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2011 nyar{n az Energetikai Szakkollégium szervezésében 4 hetes szakmai 

gyakorlaton vehettem részt a Sinergy Kft.-nél. A cég az adminisztr{ciós 

tevékenységek tekintetében korrekten j{rt el, munkaszerződést kötve velem az ott 

tartózkod{som idejére. A munkakörülményekkel abszolút meg voltam elégedve, az 

ott töltött idő alatt végig rendelkezésemre {llt k{vé, tea és hideg üdítő. Az iroda 

légkondicion{lt volt, ami különösen a hőségriadó alkalm{val volt felettébb kellemes. 

Az első héten, a formalit{sokon {tesve (belépők{rtya, sz{mítógép) eltöltöttem egy 

napot a TVK-ban, ahol megtekintettük a fűtőerőművet illetve a vízelőkészítőt. A 

tal{n legbonyolultabb európai fűtőerőmű címet is kiérdemlő létesítmény nagyon 

izgalmas l{tv{nyt nyújtott a felépítése szempontj{ból, hiszen rendkívül rugalmasnak 

kell lennie a v{ltozatos technológiai gőzigények kielégítése és a telep biztons{g{nak 

biztosít{sa célj{ból. A vízelőkészítő is érdekes volt, b{r nem kapcsolódik szorosan az 

energetik{hoz, azonban hasznos tudni, hogy mi zajlik az energiatermelő 

létesítmények előtt. A hét h{tralévő részében elkezdtem fő feladatomat, ami a 

g{zmotorok menetrendad{si és elsz{mol{si kötelezettség optimaliz{l{s{val volt 

kapcsolatos. 

A m{sodik hetemet a cég Füredi utcai telephelyén töltöttem, ahol a technológi{val 

való megismerkedés ut{n az volt a feladatom, hogy korrel{ciót keressek a ny{ri 

HMV igények és a külső hőmérséklet v{ltoz{sa között. Érdekes feladatnak tal{ltam, 

aminek eredményeképpen olyan excel t{bl{t készítettem, ami a sokéves ny{ri 

hőfogyaszt{s és a külső hőmérséklet adatainak felhaszn{l{s{val megadta a v{rható 

hőigényt. Végül a hét utolsó napj{n körbej{rtuk a cég budapesti telephelyeit. 

Az utolsó két hetemet a központi irod{ban töltöttem, ez alatt befejeztem a 

menetrendekkel kapcsolatos fő munk{mat illetve új biomassz{s feladatot kaptam. 

Első körben aktualiz{lnom kellett magyarorsz{gi szil{rd biomassza erőművek, 

bioüzemanyag gy{rtók és biog{z telepek adatb{zis{t. Ezut{n a biomassza tüzelési 

technológi{kat kellett összegyűjtenem és ezekre gy{rtókat keresni. Sajnos aktu{lis 

projektbe nem tudtam bekapcsolódni. 

Összességében meg vagyok elégedve az Energetikai Szakkollégium {ltal közvetített 

szakmai gyakorlat helyemmel, a körülmények megfelelőek voltak, szakmai munk{t 

végezhettem, a hangulat fiatalos és kellemes volt. 
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