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AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA

ÁVF-NAP
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Interjú dr. Papp Ottóval



BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

2  IKSZIKSZÍ  2009. MÁJUS www.avf.hu/xxi

Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Támogatóink, szponzoraink
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A Gellért téri Forma Női Torna Stúdió 2002-től várja kedves vendégeit Pilatessel, 
Prímatornával, Gerinctornával, Fit-ball, Pilates-ball foglalkozással, intimtornával, 
jóga és hastánc foglalkozással. További információk megtalálhatók a www.sportka-
pu.hu/forma oldalon.

A Piac & Profit magazin működésének 12 éve alatt folyamatosan 
növekvő ismeretségre, elismerésre tett szert. Alapvető feladatá-
nak tekinti, hogy a maga lehetőségein keresztül elősegítse a 
hazai gazdaság szereplői versenyképességét, piaci alkalmazko-
dását. Az olvasók által megszokott főként kkv-k információigé-
nyét kielégítő, gyakorlati üzletviteli tartalom mellett az üzleti 
életben tevékenykedő döntéshozók, tulajdonosok, menedzserek 
életmódjával kapcsolatos témákkal is foglalkozunk.

Budmil Zrt.

Avon Cosmetics Hungary Kft.

EDTA Kft.

Food-Ítás Kkt.

Két Mosu Kft. – Tassi halászcsárda

ELECTROLUX Lehel Kft.

Kiss és Társa Kft.

Monidekor Bt. 

International Gaster Media Trade Kft.

Szabó Katalin e.v. Biolabor Csepel

Domotherm Kft.

Tóbiás Kft.

ELMŰ Zrt.

Esztergomi Kick Boksz Szövetség

Glob Biliárd Poker Club

Ökonomus Kft.

KoronaPanzio Kft.

Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

ÁVF-NAP 2009



Május 6-án megrendezésre került főiskolánk 
rendezvénye, az ÁVF-Nap, 
melynek keretében a látogatók 
a megszokott órák és zh-k helyett szakmai 
és szórakoztató programokon vehettek részt. 

Különlegessége az idei napnak az állásbörze volt, ahol az érdeklődők 
kapcsolatot építhettek a cégek képviselőivel, de részt vehettek pró-
bainterjún, CV ambulancián, interaktív cégprezentációkon is. 
Ezen kívül előadások, kerekasztal-beszélgetések, foglalkoztató 
programok, divat-, tánc-, és sport bemutatók biztosították a kikap-
csolódást. Mindemellett lehetett nevezni póker, csocsó és darts ver-
senyekre, valamint lehetőség nyílt hennát és karikatúrát készíttetni. 
A legnagyobb sikert Kovács András Péter aratta, akinek poénjaitól 
mindenki jókedvre derült, sőt duma-show-ját telt ház előtt tartotta 
a 600-as előadóban.
A teraszon és a büfében a szervező hallgatók inom szendvicsekkel, 
grill ételekkel, bográcsban készült pörkölttel és üdítőkkel látták ven-
dégül a rendezvényen résztvevőket.
A nap a tombolasorsolás után a VoiceMasters jó hangulatú koncert-
jével zárult.
Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy igazán színes, 
izgalmas és versenyképes napunk volt!
Gratulálok minden szervezőnek, hiszen egy színvonalas rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött! 

Veres Judit
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Kulisszatitkokról György Bencével

Versenyképes napunk volt!
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Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Életünk során sok döntést kell hoznunk. Ezek 
az idő múlásával egyre komolyabbak és nehe-
zebbek lesznek. Sosem tudhatjuk előre, hogy 
amit választunk, az jó lesz-e. Elsőként mérlegel-
nünk kell, hogy valóban eljött-e a döntés ideje. 
Legtöbbször sajnos nem lehet ezt elkerülni. 
Nekem is muszáj volt meghoznom azt a dön-
tést , hogy a következő félévtől már nem veszek 
részt a szerkesztőségi munkálatokban. Nem 
volt egyszerű, számtalan élmény köt az újság-
hoz. Remélem, ti is olyan szívesen forgattátok, 
mint amilyen örömmel én szerkesztettem. 

A központi témához kapcsolódóan idézek dr. 
Papp Ottótól: „A döntés a hétköznapok tudo-
mánya.” Ha érdekel, hogy mit ért Tanár úr a 
döntés alatt, és hogyan kell szerinte jó döntést 
hozni, olvasd el az Arc rovatban a vele készült 
interjút. Hallgatóként gyakran elcsábulunk: 
sportot vagy a tanulást válasszuk? Nézz utána 
a sport rovatban, mit gondol erről az egyik 
hallgatótársunk. Sok mindent megtudhatsz 
ebből a számból, rajtad a sor, dönts, hogy 
melyik oldalra lapozol először!

Trefszker Erika

Rajtad múlik...

Abban a szerencsében volt 
részünk, hogy a Tények főszer-
kesztője tartott nekünk szakmai 
szerkesztőségi órát. György Bence 
korábban dolgozott az Origo, az 
RTL Klub Hírszerkesztősége, a 
Népszava, a Magyar Narancs 
felelős szerkesztőjeként is. 
A Budapesti Gazdasági Főiskolán 
végzett, Pulitzer-emlékdíjat is 
kapott.

A rövid bemutatkozás után rögtön rá is 
tértünk a lényegre. Elmondta véleményét az 
újságunkról, és adott néhány tanácsot, hogy 
szerinte mivel lehetne még érdekesebbé és 
izgalmasabbá tenni a cikkeinket. Mindenki 
nagy érdeklődéssel hallgatta, hiszen nem 
vagyunk „profik”, jól jön egy külső szem, aki 
meglátja az esetleges hibáinkat. Az Ikszikszí 
tetszett neki. Azt emelte ki, hogy más főisko-
lai újságokkal ellentétben a mienk nagyon 
színes, és tele van jobbnál jobb képekkel. 
Az előadását követően kérdezhettünk, és 
ahogy jó újságíróhoz illik, meg is tettük. A 

válaszokból kiderült, hogy az újságíráshoz 
nem elég csupán a jó írói véna, nem árt 
tisztában lenni egy-egy szakterülettel, hogy 
hitelesebben írhassunk. Megtudtuk, hogy 
a friss hírek máshol sem kopogtatnak be a 
szerkesztőségbe, az újságíróknak kell a kap-
csolataikon keresztül „levadászni” azokat. 
(És persze az nyer, aki elsőként szerzi meg 
az információt!) Mint minden ikszikszís dél-
után, ez is nagyon jó hangulatban telt. Igazán 
nagy élmény volt mindenki számára!

Németh Lilla
GM/I.



Rövid 
hírek
Megújult a
XXI. Század honlapja!
Mikor jártál utoljára az Ikszikszí hon-
lapján (www.avf.hu/xxi)? Reméljük, 
a megújult dizájn és az új lehető-
ségek elnyerik tetszésed. Legyél te 
is aktív alakítója az oldalnak! Ha 
van ötleted, versed, híred, vagy csak 
egyszerűen válaszolni szeretnél a 
Kerekasztal legújabb kérdésére, itt 
megteheted! Galériánkban folya-
matosan frissülő képeket láthatsz 
a szerkesztőség munkájáról, a főis-
kolai rendezvényekről, elolvashatod 
a helyhiány miatt kimaradt cikke-
ket. Korábbi és aktuális számunkat 
továbbra is letöltheted itt. Jó böngé-
szést kívánunk mindenkinek!

