
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
az Erasmus Iroda részére 

(e-mail: erasmus-out-godollo@szie.hu) 

1. ADATOK 

2. Intézmény: Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: Tájrendező és Kertépítő mérnök 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: Birr Castle Gardens and Science Centre 

Fogadóország: Írország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017. 07. 10. – 2017. 
09.29. 

Hónapok száma: 2,6 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                        600          
EUR/hó 

 

Saját hozzájárulás összesen:                                              
EUR 

 

Egyéb hozzájárulás:                                                             
EUR 

 

 
2. KÉRDÉSEK 

1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi 
program vagy munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi 
felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)? 

Nem merült fel probléma 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A fogadószervezet biztosított számomra szállást a szakmai gyakorlat teljes 
időtartama alatt. 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított 
ki a helyiekkel és a többi külföldivel? 

Nem volt különösebben nehéz, de általában egyedül dolgoztam, így nem sok 
alkalmam volt munkatársaim megismerésére, viszont elmondható, hogy az 
ország lakói mind nagyon kedvesek, barátságosak, segítőkészek, így a 
beilleszkedés nem okozott problémát. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy 
szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 

Többnyire egyedül végeztem, egyhangú munkát, így megítélésem szerint 
szakmailag nem megfelelő mértékben tudtam fejlődni. 

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2. oldal 
táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 

Szakmai gyakorlatot teljes egészében 



 

 

6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei: - 
7. A fogadó intézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

Erősségük, hogy hatalmas különleges, a világ minden számáról összegyűjtött 
dendrológiai gyűjteményük van  

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 8.00-10.30 munka (locsolás, gyomlálás) 
 10.30.-11.00. teaszünet  
 11.00-13.00 munka (gyomlálás általában) 
 13.00-14.00 ebédszünet 
 14.00-17.00 munka 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 

Legjobb: többször adódott lehetőségem az országon belüli utazásokra, amelyek 
csodálatos élményt jelentettek 
Az ott tartózkodásom alatt néhány napig az összes kertész együtt, csapatban 
dolgozott, ekkor a munka jobb hangulatban telt, és lehetőségem volt kicsit 
megismerni munkatársaim  
 

10. Egyéb fontos megjegyzés 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 

 



 

 

 



 

 

 
Birr főtere: 

 

Birr Castle Gardens: 

 



 

 

Szakmai gyakorlatomat külföldön, Írországban töltöttem el. Írország meglátogatása mindig is 

bakancslistámon szerepelt, így az Erasmus keretében történő hosszabb távú, 12 hetes kiutazást 

jó lehetőségek tartottam álmaim megvalósítására. Az ország tökéletes tájai, jelentős kert- és 

tájépítészeti múltja és hagyományai szintén hozzásegítettek gyakorlati helyem 

kiválasztásához.  

Az ország középpontjában elhelyezkedő Birr Castle Gardens and Science Centre-re 

egyetemünk honlapján találtam rá, majd korábbi beszámolók elolvasása, valamint egy 

szakmai gyakorlatát itt végzett felsőbbéves hallgatótárssal való beszélgetés után döntöttem 

úgy, hogy gyakorlatomat itt szeretném elvégezni. Az Erasmus pályázatra való jelentkezés 

tavasszal történt, érdemesnek tartottam már előre, januárban felvenni a kapcsolatot a 

gyakorlati hellyel, mely könnyen, gyorsan, gördülékenyen történt. Szakmai gyakorlatom 

elvégzésére július elejétől szeptember végéig tartó időszakot választottam, főként Írország 

magyarországinál sokkal zordabb időjárási viszonyait figyelembe véve. Utólag 

visszagondolva elégedett vagyok döntésemmel, hiszen a gyakorlatom végéhez közeledve, az 

ősz beköszöntével igencsak barátságtalan és viszontagságos körülmények között végeztem az 

utolsó munkanapokat.  

