
 

 

Szakmai gyakorlatomat a Get-Energy Magyarország Kft.-nél, egy energetikai auditálást és 

szakreferensi szolgáltatást nyújtó cégénél végeztem 2018.06.04. és 2018.06.29. között junior 

energetikai szakértő pozícióban. Az eltöltött 4 hét alatt megismertem az energiahatékonysági törvényt 

és annak végrehajtásáról szóló rendeleteket, a jelenleg érvényben lévő szabályozást, egy komplex 

energetikai audit készítését is elvégeztem, illetve ráláthattam az energetikai szakreferensi szolgáltatás 

feladataira. 

A gyakorlat során részt vehettem egy komplex és több kisebb 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, ilyenek voltak például: a havi energiafogyasztási adatok rögzítése, 

kiértékelése, auditok lejelentése, lekötött teljesítmény optimalizálása, energiahatékonysági javaslatok 

kidolgozása. A gyakorlat ideje alatt több alkalommal volt lehetőségem helyszíni bejáráson részt 

venni, amikor is helyszíni fényképeket készítettem az adott telephelyről és annak világításáról illetve 

gépészetéről, melyeket a későbbi auditkészítés során felhasználtunk.  

Önálló feladatomként kaptam egy bevásárlóközpont komplex auditjának elkészítését már meglévő 

minták alapján, ehhez többször segítséget kaptam tapasztaltabb kollégáktól. Emellett többször 

elemeztem fogyasztási adatokat, és javaslatokat dolgoztam ki a lekötött teljesítmények módosítására, 

ami jelentős megtakarításokat eredményezhet az egyes cégeknek.  

Az elvégzett feladatok jól illeszkedtek az általam választott megújuló energia szakirányhoz, mivel a 

javaslatok középpontjában sokszor zöldenergiás beruházások és energiahatékonysági intézkedések 

álltak. A gyakorlati életben is felhasználhattam az egyetemen megszerzett tudásomat, bővült a 

látóköröm és elsajátíthattam a mérnöki gondolkodást is.  

Sokszor kellett csapatban, vagy a mellém rendelt mérnökkel együtt dolgozni, ami kifejezetten 

élvezetes és hasznos volt. Egyedüli gyakornokként sok figyelmet kaptam, és kérdéseimet bármikor 

feltehettem, ezekből sokat tanultam. A tapasztalt kollégák több előadást is tartottak általános 

energetikai és piaci témákról, az ezeken való részvétel még jobban megszilárdította az eddigi 

ismereteimet és számos jól alkalmazható ötletet mutatott be. 

Úgy gondolom, hogy jelentős szakmai ismeretet szereztem a négyhetes szakmai gyakorlatom alatt. 

Részletesebben tanulmányozhattam egyes gyárak, telephelyek energetikai rendszereit mind műszaki, 

mind gazdaságtani oldalról, emellett új technológiákat ismerhettem meg.  

Hálával tartozom minden kollégámnak a rengeteg türelemért és figyelemért, amit kaptam tőlük a 

gyakorlati időm során, mert ezzel nagyban segítették a szakmai fejlődésem. Alapvetően egy jó 

hangulatú munkahelyen, egy jól működő csapatban volt lehetőségem dolgozni. Ugyanakkor 

szeretném megköszönni az Energetikai Szakkollégiumnak is a szakmai gyakorlati lehetőséget. 
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