Kirándulás a manufak-
túra világában
Juhászné Ábry Ilona mestertanár-
nő vezetésével a Gazdálkodási és 
menedzsment alapszakos, keres-
kedelmi mellék-szakirányos hall-
gatók április 6-án hétfőn, autóbu-
szos tanulmányi kiránduláson vet-
tek részt a Főiskola támogatásával. 
Ennek során tanulmányozták a pécsi 
Zsolnay manufaktúra beszerzési, 
illetve hazai és nemzetközi értékesí-
tési kérdéseit.

CAMPUS OLIMPIA
Az ÁVF testülete támogatja, hogy a 
főiskola hallgatói közül az érdeklő-
dők részt vegyenek a 2009. július 
20-23. között megrendezésre kerü-
lő első CAMPUS OLIMPIA rendezvé-
nyen. Mindenképpen jelentkezzetek, 
ha érdekel titeket ez a megmérette-
tés! Az alábbi sportágak közül válo-
gathattok: kézilabda, úszás, váltó-
futás, tenisz, lábtenisz, strandfoci, 
strandkézilabda, strandröplabda, 
kosárlabda, streetball és egyéb ver-
senyszámok (csocsó, billiárd, darts, 
erőversenyek, póker, triatlon, túra-
kerékpározás, egyéb különleges 
sportágak bemutatkozása) További 
információkat találtok a www.
campusolimpia.hu címen.
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Szeretsz táncolni?
Szeretnél egy jó csapathoz tartozni?
Szereted edzésben tartani magad?
Szeretnél sikereket elérni?

Mindezt megteheted, az ÁVF POM-POM csapatában. 
Nem kell hozzá mást tenned, csak csatlakoznod hozzánk.
Edzések: Kedd 11-től 13-ig,  Péntek 13-tól 14-ig
Jelentkezés: Laib Réka Edit: 06/30 496 1563 
vagy gyere le edzésre.  

A képviselő választások két alapszakon 
(gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi 
tanulmányok), valamint két kifutó szakon 
(nemzetközi kapcsolatok, vállalkozásszer-
vező) folytak.
Ezeken a szakokon összesen 1240 nappali 
tagozatos, aktív hallgató van, ebből 30,16% 
szavazott.
Az aktív hallgatók minimum 20%-ának kel-
lett részt vennie szakonként a szavazáson 
ahhoz, hogy érvényesek legyenek a válasz-
tások.
Minden induló esetében jóval meghaladta 
az 50 %-ot azoknak a hallgatóknak a száma, 
akik alkalmasnak találták a pályázókat.

Volt két olyan jelöltünk, Gáll Zoltán (RSZ/N/
II), illetve Bittmann Balázs (GM/L/I), akik 
bár beadták jelentkezésüket, egészségügyi 
és más privát okokból kifolyólag mégsem 

lettek képviselők. Ők csak külső tagként fog-
ják segíteni a HÖK munkáját, viszont bármi-
kor forduljatok hozzájuk is bizalommal!

A megválasztott HÖK képviselők 
a Ti szavazataitok alapján:
GM: Hauser Gábor (GM/I), Holler László 
(GM/I), Aranyi Károly (GM/II), Matalin 
Brigitta (GM/II), Pavuk Zsanett (GM/II), 
Ódor Péter (GM/III), Koscsó Zsuzsanna 
(GM/III)

NT: Magyar Klaudia (NT/I), Mordavszky 
Elvira (NT/I), Szabó Attila (NT/I), 

NK: Majoros Viktória (NK/III)

VSZ: Pélyi Veronika (VSZ/IV)

KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!

HÖK képviselő választás 
Kik fognak képviselni benneteket a következő 
egy évben?

A képviselő választások két alapszakon
(gazdálkodási és menedzsmentn , nemzetközi
tanulmányok), vaaaalalalalalamimim ntn  kkkkkkkkétététtététététététéététététéétéét kkkkkkk kkkkkifi utó szakon
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NK: Majoros VVVVVViViViViVVVViVViVVVViViiVViiiVViiiktkttktktktktkttkkkttktktkkk óóóróróróróó iiiiaiaiaaaaaiaaaaaaaiaaa (( ( (NK/III)

VSZ Pél i V ikk (VSZ/IV)

Megújul a szerkesztőség
Új tagokat toboroztunk az Ikszikszí megüresedő posztjaira. A jelentkezők 
állásinterjún vettek részt. A közösen kiválasztott utódok: Süveges Péter, 
Varga Krisztina, Fekete Nikolett, Derzsi Borbála, Roza Katalin, Szigetvári 
Fanni és Fekete Regina. Üdvözöljük őket a csapatban! Jó munkát, sikereket, 
elégedett olvasótábort kívánunk nekik! 
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Elkövetkezett életem egyik legfontosabb fordulópontja, az állam-
vizsga, majd ezt követően a diplomaátadó ünnepség.
Vegyes érzelmekkel vártuk már ezt a napot. Végre, vagy inkább saj-
nos, de búcsút intünk a főiskolának.
A diplomaosztóra április 25-én, szombaton  11 órakor került sor. Az 
ünnepség alatt felelevenedett a három és fél év ÁVF-en töltött idő, 
ami számos megpróbáltatással és ezernyi örömmel fog továbbra is 
élni emlékezetünkben. A „kisdiákokból” érett felnőttek váltak. Amíg 
idáig eljutottunk, addig számtalan akadályt kellett legyőznünk:  vizs-
gák, szigorlatok, ÁVF-Napok, szponzorkeresés, portfóliók elkészítése 
és még sorolhatnám.
Sokszor önmagunkkal is meg kellett küzdenünk. De magunkra talál-
tunk és beteljesítettük egy álmunkat, sikeresen diplomáztunk.
A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Király Júlia mondott ünnepi 
beszédet a jelenlévőknek, a diákok közül pedig Kisvári Dávid. A 
meglepetésvendég a Full Moon együttes volt, amely osztatlan sikert 
aratott nemcsak a végzősök, hanem a meghívottak körében is. Az 
ünnepséget az avatási diáksapka feldobása zárta, majd egy kis 
fogadás várta a diplomásokat és vendégeiket. Bár fáj a búcsú a főis-
kolától, a diákévektől (élethosszig tartó tanulás miatt remélhetőleg 

ez nem végleges búcsú a tanulástól), de mennünk kell, mennünk 
kell az élet útján tovább. Tovább azon az úton, amelyet eddig közö-
sen jártunk, és amely innentől kezdve az ÁVF kapuin kívül többfelé 
ágazik majd szét.
Hálával tartozunk azoknak, akik főiskolai éveink során vezettek 
bennünket, kedves tanárainknak, rektorunknak és főigazgatónknak. 
Köszönjük a munkájukat!

Balázs Krisztina

Bolondok napján, április 1-jén, ismét együtt bulizhattak az ÁVF-esek 
a B7-ben. Természetesen ezt én sem hagyhattam ki. 10 után találkoz-
tunk szaktársaimmal, hogy még a nagy tánc előtt beszélgessünk egy 
jót. Már akkor is óriási, mondhatni „bolond” hangulat fogadott minket, 
ami a későbbiekben csak fokozódott. A kis pletykálkodásunk után 
mentünk is gyorsan pörögni-forogni a jobbnál jobb zenékre. A tánc-
parketten még görög cserediákokkal is találkoztunk. Miután kellően 
elfáradtunk, hazafelé vettük az irányt. Másnap a suliban hallottuk, 
hogy a barátnőimmel mi lettünk a B7 „címlaplányai”. Úgy látszik, mi 
voltunk a legbolondabbak ebben a buliban. Sajnos nekem ez az utolsó 
félévem a főiskolán. Remélem, lesz még ilyen jó kis összejövetel, ahol 

együtt feledkezhetünk meg a mindennapok gondjairól, az egyre köze-
ledő szakdolgozat leadásról, és a nyomasztóan közelgő záróvizsgáról. 
Gyertek el legközelebb is minél többen, és érezzétek ti is legalább 
ilyen jól magatokat! Ott találkozunk!

