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 Az Energetikai Szakkollégiumnak köszönhetően 2014 nyarán nyári szakmai 

gyakorlaton vehettem részt a Hunyadi Kft.

megoldásában, elsősorban az

elektromos hálózatminőség, valamint az az

fázisjavítással foglalkozik. 

 A cég minden tekintetben korrektül járt el. Munkaszerződést kötöttek velem a 

gyakorlat idejére, és sokat segítettek a különböző adminisztrációs tevékenységekben. 

asztalt kaptam a cég mérnök

rögtön kéznél voltam. A kollegák segítőkészek és rendesek voltak.

 A gyakorlat elején 

energiafelhasználásával, energetikai jellemzőivel ismerkedtem meg. Különböző 

tanulmányok és a cég energetikusának segítségével

működésére. Egyik nagyobb feladatom az volt, hogy javaslatot tegyek esetleges 

fejlesztésekre és javításokra. 

 A gyorsétterem lánccal kapcsolatos munkám a teljes gyakorlati időme

kívül ifj. Hunyadi Sándor úr, a cég egyik tulajdonos

gondoskodott róla, hogy legyen feladatom.

cég épületének fűtési rendszerére, fázisjavító berendezéseke

eredmények alapján, Wifin keresztül vezérelhető hálózati csatlakozó aljzatokat kellet

beszereznem és felprogramoznom, 

alkalommal vittek ki terepre a kollegák

felmérésekre. 

 A szakmai tudásom rengeteg új

annak köszönhető, hogy folyamatos

kollegáktól. Ez sokat segített abban, hog

 Nagyon jól éreztem magamat a 6 hét alatt. Bárkinek szívesen ajánlanám gyakorl

helyként a Hunyadi Kft.-t  de elsősorban olyan hallgatóknak, akikről tudom, hogy komolyan 

fogják venni a szakmai gyakorlatukat

bizton állíthatom, hogy a Hunyadi
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YÁRI SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ

Hunyadi Kft. 

 

Az Energetikai Szakkollégiumnak köszönhetően 2014 nyarán nyári szakmai 

gyakorlaton vehettem részt a Hunyadi Kft.-nél. A cég energiagazdálkodási 

megoldásában, elsősorban az energia-megtakarítás területén a villamos energetika, az 

elektromos hálózatminőség, valamint az azokhoz kapcsolódó szakterületekkel

tekintetben korrektül járt el. Munkaszerződést kötöttek velem a 

és sokat segítettek a különböző adminisztrációs tevékenységekben. 

asztalt kaptam a cég mérnöki irodájában, úgyhogy ha bárkinek segítségre volt szüksége 

A kollegák segítőkészek és rendesek voltak. 

 az ország egyik legnagyobb gyorsétterem láncának

energiafelhasználásával, energetikai jellemzőivel ismerkedtem meg. Különböző 

k és a cég energetikusának segítségével széleskörű rálátást kaptam az

nagyobb feladatom az volt, hogy javaslatot tegyek esetleges 

A gyorsétterem lánccal kapcsolatos munkám a teljes gyakorlati időme

kívül ifj. Hunyadi Sándor úr, a cég egyik tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, folyamatosan 

gondoskodott róla, hogy legyen feladatom. Például hőmennyiségmérőt kelle

cég épületének fűtési rendszerére, fázisjavító berendezéseket méreteztem mérési 

Wifin keresztül vezérelhető hálózati csatlakozó aljzatokat kellet

beszereznem és felprogramoznom,  hogy csak a nagyobbakat említsem. Ezen kívül rengeteg 

alkalommal vittek ki terepre a kollegák fázisjavító berendezések karbantartására, helyszíni 

rengeteg új ismerettel bővült a gyakorlat során. Ez leginkább 

annak köszönhető, hogy folyamatos visszajelzést kaptam az elvégzett munkámról a 

segített abban, hogy felismerjem a hibáimat és korrigáljam őket. 

Nagyon jól éreztem magamat a 6 hét alatt. Bárkinek szívesen ajánlanám gyakorl

e elsősorban olyan hallgatóknak, akikről tudom, hogy komolyan 

szakmai gyakorlatukat és bővíteni szeretnék a tapasztalat

bizton állíthatom, hogy a Hunyadi Kft.-nél mindkettőre lehetőségük lesz. 
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AT BESZÁMOLÓ 

Az Energetikai Szakkollégiumnak köszönhetően 2014 nyarán nyári szakmai 

. A cég energiagazdálkodási problémák 

területén a villamos energetika, az 

okhoz kapcsolódó szakterületekkel, speciálisan a 

tekintetben korrektül járt el. Munkaszerződést kötöttek velem a 

és sokat segítettek a különböző adminisztrációs tevékenységekben. Saját 

bárkinek segítségre volt szüksége 

z ország egyik legnagyobb gyorsétterem láncának 

energiafelhasználásával, energetikai jellemzőivel ismerkedtem meg. Különböző 

széleskörű rálátást kaptam az éttermek 

nagyobb feladatom az volt, hogy javaslatot tegyek esetleges 

A gyorsétterem lánccal kapcsolatos munkám a teljes gyakorlati időmet átívelte. Ezen 

és ügyvezető igazgatója, folyamatosan 

őmennyiségmérőt kellett terveznem a 

t méreteztem mérési 

Wifin keresztül vezérelhető hálózati csatlakozó aljzatokat kellett 

hogy csak a nagyobbakat említsem. Ezen kívül rengeteg 

berendezések karbantartására, helyszíni 

ismerettel bővült a gyakorlat során. Ez leginkább 

visszajelzést kaptam az elvégzett munkámról a 

y felismerjem a hibáimat és korrigáljam őket.  

Nagyon jól éreztem magamat a 6 hét alatt. Bárkinek szívesen ajánlanám gyakorlati 

e elsősorban olyan hallgatóknak, akikről tudom, hogy komolyan 

tapasztalataikat. Mert azt 
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