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Az interjú Dömök Ferenc energetikai menedzserrel készült. 
 
Készítette: Dömök Bálint 
 
1./ Milyen iskolák elvégzésének segítségével lehet ezt a pozíciót betölteni? 
Abban az időben amikor én ezt a pályát választottam még nem volt erre specializálódott egyetemi képzés, 
csak különböző tanfolyamok. Ám amint ma látom, remek főiskolai szakok nyíltak az energiagazdálkodással 
foglalkozóan. 
2./ Miért választotta ezt a szakmát? 
Mindig is szürreálisnak tartottam azt az energiát amelyet egyes üzemek felhasználnak, így ez ellen 
szerettem volna cselekedni. 
3./ Mit emelne ki pozitívumként a mindennapi munkájából?  
Önbizalommal és elégedettséggel tölti el az embert az, hogy a munkájának közvetlen eredményét láthatja. 
Jelen esetben például azt, hogy a veszprémi Continental vállalat közel 30%-al kevesebb elektromos 
energiát, és 42%-al kevesebb melegvizet használ fel a gyár fűtéséhez mióta a munkámat itt elkezdtem. 
4./ Mit emelne ki negatívumként a mindennapi munkájából? 
Meglepően kis hatékonyságúnak tartom a kollégák közötti információáramlást. Ahhoz mérten, hogy mennyi 
e-mailt küld és fogad egy dolgozó egy nap, egymás munkájáról nem tudnak legtöbb esetben. Így tud 
előfordulni, hogy két ember ugyanazon a projekten dolgozik és csak annak végeztével derül ez ki, nyilván 
ez rengeteg idő-, és energiaveszteséggel jár. 
5./ Ha most kellene választania, ugyanezt a pályát választaná? 
Egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a pályát választottam, hiszen mindig is vonzott ez a terület. 
Nyugdíjas éveim előtt tervezek pályát váltani, egészen addig töretlenül folytatom munkáimat. 
6./ Hogy látja magát 10 év múlva? (szakmai értelemben) 
Sajnos a különböző szállodakomplexumok és vállalatok szükségtelennek tartják az energetikai 
szakemberek munkáját, így jelenlegi kilátás szerint továbbra is a Continental veszprémi vállalatánál. 
Mindenképpen szükségesnek tartom egy kisebb napelempark építését az irodák energiaszükségleteinek 
ellátásához, ám ez kimondottan nagy befektetésnek számít a cégnek. 
7./ Mire a legbüszkébb amit eddig elért a szakmájában? 
Mindenképpen nagy sikernek tartom azt, hogy közel egy hónappal ezelőtt a Continental veszprémi 
vállalatát hivatalosan energiatudatos vállalatnak nyílvánították, ami majdhogynem egyedülálló az 
országban, és ez a kinevezés a mi munkáknak közvetlen eredménye. 
8./ Milyen tanácsot adna a jövő energetikai szakembereinek? 
Voltaképpen az egyetlen tanácsom az, hogy sosem a saját érdekeinket kell nézni sem rövid, sem 
hosszútávon. Ha egy beruházást kezd az ember, mindig figyelembe kell venni azt, hogy mennyi idő alatt 
téríti meg az adott készülék az árát. Minden esetben azt vegye figyelembe, hogy a cégnek ahol adott 
esetben dolgozik javára váljon a befektetés akár az után, hogy távozott a cégtől. 
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Interjú 

Interjú alany: Gacsal Károly 

 

Mi szeretett volna Ön gyerek korában lenni? 

Ha jól emlékszem, akkor autóversenyző. De nem az lettem... 

Milyen iskolákat végzett el? 

Gépipari szakközépiskola. 

Műszaki Egyetem, közlekedésmérnöki kar, logisztikai szakirány 

Miért éppen ezt a hivatást választotta? 

Azért mert az informatikában az ember alkotómunkát végez, 

melynek kézzelfogható eredménye van, mely még számokkal is mérhető. 

Jó érzéssel tölti el az embert, ha alkot valami újat. S még jobb az érzés, 

ha tudja, hogy amit fejleszt azt sokan használják. 

Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének? 

Egy olyan alkalamazás piacra vitelét, melyet már több, mint 20.000 végfelhasználó megvásárolt, 

s elégedett vele. 