Pálizs Brigitta

Debrecenben, április 6-8. között rendezték meg a Közgazdaság-
tudományi szekció országos versenyét. Főiskolánkról 11 hallgató, vett 
részt: Babeczki Bernadett a Speciális területek marketingje szekció-
ban, Bőle Márta Stratégiai menedzsment (3. helyezett), Fehér Renáta 
Klára Munkaerőpiac, Csorba Szilvia Világgazdaság I., Darvas Ágota 
Világgazdaság II., Farkas Réka Stratégiai menedzsment, Gruber Anita 
Regionális gazdaságtan II., Hajnal Anita Vállalatelemzés és tervezés, 
Kórádi Ágnes Internet, Online, Mobilmarketing (3. helyezett), Szabó 
Renáta Anett Szervezéstudomány, Szakács Orsolya Marketingstratégia 
II. (különdíjas). 
Mindannyian nagyon jól éreztünk magunkat. Három  helyezést sike-
rült elhoznunk, de mindannyian nyertesként távoztunk a megmé-
rettetésről, hiszen a szakmában elismert, igen rangos versenyen 
indultunk. Külön köszönet a bennünket kísérő tanároknak, akik végig 
tartották bennünk a lelket, és megpróbáltak ott lenni prezentáci-

óinkon. Mindenkinek ajánlom, hogy vegyen részt TDK-n. Érdemes 
megmutatni tudásunkat magunknak és másoknak is. Egy-egy ilyen 
felkészülésből sokat tanulhatunk. Az országos konferencián való rész-
vétel rangos szakmai elismerés is egyben, ami jól néz ki egy későbbi 
pályázatunkban is!

Kórádi Ágnes

Diplomaosztó 
2009

Bolondok-napi 
Party ÁVF Nite, újra a B7-ben

OTDK Debrecen-
ben Országos versenyen az ÁVF 
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KARRIER

Bemenjek, vagy ne?
– avagy döntések az ÁVF-en

Erőss Éva
rovatvezető

„A sors akkor állít minket nagy 
döntések elé, amikor a legkevésbé 
sem számítunk rá. Ilyenkor derül 
ki, elég bátrak vagyunk-e, hogy 
megváltoztassuk az életünket. 
Ilyenkor nem tehetünk úgy, 
mintha mi sem történt volna, 
és nem hivatkozhatunk arra, 
hogy még nem vagyunk felkészül-
ve a döntésre. A próba nem vár. 
Az élet nem néz hátra.”
(Paulo Coelho)

Bemenjek az előadásra vagy ne? Ez manap-
ság központi téma egy hallgató életében, 
akár főiskolára, akár egyetemre jár. Ugyan 
miért mennénk be előadásra, hiszen azért 
vannak bent a többiek, hogy majd lemásol-
juk a jegyzetet és különben is, mire van a 
könyv, ha nem erre. Aztán sorra jönnek a 
következmények: zh-n nem tudunk példát 
írni, nem tudjuk a pontos definíciót, amit 

a tanár már ezerszer lediktált. Így jártunk. 
Nos, komolyra fordítva a szót, vegyük sorra, 
milyen döntéseket kell hoznunk főiskolai 
tanulmányaink során. Az egyik legfonto-
sabbat akkor hoztuk, amikor jelentkez-
tünk arra a szakra az ÁVF-en, ami érdekel 
bennünket. A következő fontos döntésünk, 
hogy milyen szakirányt/mellék-szakirányt 
válasszunk, hiszen ez nagymértékben befo-
lyásolja elhelyezkedési lehetőségeinket. A 
döntés során gyakran dilemmát jelent, hogy 
azzal foglalkozzunk-e, amivel szeretnénk, 
vagy azt válasszuk, amivel jól tudunk keres-
ni. A szakdolgozat témáját szintén nekünk 
kell kiválasztani aszerint, hogy mi érdekel 
bennünket leginkább. Kötelező teendőinken 
kívül számos más területen is hozhatunk 
döntéseket. A főiskola kiváló lehetőséget 
nyújt sportolásra, saját edzőterme, saját 
rögbi és pompon lányos csapata is van. 
Dönthetünk, szeretnénk-e valamilyen hall-
gatói szervezethez csatlakozni, gondolok itt 
a HÖK-re vagy az Ikszikszíre. Időnként azon 
is el kell gondolkodnunk, hogy egy jó buliba 

menjünk, mint például az ÁVF Nite, vagy fájó 
szívvel, de maradjunk otthon, és tanuljunk a 
következő zh-ra vagy vizsgára. Ahogy tanul-
mányaink végére érünk és megszerezzük a 
diplomát, újabb nagy döntés előtt állunk: 
merre tovább? Végezetül egy jó tanács: bár-
milyen döntést is hozunk, soha ne csupán 
észérvekre alapozzunk, hanem hallgassunk 
saját megérzéseinkre és ne hagyjuk, hogy 
álmainktól bármi eltérítsen minket.

Strupka Diána

Amikor legelőször merült fel az 
állásbörze ötlete a 2008/2009. 
őszi félévben, mindenki döbben-
ten fogadta a hírt. Nem tudtuk 
pontosan, mit várnak el tőlünk, 
mire számíthatunk. Aztán ahogy 
közeledett a tavaszi félév, egyre 
jobban megbarátkoztunk 
a gondolattal, már nem annyira 
szorongva vártuk a félévet, 
a szervezést.

Sajnos a gazdasági válság minket is érintett. 
A szervezés elején megkeresett cégek nagy 
része, bár érdeklődött, de arra hivatkozott, 
hogy az idei költségvetésébe már nem fér 
bele, hogy részt vegyen az állásbörzén, ezért 
elutasították a felkérést! 
Ekkor azonban megszületett a döntés: a 
cégek akár ingyen is részt vehettek a börzén, 
amennyiben megfelelt nekik az iskolai stand 
(1 asztal, 2 szék), vagy ha saját stand felsze-
relést hoznak. Ennek is köszönhetően végre 
eredményeket értünk el „cégszerzésben”, és 
egyre több érdeklődőt szereztünk, aminek 
végeredményeként 30 céggel találkozhatta-
tok a rendezvényen. 
A rendezvény napját inkább örömmel vár-
tuk, mint idegeskedve, hiszen mindent sike-

rült rendesen előkészíteni. Csak egy dolog 
aggasztott bennünket, hogy az ÁVF-Nap szó-
rakoztató programjai elcsábítják a hallgató-
kat a szakmai előadásokról. Mint kiderült, 
feleslegesen féltünk, nagyon sok érdeklődő 
volt, megteltek a férőhelyek minden hely-
színen.
Az állásbörzén résztvevő cégektől – Eway 
Center, ExxonMobil, Profi Power, AVIS, TUI, 
HVG – már a rendezvény napján pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Többen jelezték, 
hogy jövőre is szívesen részt vennének a 
rendezvényen. Állításuk szerint ilyen állás-
börzén még sosem voltak, ahol a hallgatók 
voltak a szervezők, akik odafigyeltek rájuk 
és mindig kedvesek, segítőkészek voltak. 
Többeknek nagyon tetszett, hogy nem csak 
szakmai, hanem szórakoztató programok is 
vannak, amelyen maguk a kiállítók is szíve-
sen részt vettek.
Az pedig külön sikerélmény nekem, hogy 
a szervezés ideje alatt igazi csapattá ková-
csolódott össze a HR szakirány. Mindig jó 
hangulatban teltek a koordinációk, s bár 
előfordultak konfliktusok, de nem ez volt 
a jellemző. Nagyon jó volt együtt dolgozni. 
Élmény volt, hogy mindig számíthattunk 
egymásra! 
Mindenkinek köszönöm a munkáját! 

