nyolc második helyezetteket
pedig párokba sorsolják, és a párharcok gyõztesei jutnak ki a VB-re.
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KEREKASZTAL

MIBEN VAGY TEHETSÉGES?

www.avf.hu/xxi • ikszikszi@avf.hu

Talán zenében, irodalomban, fõzésben, sportban, érzelmekben, elõadó-mûvészetben, autóvezetésben, kézimunkában,
vagy idegen nyelvek terén ? Tehetség kell például ahhoz is, hogy rohanó világunkban kiegyensúlyozott életvitelt alakíthassunk ki magunknak, szeretteinek. Aki olyan munkát választ, amit szívesen végez, rengeteg idegességtõl, félelemtõl és
feszültségtõl óvhatja meg magát. A Kerekasztal decemberi számában arra voltunk kíváncsiak, hogy Ti, diákok miben
tartjátok magatokat tehetségesnek. Véleményetek szerint feltétlenül abból csinálsz karriert, amiben tehetséges vagy?
Például egy jól teniszezõ ember, törvényszerûen teniszcsillagként fog az életben befutni? Vagy ezen tehetségét jól leplezendõ öltönybe bújva fogja élni mindennapjait? És az örök kérdés: nincs tehetség karrier nélkül, vagy nincs karrier
tehetség nélkül? Rengeteg kérdés, amire remélem mind-mind választ kapok tõletek! Ha szeretnétek velünk megosztani
észrevételeiteket, javaslataitokat az ikszikszi@avf.hu e-mail címen ezt bátran megtehetitek!
Karlik Veronika

Május óta tanulok hastáncolni, és úgy gondolom, megtaláltam azt a mûfajt, amely igazán illik a személyiségemhez. Feltölt energiával, ez egy életstílus számomra. Szeretném profi szinten elsajátítani, mivel nagyon
közel áll hozzám, ám addig még sokat kell
tanulnom és rengeteget gyakorolnom. Nem
tudom, hogy tudnék-e karriert befutni táncosként a jövõben, de természetesen a legjobbat szeretném kihozni magamból, így
mindenképp megpróbálom. A karrier és a
tehetség nem lehetnek meg egymás nélkül.
Ha valaki tehetséges, az magában foglalhatja, hogy képességeit kihasználva, tudatosan
építi karrierjét. Amennyiben karriert tudott
befutni, bizonyára tehetséges. A tehetség fogalmába számos tulajdonság beletartozhat,
de ha felismerjük, hogy hogyan tudjuk felhasználni képességeinket a célunk elérésének érdekében, mindenképp tehetségesek
vagyunk.
Csepeli Nikolett Réka
GM/N/I.
Szerintem a karrier nem feltétlenül tehetségfüggõ, bár kétségtelen hogy részét képezi. Szerény személyem tehetsége talán abban
mutatkozik meg, hogy jól tudok együttmûködni másokkal, nyitott vagyok. Nem szeretek a központban lenni, de kiváló háttérjátékos vagyok. Azt gondolom, hogy ha valaki például tehetséges táncos, nem biztos, hogy
versenytáncos válik belõle késõbb. Adott szakmában, hogy karriert csináljunk több dologra
is szükségünk van. Csak elsõsorban a tehetségre, de elengedhetetlen a kitartás, elhivatottság
és a szorgalom is. Természetesen, mint minden
másban, a szerencse itt is fontos szerepet játszik az életünkben.
Magony Maja Mariann
VSZ/N/IV.
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Úgy gondolom, hogy a karrierépítéshez mindenképpen szükséges a tehetség. Ahhoz,
hogy valaki sikeres legyen, és elismertségre
tegyen szert, tudnia kell, mi az, amiben jó,
esetleg jobb másoknál. Ha nincs is kiemelkedõ tudása, még érhet el komolyabb sikereket, csak tudnia kell eladni magát. Elõfordulhat, hogy a szerencsén múlik, hogy
bekerülj egy olyan pozícióba, ahonnan már
gyerekjáték feljebb lépkedni a ranglétrán.
Szerintem nagyon is fontos a tehetség, de
sokszor mázli kell ahhoz, hogy ezt másnak
is megmutassuk.
Rittling Rita
GM/N/II.
Sokáig sportoltam versenyszerûen és jó
eredményeim voltak, úgy gondolom, a sporthoz mindenképp van tehetségem! Mivel az
ajánlatokat és a lehetõségeket nem használtam ki, nem lettem élsportoló, tehát nem abból lett a karrierem! Ezt utólag nagyon sajnálom. Véleményem szerint bizonyos dolgokhoz nem feltétlenül szükséges a tehetség.
Elég, ha valaki kitartó, szorgalmas, jó a
stressztûrõ- és döntéshozatali képessége!
Tehát, ha megfelelõek a személyiségjegyei
és tulajdonságai, akkor is szép karriert futhat be!
Révész Edit
VSZ/N/IV.
Amióta az eszemet tudom, imádok történeteket kitalálni, megírni és megosztani õket
másokkal, és egyik nagy álmom, hogy író
leszek. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson a mai világban, nem elég pusztán
a tehetség, vagy egy álomkép a jövõrõl. Véleményem szerint, ha íróként szeretnék hírnevet szerezni, karriert felépíteni, éppúgy,
mint más területeken, nagy adag szerencsére
is szükségem van. A megfelelõ helyen kell
tartózkodnom a megfelelõ idõben, és azzal
is tisztában kell lennem, hogy milyen igényeik vannak a vevõknek, hiszen be lehet
robbanni a köztudatba egyetlen könyvvel
is, ha az elnyeri az olvasók tetszését
Donáczi Roxána
GM/N/I.

