
 

 

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                                        Kar Tájépítészeti és Településtervezési 
Szak: Tájrendező és Kertépítő 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): BSC 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Belderbos Landscapes Ltd. 

Fogadóország: Egyesült Királyság 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 
2016.09.01. – 2016.11.30. 

Hónapok száma: 3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:        1800                                 EUR  

Saját hozzájárulás  összesen: 900                                              EUR   

Egyéb hozzájárulás: 0                                                             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 volt semmi problémám az előkészületek alatt. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Megkérdeztem a fogadó céget, akik ajánlottak egy hölgyet, aki befogad diákokat. 
Nagyon picike volt a szoba, de kellemesen ellaktam benne. Tanácsolom mindenkinek, 
hogy saját törülközőt és párnahuzatot vegyen/vigyen magának (természetesen a 
konnektor átalakító és egyéb nélkülözhetetlen dolgok mellett). 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított 
ki a helyiekkel és a többi külföldivel? 
Rendkívül kedves és befogadó volt mindenki, bár ez valószínűleg annak köszönhető, 
hogy mind hozzá vannak szokva a külföldi diákokhoz. Minden probléma nélkül 
beilleszkedtem. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy 
szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Rendkívül jó tapasztalat volt, ráadásul, amikor az egyik kollega szabadságra ment, én 
helyettesíthettem! Nagyon sokat tanultam tőlük. 

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

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2. oldal 
táblázatát akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
Elfogják fogadni ezt a három hónapot, mint kötelező szakmai gyakorlat. 



 

 

7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei: - 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  

(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) – 
 

9.  Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Minden reggel 5.30kor kelés, 7re megérkezés az irodába (csak a dugó elkerülése végett). 
Reggel eligazítás, növények locsolása az iroda előtt. Ezt követően különböző irodai feladatok 
ellátása (sketchup, autocad, beosztások tervezése, papírmunka) vagy terepen dolgozás 
(épülő kertekben vagy a fenntartó csapattal). 
 

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb élményem egy kiültetési terv elkészítése egy iskola számára. 
Legrosszabb emlékem fejfájással szakadó esőben bokrot metszeni. 

 
11. Egyéb fontos megjegyzés - 

Egy volt hallgató hívta fel a figyelmemet a Belderbos Landscapes Ltd-re, ahol boldogan 

fogadtak. 

Azt hiszem az első és legfontosabb észrevételem az volt, hogy mindenképp kell egy Oyster 

card, azonnal – e nélkül, menetjegy vásárlással, sokkal többe kerül az utazás (persze lehet 

contactless bankkártyával is fizetni, de nekem olyanom nem volt). 

A második rendkívül fontos dolog, hogy a kiutazó rendelkezzen kártya független 

mobiltelefonnal, amibe lehet venni rendkívül olcsón SIM kártyát – így már letölthető a 

Citymapper App, és máris nem tévedünk el (ahogy én megtettem néhányszor). 

A fogadó családom rendkívül aranyos volt és elvitt ide-oda, megmutatták a környéket és sok 

tippet adtak arra, hogy mit és mikor érdemes megnézni Londonban – nem volt sokkal olcsóbb 

náluk lakni, mint kivenni egy szobát egy ún. House share-ben, de szerintem sokkal jobban 

megéri, mert a család gondoskodott róla, hogy mindenem meglegyen, kölcsön adtak egy 

biciklit is, hogy felfedezhessem a környéket – sőt, még a szülinapomat is megünnepelték. 

Sokan mondják, hogy az árakat nem szabad átszámolni – jelentem egészen sokkoló, ha ezt az 

ember tényleg megteszi. Én azt javasolom, hogy a kiutazó számolja ki, hogy napi hány fontot 

költhet, és ehhez viszonyítsa az árakat. (Belegondolni, hogy 2 nap alatt elköltöttem 4000Ft-

nak megfelelő fontot cask buszozásra, eléggé kiábrándító). 

Fontos megemlíteni, hogy enni-inni elég költséges, viszont a háztartási cikkek, ruha, 

elektronikai kütyük körülbelül ugyanannyiba kerülnek, mint otthon. 

Amennyiben valaki bulizásra adja a fejét Londonban, legyen nagyon körültekintő, ugyan is 

havi Erasmus támogatásának egy ötödét el tudja költeni egy este alatt (nem saját tapasztalat, 

de fontos lecke!) 

Londonban szinte mindenkinek van valamilyen akcentusa, így igazán ez nem lep meg senkit – 

ha kedvesen, tiszteletteljesen kezdeményezünk beszélgetést, addig fognak kérdezgetni, amíg 

végül rájönnek, mit is akarunk tőlük. Amennyiben valaki rendelkezik egy erős középfokkal, rá 

fog jönni, hogy jobban beszél angolul, mint néhány ember, aki Londonban él és dolgozik. 

A munka rendkívül izgalmas volt, és mivel a cég csak annyit várt el igazán, hogy legyek 

nagyon lelkes, kaptam mindenféle feladatot. 

Rengetegszer visszakérdeztem és sokszor jó barátom volt a Google, de összességében nagyon 

elégedettek voltak a munkámmal és azt gondolom ez egy jó tanulság – megfelelő hozzáállással 

bármi megtanulható. 

 


