
2009 Júniusában az Energetikai Szakkollégium segítségével egy interjún 

vehettem részt a Főtáv Zrt.-nél. Itt dőlt el, hogy alkalmas vagyok e a meghirdetett 

szakmai gyakorlat feladatköréhez. Az interjút Dr. Zsebik Albin Műszaki 

vezérigazgató-helyettes vezette. Legfőképp az egyetemi tanulmányaim menetéről, 

szakmai tapasztalataimról (tervező programok használata) és legfőbb 

kompetenciámról érdeklődtek. Az interjút követő 2 hét után júliusban kezdhettem a 

szakmai gyakorlatomat. A Műszaki igazgatóságra helyeztek, itt felettesem Neményi 

György vezetett körbe, mutatott be azoknak a kollégáknak, akikkel kapcsolatban 

leszek, és akikkel dolgozni fogok. 

  

Az 1. héten lehetőségem volt a Főtáv rákoskeresztúri és a csepeli erőművének 

üzemlátogatásra. Az üzemlátogatások után a kivitelezési terveket készítő 

tervezőcégekkel tartottam a kapcsolatot, segítséget nyújtottam nekik 

adatszolgáltatásban és az egyes épület típusok beazonosításában. A 2. héten az 

ÖKO Programba tekinthettem bele mélyebben. Így ezen a héten már egy 

fűtéskorszerűsítési pályázatot nyert társasháznál helyszíni szemlét tartottunk. Ez a 

ház majd pedig az 500 további állami támogatást nyert ház is strangszabályozást 

fog kapni. A házak igényei szerint egy időben termo szelepeket és költségosztókat 

is szereltethet fel a Főtáv a házak részére. A ház képviselőinek igényeit figyelembe 

véve megbeszéltük a költségosztók beállításának mikéntjét is. A költségosztók 

lehetővé teszik, a lakások hőfelhasználás alapján számolt díjainak meghatározását, a 

termo szelepek segítségével pedig minden lakó igény szerint állíthatja a fűtési 

teljesítményét. Így a takarékosságra is lehetősége lesz ezen túl.  Miután a 

munkatársak megismertettek az aktuális feladatokkal és problémákkal ezután a 

távfűtéses házak felújítási kivitelezési szerződéseinek elkészítésében vettem rész. Itt 

az előző cégemnél szerzett Excel makrós ismereteimet nagymértékben tudtam 

hasznosítani. Volt lehetőségem a kivitelező cégekkel való tárgyalásokon is részt 

venni, amik mindig jó hangulatban és szakmailag nagyon hatékonyan zajlottak. A 

csapat részeként így már rengeteget tanultam a felújítási problémákról, a technikai 

nehézségekről, azok kezeléséről és megoldásairól. A gyakorlatom letelte után még 

1 hónapra szerződéshosszabbítást kaptam, így volt alkalmam jobban megismerni 

munkatársaimat, akiknek a szakmai tudása, hatékonysága, problémamegoldó 

képessége és munkateljesítménye jó példát állított elém. 

 

Feletteseim megelégedettsége miatt lehetőséget kaptam a tanulmányaim alatt 

részmunkaidőben dolgozni, így tovább segíthetem a Főtávos kollégáim munkáját. 

Végezetül szeretném megköszönni a lehetőséget az Energetikai 

Szakkollégiumnak és a Főtáv Zrt.-nek, hogy tovább bővíthetem szakmai 

tapasztalatomat! 
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