Körmendi Janka 
koordinátor

A mi első állásbörzénk



Nemzetközi sikereink
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Március 17-én Főiskolánk három-
fős csapata, Varga Virág, Buják 
Ádám és Kókai András negye-
dik helyezést ért el a GLOBAL 
MANAGEMENT CHALLANGE 
nemzetközi stratégiai verseny 
országos döntőjén. 
A versenyen, amely végig angol 
nyelven folyt, egy virtuális céget 
kellett irányítaniuk. 
A döntőn adott információk elem-
zése alapján fordulónként, egyre 
kevesebb idő alatt kellett dönteni-
ük a cég jövőjét illetően.

Hogyan jött az ötlet, hogy jelentkezzetek  
a versenyre?

Virág: Buji az egyik órán a Figyelőt olvasta, 
(így esik meg, hogy hasznos is lehet, ha órán 
nem figyelünk – a szerk.) és abban találta 
a hirdetést, amit rögtön meg is mutatott 
nekünk. Bár még nem volt teljesen egyértel-
mű, mibe vágunk bele, csak körvonalazódott, 
miről szól a verseny, de mindhármunknak 
kecsegtető volt.

Ádám: Amikor órán rátaláltam a hirdetésre, 
úgy gondoltam, miért ne jelentkezhetnénk, jó 
buli lesz. Nagyon vonzó volt, hogy ez nemzet-
közi verseny. 

András: Miután Buji megmutatta a cikket, és a 
weboldalt is átnéztünk, már nem volt kérdés, 
hogy jelentkezünk. Úgy gondoltuk, ez jó lehe-
tőség arra, hogy kamatoztassuk a tudásun-
kat. Tetszett, hogy csapatban indulhatunk, 
valamint hogy a verseny inkább a logikus 
gondolkodásra és a gyakorlatiasságra épül.

Mi volt a szereped a csapat-
ban?

Virág: Alapvetően kontrolleri 
feladatokat láttam el. 

Ádám: Leginkább a döntőben 
kaptam elhatárolt szerepet, 
mert én ültem a monitor előtt, 
dolgoztam a gépen.

András: A marketingért voltam 
elsősorban felelős.

Hogy érezted magad 
a döntőn? 
Milyen élményekkel 
gazdagodtál?

Virág: Furcsán.  A többi csapat 
is nagyon komolyan vette a versenyt, ami első 
pillanattól szembetűnő volt, hiszen mindenki 
öltönyben jelent meg. Bár nekem úgy tűnt, 
versenytársaink kicsit rágörcsöltek. Később, 
ahogy telt az idő, és egyre több fordulón át jól 
teljesítettünk, összecsiszolódtunk és maga-
biztosabbak lettünk. Végül bebizonyosodott, 
hogy nem volt mitől félnünk.

Ádám: Nekem először csalódás volt, hogy 
mind a nyolc csapat együtt volt, egy terem-
ben. Az egész olyan igazi „felnőttes dolog” 
volt, hiszen ültünk a számítógépek ellőtt, és 
cégekről tárgyaltunk. Kezdetben folyton az 
járt a fejemben, vajon vagyunk-e azon a szin-
ten, mint a többiek. És mint kiderült, voltunk.  
A döntő óriási élmény és küzdelem volt. A 
verseny után két órán át eufórikus állapot-
ban vártuk a gálát és az eredményhirdetést. 
Ez volt a nap legidegfeszítőbb része, mert a 
helyezéseket hosszú beszédek után, és visz-
szafelé (!) sorolták. Végül örülhettünk.

András: Eleinte kissé feszültek voltuk. Aztán 
a fordulók múlásával feloldódtunk, összeért 

a csapat. Abszolút egy hullámhosszra kerül-
tünk, és mindenki tudta a dolgát. Képesek 
voltuk gyorsan és hatékonyan döntést hozni. 
Ekkor már nagyon jól éreztem magam. Ezt 
persze az is fokozta, hogy a gála a Mariott 
Hotelben volt olyan cégek vezetőivel, mint 
az ING vagy a Heineken. És ezek az emberek 
úgy kezeltek minket, mint akik már igenis 
bizonyítottak. 

Hogyan hat ez a verseny a jövődre?

Virág: Beleláttam egy komplett vállalkozás-
ba. Végre egyértelműen előjött az elmélet a 
gyakorlatban. A verseny önbizalmat adott a 
jövőmre nézve. Az, hogy sikeres cégek vezetői 
igazolták vissza a tudásunkat és rátermett-
ségünket, mindenképp jelentős megerősítés 
volt. Az elért helyezésünk referenciaként is 
jól mutat. Nem utolsó sorban nagyon élvez-
tem a versenyt, azt, hogy így átláthatom a 
folyamatokat, és ez kedvet, lendületet is adott 
a jövőre.

Ádám: A verseny betekintést engedett a való-
di munka világába, ahol, ha csak szimulálva 
is, de helyt álltunk. Számomra leginkább a 
kapcsolatok terén hozott változást, hiszen a 
verseny egyik szponzorcége felvette velem 
a kapcsolatot, és jelenleg szakmai gyakorla-
ti helyet keresnek nekem Amszterdamban. 
Ha ez megvalósul, azt hiszem, nagyon sokat 
köszönhetek majd a versenynek. Egyébként 
is sokat tanultam a döntési folyamatokról, a 
vállalati működésről, a piacról.

András: Nagyon sok tapasztalatot szereztem. 
Még sosem láttam bele ennyire egy vállalat 
irányításába. Mivel szimuláció volt, sokkal 
gyakorlatiasabb módon kellett használnunk 
a tudásunkat, mint bármikor korábban. Azt 
gondolom, az önéletrajzomban is nagyon jól 
fog mutatni, hogy egy ismert és elismert 
nemzetközi versenyen vettem részt, nem is 
rossz helyezéssel.

Erőss Éva (Vyca)

Munka közben

A gálán, balról-jobbra: András, Virág, Ádám 
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető



A család

dr. Papp Ottó
Vállalkozás-menedzsment Tanszék
Hogyan került kapcsolatba az Általános 
Vállalkozási Főiskolával?
Körülbelül 30 évig a BME oktatója voltam, 
ahol alapvetően a postgraduális képzés volt 
a területem. Így például a szervező szak-
mérnök, az értékelemző szakmérnök, majd 
pedig a gazdasági mérnökképzést vezettem. 
Így kerültem – lényegében az oktatáson 
keresztül – kapcsolatba az ÁVF több későbbi 
vezetőjével, illetve oktatójával. A rendszer-
váltás utáni „oktatási bumm” során több 
felsőoktatási intézmény is meghívott oktató-
jának; így az ÁVF is. Személyes elkötelezett-
ségeim okán én végül is az ÁVF-et választot-
tam. Úgy gondolom: jól döntöttem!

Milyen elfoglaltságai vannak a tanítás 
mellett?
Korábban komolyan és hosszú ideig a sport 
töltötte ki a szabadidőmet. Így jégkorongoz-
tam, versenyszerűen úsztam és dzsúdóztam. 
Ma már csak a kényelmesebb elfoglaltságo-
kat kedvelem.

Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Régebben a Balaton volt a mindenem, ahol 
építkeztem és volt egy kis kalóz típusú vitor-
lás hajóm is. Ma már inkább a Sváb-hegyre 
járok. Itt közvetlen szomszédom a lányom 
és a vejem. Ja, és a két, összesen 160 kilónyi 
kutyájuk! Ez nem vicc; a kan 90, a nőstény 
70 kg-os dán dog. Úgyhogy a kert mellett 
ezek is adnak nekem munkát, amikor a „gye-
rekek” (elég sokszor) elutaznak.

