
Miért vonzó a mérnöki pálya?  
 

 

Változatos munka gyakorlatorientált szakembereknek 

 

 

 

 

Fodor Dávid vagyok, két és fél éve csatlakoztam a Wärtsilä csapatához, beosztásom Service 

Engineer. 

 

Miért ezt a pályát választottad? 

Dédnagyapám is gépész volt már, családi vonás. Otthon is mindig szereltünk autókat, 

motorokat. 

 

Hogyan kerültél kapcsolatba a Wärtsilävel? 

 

A BME állásbörzén találkoztam először a céggel, ahol minden kötelezettség, vagy későbbi 

tervek nélkül kitöltöttem egy jelentkezési lapot. Eltelt egy kis idő, majd mikor diplomamunka 

írásához kerestem lehetőséget, kerültem újra kapcsolatba a Wärtsilävel, így kezdtem meg itt a 

karrierem. Lehetőségem nyílt gyakornokként elhelyezkedni a cégnél, és tapasztalatból 

mondom, hogy egy ilyen gyakorlat nagyon jó alkalom mindenkinek, hogy kiderüljön, tetszik-

e neki a munka, szeretné-e, tudja-e csinálni. Én először csak egy két hetes nyári gyakorlatra 

jöttem ide, majd szépen végigjártam a ranglétrát. A gyakorlatot követően itt írtam meg a 

diplomamunkámat, és az egyetemmel párhuzamosan diákmunkásként dolgoztam itt. Később 

Junior engineer-ként csatlakoztam teljes munkaidőben a céghez, de két és fél év után a jelenlegi 

pozícióm már Service Engineer. 

 

Munkavégzés jellemző helyszíne? 

 

Mivel leginkább hajós 

munkákat vállalok, így 

külföldön zajlik 

munkavégzésem java.  

Tavaly 199 napot töltöttem 

külföldön, szeretném is 

tartani a 180+ napot.  



Mennyi utazással jár a munkád? Idáig hány országban jártál? 

 

Az egyik véglet, hogy 

leszállunk a repülőgépről, 

utána taxival egyből a 

kikötőbe megyünk és 

beszállunk a hajóra. Előrdul, 

hogy a korábbi érkezés vagy 

vízumügyek miatt van 

lehetőség beszállás előtt az 

adott országban turistaként 

szétnézni. Ilyen eset volt 

például, amikor vízumra 

kellett várni Katarban, ott volt három előre nem betervezett szabadnapom. Ilyenkor van 

lehetőség a helyi kultárval megismerkedni. Sri Lankán történt, hogy elmentem úszni a 

tengerhez, ahol a parton szóbaelegyedtem egy helyivel, aki nagyon kedvesen felajánlotta hogy 

riksával bevisz minket a városba. Elmentünk egy várromhoz, ki a tengerpartra, megnéztünk 

egy botanikuskertet, és mindezért az „idegenvezetőnk” összesen 20 dollárt kért kettőnktől. 

Mindezt egy szervezett út keretében jóval borsosabban számították volna fel nekünk, és 

valószínűleg csak a túristáknak szánt felületes látványosságokat nézhettük volna meg, így 

pedig egy helyi 

kalauzolásával a valódi Sri 

Lankát láthattuk. Szintén Sri 

Lankán voltunk egy esküvőn 

is, Dél Afrikában pedig 

belecsöppentünk a bár 

mixerek világbajnokságába. 

Indonéziában volt egy igen 

hosszú, több hetes munkánk, 

ahol egyik este mondta a 

személyzet, hogy ők 

kimennek a városba kishajóval, de éjszaka visszajönnek, menjünk velük, ha kedvünk van. 

Persze, hogy nem mondtunk nemet!   



Gyakorlatilag így jártam be szinte az egész Távol-Keletet. Néha adódnak ilyen lehetőségek, 

amikkel érdemes élni, ha az ember kalandvágyó - ez ennek az „életformának” a jobb oldala, de 

nem kell elfelejteni, hogy nincs jó oldal rossz nélkül.  Ezt úgy kell elképzelni, hogy pl. húsz 

nap kemény munka után van esetleg esély valóban világot látni, és nem is minden hajón biztos, 

hogy lesz alkalom rá.  

 

Fel tudsz idézni egy emlékezetes munkádat hajón? 

 

Emlékezetes munkám az összes. Ezek a munkák mind egyfajta kalandok a világ másik felén. 

