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Mars-kutató techcsajoké a jövő?  
 
Október 11-én Budapesten elindult a „TechCsajok” c. rendezvénysorozat, amely október 12-én Pécsett 
folytatódik. A pályaorientációs roadshow-t 2017. óta szervezi meg a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara (DUIHK) több tagvállalata aktív támogatásával. Nem titkolt céljuk, hogy 14-18 éves fiatal lányok 
számára a műszaki és természettudományokat népszerűsítsék, s ezzel az évek óta tapasztalható 
munkaerőhiányt a jövőben enyhítsék.  
 
A rendezvényen 16 budapesti és környéki iskolából mintegy 400 „techcsaj” vett részt. Pécsett pedig 14 
iskola 250 diákját várják, akiket helyszínenként 14 német és magyar vállalat, valamint képzési intézmény 
interaktív programokkal hozza közelebb a műszaki pályákhoz. Ebben a helyszínen Istenes Bence 
moderálása is besegít a lányoknak.  
 
 
A leendő hölgy-hallgatók vagy tanulók „kézzelfoghatóan” megismerhetik a műszaki szakmák 
változatosságát, miközben a kiállítók vállalatok munkatársai megválaszolják a pályaorientációval 
kapcsolatos kérdéseiket is. 
 
A fiatalok motivációját hivatottak erősíteni mindkét helyszínen a „TechKarrier” bemutatkozók, amelyek 
során sikeres női vezetők, vállalkozók, start-upper-ek és mérnökök számolnak be arról, hogyan kerültek a 
műszaki pályára, milyen tapasztalataik vannak, és mit tanácsolnak a most szakmát választó fiataloknak. Az 
előadó hölgyek rendkívül inspiráló gondolataikat osztották meg a lányokkal. A szakmai karrierjük mellett 
hangsúlyozták a kiegyensúlyozott magánélet, a család és az anyaság fontosságát is. A legfontosabb 
üzenetük talán az volt, hogy 14-18 éves korban semmit sem kell eldönteni. Ha azonban mégis megtesszük, 
akkor sem kell, hogy végleges legyen a döntés. Mindig lehet változtatni. Ami viszont fontos, hogy mindig jól 
érezzük magunkat. 
 
A budapesti nyitórendezvényen Silke Janz, a DUIHK elnökségi tagja, a Penny Market Kft. CFO-ja kiemelte, 
hogy a kis- és nagyvállalatok számítanak a műszaki és természettudományos szakemberekre olyan 
területeken is, ahol elsőre nem is gondolnánk. Egy élelmiszerboltlánc esetében is igaz ez, hiszen az IT, a 
logisztika, a minőségbiztosítás területeire nagyon várják őket. 
 
A megnyitón Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes 
államtitkára olyan inspiráló hölgyekkel példálózott, mint II. Erzsébet és Karikó Katalin, akik korszakalkotó 
egyéniségek, s hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számára is kiemelten fontos a fiatalok támogatása. 
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A hallgatóságnál alig idősebb előadó kutatók és start-upperek között találkozhattunk planetológussal, 
közgazdásszal és mérnökkel is. Pál Bernadett jelenleg marskutató csillagász, aki nem biztos, hogy jövőre 
nem a Holdat fogja kutatni. Nyitott az új kihívásokra, amit a diáklányoknak is kifejezetten javasolt.  
Marencsák Noémi közgazdász start-upper alig 12 év alatt bejárta a fél világot, hosszabb ideig külföldön élt 
és dolgozott, majd visszatért Magyarországra, s mielőtt újra „világgá ment” volna, családot alapított. Két 
kisfia nevelése mellett januárban egy kifejezetten anyáknak szóló mentorprogramot indít, s mellette még a 
társával fejlesztett fényterápiás cumit is piacra dobja. Véleménye szerint nincs olyan, hogy csak anyaság 
vagy csak karrier. A kettő összeegyeztethető, amihez a család támogatása is szükséges.  
Dr. Horváth Anna Zsófia ügyvédjelölt (CMS Budapest) a mesterséges intelligenciáról és annak szabályozási 
hátteréről tartott átfogó előadást, míg Bereczki Anna (SMAPP LAB) kutató arról mesélt, hogyan csalja 
digitális eszközökkel a bagolylepkéket csapdába annak érdekében, hogy megkímélve az éves 
kukoricatermést a kártevőktől a következő évben is elég tortillat tudjunk enni. Hajós-Wisinger Borbála 
(BME VIK 5G Laboratórium) olyan trendi kérdéssel foglalkozott, hogy mi a különbség a 4G és az 5G között., 
és utóbbi hogyan fogja megváltoztatni alapvetően a világunkat, aminek a mostani „techcsajok” már aktív 
részesei és formálói lehetnek, ha műszaki pályára lépnek. 
 