Megfogalmazná nekünk, hogy az Ön
olvasatában mit jelent a döntés?
A döntés a hétköznapok tudománya!
Elmondanék ehhez kapcsolódóan egy kis 
történetet. Fogorvoshoz kellett sajnos men-
nem, aki közölte: két megoldás van: vagy 

újra betömi, vagy kihúzza. Döntsek. Félve 
megkérdeztem, hogy doktor úr, más megol-
dás nincs? Dehogy nincs, van egy harmadik 
is: előbb betömöm, és azután húzom ki. Úgy 
gondolom, hogy ez a kis történet aktuális és 
jól szemlélteti a döntések lényegét. Vagyis 
azt, hogy minden döntés választás két vagy 
több lehetőség közül, és hogy a legtöbb eset-
ben nincsen igazában optimális megoldás. 
Mindegyik döntés „fájhat” valakinek és vala-
hol. Ezért minden döntés mérlegelés az elő-
nyök és a hátrányok összevetésével. Majd 
kompromisszum annak a választásával, ame-
lyiknek „több az előnye, mint a hátránya”. Ezt 
nevezzük „optimális kompromisszumnak”! 

Hogyan lehet akkor jó döntést hozni?
A mértékadó nemzetközi szakirodalom és 
saját tapasztalataink szerint is ehhez leg-
alább négy feltételt kell teljesítenünk:
Első az ún. rendszerelvű közelítés. Ez azt 
jelenti, hogy mindenekelőtt fel kell tár-
nunk minden olyan lényeges tényezőt, ami 
befolyásol(hat)ja a döntésünket. Ezek száma 
néha meglepő. Ezért igénylik a szellemi alko-
tómunka hatékonyságát növelő ún. csoportos 
alkotástechnikai módszerek felhasználását. 
(Amit tanítunk.) Második követelmény az ún. 
interdiszciplináris közelítés. Vagyis az, hogy 
a probléma által érintett valamennyi szakte-
rület képviselőjét be kell vonnunk a döntés 
előkészítésbe; ami pedig szükségessé teszi a 
team-munka alkalmazását. (Ezt is begyako-
roltatjuk.) Harmadik követelmény a döntés 
minősége szempontjából a megoldó eljárá-
sok, módszerek ismerete és felhasználása. Egy 
gazdasági guru szellemes megállapítása sze-
rint ugyanis „aki megoldást akar, az módszert 
keres, aki nem – az kifogást.” Szürkeagy-
állományunk ugyanis neurofiziológiai szem-
pontból korlátos áttekintő- és problémameg-

oldó képességgel rendelkezik. [Lásd például a 
Miller-féle „bűvös-hetes” számot.] Ezért szük-
ségünk van „intelligencia-”, illetve képesség-
erősítőkre: módszerekre. Végül napjainkban 
kiemelkedő fontosságú a számítástechnika 
egyre szélesebb körű, szinte mindenre kiter-
jedő felhasználása, mivel H. Marcuse bölcs 
megállapítása szerint: „A számítástechnika 
teszi lehetővé napjainkban, hogy a számoló 
emberből egyre inkább gondolkodó emberré 
válhassunk”!

Mi volt az Ön életében a legnehezebb 
döntés, amit meg kellett hoznia?
Nehéz lenne ezt kiválasztani. De általában 
mindig az, ami előtt éppen állok!

Mesélne nekem a családjáról?
Van egy okos kislányom és egy nagyon-nagyon 
rendes vejem. Ő Hevesi Tamás. Mindegyiket 
sikerült megfertőznöm már gondolataimmal, 
így például a „több-lábon állás” szükséges-
ségével. A lányom szintén egyetemi okta-
tó [négyféle képzettséggel és diplomával], a 
vejem pedig zeneszerző, énekes, üzletember 
és ma már egy NB I-es football-csapat veze-
tőedzője is. [Gondolom, lány hallgatóim mind 
– tisztes távolból – ismerik].

Üzen valamit az újságot olvasó 
hallgatóknak?
Igen, okvetlen üzennék, ha lenne rá terünk 
és időnk. Ezek hiányában csak annyit tudok 
a figyelmükbe ajánlani, hogy ne tévesszék 
meg őket a fent elmondottak!
A sikeres vállalkozó (illetve menedzser) jó 
döntését ugyanis nemcsak a gazdasági racio-
nalitás határozza meg! Az ún. „háromdimen-
ziós értékmodell” szellemében ma már integ-
rálnunk kell a döntési folyamatba a másik két 
„értékdimenziót”: a respektivitást [a partne-
rek és az érintettek érdekeit], valamint a tár-
sadalmi-etikai normák alapkövetelményeit is. 
Ez az ún. mainstream (a „főáram”) a vezetői 
döntések új tudományában és a feltétele a 
fenntartható fejlődésnek is!

Trefszker Erika
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Ismerjük meg testünk 
határait, tanuljuk meg 
világunk rejtelmeit. 

A sport sok mindenre megtanít minket, de 
vajon segít-e a döntésekben? Segít-e, hogy a 
jobbnak tűnő utat válasszuk? Néhány ember-
nek már az dilemmát okoz, hogy tanuljon 
vagy sportoljon. Vajon összeegyeztethető, 
illetve lehet, hogy egymásra épül? 
Egészen óvodás korom óta sportolok, amit 
tudtam, kipróbáltam: úszás, karate, röplab-
da, foci, atlétika, síelés és tánc. A tanulás 
hozzásegített ahhoz, hogy a világban meg-
ismerhessem az ismeretlent, a sport pedig 
ahhoz, hogy kitartó legyek abban, ami a 
feladatom. 
Volt időszakom, amikor nem tettem semmit, 
a tanulás sem ment jól. Aztán bekerültem 
egy sportközösségbe, rendszeresen edzet-
tem. Az edző is sokszor „rugdosott”, hogy 
milyenek a jegyeim, és ha nem teljesítettem 
jól, nem mehettem. Akkor már tudtam, hogy 
az életem a mozgás, így nem is gondolkoztam 
el azon, hogy választanom kéne. Azt tettem, 
amit tennem kellett, tanultam, hogy spor-
tolhassak. Dönthettem volna úgy is, hogy 

abbahagyom a sportot, de lehet, akkor az 
életem egész más útra terelődik. Így, amikor 
suli után hazamentem, gyorsan megírtam 
a leckét, amit tudtam, megtanultam, majd 
lementem edzeni. Bevallom, mindegyikben 

maximumot akartam nyújtani. Szerintem 
egy kicsi mozgás mindenkinek kell! A test-
nek kell az edzés, hogy kikapcsolódhasson, a 

léleknek pedig hogy helyre rázódjon. Amikor 
rendben van minden, az akadályokat, ha 
nem is könnyebben, de másképpen vesszük. 
A döntések is másképpen érintenek minket. 
A tanulás és a sport két olyan dolog, ami 
számomra kiegészíti egymást. Amikor meg-
írom az angol leckémet, vagy megírok egy 
cikket, és elmegyek utána táncolni, sokkal 
jobban mennek a lépések. Nincs az bennem, 
hogy valami hiányzott a napomból, a tanu-
lás vagy a napi mozgás. Talán még az eget 
is kékebbnek látom, a szellőben a virágok 
illatát is érzem. 
Akaratom ellenére azt mondom, jó, ha a 
sport és a tanulás együtt jár. Legyünk vál-
lalkozóbbak, megfontoltabbak, jobban tel-
jesítünk, ha a lélek a testben jól érzi magát. 
Ez így együttesen készít fel az életre, a 
túlélésre. 
A  sport vagy tanulás közötti választás sze-
rintem felesleges, mert lehet olykor egy kis 
„mosolyszünet” közöttük, de jobb együtt. 
Szóval, diáktársaim, fel az edzőcipőket és 
csináljunk valamit, ne terheljük semmit-
tevéssel a testünket. Vagyis nincs „de”, és 
tegyünk magunkért, hogy ne csak jók, hanem 
jobbak legyünk.