Mindig új embereket ismerek meg, ritkán megyek vissza ugyanarra a hajóra, ha vissza is  

megyek, új a személyzet. Ismerni kell az emberek nyelvét, el kell fogadni a különböző 

kultúrákat, és ott én vagyok a vendég, nekem kell alkalmazkodnom. Szót kell tudni érteni egy 

arabbal, egy muzulmánnal, egy kereszténnyel. A legénység nagyon vegyes, de nem szokott 

ebből probléma lenni. Angoltudás nélkül viszont nagyon nehéz egyedül boldogulni, ezért is 

fontos, hogy aki itt szeretne hosszú távú munkát, folyamatosan fejlessze a nyelvtudását.  

 

 

 



 Hogy egyeztethető össze a magánélet ezzel a munkavégzéssel? 

 

A fejlődés mindenféleképpen hajós munkákon való részvételt igényel. Ez pedig nem annyira 

„családbarát” életforma. Amíg fiatal az ember, nincsenek kötöttségei, mint  pl. pici gyerekek, 

karbantartandó családi ház, stb. addig nem számít, hogy hány napot tölt távol az otthonától. 

Vannak olyan kollégák, akik elérték már azt a szintet, hogy már nem szükséges annyit 

hajózniuk, inkább a háttérből segítenek nekünk a tapasztalatukkal. Én is többet érek így, hogy 

van valaki, akire tudok támaszkodni és el tudom érni itthon, ha szakmai tanácsra van 

szükségem. Ez egy jó dolog szerintem.  

 

Mit gondolsz arról, ha valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni, milyen 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie? 

 

Legyen önálló, elszánt és célja legyen az állandó fejlődés.  

Annak való ez, aki el tudja fogadni, hogy állandóan menni kell. Aki azt szeretné, hogy legyen 

egy nyugodt élete, hogy lerakja délután négykor a tollat, neki ez a munka egyáltalán nem 

passzolna. Kell hozzá elszántság, előképzettség. Ha valakiben ezek megvannak, akkor reális a 

folytatás. Mivel a mai felsőoktatásban kevés a gyakorlati képzés, ezért egy végzett mérnöknek 

is 1,5- 2 év kell, ahogy elsajátítsa az alapokat itt a cégnél. Persze ez azért egyénfüggő, vannak, 

akik hamar magukba szívják a tudást, másoknak kicsit tovább tart a felzárkózás. 

Ezen felül szerintem angol nyelvtudás nélkül sem működhet az előbb említett fejlődés. Bele 

lehet fogni angol nélkül, de akkor el kell fogadni, hogy egy szerelő szintél nem tud előrébb 

lépni az ember. Egyedül még eljutni sem egyszerű egy munkára, hiszen több reptéren át kell 

szállni, beszélni kell az ügynökkel, meg kell keresni a megfelelő személyt, aki eligazít, és akkor 

még hozzá sem kezdtünk a valós munkához. Minden leírás, műszaki dokumentáció, üzleti 

kommunikáció angol nyelven zajlik, aki nem érti, legyen akármilyen jó szakember is, nem tud 

megbírkózni a feladattal. Arról nem is beszélve, hogy lehet valaki nagyon tapasztalt szakember, 

egy egy külföldi munka során akár szakmai rátermettségét is megkérdőjelezhetik, ha nem tudja 

megválaszolni a kérdéseket, elmagyarázni a vevőnek a technikai részleteket, mindezt csupán 

azért, mert nem beszéli a közös nyelvet. A cég anyagilag maximálisan támogatja a 

nyelvtanulást, de a tanuláshoz szükséges energiát az ember csakis magától várhatja. Egy 

fárasztó nap után nagy kihívás angol szavakat magolni, vagy a nyelvtant csiszolgatni, de nem 

lehetetlen, és mindenképpen megéri. 

 



A Wärtsilä a világ egyik vezető szolgáltatója a technológiai fejlesztéseknek és a teljes 

életcikluson át tartó megoldásokban a hajózási és energia szegmens részére. 

Az innováció folyamatos fenntartása és a magasfokú hatékonyság hangsúlyozása 

mellett, a Wärtsilä maximalizálja a hajók és az erőművek környezeti és gazdasági 

teljesítményét ügyfelei részére. 

 

További információért és aktuális állásajánlatainkért látogassa meg honlapunkat: 

 

http://www.wartsila.com/hun 

 

www.wartsila.com      

 

 

 
 

 

 

  

http://www.wartsila.com/
http://www.facebook.com/wartsila
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=82391
http://twitter.com/wartsilacorp
http://www.youtube.com/wartsilacorp