Véleményem szerint nincs karrier tehetség
nélkül. Hiszen, hogy építhetne valaki karriert olyan szakterületen, amihez nincs tehetsége. Például, ha valakinek nincs érzéke a
zenéhez, abból valószínûleg nem lesz énekes. Manapság már vannak karrier-tanácsadók, ahol az ember fia vagy lánya tanácsot
kaphat, hogy mely területen lehet sikeres. Ezt
nagyon jó dolognak tartom, mert lehet, hogy
magunktól nem is jönnénk rá, hogy milyen
rejtett tehetség lakozik bennünk, ám egy tanácsadóval való beszélgetés után megvilágosodhatunk saját tehetségünkrõl és karrierépítési lehetõségeinkrõl.
Csongrádi Erika
GM/N/I.
Az ÁVF-en töltött tanévek alatt már belekóstoltam a színészi pályába. Mára már ilyen
irányban tanulok, rengeteg darabban szerepelek. Nálam kiderült, hogy a színjátszáshoz
és az énekléshez értek valamicskét, és most
úgy tûnik, hogy musicalszínészként fogom
egy ideig tengetni az életem. Igen, én azzal
foglalkozom, amiben igazán jó vagyok. Kipróbáltam sok mindent, nehéz és göröngyös
út vezetett idáig, de megtaláltam a helyem.
És csak azt tudom mondani mindenkinek,
hogy keressen valamit, amiben igazán jó.
Higgyék el, érdemes. Nem szeretek befejezetlenül hagyni semmit sem, így azt sem tartom kizártnak, hogy a tanulmányaimat is befejezem majd. Végezetül pedig sok sikert
kívánok az álmok megvalósításához!
Cseh Adrienn
VSZ/N/III. (passzív)
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Milyen út vezetett a Sió-Eckes Kft. ügyvezetõ
igazgatói pozíciójáig?
Hosszú és kanyargós, habár nem volt göröngyös. Eredeti végzettségem közgazdász, a Budapesti Közgazdasági Egyetemen diplomáztam
1978-ban. Pályámat a Külkereskedelmi Minisztériumban kezdtem, amely jó alapozás a késõbbi feladatokhoz. Öt év után váltottam a vállalati
szférába: Bábolnára mentem, ami akkor a magyar mezõgazdaság zászlóshajója volt. Három
évet Moszkvában dolgoztam a cég irodavezetõjeként, utána kettõt az Agrária Külkereskedelmi Iroda igazgatójaként. Élvezetes, érdekes
szakmai feladatokkal teli idõszak volt. 1988-ban
nagy váltás történt: elnyertem a McDonalds magyarországi vállalatának igazgatói pozícióját.
Tíz évig voltam a cég elsõ számú vezetõje, én
irányítottam a terjeszkedését, a rendszer kiépülését, a franchise hálózat kialakítását. 1998-ban
egy sikeres nagyvállalatot hagytam magam
mögött, hetven étteremmel, milliárdos forgalommal, és több mint 2000 alkalmazottal. Fan-

Mit tudhatunk a családjáról?
Nõs vagyok 32 éve, még egyetemistaként házasodtunk össze. Feleségem jogász, bíróként dolgozik a Fõvárosi Bíróságon. Gyerekeink már nagyok, ha nem is teljesen felnõttek.
A lányom 23 éves, az idén diplomázott az
IBS-en, Barcelonában dolgozik egy amerikai cég európai központjában, marketing
asszisztensként. Fiam 20 éves, másodéves a
BME GTK-n, Médiakommunikáció szakon.

Fazekas Endre,
a Sió-Eckes Kft. ügyvezetõ igazgatója
tasztikus idõszak volt, a mai napig örömmel gondolok vissza rá. Rengeteget tanultam ebben az
idõszakban, megértettem a nagy multinacionális vállalatok gondolkodását, kultúráját, munkaszervezését. 44 évesen keresett meg az EckesGranini  a Sió-Eckes Kft. tulajdonosa , hogy
vegyem át a cég vezetését. Jó pillanatban érkezett, érdekes ajánlat volt, valódi kihívással, feladattal, így belevágtam. Az elmúlt kilenc év ta-

pasztalatával is azt mondom: jó döntés volt, mert
az életemnek egy új, talán még érdekesebb szakasza kezdõdött.
Mi a sikerük titka? Hogyan lett a
Sió-Eckes Magyarország vezetõ
gyümölcslé-gyártója?
A Sió-Eckes Kft. reneszánsza 1992 decemberében kezdõdött, amikor az Eckes-Granini megvásárolta. Szakmai befektetõként meghonosította a Nyugat-Európában mûködõ kereskedelmi eszközöket, gyakorlatot, új alapokra helyezte a marketinget, és egy teljes technológiai cserét hajtott végre. A cég legnagyobb értéke a SIÓ
márka volt, amire különös figyelmet fordított.