Mi motiválja Önt? 

Főleg az motivál, ha pozitív visszajelzéseket kapunk ügyfeleinktől. 

Hogyan motiválja a beosztottjait? 

A pozitív visszajelzést - dícséretet - tartom a legjobb motivációnak. 

Milyen vezetőnek tartja magát? 

Olyan vezetőnek, aki szereti a kreativitást és másoktól is ezt várja el. 

Szeretném, ha tudásomat jobban át tudnám adni munkatársaimnak, 

de ez a képességem még fejlesztésre szorul. Sajnos mivel nem tudom 

a munkát másoknak megfelelően másoknak átadni, sok munka továbbra is rám hárul -> 

olyan feladatokat is én végzek, melyeket mások is el tudnának végezni helyettem... 

Ön szerint mitől sikeres egy vezető/vagy vállalkozás? 

A vezető, s ezáltal a vállalkozás legfőbb ismérvei: 

- kockázatok felismerése 

- piaci előny felismerése/kihasználása 

- változtatások gyors végrehajtása a hatékonyság/új piaci lehetőség érdekében 

Milyen tulajdonságok szükségesek egy vezető beosztás betöltéséhez? 

- Struktrúrákban való gondolkodás 

- Helyes időbeosztás 

- Piaci irány mutatása a trendek követése helyett 
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Mi kell ahhoz, hogy valaki el tudjon helyezkedni ebben a szakmában? 

Ez attól függ, ki milyen szinten szeretne elhelyezkedni. Ha valaki szakmunkás akar lenni 

annak ipari szakmunkás képző iskolát kell végezni, aki viszont a mérnöki pályát választja, 

annak épület-gépészetet kell tanulnia főiskolán vagy egyetemen. 

Hogy került a választása erre a szakmára? 

Még fiatalkoromban választanom kellett, hogy merre akarok elhelyezkedni, mivel az 

építőiparban volt lehetőség ezért az épületgépészetre és a fémszerkezet készítésre esett a 

választásom. 

Milyen pozitív tapasztalatai vannak az ügyfeleiről? 

Szerencsére megbízható ügyfélkörrel rendelkezünk, akik értékelik a pontos, precíz és 

szakszerű kivitelezést. 

Milyen negatív tapasztalatai vannak az ügyfeleiről? 

Komoly problémát jelent, hogy a potenciális ügyfeleink, szinte hobbit űznek az 

árajánlatkérésből, mivel ez nem kerül pénzbe, viszont a vállalkozónak rengeteg ideje megy el 

azzal, hogy kiszámolja az adott munka költségvetését. Sokszor miután leadtuk az árajánlatot 

még visszajelzést sem kapunk a megrendelőtől, hogy miénk a munka vagy valaki más nyerte 

el. 

Szeretné fejleszteni cégét vagy inkább próbálna ezen a szinten maradni? 

Inkább szeretnék megmaradni ezen a szinten, mivel egyedül sokkal egyszerűbb kontrollálni 3-

4 ember munkáját, mint mondjuk kétszer annyiét. 

Mi motiválja Önt? 

A mindennapi munkában a családom és a kollegáim megélhetéséhez szükséges bevétel 

elérése és a vállalkozás folyamatos és sikeres működtetése. 

Mi a legnagyobb sikere a szakmában? Mi az amire a leginkább büszke? 

Rengeteg gyönyörű háznál dolgoztunk, de ezek közül talán kiemelkedik kettő, egy csopaki és 

egy tihanyi ház, mivel ezek bekerültek a Szép Házak című magazin címlapjára. 
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Interjú 

Interjúmat egy kedves ismerősömmel F. Zsuzsannával készítettem, aki jelenleg a vendéglátásban 

tevékenykedik és elmondása szerint, több mint 30-éve a szakmában van. 

- Fiatal korában milyen elképzelései voltak a jövőjével kapcsolatban? 

Visszagondolván, mindenképpen légi utaskísérő szerettem volna lenni. 

- Most mégis a vendéglátásban dolgozik. Mi történt? Miért nem jött össze? 

Ami azt illeti, akkoriban nagyon nehéz volt bekerülni a szükséges egyetemre és a 

nyelvoktatás meg sem közelítette a mostani szintet. Minimum két nyelven kellett volna 

beszélni. 

