
Demcsák Zsuzsa – a családtól „eltérően” – a kommu-
nikáció egyik másik műfaját képviseli. Míg családjában 
mindenki az írott sajtóban tevékenykedik, addig ő a meg-
jelenésével, egyéniségével a kommunikáció verbális 
oldalán „kötelezte el” magát. Számára sohasem jelentett 
problémát a szereplés, a fellépés, a színpad közelsége.

Munkáján kívül számára a legfontosabb a családja, 
Benedek fia, és lánya Tamara. Édesanyja nagy segítséget 
jelent számára a gyereknevelésben, ha a munkája úgy 
alakul, akkor a nagymama vigyázz a gyerekekre.

A családból hozott értékeket igyekszik átadni úgy, 
ahogy ő látta, ahogy ő tanulta az édesanyjától.

NEM ALÁZATTAL 
SZÜLETIK 
AZ EMBER

Demcsák Zsuzsa 1979. 08. 21-én 
született Prágában.

Közgazdász végzettségű modell, 
televíziós műsorvezető. A MTV-nél 
kezdett 1996-ban, majd a TV2 hír-
igazgatóságánál volt gyakornok, 
riporter, műsorvezető. Később az 
ATV-hez került, majd visszatért a 
TV2-höz. Jelenleg a Mokka című 
reggeli közéleti műsor vezetője, 
mára az egyik legstabilabb képer-
nyős. Két gyermek édesanyja.
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A Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen végzett közgazdász szakon, majd az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karára 
járt.

A Magyar Televízió Tonik c. műsorának volt 
a műsorvezetője, majd 1996-ban benevezték 
a Szupermodell című versenybe, hol a leg-
jobb tizenöt közé jutott. 1997-ben a TV2-n 
a Fort Boyard – Az erőd műsorát vezette és a 
Tények és a Jó estét, Magyarország! riportere. 
Előbb a Jó reggelt, Magyarország! műsor-
vezetője, majd a Magyar ATV-n a Reggeli 
JAM műsorában volt látható, de visszatért 
a korábbi sikerei színhelyére és a TV2-n a 
Mokka műsorvezetője. Kedvenc időtöltése 
a sportolás. Imád röplabdázni, ha teheti, 
heti háromszor mozog, a legjobban viszont 
a főzés kapcsolja ki. 

Reggelente aligha találni nála üdébb 
műsorvezetőt a hazai tévés palettán. Éppoly 
kedves, amilyent tárgyilagos, mint amilyen 
lényegretörően kérdez a nevünkben, bár-
miről is legyen szó. Kétgyermekes anyuka, 
televíziós műsorvezető és egykori modell 
mára újra profi sportoló. Mindez Demcsák 
Zsuzsa egy személyben!

Egyszerre tárgyilagos, mégis kedves. 
Közvetlen és bizonyos határt átlépni nem 
engedő. Alapos, fáradhatatlan és míg felké-
szült. 

- Nyilván az alázattal nem együtt születik 
az ember. Vagy belenevelik, vagy valamilyen 
úton-módon megtanulja. Nekem kialakult 
egy nagyon fegyelmezett munkamorálom, s 
ez a módszerem, hogy ha ismerem a hátteret 
és tisztában vagyok a dolgokkal, nagy meg-
lepetés nem érhet. de egy reggeli műsorban, 
amikor az alany az idejét áldozza egy számára 
fontos dolog miatt, és pár perce van arra, 
hogy azt el tudja mondani, akkor a nekem 
igenis faladatom, hogy ehhez hozzásegítsem. 
Nyilván van célom a kérdésfeltevéssel, mert 
én is meg akarok tudni tőle valamit, de az a 
legfontosabb, hogy a nézők kíváncsiságát 
kielégítsük, hogy feltegyük azokat a kérdé-
seket, amiket ő is otthon a tévét nézve.

Az embernek van egy felelőssége, ha már 
ebbe munkakörben dolgozik, s akkor a  tisz-
tességes felkészülés a minimum, utána pedig 
a hiteles tájékoztatás. - mondta Demcsák 
Zsuzsa

 fotók: TV2
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