A SIÓ gyümölcslevek a múltban is minõségükrõl, ízükrõl voltak ismertek, de a minõségbiztosítás új rendszere, a megújult
receptúrák, a technológiai fegyelem megalapozták a stabil kiváló minõséget. A tudatos
márkaépítés, marketing és értékesítési stratégia, disztribúció együttesen eredményezték, hogy a SIÓ márka évek óta stabilan piacvezetõ. A SIÓ mellett nagyon fontos, és a
prémium termékek között meghatározó a Hohes C  anyacégünk eredeti német márkája ,
amely vitathatatlanul a legkiválóbb 100 % Juice a magyar piacon. A termékeken kívül meghatározó az a csapat, amelyik
Siófokon dolgozik és elkötelezett a cég és a márkák iránt.
Hogyan telik egy átlagos munkanapja?
A hét munkanapjaiból kettõthármat Siófokon, a többit a budapesti irodában töltöm. Szeretem a korai kezdést, frissen kipihenve gyorsan, hatékonyan lehet dolgozni, így általában 8-kor kezdek. Siófokon többnyire egyeztetések, irodai kötelezettségek várnak, illetve a termeléssel összefüggõ kérdések. Az elmélyülést, zavartalan odafigyelést igénylõ
feladataimat reggelre tervezem, a megbeszéléseim, tárgyalásaim 10-11 óra után kezdõdnek. Általában nyolc-tíz órát dolgozom. Budapesten többnyire tárgyalásokkal telnek a
napok, hiszen a legtöbb partnerem itt tartózkodik, és idekötnek a banki, egyéb üzleti és
társadalmi kapcsolatok is. A marketing és
értékesítési tárgyalások, egyeztetések szintén Budapesten zajlanak.

Hogyan egyezteti össze a munkáját
és a magánéletét?
Eddig mindig sikerült, és azt hiszem jól. Fontos, hogy tudja az ember helyén kezelni a
dolgokat, hiszen az elmulasztott családi élményeket, a gyerek fürdetését nem pótolhatja a szakmai siker. Az üzleti élet egyébként
sem a háláról szól. Megadni a királynak, ami
a királyé , de nem életünket és vérünket.
Olyan feladatot szabad vállalni, amivel meg
tudunk birkózni, ahol nem nagy a zakó,
mert a kudarcos ember hazaviszi gondjátbaját, és semmiben sem leli örömét. Kiváló
munkatársak, szakmailag felkészült, emberileg kiemelkedõ, jól motivált kollégák a kulcsa annak, hogy maradjon idõ a magánéletre
is. Én élek a hobbimnak, a motorcsónaknak,
élvezem a Dunát, egy jó színházat, koncertet
 és a vállalat eredményei szerint a munkámat sem végzem rosszul. Arányérzék, egyensúly.
Milyen terjeszkedési, növekedési
lehetõségeket lát a Sió-Eckesnél?
Az alkoholmentes italok piaca átalakulóban és
dinamikus fejlõdésben van, ami jó alap egy sikeres és növekedésen alapuló stratégia megvalósításához. A fogyasztói igények állandó változása, új termékeket, szegmenseket hív életre,
változik a csomagolás, a technológia is. Saját
lehetõségeink maximális kiaknázását a hazai piacban látjuk, és stratégiánk alapja a brand business, ami a SIÓ-n és a Hohes C-n alapul komoly növekedési potenciállal. Optimistán nézünk a jövõbe.
És mik az Ön személyes jövõbeli tervei?
Hamarosan ismét egy tíz éves periódus végéhez közeledek  felteszi magának az ember a
kérdést, hogyan tovább. Ma úgy látom, vannak
még feladataim a Sió-Eckes Kft-nél az elkövetkezõ évekre, a terveim határozzák meg a cég
következõ néhány évét, amit szeretnék végrehajtani. Amint úgy érzem, hogy vezetésem nem
hajtóereje, hanem akadálya a sikernek, átadom
a stafétát a mellettem dolgozó nagyon tehetséges, felkészült munkatársaim egyikének.
Amennyiben ez bekövetkezne, a felhalmozott
 és a gyakorlatban is igazolt  tudást, tapasztalatot és menedzsment-ismeretet saját vállalkozás keretében kamatoztatnám. Ez azonban a
B-terv, egyelõre a jövõmet a SIÓ-nál képzelem
el még néhány évig. De ez nem csak tõlem függ,
hiszen a tulajdonos elvárásainak is folyamatosan meg kell felelni. Ilyen a menedzser élete 
még akkor is, ha õ az elsõ számú vezetõ.
Papp-Kuster Ádám
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KARRIER

Tudatos karrierépítés (1. rész)
Nekem olyan állás kell…
A pályakezdés elsõ éveiben gyakran fogalmazódik meg: Tanultam,
dolgoztam, itt is, meg ott is, kipróbáltam ezt is, meg azt is, de ahelyett, hogy megtaláltam volna a nekem való munkát, már egész jól
meg tudom magyarázni, mit, miért nem szeretnék csinálni.
Valóban, egyre több fiatal esetében ellentmondásos ez a lista: középiskolásként vagy rögtön azt követõen szerzett OKJ-szakképesítés(ek)
egész sora; akár egymással párhuzamosan folytatott vagy éppen félbehagyott, egyetemi, fõiskolai tanulmányok; diákmunkák, valódi vagy
hospitálás jellegû szakmai gyakorlatok, de nem ritkán igazi állások,
vagy akár piacképes diplomák is rákerülnek.