A rendezvényeket támogató vállalatok kiemelték, hogy a kezdeményezés előnyökkel jár minden szereplő 
számára: A fiatalok számára, mert értékes tudást szereznek, amely nagyban javítja későbbi munkaerőpiaci 
elhelyezkedési lehetőségeiket. A vállalatok számára, mert megalapozzák a későbbi munkaerőutánpótlást, 
méghozzá olyan szakmákban, amelyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a piaci versenyképesség 
szempontjából. És végül a magyar társadalom egésze is profitál, mert bővülnek az itthoni 
karrierlehetőségek a fiatalok számára, ami kedvező hatással lehet a demográfiai fejlődésre is.  
 
 
 
Sajtófotók ezen a linken tölthetők le. 
 
További információk a rendezvénysorozatról: www.techcsajok.hu 
 
A korábbi rendezvényeket bemutató videót itt tekinthetik meg.  
 
 
 
 
A rendezvény-sorozatot támogatják: 
 
(abc-sorrrendben) 
 

 
B.Braun Medical Kft. 

 

BASF Hungária Kft. 

 
Continental Automotive Hungary Kft. 

 
Deutsche Telekom IT Solutions 

https://www.ahkungarn.hu/hu/infotar/sajtoszoba/sajtofotok/sajtofotok-techcsajok-2022
http://www.techcsajok.hu/
https://youtu.be/GI645RAbyko
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Festo-AM Kft. 

 

Hischool Alapítvány 

 
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 

 

Körber Hungária Kft. 

 
Linde Gáz Magyarország Zrt. 

 

Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi 
Iroda 

 

Penny Market Kft. 

 

 

SAP Hungary Kft és az Emarsys-Technologies Kft. 

 
Siemens Energy Kft. 

 
Siemens Zrt., Siemens Mobility Kft. 

 

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. 

 

 
A kiállító vállalatok és szervezetek 
 
Budapest, 2022.10.11.: 

1. B.Braun Medical Kft,  
2. BASF Hungária Kft.  
3. Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Continental 

Automotive Hungary Kft. 
4. Deutsche Telekom IT Solutions,  
5. Festo-AM Kft.  
6. Hischool Alapítvány 
7. Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
8. Körber Hungária Kft. 
9. Linde Gáz Magyarország Zrt. 
10. Penny Market Kft. 
11. SAP Hungary Kft és az Emarsys-Technologies Kft. 
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12. Siemens Energy Kft. 
13. Siemens Zrt., Siemens Mobility Kft. 
14. thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. 

 
 
Pécs, 2022.10.12. 

1. Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. 
2. Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter 
3. Deutsche Telekom IT Solutions 
4. HARMAN  
5. Honsa Kft. 
6. Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
7. Körber Hungária Gépgyártó Kft 
8. LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
9. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
10. Penny Market Kft 
11. PTE – Műszaki és Informatikai Kar 
12. SAP Hungary Kft. 

 

Háttérinformáció 
 
 
 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK) 
 
Az 1993-ban alapított DUIHK a német gazdaság hivatalos magyarországi képviselője. Mintegy 900 
tagvállalatával az ország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. Legfontosabb feladata a magyar-német 
gazdasági kapcsolatok előmozdítása. Működésének alapelvei az ügyfélközpontúság, a kétoldalúság és a 
pártpolitikai semlegesség, e tekintetben az 1920-ban alapított Német-Magyar Kereskedelmi Kamara 
hagyományait folytatja. 
A DUIHK platformot biztosít a közvetlen vállalati kapcsolatoknak, magas minőségű szolgáltatásokat és 
információkat nyújt a cégeknek, képviseli tagjai érdekeit és közreműködik az üzleti környezet folyamatos 
fejlesztésében.  
A DUIHK a világ 92 országában, több mint 140 városban működő német külkereskedelmi kamarai hálózat 
(AHK) tagja, valamint a Bajor és a Szász Szabadállam hivatalos magyarországi képviselője. 
 


