
Vasák Benedek 
 
Telefon +36 30 645 85 05 
Email ben@kulturharc.hu 
Skype kulturharc 
LinkedIn /benedek-vasák 
Twitter @kulturharc 
Facebook /kulturharc 
 
Személyes adatok 
Név Vasák Benedek 
Állampolgárság magyar 
Születési idő 1971. augusztus 14., Budapest 
Családi állapot kapcsolatban, két gyermek 
 
Szakmai tapasztalatok 
2017 Kommunikációs vezető @ Cseh Tamás Programiroda 

kommunikációs stratégia | operatív irányítás | social media 
2016 Előadó @ Akadémia38 

kommunikáció 
2015–napjainkig Előadó @ Metropolitan Egyetem, Budapest 

kommunikáció, kulturális marketing 
2014–napjainkig Előadó @ Zeneipari Hivatal 

kulturális brandépítés, zenei termékek promóciója és 
marketingje 

2004–napjainkig Kommunikációs vezető @ A38 Hajó 
kreatív koncepciók, hirdetések | kreatív szövegírás | marketing- 
és hirdetési stratégia | dizájn | brandépítés | szponzoráció 

2002–2004 Szövegíró @ Leo Burnett Budapest 
szövegírás | kreatívfejlesztés 

2002–2004 Vezető szövegíró @  Relatív reklámügynökség 
szövegírás | kreatívfejlesztés | arculatfejlesztés  

1999–2002 Főszerkesztő @  est.hu 
szerkesztőségvezetés | stratégia és koncepció | online 

fejlesztés |  médiaportfolió-fejlesztés 
1997–2000 Előadó @ Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

filmelmélet 
1997–2000 Előadó @ Vitéz János Tanítóképző Fősikola, Esztergom 

filmelmélet-történet | filmelemzés | filmkritika 
1997–1999 Rovatvezető @ Pesti Est 

film- és kiállítás-rovatvezetés | szerkesztés | képszerkesztés 
1996–2004 Alapító szerkesztő @ Metropolis filmelméleti folyóirat 
 
Egyéb szakmai tapasztalatok 
2008 5 éves az A38 Hajó - Kurátor és szervező @ Műcsarnok 

Budapest. 
2000 honlaptervezés és -fejlesztés @  Filmvilág 

szervezés @ 31. Magyar Filmszemle 
film- és kiállításkritikák @ Pesti Est 

mailto:ben@kulturharc.hu
https://www.linkedin.com/in/benedek-vas%C3%A1k
https://twitter.com/Kulturharc
https://www.facebook.com/kulturharc


1997–1998 arculattervezés, kivitelezés @ Africana Hungarica 
1997–1998 film- és kiállításkritikák @ Magyar Rádió, Reggeli Csúcs 
1996 honlapfejlesztés @ Metropolis 
1996 szerkesztő @ Magyar Televízió 
1996 szerkesztő @ Filmszem 
1995 szerkesztő @ Roxer Producions 
1994–1995 szerkesztő @ Anti egyetemi folyóirat 
1992 szerkesztő és irodavezető @ Most kulturális folyóirat 
1990 gyakornok @ Magyar Hírlap 
 
Tanulmányok 
1994–1998 ELTE BTK mozgóképelmélet és -pedagógia 
1992 CASUS Művészeti Iskola, művészetmenedzsment 
1990–1995 ELTE BTK művészettörtténet-filozófia 
1990 Magyar Hírlap Újságíróiskola 
1985–1989 Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest 
 
Erősségek 
szisztematikus és kreatív gondolkodás | személyes és tömegkommunikáció | 
arculat- és brandépítés 
 
Nyelvek 
angol, német 
 
Egyéb szakmai tapasztalatok 
pályázatírás | vezetői tapasztalat 10+ fő | vezetői tapasztalat 100M+ 
költségvetéssel | projektmenedzsment-tapasztalat | DTP (Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign) | alapvető webprogramozás (html, flash) | 
adatbázis-építés | studióberendezések alapfokú ismerete | televíziós vágói 
tapasztalat | blogolás | podcastkészítés | Pr- és sajtókapcsolatok | 
közösségimédia-marketing | online marketing 
 
Hobbik 
Túrázás, terepfutás, fal- és hegymászás, fényképezés, főzés, bridzs, blogolás 
 
Publikációk 
Africana Hungarica, Beszélő, Budapesti Nap, Enigma, Filmhírek, Filmkultúra, 
Filmszem, Filmtett, Filmvilág, Magyar Hírlap, Metropolis, Most, Múlt és Jövő, 
Népszabadság, Pannonhalmi Szemle, Pesti Est 
 
Előadások konferenciákon 
A megfigyelt nézés II. (The Viewed Gaze II.) – 2002. október, Budapest 
A magyar film a rendszerváltozás után (Hungarian Cinema after ’90) – 2002. 
március, Debrecen 
A megfigyelt nézés (The Viewed Gaze) – 2000. május, Budapest 
Poetics and Work of Dogme ’95 – 2000. február, Pécs 
A 70-es évek magyar avantgárd filmművészete (Hungarian Avantgarde Cinema 
in the ’70s) – 1999. február, Pécs 
Szergej Paradzsanov művészete (The Art of Sergei Paradjanov) – 1998. 
november, Pécs 



 
 
Motiváció 
Ha azt kérdezik, hogy bölcsész, szerkesztő és filmelméleti szakember létemre mi 
vonz a reklámban és a marketingben, azt tudom válaszolni, hogy a világon 
három dolgot szeretek igazán: kommunikálni, gondolkodni és problémákat 
megoldani. A reklámban pedig mindháromra bőséggel adódik lehetőség. 
 
Hiszek a kommunikációban, hiszek abban, hogy két ember képes megértetni 
magát egymással, hogy egy ember képes megértetni magát sokkal, legyen az 
az ember filmrendező, képzőművész vagy ügyvezető igazgató. Hiszek abban, 
hogy 
a kommunikáció – és ezen belül a reklám – nem manipuláció, hanem 
álláspontok, érdekek és értékek világos artikulációja. Kézenfekvő stratégia arra, 
hogy elfogadjuk a másikat és elfogadtassuk magunkat a másikkal. 
 
A jó kommunikációhoz, a megfelelő stratégiához – szerencsére – sokat kell 
gondolkodni. Megérteni az „ügyfelet”, a „terméket”, a „célcsoportot”, megtalálni 
a megfelelő megoldást, részt venni ebben a hatalmas játékban – kézben 
tartani, uralni a beszédet: ez az, ami lenyűgöz a reklámban és a marketingben. 


