
Tisztelt Rektor Úr, Dékán Asszony, Tisztelt Egyetemi Vezetőség, Vendégek és Kedves Diplomázó Hallgatók! 
  
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy munkaadóm, az ExxonMobil képviseletében itt állhatok és a diplo-
mázó hallgatókat köszönthetem.  
  
Néhány nappal ezelőtt, amikor végiggondoltam, hogy mit is fogok Önöknek/Nektek mondani, Kedves Végzős Hallgatók, két 
dolog jutott először eszembe. Elsőként az, hogy amikor én ültem a diplomát átvevők soraiban, egy pillanatig sem jutott eszembe, 
hogy valaha diplomaosztó beszédet fogok tartani. A második pedig az, hogy ekkora közönség előtt nem tartottam még előadást 
magyar nyelven. 
  
Annak, hogy miért tartottam fontosnak ezeket megemlíteni, több oka is van.   
  
Elsőnek nézzük, hogy miért nem mondtam magyar nyelven beszédet nagyobb hallgatóságnak egészen a mai napig, pedig már 
elég sok beszédet vagy tréninget tartottam eddigi munkával töltött életem során? 
Ez számomra a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy egy globális környezetben élünk és dolgozunk, ahol nem ugyanazt a 
nyelvet beszéli mindenki és ahol a kultúrák, átjárhatók. Az utóbbi években a világ kitárult mindenki előtt.  
Amikor sok évvel ezelőtt beléptem az ExxonMobil kapuján, számomra akkor nyílt  ki a világ. Hirtelen egy multinacionális kör-
nyezetben találtam magam, ahol a közvetlen kollegáim egy része külföldi, ahol természetes, hogy reggel melbourne-i partnerek-
kel bonyolítunk videokonferenciát és aztán a napot egy amerikai kollegákkal folytatott virtuális workshoppal zárjuk. Megismer-
tem a kultúrák közötti különbségeket, mint például azt, hogy egy amerikai megölel, amikor találkoztok, szemben egy régen látott 
holland kollegával, aki rögtön három puszit is ad, de szomorúan be kellett azt is lássam, hogy bármennyire is fáj, a Túró Rudit a 
legtöbb külföldi elrettentőnek találja és inkább meg sem kóstolja. 
Kicsit komolyabb témáknál maradva... Ebben a nagyra nyílt világban remek lehetősége van mindenkinek ellesni más kultúrák, 
más nemzetek képviselőitől, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan vitáznak vagy tárgyalnak, hogyan építik fel a mondandójukat, 
vagy éppen hogyan érnek el sikereket.  Ha pedig vesszük a fáradtságot és megfigyeljük a különbségeket, megvizsgáljuk, hogy 
kinél mi működik, akkor a legjobb  praktikákból építkezni tudunk. 
  
Mindezzel azt szeretném mondani, hogy ma a legizgalmasabb belépni a munka világába, mert a lehetőségek száma végtelen. 
Nekem, annak idején a multinacionális környezet  nyitotta ki a világot, ti ma választhattok bármit. Kezdhettek karriert egy multi-
nacionális cégnél, ahogy én tettem, de megvan a lehetőségetek egy helyi vállalatot kitüntetni figyelmetekkel, vagy egy jó ötlettel 
és más cégeknél szerzett tapasztalattal akár saját start-up céget is alapíthattok. Mindez csak rajtatok áll és azon, hogy mit kezdtek 
a kínálkozó lehetőségekkel és milyen módon hasznosítjátok az egyetemen megszerzett tudást. 
  
Említettem azt is, hogy soha nem gondoltam, diplomaosztón (vagy bármilyen más fórumon) beszédet fogok mondani. Sokatok-
kal ellentétben nekem nem volt egy eltervezett karrier utam, tervem arra, hogy mihez kezdek a megszerzett közgazdász diplomá-
val. Nektek valószínűleg sokkal több tervetek, konkrétabb elképzelésetek van köszönhetően az egyetem különféle programjai-
nak, vagy az állásbörzéknek, ahol bepillantást nyerhettetek abba, mit is jelent dolgozni és mit jelent a tudatos karrierépítés. Le-
gyetek tudatosak és tudjátok mit és hogyan szeretnétek elérni, de ne féljetek eltérni a tervtől, ha úgy adódik. Sokszor éppen az 
elsőre kitérőnek gondolt lépés visz benneteket előre. Ne féljetek végigjárni az utat és elvállalni a legegyszerűbbnek tetsző felada-
tokat. Ezekből lehet a legtöbbet tanulni és sokszor ez segít hasonló feladatok fejlesztésében, érdekessé és jobbá tételében. 
Ha van tervetek, akkor talán arra is van már ötletetek, hogy a sok egyetemen tanult anyagot hol és hogyan lehet a való életre 
átfordítani. Ennek ellenére bizton állíthatom, hogy lesz majd sok “aha” élmény, amikor ráébredtek egy-egy mikro- vagy makro-
gazdasági tétel gyakorlati hasznára, hirtelen megvilágosodik, hogy miért is tanultatok az “eszközök”-ről a mérlegben vagy azt 
kívánjátok, bár jobban emlékeznétek egy-két statisztikai számításra. És még ha ma esetleg azt is gondoljátok, hogy egy életre 
befejeztétek a tanulást, bizony eljön majd az az idő, amikor késztetést éreztek arra, hogy visszaüljetek az iskolapadba és a már 
megszerzett gyakorlatot ismét elméleti tudással támasszatok alá.  
  
Mindezt összegezve a legfontosabb tanácsok, amiket adni szeretnék, hogy: 
·      Ragadjatok meg minden lehetőséget, akkor is, ha az elsőre egy kitérőnek tűnik. Mindenből lehet tanulni valamit és talán 
éppen egy ilyen kitérő vezet majd egy új álomhoz és karrierhez. 
·      Legyetek nyitottak a világra, élvezzétek a globális társadalom adta lehetőségeket, lessétek el és sajátítsátok el, amit mások 
jól csinálnak. 
·      És soha ne mondjatok nemet még egy kis tanulásra. 
  
Gratulálok minden diplomázónak és nagyon sok sikert kívánok! 
Köszönöm a figyelmet. 
  
Schleisz Zsuzsanna 
 