- A szülei nem próbálták befolyásolni az elképzeléseit? 

De igen, apám borászt szeretett volna faragni belőlem. Kezdett kirajzolódni, hogy a 

vendéglátáshoz állok a legközelebb, ez amolyan családi hagyomány volt nálunk. 

 

Zsuzsa, miután a vendéglátás minden fortélyát elsajátította, önálló vállalkozásba kezdett. Már 15 éve 

egy jól menő, vendéglátó egységet vezet. 

- Szívesen végzi a munkáját? 

Igen, ezt anélkül nem lehet csinálni. 

- Milyen képességek szükségesek annak, aki hasonló pályára szeretne menni? 

Elengedhetetlen a jó üzleti és kommunikációs készség, hiszen javarészt emberekkel kell 

foglalkozni, valamint a szorgalom és a kitartás is nélkülözhetetlen a területen. 

- Pénzügyi szempontból elégedett a munkájával? 

Igen, aki jól csinálja az meg tud élni a vendéglátásból, de nem biztos, hogy újra ezt a területet 

választanám. Rengeteg időt kell befektetni. A tavalyi évben például mindössze 2 

szabadnapom volt. Lényeg a lényeg, a kemény munka meghozza a gyümölcsét. 

- Utolsó kérdésemhez érkeztünk. Ha újrakezdhetné, mivel foglalkozna? 

Természetesen légi utaskísérő vagy például kertész lennék. Nem biztos, hogy a vendéglátást 

választanám. Sőt.   

 

 

 

 

 

-Abod Benedek- 
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Mi a foglalkozása? 

Nevelőtanár vagyok a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban. 

Milyen végzettségek kellenek ehhez a munkához? 

Egyetemi természettudományi, vagy bölcsész végzettség, ugyan az, ami a középiskolai tanárhoz. 

Vannak egyéb végzettségei? 

Ezen kívül van általános iskolai Földrajz-, Biológiatanár diplomám is. 

Voltak akadályok, amelyek miatt elgondolkodott, hogy abba kéne hagyni? 

Olyan akadályok nem voltak, amik miatt abba akartam hagyni. Voltak nehéz percek, de megoldottam 

őket, amikre most már jó visszagondolni, de az hogy abbahagyjam, meg se fordult a fejemben. 

Mi késztette arra, hogy nevelőtanár legyen? 

Főleg családi indíttatásból választottam ezt a szakmát. Anyukám titkos vágya volt, hogy tanár legyen. 

Másrészt mindig is szép mesterségnek tartottam, aminek megvannak a maga nehézségei. Diákként 

kedvenc tantárgyaim voltak a Földrajz, a Történelem és a Biológia, és ebből kettőt, a Földrajzot és 

Biológiát tanítottam is. Ennek nagyon örülök, és szívesen csinálom. 

Ha tehetné, választana másik foglalkozást? 

Nem. 

Meg van elégedve a munkájával? 

Meg. Ha nem lennék elégedett, akkor változtattam volna. Minden évben új fiatalok érkeznek, akik 

mind más-más egyéniségek, ezért mindegyikőjükkel máshogy kell foglalkozni. Ez hoz egy kis 

változatosságot, nem lesz annyira monoton. 
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Kérdező: Juhász András 
Alany: Dr. Juhász Zoltán 
 
- Milyen érzés vezetőnek lenni? 
- Amikor a projekt vagy a cég sikeres akkor nagyon jó érzés. Ekkor az ember örül, hogy az ő útmutatásaival 
sikerült elérni a célt. 
 
- Mióta tudta hogy ilyen pozícióban szeretne elhelyezkedni? 
- Ez menet közben alakult ki. 
 
- Milyen pozícióban kezdte? 
- A legtöbb sikeres vezető alkalmazottként kezdi. Ez alatt jól megfigyelheti, hogy milyen munkafolyamatok 
szükségesek egy sikeres céghez. 
 
- Mivel ösztönzi a beosztottjait? 
- Többféleképp lehetséges. Az első az a kiemelt jövedelem, de lehetnek különböző jutalmak, előléptetés. 
Van aki már több szabadsággal is megelékszik. Ez mindig az adott vállalattól és alkalmazottól függ. 
 