Roza Katalin

Sport vagy tanulás 
– dönteni kell?

A szülőknek sokszor nagyon nehéz dolguk 
van, amikor választaniuk kell a gyerekük-
nek egy hozzá illő hobbit. Ilyenkor gyakran 
előfordul, hogy a saját elmulasztott álmu-
kat akarják megvalósítani a gyerekekben, 
és ezért döntenek úgy, hogy mondjuk tán-
colni járatják, és ezzel rákényszerítik „egy 
álom megvalósítására”. Mi már mindannyi-
an végigjártuk a szüleink által kitalált sza-
badidős tevékenységünket, és talán sokunk 
meg is találta benne a maga örömét. De 
biztos akadnak olyanok is, akiknek az álta-
luk választott sport nem okozott felhőtlen 
boldogságot. 
Egy jó barátomat például táncolni járatták a 
szülei, pedig nem volt táncos alkat. Nagyon 
nem szerette a próbákat. Később ki is derült, 
hogy nem bírja, és abba kellett hagynia. Ezt 
örömmel tette, és ma a versírás a hobbija. 
Láthatjuk, a döntés mindig a mi kezünkben 
van és soha nem késő belevágni valami újba.. 
Vannak a környezetemben olyan anyukák, 
akik nem járhattak sehova. Mégis így felnőtt 
fejjel gondolták úgy, hogy elkezdenek spor-
tolni. Hetente háromszor edzenek, és fia-
talokat megszégyenítő energiával bírják. A 
korcsoportjukban versenyeken is indulnak, 
és rendszerint kiváló helyezést érnek el. Ők 

is amatőr szinten kezdték. A mozgás tehát 
nem korfüggő! Bármikor lehet újba kezdeni. 

A döntés a mi kezünkben van!

Szerencsés esetben a sport meghatározó 
részét tölti ki az életünknek és akaraterő-
re, kitartásra, 
szorgalomra és 
önuralomra nevel. 
Az időben kivá-
lasztott hobbi 
pedig egész éle-
tünk meghatáro-
zó eleme lehet. 
Ha rendszere-
sen, szorgalma-
san és szívből 
űzzük a sportot, 
akkor később egy 
nagyobb álmot 
is valóra váltha-
tunk. Az ered-
ményes részvétel 
az Olimpián a 
legtöbb sportoló 
álma. Sokan van-

nak, akik csak a dobogón állva döbbennek rá, 
hogy honnan is indultak. Majd meghatottan 
köszönik meg a szüleiknek, akik gyermek-
ként kézen fogva kísérték be őket az első 
edzésre. Hiszen ez volt a legmeghatározóbb. 
Az első lépés a cél felé, az első döntés.

Németh Lilla

Döntés, amely végigkiséri életed!

Sportolni vagy tanulni? 

Kicsik a pályán
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT Kórádi Ágnes
rovatvezető



A döntés a menedzsment-munka egyik leg-
lényegesebb eleme. Az üzleti életben rend-
szeresen merülnek fel problémák. Azonnali 
megoldás csak akkor születik, ha a vezetők 
által jól ismert vagy ismétlődő problémáról 
van szó. Egyébként pedig a probléma felisme-
résétől a megoldásig többfázisú folyamaton 
keresztül lehet eljutni. A döntési folyamat 

három szakaszát különböztetjük meg: 1. a 
döntés-előkészítő szakasz, 2. a döntés, 3. a 
döntést követő szakasz.

Nézzük meg, mit takarnak pontosan 
ezek a szakaszok.

A döntés-előkészítő szakaszban a vezetőknek 
fel kell ismerniük, hogy 
milyen jellegű problé-
mával állnak szemben. 
Utána elemezniük kell 
a kialakult helyzetet, 
majd ki kell dolgozniuk 
a probléma megoldásá-
nak szóba jöhető összes 
lehetőségét. Így tisztán 
láthatják a várható hatá-
sokat is. Ezáltal  mérle-
gelhetik az egyes megol-
dások előnyeit és a velük 
járó kockázati tényező-
ket is.
A döntés a cselekvésvál-
tozatok közötti válasz-
tást jelenti. A döntésho-
zatal pedig a legkedve-
zőbb megoldás kiválasz-

tása, amelynek során többnyire a legkisebb 
kockázatra törekszenek. Attól függően, hogy 
a döntéshozó mennyire ismeri a helyzetét, 
megkülönböztetünk biztos, kockázatos és 
bizonytalan döntést. A gazdálkodó szerveze-
teknél programozott és programozatlan dön-
tésekről is beszélhetünk. Az előbbiről akkor, 
amikor a döntések rutinszerűen, ismétlődő-
en születnek. Éppen azért, mert csak rutint 
kívánnak, a kitaposott úton haladnak, nincs 
különösebb szerepe a személyes ítélőké-
pességnek, a rátermettségnek, a megérzé-
seknek. Ezzel ellentétben az utóbbit olyan 
esetekre használjuk, amikor egyedi, várat-
lan helyzetet kell megoldanunk. Ilyenkor 
nem a rutinnak, hanem a felkészültségnek, 
a helyzet-, és személyiségismeretnek, a fele-
lősségvállalásnak, a döntéshozó személyi 
kvalitásainak van elsőrendű szerepe. 
A döntést követő szakaszban három feladatot 
kell megoldani: a megvalósítást és az ellenőr-
zést, értékelést. 
A döntéshozatalnál fontos tényező a kellő 
ismeretek megléte és a határozottság. Mivel 
a döntés nagyon összetett folyamat, ezért 
mindig ügyelnünk kell a részletekre. 

Németh Lilla
Forrás: http://www.mindenkilapja.hu

A döntési folyamat

A vállalatok életében nap mint 
nap eljönnek azok a pillanatok, 
amikor dönteni kell. 
Válaszút előtt állnak, 
hol kisebb, hol nagyon ügyekben. 
Nagyon sok múlik azon, hogy 
sikerül-e megtalálni a legoptimá-
lisabb alternatívát. 
Pénz, kapcsolatok, üzleti 
tárgyalások, munkahelyek 
forognak kockán. 
Természetes tehát, hogy keressük 
a leghatékonyabb módszert.

Alapvető kérdés, hogy egyedül, vagy egy cso-
port segítségével szeretnénk dűlőre jutni. 
Mindkét lehetőségnek megvannak az elő-
nyei és buktatói egyaránt.  
Az egyénileg meghozott döntések általá-
ban gyorsabbak, egyértelműek és az ember 
magáénak érzi, hiszen az ő véleménye alap-
ján születnek meg. Ezzel szemben gyak-
ran elsietettek és előfordul, hogy szükséges 
információkat nem veszünk figyelembe. 

A csoportos döntéshozatalnál érvé-
nyesül a „több szem több lát” elv. 
A csoport tagjai általában többfé-
leképpen közelítik meg az adott 
témát. 
Sokfajta információ áll rendelkezés-
re, ami alapján körültekintőbben 
mérlegelhetjük a lehetőségeket. 
Alaposabb, megfontoltabb a válasz-
tás.
Ha egy jól működő csoportot szeret-
nénk kialakítani, az persze költség-
igényes. A döntések sem egyik perc-
ről a másikra születnek. Elegendő 
időt és pénzt kell befektetni ebbe a 
módszerbe, hiszen drága és hossza-
dalmas a folyamat. 
Figyeljünk arra is, hogy a csoport-
tagoknak általában különböző 
a véleményük, ez egyrészt viták-
hoz, konfliktusokhoz vezethet. Ha 
viszont sikerül jól kezelnünk a hely-
zetet, mégis építően hat a végered-
ményre.
Most már csak azt kell eldöntenünk, 
hogy az adott szituációban melyik 
módszert válasszuk!