Álmok és ambíciók
Ki nem kíván több lenni, mint amennyi?  teszi fel a kérdést Lope
de Vega. A válasz bennünk, ambícióinkban rejlik. Érdemes tudatosí-

tanunk, mit is jelent a szó: ambíció. Fordíthatjuk törekvésnek, hiszen
a mögötte lévõ ige jelentése: éleszt, élénkít (animate). Az ambíciót a
mentális erõvel, pozitív elõjellel felruházva a büszkeséggel, önérzettel is gyakran azonosítjuk. Ambícióink tetten érhetõk a versengésben, a nyerési vágyban, és megnyilvánulnak a szándékban, a szenvedélyben. Mindennapjainkban az ambíció szót többnyire valamilyen
jelzõs szerkezetben használjuk: címkézünk, tipizálunk vele. Megkülönböztethetünk például szakmai, alkotói, politikai és szülõi ambíciókat. Mindezen ambícióinkat a genetikus adottságok, a társadalmi
különbségek, de leginkább a családban, a kortárs csoportban, szituációk befolyásolják. Az ambíció önmagában véve nem jó vagy rossz,
hanem attól függõen, hogy mi a kitûzött cél, és milyen módon, mekkora energiával törekszünk annak elérésére, vezethet kiteljesedett,
örömteli élethez vagy zsákutcák, kudarcok sokaságához
Árvai László
Forrás: www.allas-start.hu

Karrier Expo, Állásbörze
Bizonyára már hallottatok róla, az õszi Karrier Expo-n  amelyet a
Budapesti Corvinus Egyetem rendezett 2007. november 6-7-én 
közel 100 munkáltató kínált legalább 1000 állást és szakmai gyakorlatot diplomázóknak, friss és fiatal diplomásoknak.
A legkeresettebbek a pénzügy, számvitel, az informatika, az értékesítés és a HR területek diplomásai. A top 10-es listán azonban még
szerepelnek a logisztikai, az adminisztrációs, a kontrolling, a marketing és a mûszaki területek is. A munkaadók többsége szakmai
gyakorlatot is ajánl a teljes és részidõs állások mellett.

www.avf.hu/xxi • ikszikszi@avf.hu

A Karrier Expo több, mint állásbörze, hiszen felkészítõ programjai
segítenek abban, hogy eligazodjatok a munkaadók elvárásai és az
általuk alkalmazott kiválasztási technikák között, jobban megismerjétek a cégeket, és önmagatokat is. A két nap alatt cégprezentációk,
önéletrajz- és karrier tanácsadás, próbainterjúk és céges tesztek várták az érdeklõdõket.

A HVG Állásbörzéje 2007.
október 30-31-én került
megrendezésre a SYMA
Sport- és Rendezvényközpontban. A rendezvényre a
mérnöki, gazdasági, informatikai, természet- és bölcsészettudományi területen végzõs vagy néhány éve végzett szakembereket várták. Az érdeklõdõk több szakmai elõadás közül választhattak. Tesztelhették magukat egy próbainterjún, grafológus segítségével közelebbi képet kaphattak önmagukról.
Mindkét rendezvényen híres, vezetõ vállalatok képviselték magukat.
Úgy vélem, akinek lehetõsége adódik, mindenképpen látogasson el
egy ilyen rendezvényre.
Rittling Rita

Az ÁVF pályakövetési vizsgálata
az összes eddig végzett hallgatók megkeresésével
Az Általános Vállalkozási Fõiskola most elõször végzett pályakövetési vizsgálatot végzett hallgatói körében. Ez egy lehetõség az intézmény számára, hogy még jobban bemutathassa magát a továbbtanulni vágyó fiataloknak és a végzetteket foglalkoztató munkaadóknak. Az egyre növekvõ versenyhelyzetben helytállni nehéz feladat, ám úgy gondoljuk, hogy nincs annál megfelelõbb eszköz önmagunk megismerésére, megismertetésére, mint megkérdezni végzett hallgatóinkat, akik az általunk nyújtott tudás segítségével mérettetnek meg a munka világában. Õk tudják igazán, hogy mik képzésünk erõsségei, hiányosságai, mire lehetünk büszkék, miben kell
fejlõdnünk.
Mivel a vizsgálat kiterjedt az összes 2006-ig végzett hallgatóra, ezt a
lehetõséget szerettük volna felhasználni az ÁVF Öregdiák Baráti Kör
felállítására.
A most elsõ alkalommal elvégzett vizsgálatunkban a Fõiskolán végzettek közül 1539 2000-2006-ban végzett hallgatót értünk el kérdõívünkkel. A kérdéseinkre kapott válaszok alapján legfontosabb megállapításaink az alábbiak:
• A végzettek felének már a képzés idején sikerült állást találnia,
az átlagos elhelyezkedési idõ 2,6 hónap.
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• A Fõiskolán végzettek a szellemi foglalkozásúakra vonatkozó
országos átlagot meghaladó havi keresetet mondhattak magukénak
2006-ban.
• A végzettek 79,6%-a teljesen vagy részben szakmájában dolgozott.
• A végzettek 23,2%-a töltött be valamilyen vezetõ beosztást,
89,9%-a elégedett volt munkahelyével 2007. február 1-jén.
• A végzettek 89,0%-a ajánlja az ÁVF-et a továbbtanulni vágyó
középiskolások számára, 83,9% pedig ajánlja olyanoknak, akik munka
mellett kívánnak gazdasági felsõfokú végzettséget szerezni.
• A képzés legnagyobb erõssége a gyakorlatorientáltság.
A végzettek 61,3%-a szerint a bázisintézmény-program keretében a
partnerintézménynél eltöltött 4-5 alkalommal szerzett gyakorlati tapasztalat jól kiegészíti az elméleti tudást.
A kötelezõ szakmai gyakorlati programot a végzett hallgatók sikeresnek ítélték, az ott szerzett gyakorlati tapasztalat jól kiegészíti az
elméleti tudást, így ítélte meg a végzettek 60,3%-a.
A teljes anyag késõbbiekben megtalálható lesz a Fõiskola honlapján.
Fortuna Zoltán,
Karcsics Éva,
Kõrösligeti Zsuzsa