Pár szó a gyakorlati helyről… Elhelyezkedését tekintve, Írországi két középső megyéjének – 

County Offaly és County Tipperary - határán, Birr településen található. A kisváros körülbelül 

5000 lakosú, Dublinból könnyen, közvetlenül megközelíthető. Infrastrukturális fejlettége 

főként a történelmi múltjából eredő forgalmas turizmusának köszönhető. Különleges 

építészeti hagyományai, és legfőbb vonzereje, a 300 éves múltra visszatekintő kastély, és 

annak csodálatos tájképi parkja teszik az ország különleges pontjává Birrt.  

A kastély és a park az angol származású Parsons család, Earl of Rosse tulajdona. A 

családjával a kastélyban élő Lord Rosse, és felmenői hosszú évtizedek során gyűjtötték össze 

a világ minden tájáról a ma a kertben található ekzotikus növényfajokat. A jelenlegi (VII) lord 

főként a távol kelet, Kína különböző tartományainak (Yunnan, Nepal) nagy rajongója, az 

innen származó növények különleges értéket képviselnek a kertben, de nem alábecsültek a 

Közép- és Dél-Amerikából, Új-Zélandról érkezett fajok sem.  

A kert 60 hektárnyi területén megtalálható több folyót, tavat, szigeteket, vízesést, erdőket és 

az építészeti emlékeket – mint a kastély, és a 300 éves teleszkóp – kanyargós úthálózat 

kapcsolja össze, az egész kert bejárása egy fél, akár egy egész napos kikapcsolódást is jelent 



 

 

az idelátogatóknak. Az év egy-egy hetében, hétvégéjén rendezvények, különleges programok 

teszik még izgalmasabbá az itt töltött napokat.  

A turisztikai központként működő intézmény élménykínálatához tartozik még egy történelmi, 

csillagászati, mérnöki és botanikai kutatásokat bemutató tudományos központ/múzeum, 

játszótér, kávézó, szuvenírshop, lovaskörút a kertben, valamint vezetett túra a kastélyban. 

Lord Rosse irányítása alatt 30 alkalmazott dolgozik az alapítványként működő cégnél. 

Magának a kertnek a fenntartásáért csupán 6 – 3 teljes munkaidős, és 3 csak szerdától 

péntekig dolgozó – kertész felel.  

Szakmai gyakorlatomat tehát velük, ebben a festői környezetben töltöttem el. 12 hetemből 5 

hétig egy francia lány és egy fiú, majd a további 7 hétig egy malájziai lány is gyakorlatozott 

rajtam kívül diákként a kertben. A munka minden nap reggel 8 órakor kezdődött és 5 órakor 

fejeződött be – kivéve péntekenként, ekkor csak délután 4 óráig tartott a munkaidő. A munkát 

két félórás tea- és egy egy órás ebédszünet szakította meg, melyet többnyire a kertészekkel 

együtt az ország fontosabb és kevésbé fontosabb történéseit átbeszélve töltöttünk el. A munka 

maga többnyire könnyű fizikai munkákat jelentett, mint locsolás, gyomlálás, bokrok, fák 

metszése, virágágyások gondozása, tehát mindenféle fenntartási munka, ami csak 

elképzelhető. Lányként én többnyire a kertészcsapat egyetlen női tagjával a virágágyások, 

üvegházak fenntartásában dolgoztam. Ez főként a nyári hónapokban jelentett több munkát, 

ekkor a “meleg” és a “szárazabb” időjárás, valamint a jelentősebb turisztikai forgalom miatt a 

virágok soha véget nem érő gondozást igényeltek. A főszezon végeztével és a nyugalmasabb 

periódus beköszöntével fák és cserjék ültetésében, metszésében, sövények kialakításában is 

részt vettem.  

Szabadidőmben lehetőségem adódott, hogy a kastély botanikai könyvtárában kutassak a 

kastély múltja, egyéb ír történelmi kertek, különleges tájképi parkok, és botanikai 

érdekességek után.  

