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BESZÁMOLÓ A NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATRÓL 

 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

  

Az Energetikai Szakkollégium és a Magyar Energetikai Tásaság Ifjúsági Tagozata Nyári 

szakmai gyakorlat pályázatának keretében kerültem a FŐTÁV Zrt. 
Energiagazdálkodási Osztályhoz. Egyetemi alapképzésem utolsó előtti félévben a 
kötelező hathetes szakmai gyakorlatomat végeztem a FŐTÁV Energia- és Üzemvitel 

Irányítási Igazgatóságánál. Megkeresésük után nem sokkal minden további akadály 

nélkül meg tudtunk egyezni a gyakornoki pozíciót illetően. 
 

Az első munkanapon segítettek elintézni minden formális dolgot, beleértve a 
különböző hozzáféréseket a fájlrendszerhez és a nyomtatáshoz, valamint a helyben 
intézendő papírmunkát. A második naptól kezdve már egy saját számítógéppel a 

munkához is neki tudtam kezdeni. Az iroda, ahol dolgoztam, légkondicionált, a 

munkatársak nagyon kedvesek és segítőkészek voltak a teljes hathetes gyakorlat 
alatt. Az első hetet főleg az Energiagazdálkodási Osztály megismerésével töltöttem, 

itt láthattam, mivel is foglalkoznak a napok során, valamint bepillanthattam a 

bonyolult rendszerükbe is. Szerencsére megnyugtattak, hogy azt átlátni készség 

szinten nem egy pár napba telik. Az első hetet követően, mivel kéthetente tartják, én 
pedig pont egy páratlan héten érkeztem, megtartották a kötelező biztonságvédelmi 
előadást is, ahol ismertették a legfontosabb tudnivalókat saját biztonságunk és a 
FŐTÁV értékeinek a biztonsága érdekében. 
 

Az első pár munkanap után a fő feladatomnak az lett kijelölve, hogy a tervezett 
telephelyek kettős betáplálásának kellett elvégeznem az előzetes árbecslését. Ennek 
keretében az érintett telephelyeken külső munkát is végeztünk, ahol felmértük az 
adott telephely állapotát és azt dokumentáltuk, hogy az előzetes árbecslés minél 
pontosabb képet adjon a későbbiekben a tervezőknek és a kivitelezőknek. Az 
árbecslés magába foglalta a telephelyek specifikációját és egy egyesítő, előzetes 
árakat tartalmazó táblázatos dokumentumot is.  Mindemellett egyéb feladatokat is 

elláttam, ami főleg abból állt, hogy a munkatársakat segítettem ki kisebb mellékes 
tevékenységekkel, ami a munkájukat érintette. A fentiekre példa, hogy a H és Geo 

tarifáról kellett információt gyűjtenem, vagy az éppen aktuális kormányrendelet 

alapján kellett frissítenem meglévő dokumentumokat. A munkám jelentős részét az 
Excel táblázatszerkesztő programban kellett végeznem, ami eleinte nehézkesnek 
bizonyult, viszont hála a munkatársaim segítségének, hamar rutinszerűvé vált a 

szoftver kezelése.  

 

A gyakorlatom végé fele közeledve a rangidős kollégával együtt áttekintettük az 
addigi munkámat, és megjegyzései, tanácsai alapján ellenőriztem és átdolgoztam 
az összegyűjtött adatokat a kettős betáplálásokkal kapcsolatban. A külső 
telephelyek látogatása során nem csak a feladatomhoz illeszkedő részegységeket 
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ismertem meg, hanem részletesen betekinthettem az adott fűtőműbe vagy 
gépházba is, illetve sok érdekes dolgot tanulhattam, ami eredetileg kívül esett a 

képzésemen. 

 

A munkám során az ott dolgozó gyakornokoknak egy üzemlátogatást is szerveztek a 

Füredi úti Fűtőerőműbe. Igazán érdekes volt látni annak belső felépítését és 
működését. A munkám során végig figyelemmel kísérték a feladataimat, és érezni 
lehetett, hogy az elvégzett munkám hasznosnak bizonyult a cég számára is. A 

gyakorlat alatt bármikor bizalommal fordulhattam a munkatársaimhoz akármilyen 

problémával kapcsolatban. 

 

Szeretnék köszönetet mondani mind a FŐTÁV Zrt.-nek, mind az Energetikai 

Szakkollégiumnak és a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatának, hogy egy 

ilyen magas színvonalú szakmai gyakorlaton vehettem részt. 
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