- Milyen vonásokkal kell rendelkeznie egy jó vezetőnek? 
- Jó stratégiai készségre van szükség. Fontos továbbra a türelem, és egy kis engedékenység. 
 
- Megéri e ma Magyarországon vállalkozásba kezdeni? 
- Önálló válallkozásba nem érdemes. A mai magyar környezet nem vállalkozásbarát. 20-ból ha 1 életképes. 
 
- Milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak aki céget szeretne alapítani: 
- Sok pénz, gazdasági és jogi ismeret szükséges. Magasak az adók, és sokszor nehéz megfelelő 
munkatársakat szerezni. Utolsóképp pedig figyelni kell a profitra, hogy a vállalkozás életképes legyen. 
 
- Gondolta-e volna gyerekkorában, hogy ezzel fog később foglalkozni? 
- Nem 
  
- A tizenéves önmagának milyen tanácsokat adna? 
- Legyen kíváncsi, keressen megoldandó problémákat. Legyen kitartó, és merjen nagyot álmodni. 
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Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára, országgyűlési 

képviselő 

Pápán, a Türr István Gimnáziumban érettségizett, majd 1982-ben jogi 

diplomát szerzett az ELTE-n. Ezt követően 1990-ig a Pápai Ügyvédi 

Munkaközösség tagja. 

1990-ben Pápa polgármesterévé választották. 

1990-1993 között a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

alelnöke, 1994-től több cikluson át a közgyűlés tagja, illetve tanácsnoka. 

1998 óta Veszprém megye 4-es számú egyéni választókerületének 

országgyűlési képviselője, 2000-től frakcióvezető-helyettes. Az Országgyűlés 

több bizottságának tagjaként vagy tisztségviselőjeként dolgozott. 

1988-ban lépett be a Fideszbe, az Országos Választmánynak 1993 óta tagja, 2003-tól alelnöke. 2000 óta a Veszprém 

Megyei Választmány elnöke. 

1995 és 2010 között tagja az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók 

Kamarájának, a Magyar Közigazgatási Karnak és a Közigazgatási Szakvizsga Bizottságnak. 2010-2014 között 

kormánymegbízott. 

A civil életben részt vesz számos társadalmi szervezet munkájában, több jótékony célú alapítványt hozott létre. 

Számos kiadványban jelentek meg publikációi, főleg önkormányzati- és államigazgatási témában. Sportot kedvelő, 

hosszú ideje igazolt labdarúgó, az Eszterházy Miksa sport-díj tulajdonosa, Pápa Város díszpolgára. 

Miért választotta ezt a szakmát? Mióta politikus? 

Mindig érdeklődtem a világ folyamatai, a történelem, de a helyi ügyek iránt is. Kezdetben 

nem volt tudatos a közéleti szerepvállalásom. Aztán ez megváltozott 1988-ban, amikor 

megalakítottuk a Fideszt és aztán 89-ben létrehoztuk a lakóhelyemen az Ellenzéki 

Kerekasztalt azt tapasztaltuk, hogy sokan csatlakoznak hozzánk, akik úgy gondolták, hogy az 

addigi rendszer nem működhet tovább. Lehettem volna sikeres ügyvéd is, hiszen közel 

kétszáz folyamatban lévő ügyet voltam kénytelen a kollégáimra hagyni, amikor 

megválasztottak polgármesternek 1990-ben. Akkor egyébként még úgy gondoltam, hogy négy 

évre vállalom a városvezetői szerepet és aztán visszamegyek ügyvédnek. Mégsem így történt, 

komoly rábeszélések hatására vállaltam az újabb jelöltséget, magam is éreztem, hogy még épp 

csak elkezdtünk egy munkát, s azt folytatni kell. Aztán jött az 1998-as országgyűlési választás 

és volt esély arra, hogy a baloldali kormányzást koalíciós kormányzással át lehet fordítani 

jobbközép irányba. Ekkor sokan úgy gondolták, hogy az addig megszerzett politikai 

tapasztalataim és ismertségem alapján jó jelölt lehetek az országgyűlési választásokon és el is 

nyertem a választók bizalmát. Innentől kezdve már polgármesterként és országgyűlési 

képviselőként dolgoztam a város érdekeit szem előtt tartva. A kezdetekkor nem terveztem, 

hogy profi politikus leszek, ezt az élet az elmondottak szerint hozta magával.  

