
Miért választottad a logisztikai mérnök szakot? 
Úgy kezdődött, hogy építészmérnök szerettem
volna lenni, mert mindig lenyűgöztek az épületek.
Azonban a bátyám egy évvel korábban felvételizett
építészmérnöknek, így meggondoltam magam,
nem szerettem volna ugyanoda menni, mint ő. Egy
vidéki városból kerültem Budapestre és nem
igazán tudtam, hogy mit válasszak. Vidéken nem
sok szakot ismernek az emberek, csak a
„hétköznapiakat”, mint például építész, tanár,
jogász, gépészmérnök. Azt tudtam, hogy matekot,
fizikát és nyelveket szeretnék tanulni továbbra is.
Így mindenképpen mérnöki szak után kutattam,
amikor édesapám ajánlotta, hogy nézzek utána a
logisztikai mérnöknek, mert az egyik ismerősünk
éppen akkor végzett Budapesten és
raktármenedzserként helyezkedett el. Így aztán
kerestem, kutattam és rátaláltam a logisztikai
mérnöki képzésre a Műegyetemen.
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Mi kell ahhoz, hogy valakiből sikeres mérnök váljon?
Az attól függ, hogy mit tekintünk sikeresnek. Úgy gondolom, hogy minden ember másképpen tud sikeres lenni.
Egy mérnöknek mindenképpen nyitottnak kell lennie a világ változásaira, főleg a technológiai változásokra.
Ezenfelül kreatívnak és bármilyen szituációban határozottnak, döntésképesnek kell lennie.

Sok hallgatót már az alapképzés alatt munkát talál a szakmájában. Te dolgoztál?
Igen, már a BSc képzés alatt teljes állásban dolgoztam termeléstervezőként. Hogy nehéz volt-e a kettő együtt?
Nem tagadom, hogy az, viszont amennyivel több plusz energiát kaptam a munkából, annyival nagyobb kedvvel
fejeztem be a tanulmányaimat. Nagyon szerettem, mert sok mindent megtanultam általa és tudom, hogy amit
tanultam az egyetemen, azt fel tudtam használni a gyakorlatban is. Bár az közismert, hogy ami elméletben
megtörténik, az a gyakorlatban lehet, hogy nem úgy van. Nekem is meg kellett szoknom és elfogadnom, hogy
hiába tudok egy nagyon jó módszert, amit az egyetemen tanítottak, lehet, hogy az a módszer ebben a helyzetben
nem a legjobb megoldás, így tovább kell keresni a helyes utat.

Mit tanácsolnál a középiskolás lányoknak, miért válasszák a BME-KJK-t?
Tanácsot nem akarok és nem is tudok adni, viszont tapasztalatot igen. Amit nekem a KJK adott, az felejthetetlen.
Elengedhetetlen az akaraterő, mert néha tanul olyat is az ember, amit nem szeretne, viszont ezt az akadályt is le
kell küzdeni valahogyan. A feladatok abszolválása mindig nagy kreativitást igényel. Nagy előnye a KJK-nak a jó
közösség, hiszen bármilyen probléma adódott, mindig együtt oldottuk meg. Precizitást is tanultam itt, hiszen
akármilyen fáradtak vagyunk, mindig ügyelni kell arra, hogy kezünk munkája szép legyen, mert amilyen a
munkánk, olyanok vagyunk mi magunk is.


