
Alumni program 

a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiumában 

 

A Kaposvári Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése (GINOP 6.2.3-17.-2017-00005) 

pályázat keretében 2020. január 07-én folytatódott az Alumni programsorozat. A 

rendezvényen 80 kilencedik évfolyamos, lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló vett részt. 

Első vendégünk Máté Zoltán, a Videoton – Elektro Plast Kft. fejlesztőmérnöke volt. 

Előadásában elmondta, hogy 2008-ban érettségizett iskolánkba, de egyáltalán nem számított 

jó tanulónak. Ezért rögtön munkába állt jelenlegi cégénél, ahol minőségellenőrként kezdte 

pályafutását. Azonban hamarosan rájött, ha előrébb szeretne jutni, szükséges lesz a 

továbbtanulás. Ezért végezte el a GAMF-on a gépészmérnöki képzést, melynek köszönhetően 

ma már mérnökként dolgozhat. Hangsúlyozta, hogy a gyors változások miatt nem lehet leállni 

a tanulással, ő például jelenleg mérnök-közgazdásznak tanul. Előadása második részében 

bemutatta azokat a fejlesztéseket, melyek a nevéhez kapcsolódnak, illetve mesélt azokról a 

díjakról, melyet sikeres munkájának köszönhetően kapott. 

Második előadónk Papp Zoltán volt, a CAD Production Kft. tulajdonosa, ügyvezetője. 

Előadását azzal az élményével kezdte, hogy 10. évfolyamos korában egyik szünetben ült a 

fizika terem előtt és egyszer csak elkezdett azon gondolkodni, hogy mit is akar kezdeni az 

életével. Elhatározta, hogy az Audiban mérnök lesz. Viszont az átlaga csak 2,16 volt, így 

rádöbbent arra, hogy el kell kezdenie tanulni. Azt is elmondta, hogy az első alkalommal 6 

órán keresztül kellett tanulnia a fizika anyagot, de megérte, mert ötöst kapott. Aztán a 

rendszeres tanulásnak köszönhetően egyre kevesebb időt kellett fordítania a tanulásra. Ezek 

után ő is ismertette életpályáját: elmondta, hogy először Győrben járt főiskolára, ahol az 

utolsó évet külföldön fejezte be. Ennek köszönhetően nagyon jól megtanult németül is. Utána 

a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol szintén lehetősége volt külföldi 

tanulmányútra. Ezek után alapította meg saját cégét, ahol jelenleg 16 alkalmazottal 

dolgoznak. Hangsúlyozta a diákoknak, hogy kellő figyelemmel hatékonyan lehet tanulni, és 

elmondta, itt is potenciális cégvezetők ülnek, csak el kell kezdeniük a rendszeres tanulást. A 

beszámolók után a tanulók kérdéseket tettek fel vendégeinknek.  

Diákjaink érdeklődéssel figyelték az előadásokat, amelyek után egy Kahoot kvíz 

segítségével mértük le, kik voltak a legfigyelmesebbek. Az első három csapatot 

édességcsomaggal jutalmaztuk. 



Az előadóknak Takács Szilvia tagintézményvezető-helyettes köszönte meg a színvonalas 

előadásokat. Kérte a diákokat, szívleljék meg az itt elhangzottakat, vegyenek példát 

elődeikről. A program szendvicsebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 

  

  

  

  

 