Melyik felsőfokú iskolában végezte tanulmányait? Milyen tanuló volt?  

Az ELTE-n végeztem jogászként, közepes tanuló voltam, nem rángattam a tanulásban az 

„istrángot”, inkább foci, lányok, egyetemi könnyed világ. 

Mely tantárgyakból szükséges kiemelkedően teljesíteni annak, aki ezt a szakmát szeretné 

választani? 

A politika nem képzettségfüggő. Azért jó, ha ért valaki valamihez, de nagyon vegyes a kép a 

végzettségeket illetően. Talán jó is, hiszen így minden terület képviselve van a parlamentben 

vagy az önkormányzatokban. Inkább érzések, sokszor megérzések kellenek hozzá, persze egy 

része megtanulható ennek a „szakmának” is. 

Van-e nyelvvizsgája? 
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Nincs nyelvvizsgám, akkor még nem volt feltétele a diplomának. Németből bármikor 

letehetnék egy középfokút, angolból érettségiztem és oroszul sokáig tanultunk, de ma már 

„eladnának”, ha használnom kellene. 

Mennyire szeret ezzel a szakmával foglalkozni? Mennyire érzi megterhelőnek? 

Szívesen csinálom, néha érzem csak megterhelőnek, ez is inkább a munka mennyiségéből 

adódik. Emberekkel, az ország ügyeivel foglalkozni nagy felelősség, de egyben 

megtiszteltetés is. Sok mindenkit megismer az ember, változatosabbnál-változatosabb 

élethelyzetekkel találkozik, ettől izgalmas ez a munka. Ráadásul az ország első és legszebb 

házában lehet a munkahelyem, ez csak keveseknek adatik meg, amiért hálás vagyok a 

sorsnak, s ha ide belépek, még mindig megdobban a szívem. 

Ha egy pillanatot, eseményt ki kellene emelni, mi lenne az és miért? 

Egy pillanatot, egy eseményt nem tudnék kiemelni, hiszen rengeteg szép pillanatnak lehettem 

részese, akár a 100 évesek köszöntésére, életbölcseletükre, tanácsaikra gondolok. Vagy annak 

az idős hadiárvának a köszönete, aki 1949 után – többekkel benyújtott javaslatunkra –, ismét 

megkapta az édesapja halála után a járadékot, de gondolhatok az épített környezet 

megszépítésére, sok-sok megható parlamenti pillanatra, ha ezek kimaradtak volna az 

életemből, sokkal szegényebb lenne az életem. 
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Interjú 

1. Mi ösztönözte arra, hogy ezt a szakmát választotta?  

Gyerekkoromban sokat beteg voltam, édesanyám sokszor vitt orvoshoz és 

már akkor kialakult bennem, hogy valahol az egészségügy területén 

szeretnék dolgozni. Később nagyon szerettem a kémiát és a biológiát! 

2. Mikor döntötte el ténylegesen, hogy erre a pályára lép? 

8.-ik osztályos koromban. Erről többen le akartak beszélni, mert nehéz volt 

bejutni az Egészségügyi Szakközépiskolába ugyanis évekig senkit nem 

vettek fel az iskolánkból, ennek ellenére megpróbáltam és elsőre sikerült 

bejutnom. 

3. Ön mit gondol, jól választott? 

Igen, úgy gondolom, hogy jól választottam, mert nagyon szeretem a 

szakmámat! 

4. Szereti a munkáját? 

Igen, nagyon szeretem a munkám, szeretek az embereken segíteni. 

5. Elégedett jelenlegi munkahelyével? 

Igen, elégedett vagyok, de egy 30 fős kollektívában mindig akad valami 

megoldandó probléma. Anyagilag nem vagyok elégedett, mivel nagyon 

felelősségteljes munkát végzünk.  

6. Megbecsülik munkahelyén? 

Szerintem igen, a főnököm által rám bízott feladatokat, igyekszem 

maximálisan megoldani! 

7. Milyen a kapcsolata a kollégáival? 

A többséggel jó a kapcsolatom, de egy-két ember mindig akad, aki kilóg a 

sorból! 

