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Az Energetikai Szakkollégium tagjaként és közvetítése révén 2008. július havában szakmai 
gyakorlaton vettem részt els�éves energetikai mérnök hallgatóként az Els� Magyar Földgáz és 
Energiakeresked� Kft-nél. 

A Gáztörvény 2003-ban történ� elfogadását követ�en az EMFESZ Kft. volt az els� 
szabadpiaci gázkeresked� Magyarországon. 
A szabadpiaci gázszolgáltatás úttör�jeként – és azóta is piacvezet�jeként - az  EMFESZ Kft. 
jelent�s szerepet játszott a szabadpiaci gázkereskedelem m�ködésének és szabályozásának 
kialakításában is. 
Az EMFESZ Kft. évr�l-évre jelent�sen növeli fogyasztóinak számát, így jelenleg 
Magyarország négyszáz legjelent�sebb ipari fogyasztójából már több mint kett�százötvenet 
lát el, s az idei évt�l megkezdte a lakossági szolgáltatást is, els�ként a hazai piacon. 
Jelent�s partnerei vannak az er�m�vek, távf�t�m�vek, gyógyszer-, alumínium-, kerámia-, 
téglaipar valamint a mez�gazdasági vállalkozások között is. 
Az EMFESZ Kft. felépítette Magyarország legmodernebb diszpécser-központját. A központ 
24 órában, óránkénti forrásigény egyensúlyozással, minden fogyasztónk részére egyedi, 
iparági és céges specifikumra szabott feltételrendszert és a lehet� legrugalmasabb kiszolgálást 
biztosít. 
2007-ban elért 180 milliárd forintos árbevétele alapján az EMFESZ Kft bekerült hazánk 
negyven legnagyobb vállalata közé. 

A gyakorlat során az ipari kereskedelmi részlegen dolgoztam. Els� hetemet a keresked� 
csoporttal töltöttem, ahol áttekintést nyertem a földgáz kereskedelem technikai és jogi alapjai 
fölött. 
A további négy munkahetem során a már fentebbiekben említett diszpécser-központban 
dolgozhattam. 
Az eltöltött id� alatt fokozatosan ismerkedtem meg a szakma mélyebb ismereteivel, s 
fokozatosan kaptam egyre felel�sség teljesebb feladatokat. 
A munkatársaim a cégen belül barátságosan álltak hozzám, s ahogy idejük engedte segítséget 
is nyújtottak, illetve válaszoltak feltett kérdéseimre. 
A munkafeltételek és körülmények semmi kivetnivalót nem hagytak maguk után, s a 
jövedelmezésem is kielégít� volt, azonban a szakmai gyakorlat ideje ténylegesen munkaszer� 
hozzáállást, s precizitást igényelt napi nyolcórás munkaid� keretében a munkaórák 
többségében. 
 
Minden vállalkozó kedv� fiatalnak ajánlom ezt a jelent�sen dinamikusan fejl�d� vállalatot 
szakmai gyakorlat céljaként, aki szívesen tanulna egy a Magyarország energetikáját 
jelenünkben és a jöv�ben is meghatározó összetett iparágról, egy folyamatosan növeked� 
energiaipari cégnél. 
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