Szegő Alexandra 

Egyedül nem megy?
CSOPORTOS VS. EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL
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KEREKASZTALMAPPASzegő Alexandra
rovatvezető
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető

Mi volt életed eddigi

 EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezetőKEREKASZTAL Jovanovic Strahinja
rovatvezető

Rengeteg „majdnem legfontosabb” döntést hoztam, de a legfontosabb nem jut eszembe. 
Alighanem azért, mert azt nem én hoztam, hanem a szüleim. 
Gellért Kis Gábor, Marketing és Kommunikáció Tanszék

Az, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemre jelentkeztem
(az ELTE TTK helyett).

Kuti Éva, Társadalomismereti Tanszék

Sok jó és rossz döntést hoztam már az életemben, de úgy vélem, az egyik jó 
döntésem, hogy a műszaki pályát választottam. Amikor még nem lehetett 
tudni, hogy milyen nagy jelentősége lesz az informatikának, és még nem is így hívták, akkor én 
erre a területre szakosodtam. Akkoriban ez az erősáramú automatika szakon belül működött, 
ami egyáltalán nem nevezhető „lányos” szakmának. Később szintén megérzés alapján fordul-
tam olyan szakmai irányba, ahol a logisztikai rendszereket ismerhettem meg, és én magam is 
sok ilyen rendszert segítettem életre hívni. Mondhatom, hogy azon szerencsés emberek egyike 
vagyok, akinek a szakmája a hobbija is egyben.
Vértes Edit, Vállalkozás-menedzsment Tanszék

A döntés maga már soha nem nehéz, de az oda vezető út annál inkább göröngyös és tépelődések-
kel teli. De hogy ne kerüljem meg a kérdést, számtalanszor voltam nehéz döntési szituációban. 

Talán az egyik legkritikusabb pillanat akkor következett be, amikor egy külföldi munkavállalás 
kapcsán döntenem kellett: végleg maradok vagy hazatérek. Az eredményét pedig most „olvas-

hatják”. És az akkor meghozott döntés utólag is helyesnek bizonyult.
Keszthelyi László, Közgazdaságtani és Jogi Tanszék

A gyermekeim (Szabina, Ágnes) születése volt életem legfontosabb, egyben legjobb 
döntése. Szülőnek lenni a legjobb dolog a világon, nagymamának pedig a legcsodálatosabb.    
Balla Ágnes, Tanulmányi Osztály 

Első „igazi” munkahelyemtől, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karától búcsút 
venni nehéz és fájdalmas döntés volt. Négy kalandos, izgalmas, sikeres és vidám főiskolai év után továb-

bi ötöt itt töltöttem külügyi referensként. Imádtam a várost, a főiskolát, a munkámat, rengeteg bará-
tom volt. Végül a szívem mégis hazahúzott. Ottani főnökasszonyommal mindketten megkönnyeztük 
a bejelentést, hogy eljövök. Születésem óta budapesti vagyok, de a „honvágyam” kaposvári. Imádom 

Budapestet, a munkámat, újra felépítettem a baráti körömet. De azt hiszem, az első munkahely olyan, 
mint az első szerelem: egy kicsit mindig ott marad az ember szívében.

Novák Mária, Nemzetközi Igazgatóság

Az alapvégzettségem eldöntése, ezért dolgoztam több, mint 10 évig vegyipari, biotechnológia 
iparágakban kereskedelmi és logisztikai területen ahol a mérnöki és gazdasági tudás 
kombinálására van szükség.
Pónusz Mónika, Vállalkozás-menedzsment Tanszék
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EXTERNÁLIÁK

legnehezebb döntése?
A piac szűkülése miatt ott kellett hagynom a kristálytervező szakmámat, amit szerettem. A jobb 
munkalehetőségek érdekében újra iskolapadba kellett ülnöm. Az eredeti szakmámat – amit imá-
dok – ma már csak hobbi szinten űzöm. Sokat hezitáltam, végül két év után született meg ez a 
döntés, ami bár nagyon fájó volt, hosszú távon mégis jónak bizonyult.
Tatár Mihály, GM II. Levelező

Közgazdasági szakközépiskolába jártam, mert az volt a célom, hogy bankban 
helyezkedjek el. A középiskola után még elvégeztem egy OKJ-s banki szakügyintéző képzést. A 

célomat elértem, mert 2003 októberében egy pénzintézetnél kaptam állást. 2005 augusztusáig 
elégedett is voltam, de a bankrendszer belső átalakítása miatt négy éve tipródom, hogy folytas-

sam a megkezdett karrierpályámat, vagy kezdjek újat.
Mágocs Szabina, GM II Levelező

Szakmailag nagyon fontos döntés volt, és sokáig gondolkodtam rajta, hogy otthagyjam-e a 
Corvinust, és visszajöjjek-e az ÁVF-re (korábban RSZ-es voltam). Végül azért döntöttem a főiskola 
mellett, mert itt korábban nagyon pozitív tapasztalataim voltak a tanár-diák kapcsolat, taná-
ri segítőkészség és a hallgatói összetartás terén. Úgy éreztem, itt olyan gyakorlati ismereteket 
kapok, amelyeket azonnal tudok majd az életben hasznosítani.
Kasza Júlia, GM II Nappali

16 évesen már biztos voltam benne, hogy katonatiszt leszek. 
Életem eddigi legnehezebb döntése az volt, amikor erről letettem.

Hajdú Gergely, GM I Nappali

34 évesen már több komoly döntést kellett meghoznom. 
Életem során többször váltottam munkahelyet, sőt szakmát is. 
Voltam szerelmes és csalódott. Majd férjhez mentem, gyermeket vállaltunk, 
költözködtünk.  A legnehezebben az alábbi döntést hoztam meg: 22 évesen elkezdtem egy vál-
lalkozást, ami kezdetben nagyon jól ment, aztán az olcsó kínai piac hatására egyre csökkent a 
nyereségem, majd veszteséges lettem. Mégsem hagytam abba, mert mindig abban bíztam, hogy 
biztos lesz ez még jobb. Ráadásul titkárnőnek sem akartam visszamenni, más szakmám pedig 
nem volt. Egyre nagyobb veszteséget halmoztam fel, és lelkileg is nagyon megviselt a kudarc. 

Nem hoztam meg azt a döntést, amit muszáj lett volna! Nehéz volt, mert az egyik kilátástalanságból a másikba 
kerültem. Megfelelő szakma nélkül egy évig kerestem állást. Utólag sokat tanultam a történtekből. A saját bőrömön 
tapasztaltam meg, milyen következménye van egy későn meghozott döntésnek. A tanulság az, hogy az álmokat meg 
kell valósítani, ha lehet.  De mindenáron nem szabad egy álmot kergetni. 
Herendi Zsuzsanna, GM III Levelező

Az iskolaválasztás volt számomra a legnehezebb és a legfontosabb döntés, mert kihat az egész 
életemre, a jövőmre. A pályafutásom szempontjából is fontos, hogy később azzal foglalkozzak, 

amit szeretek. Bízom benne, hogy jó döntést hoztam, sikerül majd elhelyezkednem 
és élvezni fogom a munkám.