MAPPA

2007. december

Család? Karrier?
Mindkettõ? Egyik sem?
Tökéletes recept nem létezik, hogy hogyan hozható
egyensúlyba a hivatás gyakorlása és a családi élet
harmóniája. Ez megoldhatatlannak tûnõ probléma.
Induljunk ki a karrier szó angol eredetébõl! A carriageway úttestet
jelent, s folytonosságot idéz elénk. Eredetileg elõrehaladó, folyamatos útvonalat jelentett. A karrieren sokan még ma is a vállalaton belüli, felfelé irányuló mozgást értik, bár a karrier tartalma változáson
ment keresztül.
Többféle csoportba sorolhatók ezek a karrier utak. Hall (1985.) angol kutató szerint beszélhetünk tradicionális, korai felfutású, professzionális, helyét keresõ akciós vagy helyzetkarrierrõl és még sorolhatnánk.
Kiemelném a Mommy-track elnevezésû karriert. Hogy mit is takar a kifejezés? Ez a dolgozó nõk számára elnevezett karrierút az
angolszász irodalomban. A lényege három pontban összefoglalva a
következõ:
1. A szervezetek osszák két csoportba nõi alkalmazottaikat. Az egyik
csoportba azok a nõk kerüljenek, akik számára a karrier az elsõdleges, a másikba pedig azok, akik a családot és a karriert egyformán
fontosnak tartják.
2. Az elsõ csoportba tartozóknak ugyanolyan elõmeneteli lehetõséget kell teremteni, mint a férfi munkatársaknak.
3. A második csoportba tartozóknak olyan karrier utat kell tervezni,

amely lehetõvé teszi számukra, hogy több idõt tölthessenek családjukkal. A szülés és gyereknevelés idõszakában így a nõk szabadságra
mehetnének, vagy részmunkaidõben dolgoznának. Természetesen
ennek megfelelõen lassabban haladnának elõre szakmai pályájukon,
és kevesebb fizetést kapnának, amíg vissza nem térnek teljes munkaidõs beosztásukhoz.
A Mommy-track elõnyei közé sorolják, hogy a szervezet így megtarthatja azokat a nagy szakmai felkészültséggel rendelkezõ dolgozóit, akik egyébként a család iránti elkötelezettségük miatt elhagynák a vállalatot.
Tehát léteznek ilyen lehetõségek, a nõk mégis attól tartanak, hogy
nem egyeztethetõ össze a karrier és a család. Valószínûleg ennek
köszönhetõ, hogy az elmúlt években a gyermekvállalás idõpontja
rohamosan tolódni kezdett. Ma már átlagosnak számít az, ha egy nõ
harmincas éveiben ad életet elsõ gyermekének. Ekkorra jó esetben
már bejáratott munkahelye és megbecsült pozíciója van.
Egy online felmérésbõl kiderül, hogy a legoptimistábbak a francia és
az angol munkavállalók, ugyanis 72, illetve 60 százalékuk szerint jó
idõbeosztással, nagy energiaráfordítással megoldható a szakmai és a
privát élet összehangolása. Az osztrák és cseh dolgozók szintén bizakodóak, hiszen 55 százalékuk sorolható az elõbbi csoportba.
A magyar munkavállalók eléggé borúlátónak bizonyultak, hiszen
csupán 40 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a család és a karrier
nem zárja ki egymást, a maradék 60 százalék szerint gyermekvállalás
esetén, az apának vagy az anyának fel kell adnia a karrierépítést.
A témát megközelíthetjük optimistán és pesszimistán is, de saját tapasztalatokat kell gyûjtenünk! Lehet, hogy nekünk sikerül, ami sokaknak nem ?!
Szegõ Alexandra

