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Szinte amint befejeződött vizsgaidőszakom az Energetikai Szakkollégium áldozatos 

szervezőmunkájának eredményeképpen az Phlegon Consult Kft.-nél kezdhettem meg 

munkámat és itt töltöttem hat hetes nyári szakmai gyakorlatomat június 22. és július 31. között. 

A budapesti székhelyű cég a legkézenfekvőbb, legkiszámíthatóbb és hosszú távon is biztos 

forrást jelentő napenergia hasznosításában vállal elsődleges szerepet. A vállalat szolgáltatásai 

közé tartozik a pályázati tanácsadás, illetve projektmenedzsment. A pályázati 

projektmenedzsment szolgáltatás keretében a pályázat proaktív kiválasztásától kezdve a cég 

részt vesz a megbízók projektjeinek aktív kialakításában, formálásában, és ez alapján elkészít 

és beadja a kiválasztott pályázatot, a pozitív támogatási döntés után pedig teljes 

projektmenedzsment szolgáltatással segíti ügyfeleit, a támogatási szerződéstől kezdve az 

utolsó fenntartási jelentés beküldéséig. 

A 2008-ban alapított vállalkozás, mely kezdetben csak pár taggal indult, igazi start up módjára, 

mára Magyarország egyik vezető napelemes cégévé nőtte ki magát. Családias jellegét mind a 

mai napig sikerült megőriznie. A kollegák között fellelhető baráti viszony megkönnyíti, 

élvezetessé teszi a kemény munkát is. A Deák Ferenc téren fellehető irodában jelenleg 10 

személy végzi a munka oroszlán részét. Természetesen a tervezési, illetve kivitelezési 

feladatok alvállalkozók segítségével történik. 

A vállalatnál töltött hat hét alatt változatos feladatokat kaptam. Több esetben 

végigkövethettem a teljes projektet. A projekt előkészítésétől kezdve, a helyszíni felmérésen, 

villamos tervezésben, kivitelezési feladatokban is részt vettem. Megismerkedtem különböző 

tervező programokkal, melyekben lehetőség van viszonylag egyszerűen napelemes rendszer 

tervezésére. Megadhatunk GPS koordinátákat, az épület dőlésszögét. Ezt követően a szoftver 

kiválasztja a megfelelő invertert, illetve string felosztást. A tervezési munkán kívül 

megtekinthettem kivitelezési munkákat is, ahol testközelből láthattam a tervek, a napelemes 

rendszerek megvalósulását. 

Munkámat mindvégig baráti, családi légkörben tölthettem el. Kollégáim szívesen válaszoltak 

bármely kérdésemre, bármilyen kérésemet örömmel teljesítették. Mindvégig törekedtek a 

szakmai fejlődésemre, arra, hogy az iskolában tanultakat hasznosítva, azokat kiegészítve egy 

komplex képet kaphassak a napelemes rendszerekről. A hat hét alatt egyszer sem éreztem, 

hogy „csak” gyakornokként tekintenének rám, mindvégig egyenlőként tekintettek. 

Összességében nagyon élveztem ezt a hat hetet a cégnél, egyszer sem éreztem tehernek a 

munkát, élvezettel jártam dolgozni. Külön szeretném megköszönni segítségüket, hogy az 

Energetikai Szakkollégium számára a Villanykari gólyatáborra felajánlottak két darab 

működő napelemet. Nem csak a paneleket, hanem egy teljes, komplett működő rendszert 

tudtunk összeépíteni a segítségükkel.  

2015. szeptember 17. Csondor Bálint 