Kómár Viktória, GM III Nappali

EXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető KEREKASZTAL



14  IKSZIKSZÍ  2009. MÁJUS www.avf.hu/xxi

 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Gasztro-party Erasmusos 
szemmel

EXTERNÁLIÁK Szabó Attila
rovatvezető

Kenzo Oiyamával – az egyik 
külföldi cserediákkal – 
a márciusi gasztro-party után 
beszélgettem. 
Nem mindennapi az életútja, ezért 
esett rá a választásom.

Mesélj nekünk egy kicsit magadról. Ahogy 
hallottam, vegyes nemzetiségű vagy.
Miért pont Magyarországot választottad?
Anyukám magyar származású, apukám 
pedig japán. Hollandiában élek/élünk és 
ott is tanulok. A nyelv miatt is választottam 
Magyarországot csereprogramként, hiszen 
anyukám révén beszélek magyarul.

Hogy tetszik Magyarország, Budapest?
Nagyon tetszik. Végre nem csak hallok erről 
a városról, hanem láthatom is.

Milyen tárgyakat tanulsz itt?
Hasonlóakat, mint otthon. Német és angol 
nyelvű tárgyakat vettem fel. (Business 
English, Theory of International Relations, 
Strategies in Foreign Policy)

Hogy jött az ötlet, hogy ti is 
főzzetek az Ezerízű ÁVF-en?  
Mit főztetek?
Úgy gondoltuk, ha már itt vagyunk, 
akkor megmutatjuk magunkat és 
persze a tudásunkat is. Nem túl 
sok mindent, de annál finomab-
bat! Obatzfer-t (sajtkrém), hozzá 
hefezopf-ot (kenyérféleség), és 
mediterranean salad-ot.

Kik főztek veled?
Mindenki főzött és jelen is volt 
a rendezvényen. Nevezetesen: 
Corinna Segieth, Cristina Herz, 
Laura Haberstein, Petra Roshohar, 
Stephanie Feldmann, Marion 
Werk és jómagam. 

Az újság témája ebben a hónapban a 
döntés. Van kedvenc gondolatod 
valakitől ebben a témában?
Igen, van. „A döntéseinkben, nem pedig a 
képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik 
is vagyunk valójában.” (J. K. Rowling)

Szeretnél megosztani még valamit az 
olvasókkal? 
Igen, ezúton is szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem az egész éves 
munkáját Novák Máriának a Nemzetközi 
Igazgatóságról, aki mindig mindenben a 
segítségemre volt.

Szabó Attila

 Balatonföldvár 2009. július 2-3-4.

Cooking team
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Múzeumi kitérő

Választás

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

Közeledik a félév vége, sokan előre tervezik, 
hogy mivel töltik a szünidőt. 
Nyáron programok tömkelege várja a szó-
rakozni vágyókat. Vérmérséklettől függ, ki 
hogy vezeti le az év közben felgyülemlett 
feszültséget. Egyesek bulikban tombolják 

ki magukat, mások múzeumok látogatásá-
ban lelik kedvüket. Az utóbbi csoportnak 
örömmel jelentem, nem fognak most sem 
unatkozni. A Szépművészeti Múzeum ebben 

a szezonban is különlegességekkel várja a 
látogatókat. 
Kezdjük A nő dicsérete című kiállítással, 
amely Alfons Mucha életművének egyes 
darabjait mutatja be. Plakátokat, festménye-
ket, rajzokat, fényképeket láthatunk a női 
létről. Ehhez kapcsolódva a KREA Kortárs 
Művészeti Iskola hallgatói is megcsillogtat-
ják tehetségüket. Szecessziós KREAtúrák 
címmel kaptak lehetőséget, hogy önálló tár-
laton mutatkozzanak be. Mindkét kiállítás 
június 7-ig tekinthető meg. Július 15-től 
Joseph Mallord William Turner brit festő 
tájképei miatt érdemes felkeresnünk a 
múzeumot. Kiállítása címe Turner és Itália. 
A VAM Design Centerben (1061 Budapest, 
Király utca 26.) Da Vinci – A géniusz címmel 
nemcsak Leonardo-t, a művészt, hanem a 
sokoldalú és művelt embert is megismer-
hetjük. A tárlat elemei között szerepelnek 
többek között Da Vinci anatómiai rajzainak 
reprodukciói, írásmódja, különböző három 
dimenziós animációk, és még sok minden 
más. A kiállítás július 19-ig várja a látoga-
tókat. 

Donáczi Roxána
Forrás: 

www.szepmuveszeti.hu
www.kreaiskola.hu

www.davincithegenius.com/budapest/hu/

Kamaszkoromban folyton kínzott a tudat, 
hogy mi lesz belőlem, ha nagy leszek. Utáltam 
tanulni, és mindig feltettem magamnak a 
kérdést, hogy muszáj-e ezt nekem végig-
csinálnom ahelyett, hogy egész nap csava-
rognék a haverokkal. Folyton azt kívántam, 
bárcsak lenne egy varázsgömböm, amibe 
beletekinthetnék, és látnám a jövőmet. Egy 
nap majdnem teljesült a kívánságom.
Éppen a szokásos vitáink egyike zajlott le 
a szüleimmel, hogy semmi se lesz belőlem, 
ha folyton csak álmodozom, és semmit nem 
teszek azért, hogy legyen is belőlem valami. 
Mit tehettem volna, rájuk hagytam, hama-
rabb végzünk, gondoltam. Persze, valahol 
igazuk volt, de a világért sem vallottam 
volna be. Később ezzel a hangulattal feküd-
tem le, és egy sorsdöntő álmot láttam akkor 
éjjel. Egy hosszú folyosón jártam, és csak 
szavak voltak körülöttem: jövő, tudni, miért, 
érdemes. Ráadásul fáztam. Már épp kezdtem 
azt hinni, hogy hóemberré válok, amikor 
megláttam két ajtót. Az egyikre szép, gótikus 
betűkkel az volt írva, hogy igen, a másikra, 
hogy nem. Közöttük pedig egy cetli volt 
kifüggesztve, útmutató címmel. A lényeg, 
hogy ha az igent választom, pontosan fogom 
tudni, hogy mi történik velem a jövőben, 

és semmi sem 
fog meglepe-
tést okozni, ha 
a nemet, akkor 
úgy élek, mint 
eddig, és min-
den nap egy 
nagy kérdőjel 
lesz. Na, mon-
dom, mi sem 
egyszerűbb. Már 
épp rátettem a 
kezemet az igen 
ajtó kilincsére, 
amikor is újabb 
feliratok jelentek meg rajta. „Készen állsz? 
Biztosan? Elég erős vagy, hogy már most 
szembenézz a jövőddel, és életed végéig 
abban a tudatban élj, hogy nem változtat-
hatsz, akármi történjen? Ha igen, nyugodtan 
folytasd.” Halálra rémültem. Rájöttem, hogy 
ez sok, képtelen vagyok rá. Hisz milyen 
élet az, amiért nem kell küzdeni? Annak mi 
értelme van? Egy kitaposott ösvény nem 
tartogat semmit, és én még változni akarok, 
és változtatni később is, ha úgy adódik. 
Habozás nélkül kinyitottam a nem felira-
tú ajtót. És ekkor felébredtem. Ziháltam, 

izzadtam, de valamiért még sosem éreztem 
magam ennyire megkönnyebbülve. 
Életem legfontosabb döntését hoztam meg 
akkor este, és tudtam, hogy helyesen csele-
kedtem. 
A jövőm továbbra is rejtély maradt, de leg-
alább esélyt kaptam, hogy olyan életet éljek, 
amelyről később azt mondhatom, hogy érde-
mes volt küzdeni érte.

Donáczi Roxána

Alfons Mucha: Dance

Az álmok is adhatnak választ
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