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RÖVID BEMUTATKOZÁS 

 
 

1. Név: dr. Zsebik Albin 

2. Születési év, hely: 1949. március 28. Rozsnyó 

3. Végzettség, szakképzettség: okl. gépészmérnök, kalorikus gépész szakon, okl. 

mérnöktanár 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: műszaki tudományok kandidátusa, 

BPMK Hollán Ernő díj, MMK Zielinski Szilárd díj, ETE Segner János díj, az atlantai 

székhelyű Association of Energy Engineers (AEE) Hall of Fame tagja 

Nyelvismeret: angol, német, orosz, szlovák, cseh 

Mérnöki Kamarai jogosultságok: fefüggesztve 

4. Az elmúlt időszak, legalább 3 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással 

összefüggő mérnöki tevékenység, illetve beosztás): JOMUTI Kft., ügyvezető, egyéni 

vállalkozó, tanácsadó mérnök, energetikai auditor és szakreferens, ny. egyetemi oktató  

5. Szakterület: energiagazdálkodás 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

a) Nagyvállalatoknál energiaveszteség-feltárás irányítása és végzése, az 

energiahatékonysági törvény által meghatározott auditok készítése, energetikai 

szakreferensi feladatok ellátása, vállalatok felkészülésének segítése az ISO 50001 

szabvány szerinti Energiagazdálkodási rendszer bevezetésére és működtetésére. 

b) Közreműködés külföldön a hatékony energiagazdálkodást segítő EU projektekben. 

c) Közreműködés az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzésében, 

ehhez oktatási segédletek kidolgozásában. 

d) A BME-en Energiaveszteség-feltárás oktatása nappali tagozaton és szakirányú 

továbbképzésben. 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület elnökhelyettes, a Magyar Szabványügyi 

Testület Energiagazdálkodás munkabizottságának vezetője. 

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik tagozat tagja és mióta?) Az Energetikai Tagozat 

alapító tagja (kamarai számom: 01-1770) 



9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: Elnökségi tag 

A tisztséghez kapcsolódó feladatok ellátása mellett végzett néhány tevékenységem:  

a) Utánpótlás nevelés – „Mérnökiskola” néven az energetika szakterülethez 

tartozóan a szakmai tagozatokkal, az Energetikai Szakkollégiummal és a BME 

illetékes tanszékeivel együttműködve kezdeményeztem és koordináltam az 

hallgatók részére szakdolgozat és diplomaterv feladat kiírását annak érdekében, 

hogy a hallgatók mielőbb kapcsolatba léphessenek és együttműködhessenek 

gyakorló mérnökeinkkel, gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, kölcsönösen 

megismerjék és segítsék egymás munkáját. Az ilyen tapasztalat lehetőséget teremt 

a konzulensi feladatot vállalók számára jövőbeni munkatárs kiválasztására. 

b) Innovációs ötletek megvalósításának segítése érdekében innovációs ötletbörzék és 

tapasztalatcserék szervezése, a „Mérnökiskola” keretében az ötletek 

megvalósíthatóságának elemzése, közreműködés „Az ötlettől a megvalósításig” 

Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze szervezésében. 

c) Szabványosítás – a Magyar Szabványügyi Testületben a szakmaiság és nyelvi 

szabatosság színvonalának növelése érdekében a BPMK nevében és 

képviseletében kezdeményeztem az Energiagazdálkodás Műszaki Bizottság 

megalapítását, ellátom a Bizottság elnöki feladatait.  

d) Konferenciaszervezés – a BPMK bekapcsolása az évenként megrendezésre kerülő 

Klímaváltozás-Energiatudatosság-Energiahatékonyság, KLENEN konferenciák 

szervezésébe. Az elmúlt három évben az BPMK E-mobilitás másképpen 

konferencia szervezése. 

e) Kapcsolattartás – az Energetikai Szakkollégiummal, részvétel a középiskolások 

számára szervezett tanulmányi verseny zsűrijében, Energiagazdálkodási 

Tudományos Egyesülettel, MTA Energetikai Tudományos Bizottságával. 

f) Publikációs tevékenység – 2021. márciusa óta a Mérnökújság Ötletlap rovatában  

energiahatékonyság növelő intézkedések közzététele. 

10. A 2023-as tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? Elnökségi tag. 

11. a) Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez?  

A tisztséghez kapcsolódó feladatok ellátása mellett a fentebb ismertetett tevékenység 

folytatása, jobbítása, kiterjesztése. 

b) Mit tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában?  

A jó példa követése mellett jó példa mutatását. 

c) Rendelkezésre állás, kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok: 

Igény szerint, zsebik@jomuti.hu, +36 30 655 2557, 1172 Budapest, Almásháza u. 55. 

 

kelt: Budapest, 2022. november 23.  

  

 aláírás:   

mailto:zsebik@jomuti.hu