8. Főnöke utasításait mindig betartja? 

Igen, igyekszünk mindent megbeszélni és minden problémát megoldani, így 

nincs konfliktus köztünk. 

 

9. Van külön véleménye egyes dolgokról, vagy elfogadja kollégái 

állásfoglalását? 

Igen, van külön véleményem, de például osztályértekezlet alkalmával a 

főnököm is megkérdezi a javaslataimat.  
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10. Munkaidő beosztásával meg van elégedve? 

Igen, mivel reggel 7:00-tól 15:00-ig dolgozom, de ehhez jönnek még a 

hétvégi ügyeleti beosztások. 

11. Szokott túlórázni? 

Igen, természetesen, erre tipikus példa, ha elromlik egy készülék és javítás 

után az újraindítást és kontrolálást én végzem. 

12. Mit gondol az Ön fizetésével kapcsolatban?  

Erre sajnos nagyon negatív választ tudok csak adni, mivel az egészségügy 

Magyarországon nincs megbecsülve, szóval a fizetés a minimum szinten 

mozog. 

 

Alanyom:  Kovárcziné Horváth Éva 

Foglalkozása:  Laboratóriumi Asszisztens 

Készítette:  Kovárczi Roland 9. D 
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INTERJÚ DR. KOVÁCS RÓBERT ÁLLATORVOSSAL 

1. Miért választotta ezt a hivatást? 

 
Gyermekkorom óta sokat foglalkozom állatokkal, szinte közöttük nőttem fel, hiszen a 

családommal birkákat, tyúkokat, disznókat is tartottunk, édesapám pedig 

takarmánykereskedelemmel foglalkozott, így gyermekként én is sokat voltam állatokkal 

és segítettem a szüleimnek. 

2. Hol végezte felsőfokú tanulmányait? 

 

Budapesten, a Szent István Egyetemen, ami jelenleg is az ország egyetlen egyeteme, 

ahol állatorvosi képzés folyik. 

3. Mely tantárgyakból kell kiemelkedően teljesíteni ehhez a szakmához? 

 

A fizika, a kémia és a biológia a legfontosabb középiskolai tantárgyak azok számára, 

akik állatorvosok szeretnének lenni. 

4. Rendelkezik-e nyelvvizsgával? Ha igen, milyen nyelvből, milyen fokon? 

 

Német középfokú nyelvvizsgám van, ezt még középiskolában csináltam meg. 

5. Még mindig ugyanolyan lelkesedéssel dolgozik? 

 

Mondhatni nagyobbal, mint pályakezdésemkor, hiszen mióta magánrendelőt nyitottam 

a magam ura vagyok, így csak magamnak és családomnak teremtem elő a megélhetést. 

6. Milyen pályakezdő fizetésre számíthat, aki ebben a szakmában helyezkedik el? 

 

Ez változó, attól függ, hogy az illető hol, kinél, az ország mely pontján helyezkedik el. 

Az átlagfizetés bruttó 165.000Ft körül mozog. 

7. Ön szerint túljelentkezés van erre a szakmára, esetleg hiányt szenved belőle az 

ország? 

 

Jelenleg egyetlen egyetem indít állatorvosi képzést, ezért igen magas a ponthatár 

minden évben, sokan szeretnének bekerülni, ennek ellenére azt mondom, hogy jó 

orvosból sohasem sok, hiszen mindig szükség van rájuk. 

8. Gondolkodott-e azon, hogy külföldön építi karrierjét? 

 

Nem, szeretek a családom közelében lenni. 

9. Ha újrakezdhetné, ugyanezt a pályát választaná? 

 

Valószínűleg igen, szeretem a munkám, szeretek segíteni. 

 

 

Köszönöm szépen az interjút! 
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1. Mi is a szakmád/foglalkozásod pontosan? 

    Nemzetközi szállítási ügyintéző. 

 

2. Amikor kisgyermekként elképzelted magad a jövőben, eltudtad volna hinni, hogy ha valaki azt 

mondja neked, hogy ez lesz az állásod? 

    Nem gondoltam, hogy ez lesz az állásom, mert abban az időben nem volt elterjedt. 