Mindenkinek van egy álma… de hogyan?
– avagy a karriertényezõk szerepe az elõrejutásban
Mindannyian törekszünk a sikerre. A célok mindenkinél elég szubjektívek, hiszen az emberek egyénenként mást és mást tekintenek
sikernek, más-más módon igyekeznek azt elérni, ki kevesebb, ki nagyobb sikerrel. Vannak azonban olyan általánosan elfogadott tényezõk, amelyek megléte, vagy hiánya befolyásolhatja az eredményt.
Elsõ tényezõként a személyes tulajdonságok említhetõk. Ezek egy
része tanult, másik része velünk született képesség, készség. Feltétlenül idesorolhatóak azok a jellemzõk, amelyek meghatározzák a személyiséget, s amik megalapozhatják a késõbbi sikereket: a jó kommunikációs készség segítségével bármit el tudunk adni  többek között magunkat is, a problémamegoldó képesség átsegíthet számos kilátástalannak tûnõ helyzeten, akárcsak a gondolkodásmód. Mindehhez társulhat a motiváltság, ami kimagasló eredmények elérésére sarkallhat, s megfelelõ mértékû önbizalom és önismeret segítségével megvalósíthatóak mindazok a víziók és célok, amiket teljesíteni szeretnénk.
Egy másik elhanyagolhatatlan összetevõ a tudás. Ezen a ponton kap
hangsúlyt a szakmai felkészültség, az önfejlesztési hajlam és a tanultak gyakorlati megvalósítása is.
Ezek azok az elemek, amikért a legtöbbet kell tanulnunk, a legnagyobb mértékben el kell sajátítanunk az anyagot. További fontos
tényezõ a kapcsolati háló; sokak szerint manapság az egyik legfontosabb faktora a karrierépítésnek. Ez olykor velünk született (családi
háttér), sokszor az érvényesülés egyik lehetõsége, de mindenképp a
kapcsolatteremtõ képességen alapul. Ezzel szorosan összefügg a kel-

lõ információ megléte a versenytársakról, a munkakörnyezetrõl, bármirõl, amit fel tudunk használni a siker érdekében.
További szereplõ a tõke és a szerencse is. A befektetett energia mindig
megtérül, ha kellõen jó szelek fújnak. Nagyon sok múlik az idõzítésen és
sokszor még több a véletlenen. Mindehhez az kell, hogy felismerjük a
lehetõségeket, merjünk kockáztatni és az optimista hozzáállás sem elhanyagolható. Mindezekhez persze kiváló segítséget adnak a humán tényezõk, mint például a támogatás  családban és munkahelyen -, valamint a kellõ motiváltság. De nemcsak a Mit? kérdés a fontos, hanem a
Mikor? is, tehát az idõzítés.
Az elõbb felsoroltak mind-mind az egyén oldaláról vizsgálta a tényezõket. Van olyan vélemény, amely szerint a sikeres karriernek három alapvetõ összetevõje lehet  a munka szempontjából: a tartalom, amely a
legvonzóbbnak ítélt szakterületen végzett feladatokat és a felelõsséget
együtt jelenti, a munkafeltételek, amely a szervezet jellegét, méretét, a
munkarendet, az idõbeosztást, a szûkebb értelemben vett munkakörülményeket, a munkahely földrajzi elhelyezkedését, a leendõ munkatársakat is jelenti, a munkabér és javadalmazás, amely a keresetet és az
egyéb juttatásokat foglalja magában.
Sok minden lehet a siker titka. Természetesen ezek általános elvek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben mégis mind hozzájárulnak a személyes
céljaink eléréséhez. Mindenki válogassa ki a maga számára fontosnak
tartott elemeket, aztán merjünk álmodni és közben építsünk karriert!
Forrás: Emberi Erõforrás Gazdálkodás
terepgyakorlat jegyzetei alapján, 2006.
Majoros Mónika
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A Godot Dumaszínház Budapest
elsõ <stand-up comedy clubja>, amely
egyrészt a magyar kabaré évszázadnyi hagyományait, Nagy Endre örökségét viszi tovább,
másrészt a világszerte elterjedt stand-up
comedy-t honosította meg Magyarországon,
immár több mint három éve  olvasható a
Godot honlapján. Amit röviden el kell képzelni ezzel kapcsolatban, az egy ember, egy
mikrofon és a közönség. Költség-hatékonynak tûnik, nem? Kiállhatsz a szabadidõ gatyádban, a nagyi által kötött pulcsiban és gumicsizmában is, nem a speciális effektek számítanak, egyedül csak az, hogy vicceset mondasz-e vagy sem. A közönség pedig kíméletlenül nem nevet, ha unalmas vagy veszélyes szakma. J

A Godot és K.A.P.
A Deák térnél járunk és az egyik sarkon betérünk egy étterembe. Asztalt kellett foglalni
ugyanis az elõadáshoz. Egy pincér fogad
minket, elkísér az asztalhoz és étlapokat tesz
elénk. Mindenhol víg asztaltársaságok, gõzölgõ fõételek, nem is értem... Körbelesek,
hátha valahonnan nyílik egy ajtó, amin keresztül eljutunk abba a helyiségbe, amit el-