Néhány egyéb dolog, amit fontosnak tartok megemlíteni a szakmai gyakorlatommal 

kapcsolatban. Egy nagyon fontos tényező és pozitívum, hogy a gyakorlati hely szállást 

biztosított számomra az egész gyakorlatom alatt. Ez egy a kert területén található kőházat 

jelentett, melyben a saját szoba, konyha, fürdő biztosított volt, bár volt pár nehéz napom a 

meleg víz, fűtés, néha az elektromos áram hiánya miatt, többnyire élhetőek voltak a 

körülmények 😊. Ez mindenképpen nagy segítséget jelent Írországban, ahol az élet sokkal 

drágább, mint Magyarországon.  



 

 

Tehát a pénzügyek: a szakmai gyakorlattól fizetést nem kaptam, de a munkámért cserébe 

kapott szállásnak köszönhetően a szakmai gyakorlatom végére pozitívan jöttem ki az Erasmus 

pályázaton elnyert támogatásből. Az élelmiszerárak nem sokkal különböznek az otthoniaktól, 

mindenképpen drágább, de ha az alapvető élelmiszereket nézzük és a túlélésre játszunk, ki 

lehet húzni. Érdekességképpen az írek nagyon édesszájúak, nagyon sok csokit, sütit, tortát 

esznek, ezek a cikkek sokszor akár olcsóbbak is, mint hazánkban. Birrben könnyen elérhető 

többféle élelmiszerüzlet (LIDL, TESCO, SuperValu), mind közel a szálláshoz, így a 

beszerzéssel nem adódhat probléma. Az élelmiszereken kívül viszont minden 

nagyságrendekkel többe kerül Írországban, mint Magyarországon, így például a buszos 

utazásokra, hostelekre érdemes kisebb nagyobb összegeket félretenni, az árak sokkolóak 

lehetnek (idővel hozzálehet szokni). 

Az időjárás: hideg és vizes. Az idei nyár ír kollégák szerint különlegesen meleg és száraz volt, 

én nem igazán emlékszem, hogy lett volna esőmentes napunk… lényegében erre kell 

számítani, a nyári napok is igencsak hűvösen indulnak, amihez hozzátehet a hideg kőkunyhó, 

tehát érdemes sok meleg ruhával készülni. Ami pozitív, hogy az eső többnyire csak rövid 

ideig tart, utána kisüt a nap, nagyon változékony, a napi többszöri átöltözéshez érdemes 

rétegesen felöltözni. A munkához pedig mindenképpen ajánlott vízhatlan ruhadarabokat 

viselni. 😊 Ősszel az idő már zordabb, a napot nem látni túl gyakran, az esőzések azonban 

hosszabbak és erősebbek.  

Amit én még nagyon szerettem Írországban és a szakmai gyakorlatom alatt: az írek. Mind 

nagyon kedvesek, barátságosak, segítőkészek, viccesek és lazák, nemigazán lehetett mellettük 

unatkozni, vagy szomorkodni, a világhoz való pozitív hozzáállásuk az én napjaimat is 

vidámabbá tették.  

Az itt töltött idő alatt az angol nyelvtudásom sokat fejlődött, sokkal magabiztosabban 

használom a nyelvet, és merek kapcsolatot létesíteni külföldiekkel. Szakmailag is sikeresként 

könyvelhetem el a gyakorlatomat, főként a kert és parkfenntartás terén tanultam sok újat, 

valamint gyarapítottam a növényekkel kapcsolatos tudásom, így összességében pozitívnak 

ítélem meg szakmai gyakorlatom, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy vágjanak bele 

hasonló kalandokba. 😊 

 
 



 

 

 
Szak: Tájrendező és kertépítő mérnök BSc 
Fogadó cég neve: Birr Castle Gardens and Science Centre 
 
 
Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 
 
X A szakmai gyakorlat a tanterv része, ezt teljesítettem külföldön, ezért a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, a külföldi tevékenységet a szakmai gyakorlat egy 
részeként a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, de a külföldi szakmai gyakorlatot a tanár nem fogadja el; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, de a külföldi szakmai gyakorlatot valamilyen 
tanegységként a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják 
el. 

 

X A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

 Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 


