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BESZÁMOLÓ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRÓL
Get-Energy Magyarország Kft.
Szakmai gyakorlatomat a Get-Energy Magyarország Kft.-nél, az ország egyik piacvezető,
energetikai auditálást és szakreferensi szolgáltatást nyújtó cégénél végeztem 2017.07.03. és
2017.08.11. között energetikus gyakornok pozícióban. Az eltöltött 6 hét alatt megismertem a
2015. évi energiahatékonysági törvényt és annak végrehajtásáról szóló rendeleteket,
betekintést nyerhettem egy komplex energetikai audit készítésének folyamatába, illetve
ráláthattam az energetikai szakreferensi szolgáltatás feladataira.
A gyakorlat során részt vehettem egy komplex energiahatékonysági audit elkészítésének
teljes folyamatában a helyszíni felméréstől kezdve a műszaki állapotrögzítésen keresztül a
javaslatok kidolgozásáig. Emellett az energetikai szakreferensi feladatok több szakaszában is
részt vettem, mint például a beérkezett adatok megfelelő formába rögzítése vagy a megbízó
cég adott telephelyi havi riportjának készítése. A gyakorlat ideje alatt több alkalommal volt
lehetőségem helyszíni bejáráson részt venni, amikor is a hallott információk rögzítésével
segítettem kollégáim munkáját.
Önálló feladatomként kaptam egy csővezeték felületének hőátadási tényezőjének
kiszámítását. Ezt a kalkulációt azon számítások során tudják majd hasznosítani, ahol a leadott
hőáram csökkentésére hőszigetelés alkalmazását javasolják, és így pontosabban számítható
lesz a szükséges vastagság, illetve az energiamegtakarítás.
Az elvégzett feladatok jól illeszkedtek az általam választott hőenergetika szakirányhoz,
mivel a javaslatok középpontjában fűtési- és hűtési rendszerek korszerűsítésével kapcsolatos
újítások álltak. Kamatoztathattam az egyetemen megszerzett tudásomat, illetve számos azon
túlmutató ismeretet szereztem. Elmélyültem a Microsoft Word és Excel használatában, illetve
megismerkedtem az xFLOWer üzleti folyamatkezelő és -vezérlő szoftver működésével. Ezen
felül kisebb csapatban való munkával kapcsolatban is hasznos tapasztalatokat szereztem.
Összeségében véve úgy gondolom, hogy rengeteg hasznos ismeretet szereztem a hathetes
szakmai gyakorlatom alatt. Részletesebben is megismerhettem egyes gyárak, telephelyek
energetikai rendszereit mind műszaki, mind gazdaságtani oldalról. Emellett számos új, már
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Hálával tartozom kollégáimnak a rengeteg türelemért és segítségért, amit kaptam tőlük a
gyakorlati időm során, ezzel nagyban hozzájárultak a szakmai fejlődésemhez, amellett, hogy
egy jó hangulatú munkahelyen, egy jól működő csapatban volt lehetőségem dolgozni.
Ugyanakkor szeretném megköszönni az Energetikai Szakkollégiumnak a lehetőséget és a
szakmai gyakorlatért felelős szervezőknek a sok segítséget.
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