Kísérlet
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Messze van már az úttörõk kora, a mi generációnk már nem is tudja,
mi az. Talán a szülõk elmondása alapján, vagy a lomtalanításkor
megtalált kis évkönyv olvasgatása kapcsán lehet róla némi fogalmunk,
de a hatóságilag kiadott éljünk közösségi életet jelszó számunkra
ismeretlen. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna közünk hozzá. Valamelyikõtök biztos rendszeresen focizott gimi után a haverokkal, színjátszókörös, énekkaros volt, vagy szervezte a suliújságot
az osztálytársaival. Töri szakkör, fotószakkör, kiállítás, felolvasó-est,
tini disco, valamilyen formában belopakodott a kultúra, a tudomány,
a sport, a közösségi élet a délutánokba.
Felvetõdik a kérdés, hogy mennyiben változunk mi és mennyiben
változik az élet körülöttünk, hogy fõiskolás korunkra hagyjuk ezt
kiveszni a mindennapjainkból. Az önszervezõdés hiánya a probléma
gyökere? Lehet erre is fogni. Ebben a korban már természetes módon leszûkül, vagy szebb szóval élve, specifikálódik az érdeklõdési
körünk. A szakunkhoz és a mélyebb megismerést kívánó témákhoz
kapcsolódóan szervezõdhetnének beszélgetések, szakkörök a szakterületen illetékes meghívott vendéggel. Persze, ha van rá igény. Ha
megfogalmazódik az igény a hallgatókban. De csak ez lenne a nyitja? Azt is figyelembe kell venni, hogy 3 év rövid idõ változtatni egy
gépezet fogaskerekeinek forgási irányán. A gépész dolga lenne ez,
nem a gépezet által hajlított és megformált fémlemezeké.
Persze a sorsunk a kezünkben van. Formáljatok igényt hasznos és
fejlesztõ programokra, mert nemcsak az elõadások adnak tudást, hanem egy témáról átvitatkozott délután is.
Lengyel Brigitta

képzeltem magamnak. Tudjátok: félhomályba veszõ kávézóasztalok, cigarettafüstbe burkolt rezignált közönség, egy világos fénynyalábbal kivilágított kis színpad, egy mikrofonállvány, mögötte pedig a Vicces Ember. Ehhez képest kicsi színpad, tömött étterem és
feszült várakozás hogy milyen lesz az íze
annak a fura nevû limonádénak, amit rendeltem. Na jó, meghagyom a viccelõdést a standup comedy szakértõinek. Nézzétek meg õket
élõben, ehhez pedig bõvebb infókat gyûjthettek a www.godot.hu honlapról.
Folytatása következik a 15. oldalon.

Álom az
Arénában
Az elsõ igazán hideg téli, vagy inkább késõ õszi
este volt. Emlékszem, mert már akkora volt a
dugó és a tolongás az Aréna környékén, hogy
nagyon messze sikerült parkolnom, és összefagytam, mire odaértem
a piros bejárathoz. Ahhoz a bejárathoz, mely a világ egyik legigényesebb, leglátványosabb show-jához biztosította a belépést, a Cirque
du Soleil  Deliriumhoz.
Az Arénában már megszokott félórás laza színházi késés után elkezdõdött a show, és úgy magával ragadta az embert, hogy csak arra
lettünk figyelmesek, hogy eltelt két óra és üvöltve tapsolunk. De mirõl
is van szó? A Cirque du Soleil egy francia társulat, nemzetközi gárdával, akik jórészt profi táncosok, cirkuszi artisták, zenészek és énekesek. Az összes mûfajt sikerült valahogy úgy összekeverni, hogy a
Delirium tényleg olyan, mint egy álom, melybõl az ember nem tud
felébredni. Persze meg kell említeni azt is, hogy az elõadók tudását
kiegészíti a sehol sem látott látványvilág, színpadtechnika, melyért 
ki hitte volna  egy magyar színpadmester a felelõs. A baj ezzel,
hogy nem lehet leírni, milyen is. Látni kell. Akár DVD-n is.
Az estével mindenesetre csak két probléma volt. Az, hogy villámgyorsan eltelt a két óra, illetve az, hogy vissza is kellett gyalogolni a
kocsihoz abban a bizonyos hidegben
Bartos Gábor

Ajánló-m
Csillagzene

Néprajzi Múzeum  2007. december 15-én
16 órától 02 óráig
Adventi éjszaka a Hangzó Helikon sorozat
elõadóinak közremûködésével (Sebestyén
Márta és Gryllus Dániel, Kaláka Együttes és
Gryllus Vilmos, Lovasi András, a Palya Bea
Kvintett). Az épület elõtt és a múzeumban
karácsonyi illatok, sajt- és borkülönlegességek, valamint karácsonyi vásár várja a nagyközönséget.
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 A sátán macskája

Egy Kiss Erzsi Zene koncert

Péterfy Bori és
a Love Band koncert

39. Magyar Filmszemle

Premier 2007. december 20-án

Trafó  2007.12.27. 20:00
Az Amorf ördögökbõl verbuvált tagok sûrû
és energikus anyagára lehet lebulizni a karácsonyi lakomákon felszedett felesleget.

Trafó  2007.12.28 20:00
Hagyományos évbúcsúztató koncert.

