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BESZÁMOLÓ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRÓL
MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.
Az Energetikai Szakkollégium tagjaként értesültem arról, hogy lehetőség van az
MVM ERBE Zrt.-nél nyári gyakorlatot végezni. Bíztam benne, hogy, mint mérnökiroda, igen
sokféle projektbe és a különbözőbb munkákba nyerhetek bepillantást, reményeim nem
voltak alaptalanok.
Az MVM ERBE Zrt. energetikai beruházások előkészítő munkáit, tervezését,
műszaki-, minőségi felügyeletét, illetve megvalósítását végzi. Referenciái felölelik a fosszilis
üzemanyagot hasznosító erőművek, az atomerőművek, megújuló energia bázisú és
hulladékhasznosító

erőművek,

fűtőművek

beruházásával

kapcsolatos

teljes

körű

tevékenységeket. A szakmai gyakorlatomat a Villamos Irányítástechnikai és Tervezési
Osztályon (VITO) töltöttem, de szerencsém volt megismerkedni többek között a Távvezetéki
Osztállyal, a Műszaki ellenőrzési és üzembehelyezési osztállyal, a távközlési és a tervezési
szakterülettel is. A VITO-nál mondhatni, bedobtak a „mélyvízbe”, amit nagyon élveztem. Az
AutoCAD használatát autodidakta kellett, hogy megtanuljam, sok-sok oktató videó és a súgó
alapján. Természetesen, ha valahol elakadtam, készségesen segítettek a probléma
megoldásában. Olyan alapszintű ismeretekre tettem szert, amivel már kisebb feladatokat is el
tudtam látni. Néhány objektum áthelyezése és átrajzolása, bizonyos szövegek, színek
megváltoztatása, ezek mind-mind olyan feladatok voltak, amik egy pillanatra sem voltak
unalmasak, és a kollégák igen örültek, hogy ebben besegíthettem.
Az eltelt 6 hét igen eseménydúsan telt, megismerkedtem a különböző osztályokkal,
vezetőkkel, illetve egy tanulmányi hét is beiktatásra került, ahol az alállomásoktól kezdve a
fűtő-, és gázturbinás erőművökön át még a MAVIR-t is meglátogattuk. A tanulmányi héten
kívül is jártam terepen, igen emlékezetes volt Inota, ahol egy régi erőműben környezeti
kármentesítés zajlott. Az ERBE munkatársai igen lelkiismeretesek voltak, és nagyon ügyeltek
arra, hogy minden egyes feladat előtt elmagyarázzák a szükséges előismereteket. Bátran
kijelentettem, hogy a 6 hét gyakorlat 6 hét tanulással is járt. Bepillantást kaptam egy
mérnökiroda mindennapjaiba, megismerhettem a felépítését, működését, az osztályok
feladatait és az aktuális munkákat, feladatokat. Az is bebizonyosodott, hogy a tanulás nem ér
véget a diploma megszerzésével is, ahhoz, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, folyamatosan
képezni kell magunkat. Az ERBE-nél olyan széleskörű ismereteket szereztem, amik
nagymértékben befolyásolták önálló laboratórium és a későbbi szakdolgozat témámat, és
lehetséges, hogy a továbbtanulásomat is.
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves ott dolgozónak a segítséget,
türelmet, és a rám szánt időt, ami sokat jelentett az elmúlt időszakban. Egyedül egyetlen
dolgot sajnálok, éspedig azt, hogy mire igazán a társaság részévé váltam, és talán már
kollégaként is kezeltek engem, addigra sajnos a búcsú ideje is elérkezett.
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