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Kedves Ádám, szeretnénk közelebbről megismerni tapasztalataidat. Szerinted jó 

választás volt akkoriban, hogy az Építőmérnöki Karra jöttél?  

 Az Építőmérnöki Kar, mint az Egyetem legrégibb, és egyik legösszetettebb 

kara, a lehető legjobb választás. Nem csupán egy biztos szakmát és némi 

megbecsülést biztosít a tanulmányok után, de egy olyan általános, 

sziklaszilárd műszaki szemléletet és felfogást is ad, ami a későbbi élet 

bármely műszaki területén jól hasznosítható. Az egyetem alatt, a kötelezők 

megtanulása után, bármerre elindulhattam, bármivel foglakozhattam, ami 

csak érdekelt. Lehetőségem volt már az első félév végén kenderbetonnal 

laborkísérleteket végezni, eközben idegen nyelvű tudományos cikkeket is 

fordíthattam, illetve amelyik tantárgyat csak lehetett, angolul vettem fel.  

 

Az idegen nyelv ismeretét hol tudtad még kamatoztatni? 

 Később már egész egyetemi jegyzeteket/könyveket is fordíthattam, amelyek 

közül néhány jelenleg is használatban van, és ez az idegen nyelvű 

tudományos irodalomkutatás a mai napig, - több nyelvvel-  a részét képezi az 

életemnek. 

 

Ez elég változatosnak és sűrű programnak tűnik, de azért megkérdezem. A 

tanuláson és a fordításon kívül mire jutott még idő?  

 Ha ez valakinek túl egyoldalúnak tűnne, kövesse a példámat és jelentkezzen 

a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarba. Remek, az életet megszépítő és 

kiegyensúlyozó tevékenység a tanulmányok mellett, és az Építő Karból sok 

kiváló diák és oktató is tag, vagy tag volt az évek során. Az ötévnyi zenekari 

szolgálat és felelősség, nekem büszkeséget, sok új barátot, utazásokat, 

komoly koncerteket és gyönyörű szép pillanatokat szerzett, még a 

legnehezebb vizsgaidőszakokban is, ezért minden egyes gólyának ajánlanám.  

 

Igen, a vizsgaidőszakok…Minden félévet itthon teljesítettél?  

 A mesterszak utolsó félévét, áthallgatással, az Erasmus program keretein 

belül, a Müncheni Műszaki Egyetemen töltöttem. A korábbi többnyelvű 

tanulmányoknak és az itteni egyetemi munkamorálnak hála, nem voltak  

gondjaim. Később ugyanezek segítettek abban, hogy magamtól, 

önbizalommal telve, új dolgok magas szintű elsajátításába fogjak.  
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Mire gondoljunk?   

 Az egyetemről hozott számítógépes, mechanika és anyagtudományi 

ismeretek voltak velem, amikor magyarul CNC gépkezelői és programozói 

tanfolyamot, illetve, amikor németül egy Java programozói kurzust 

végeztem. A későbbiekben sikerült  -München mellett-  egy 

villamosmérnöki tervezőcégnél elhelyezkednem, ahol jelenleg BIM-el 

foglalkozom, illetve tanítom is, két idegen nyelven. Ez szintén nagyon 

közel áll a tanulmányaimhoz, de szigorúan véve mégsem a szakmám. Így 

továbbra is lehetőségem van az általános kultúrmérnökség mellett az 

érdeklődést, a tudást és tapasztalatokat bővíteni, gazdagítani. Minden csak 

azon múlik, hogy az ember mennyire eltökélt és mit kezd a kínálkozó 

alkalmakkal. Lehetőséget lát, vagy akadályt? Aki ezen a karon tanul, az 

nem fog elveszni, ha kilép a komfortzónájából, hanem akkor fog csak 

igazán élni.   

 

Kedves Ádám, köszönöm a beszélgetést!                                                                              

BI.  

 

 