 

3. Ebben a szakmában nagyon fontos a rutin. Valamilyen úton tudtál tapasztalatot szerezni a munka 

mellett is?  

     Szerencsére igen. 

 

4. Ha igen, akkor hogyan? 

     Fiatal koromban 9 évet fuvaroztam. 

 

5. Nagyon fontos a főnököddel való viszonyod. Jól kijöttök? 

     Igen, mert ugyanannyi idősek vagyunk és még a hobbijaink is majdnem egyeznek. 

6. Kollégáiddal jó kapcsolatot ápolsz? 

     A legközelebbi kollégám a feleségem és szerencsére nem romlott meg a házasságunk a sok együtt 

töltött stresszes órával, hanem még jobbá tette a házasságunkat, hogy a problémáinkat közös erővel 

oldjuk meg. 

7. Szeretnél mostanában munkát váltani vagy elégedett vagy a jelenlegivel? 

     Úgy érzem, hogy a legjobb helyen vagyok, ahol csak lehet, így addig csinálnám ezt ameddig csak 

bírom. 

8. Ajánlod azoknak az diákoknak, akik most állnak a döntéshozatal előtt? 

     Teljes mértékben ajánlom annak, akinek jó kommunikációs képessége van és emelett nem hátrál 

meg a munkaidőn kívüli feladatok elől. 

 

 

Aki a kérdésekre válaszolt: Gyopáros Gábor 

                 

                                                                                   Készítette: Mihálovics Ákos 
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Terveimben szerepel, hogy nyomozó szeretnék lenni, ezért döntöttem úgy, hogy Borbély Zoltán 

rendőr-alezredes úrral készítek riportot. Anyukámmal évfolyamtársak voltak az általános iskolában és 

ő mesélte, hogy mennyire szereti a szakmáját, és rendkívül segítőkész. Elhatározásom után azonnal 

felvettük vele a kapcsolatot. Rögtön igent mondott, és megbeszéltük, hogy mikor fogunk találkozni. 

2016. 03. 10.-én nagy izgalommal indultam el a rendőrségre. Kíváncsi voltam, milyen lehet találkozni 

egy vezető beosztású rendőrrel. Az előtérben várakozva millió kérdés kavargott a fejemben. Olyan 

szívélyesen fogadott, mintha ezer éve ismernénk egymást. Így aztán megkönnyebbülve tettem fel első 

kérdésemet neki: 

 Mikor döntötte el, hogy rendőr szeretne lenni? 

Már középiskolás koromban elhatároztam, hogy rendőr szeretnék lenni. A Jendrsassik-Venesz 

Középiskola tanulójaként utolsó két évemben fizikát nem tanultam, így amikor a főiskolás 

felvételi vizsgán kihúztam a fizika témájú tételt megköszöntem a lehetőséget és mondtam, hogy 

nem élek vele. 

 Mit tett ezután? 

Mivel bányászcsaládból származom, ezért a Fejér megyei bauxitbányában helyezkedtem el, itt a 

keresetem is több volt, mint amennyit a szakmámban tudtam volna keresni. Fél év múlva 

behívtak sorkatonai szolgálatra. Itt több társam is gondolkodott azon, hogy a rendőri pályán fog 

elhelyezkedni. 18 hónap sorkatonaság után a rendőrséghez mentem dolgozni. 

 Környezetében hogyan fogadták ezt a döntést? 

Apukám ellenezte, hogy rendőr legyek, mert úgy gondolta többre vagyok hivatott. Olyannyira 

nem szerette volna, hogy rendőr legyek, hogy amikor környezettanulmány alkalmával 

megkeresték a rendőrség részéről ő olyan véleményt mondott rólam, ami azt bizonyította, hogy 

nem vagyok alkalmas a rendőrségi hivatásra. Viszont a szomszédoktól , iskolától és a 

honvédségtől is érdeklődtek, ahol azt mondták kiváló vagyok a munkára, így tölthettem be állást 

a rendőrségen. 

 Hogyan érte el mostani rangját? 

A ranglétra legalsó fokáról indultam. 1989.-ben járőri munkát végeztem. Fél év múlva már az 

országban a legfiatalabb körzeti megbízott lettem. ’92-től a speciális egység tagjaként kiemeltebb 

eseményeken is részt vettem.  