Millenáris
 2008. január 29  2008. február 5.
Web: www.szemle.film.hu

KULTÚRA

2007. december

Ami az elõzõ oldalon említett élményemet illeti, külön meglepetésként hatott a humoristákat felkonferáló, majd záró mûsorszámként
szintén fellépõ Kovács András Péter, akit már a Fábry Show-ból is
ismerhettek, valamint elõzõ iskolámban engem fél éven keresztül
oktatott Jogi alapismeretekre. Már az órákon is megmutatkozott
a humora, mégsem gondoltam volna, hogy egy októberi vasárnap este
õt látom a színpadon sztorizni. Még szerencse, hogy az akkori osztályom
nem szolgált számára kifacsarható, kritizálható, nevettetésre alkalmas
történetekkel!
A decemberi szám fõ témájával kapcsolatban kérdeztem õt karrierjérõl,
a stand-up comedy-hez vezetõ útról és a boldogság-keresésrõl.
n Milyen karriert tud befutni az,
aki a stand-up comedy-nek
szenteli az életét?

n Dolgozol még jogászként? Ha nem, akkor ezt
egyszerûen pályaelhagyásként éled meg,
vagy fejlõdésnek/visszafejlõdésnek?

Amerikában egy bevált ranglétra mûködik: valaki elkezdi kis standup klubokban, majd jöhetnek a nagyvárosok bejáratott helyei, a helyi
tévécsatorna, aztán országos tévéhálózat, majd az illetõnek vagy önálló
showmûsora lesz (mint nálunk Fábry Sándornak),
vagy Jóbarátok-szerû sorozatokban tündököl, végül pedig hollywoodi vígjátékszínész lesz (mint
Eddie Murphy, Richard Pryor vagy a legfrissebb
példa Dane Cook a Kabalapasiban).
Késõbb jöhetnek drámaibb filmszerepek (mint
Robin Williams, Jim Carrey, Will Smith). Közben
pedig végigturnéznak egy 300 millió fõs, 52 államos országot, teli stadionokkal, legvégül pedig elveszik a nevelt lányukat (Woody Allen).
Magyarországon csak egy stand-up klub van, a Dumaszínház; ha más helyek stand-up-ot akarnak, akkor minket hívnak. Ha aztán itt megállod a helyed,
jöhet a Rádiókabaré (mert az még létezik ám!), és
késõbb akár az RTL Klubban is szerepelhetsz(!!!),
és akkor elhívnak céges bulikra, termékismertetõkre és falunapokra, és a tájékozott reggeli tévémûsor-vezetõk megkérdezik tõled, hogy mióta énekelsz. Szóval a stand-up
comedy-ben nem a ranglétra az öröm. Hanem a közönség megnyerése
estérõl estére: õk voltak többen, de megint én gyõztem.

Még dolgozom, ha már megküzdöttem érte, de a hangsúly már kétség kívül a humoron és a kreatív munkákon van. Fejlõdésnek élem
meg, mert egy szakma mellett még megtanultam másik kettõt.

n Erre a pályára születni kell, vagy lehet
irányított lépéseket tenni a viccessé váláshoz?
Fiúnak kell születni (nõi humorista elvétve akad), intelligensnek és
kívülállónak: mindent és mindenkit, beleértve magadat is, folyamatosan kívülrõl látsz. Ez sokszor átok, de mi ebbõl a fogyatékból
élünk. Emellé persze kell egy csomó szorgalom, sokat kell olvasni, látni,
hallani, állandóan hegyezni kell a receptorainkat, és sok új dolgot kell
kitalálnunk, hogy aztán annak a hatvan százalékát kidobjuk, mert mégse
vicces. Olyanok vagyunk, mint a vadászok: jó az érzékünk, de gyakorolnunk kell a lövészetet, és folyamatosan célra kell tartanunk.

n Neked számít a karrier,
a folytonos felfelé kapaszkodás a
ranglétrán, vagy inkább az,
hogy jól érezd magad?
Amíg meg nem szereztem a diplomámat, jobban
aggódtam, mint most. Elõre felépítettem fejben a
következõ húsz évet, és számolgattam, mikor jutok
elõrébb, mikor mennyit fogok keresni, és mikor
jutok a csúcsra, ami minimum az ENSZ-fõtitkári
poszt. A számításaim aztán szépen lassan borultak,
és azt vettem észre, hogy az élet sokkal jobban tudja, mit akar velem, és sokkal nagyobb a fantáziája
is. Nyilván, ha megmakacsoltam volna magam,
akkor most egy nemzetközi ügyvédi irodában lennék infarktus-gyanús érzelmi analfabéta, de hagytam, hogy az élet
arra terelgessen, amerre épp kedve tartja, és hogy a lehetõségek maguktól találjanak meg. Azóta voltam ügyvédjelölt, egyetemi tanársegéd, kreatív író, producer, humorista, és még ki tudja, mi minden
leszek. Vannak emberek, akik egy dologban nagyon jók, azon kúsznak fölfelé, és saját jól elvégzett munkájuk mellett örömet ad nekik
az, ha mások is elismerik õket anyagilag és még jobb munkalehetõségekkel. Ma Magyarországon viszont nehéz így leélni az életet, sokan kényszerülnek 4-5 évente váltani, akár átképzéssel is. Nekem
szerencsém van, mert mindig jó lehetõségeket kaptam, felfelé kapaszkodással pedig már sem magamnak, sem másoknak nem akarok
bizonyítani. Marad az, hogy a becsületesen elvégzett munkával és az
érte járó tisztes díjazással jól érezzem magam. Ja, és hogy jó legyen a
lelkiismeretem. Szóval, hogy boldog legyek.
Lengyel Brigitta
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