 Milyen akciókon vett részt, és ezek mennyire voltak veszélyesek? 

Volt olyan megbízásunk, amiben 40 sérülést szenvedtem. Többet nem mondhatok a 

megbízásainkról. 

 Mi volt a feltétele, hogy magasabb beosztásokat is elérhessen? 

Főiskolai végzettség kellett hozzá, ezért a Rendőrtiszti Főiskolára jelentkeztem, ahol 3 évet 

töltöttem, majd ezután tiszti beosztásba kerültem a Megyei Főkapitányságon.  
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 Ezután hogyan alakult pályafutása? 

2010.-ben a megyei irányítást bízták rám. Ekkor már előadásokat, beszámolókat is tartottam. 

Édesapám a TV-ben látott, ekkora már megváltozott a véleménye és büszke volt rám. 

 Tudom, hogy a rendőrségen kitűntetésekkel jutalmazzák a jól végzett munkát. Feltételezem, 

hogy önnek is van. 

Igen, vannak. 

2003.-ban az Év Rendőre címet nyertem el, 

2006.-ban a belügyminisztérium elismeréseként aranyozott dísztört, 

szintén 2006.-ban dísz-szablyát is kaptam, 

2010.-ben Miniszteri elismerésben részesültem, 

2013.-ban újra az Év Rendőre lettem, 

2015.-ben Honvédelmért Kitüntető címet szintén elnyertem. 

Ezeken kívül vannak még Rendőrkapitánysági elismeréseim, 

Országos Polgárőrség arany keresztjét 3 alkalommal ítélték nekem, 

European Police College kitűntetést is magaménak tudhatom, 

2001.-ben pedagógusként is értékelték munkámat, mert munka mellett a Csopaki Rendészeti 

Szakközépiskolában tanítottam és osztályfőnökként is helyt álltam. 

 Elégedett a munkájával? 

Én elégedett embernek tartom magamat. Igen, elégedett vagyok. Sosem bántam meg, hogy ezt a 

pályát választottam. 

 Vannak hátrányai ennek a munkának? 

Nagyon sok lemondással jár. Van, hogy reggel 6-tól este 10-ig bent vagyok a munkahelyemen, de 

ezt mindenki vállalja a hivatásával. Meg kell találni az egyensúlyt. 

 Ha újra választhatna, milyen szakmát választana? 

Ugyanezt a pályát választanám. 

Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. További sikeres munkát kívánok! 

Nagy Luca 
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 1. Milyen egyetemen, milyen karon végzett? 

 

 Temesváron a Trtaian Vuia Mechanikai Egyetemen, a gépészmérnöki karon. 

 

 2. Mennyi új dolgot kellett még elsajátítania, mikor az első munkahelyére került? 

 

Egyetemen mindenről tanultunk, de ilyenkor minden újdonság. Az idősebb mérnökök segítségére 

természetesen szükség volt ilyenkor még. 

 

 3. Hogyan működik a tervezés? 

 

Először a végtermék rajza megkapása után a technológiát kell kigondolni, csak utána kezdjük el a tervet 

kidolgozni. A 3D terv elkészítése úgy 2 hét, aztán a részletrajzokat kell elkészíteni és az anyaglistát. 

 

 4. Milyen egy átlagos napja? 

 

Az, hogy mivel töltöm el a 8 órát a munkafázistól függ, de mindig számítógép mellett folyik. Minden 

szerszám elkészítése után összeül a team és átnézik a tervet, így a hibák nagy része elkerülhető. 

 

 5. Kell-e túlóráznia? 

 

Igen, a határidőtől függően. 

 

 6. Mit szeret a tervezésben? 

 

Mindegyik új feladat más, így az ember kiélheti a kreativitását. 

 

 7. Milyen negatívumai vannak a szakmának? 

 

A darab minőségét a terv pontossága határozza meg. Mivel sok az alkatrész, ezért nagy a 

hibalehetőség, meg kell felelni az elvárásoknak, és a határidőket is tartani kell, ezért ez egy elég 

stresszes munka. 

 

 8. Mit mondana még a tervezésről? 

 

Nem bántam meg, hogy ezt a szakmát választottam. Sok szép oldala van. 

 
 


