
Szakmai gyakorlat 
 

Hosper NL BV 

Haarlem, Hollandia 

 

Jelentkezés 

Általában külföldi irodákhoz való jelentkezéskor illendő csatolni egy tartalmas 

portfoliót, anélkül fel sem veszik a kapcsolatot veled. Előző félévben Svédországban 

már sikerült megismerkednem pár holland diákkal és az ő segítségüket kértem 

megfelelő hely találásához. Készítettek nekem egy listát, azokról az irodákról, amikben 

biztosak voltak, hogy fogadnak külföldi diákokat. Nem is kellett sokat várakozni 

válaszokra. Sok iroda nagyon pozitívan és hamar visszaírt, és a második interjú után 

már fel is vettek a Hosper-hez. Azt tudom javasolni, hogy ha már jártas vagy a 

szakmában, jól értesz a programokhoz és jól el tudod adni magad, akkor hamar lesz 

helyed. Nem szabad feladni, ha első pár körben nem jársz szerencsével. Megítélésem 

és tapasztalatom alapján nem nehéz kijutni, ha van már megfelelő tudásod a 

tájépítészetről.  

 

Kiutazás 

Debrecen – Eindhoven járattal repültem ki és haza is a Wizzair-rel. Nagyon kényelmes 

volt és nem volt drágább, mintha Budapestről mentem volna. Persze családom, 

barátok már Budapestről jöttek, mert onnan naponta két járat is van, Debrecenből 

csak heti három, de jobban megérte nekem a nagy bőröndökkel való oda-vissza 

költözés során. Eindhoveni repülőtérről macerás lenne bejutni Amsterdam Central 

Station-ig tömegközlekedéssel, vagy bármelyik nagyobb város állomásához, ezért én 

Airexpressbus reptéri buszt használtam. Wizzair oldalán vagy a buszcég oldalán lehet 

jegyet venni, egy út ára 20 euro körül volt. Nem tartozik ez a cég a holland 



tömegközlekedési vállalatok közé, ezt a jegy meg kell venni külön. De teljesen 

megérte, mert egyáltalán nem drágább, mintha vonattal mennék és sokkal 

kényelmesebb volt, mert nem kellett átszállni sehol. Normál tömegközlekedéssel 

nehezebb lehetne megközelíteni az eindhoveni repülőteret. Természtesen van 

Amszterdam – Budapest repülőjárat is, ami Schiphol Reptérre érkezik, mivel ez európai 

egyik legnagyobb és legdrágább reptere, a repülőjegy oda is sokkal drágább, mint 

egy kisebb reptérre.  

 

Szállás 

Nagyon szerencsés voltam a szállással is, mint az irodakereséssel is. Az irodán keresztül 

ismertem meg a tulajdonost, aki két szobát tud két Hosper-ben dolgozó gyakornoknak 

kiadni. Én a kisebb szobát választottam, ami 340 euro volt havonta. A haarlemi 

centrumtól távolabb esett, de biciklivel és busszal könnyen lehetett onnan közlekedni. 

Négyen laktunk az apartmanban, a két külföldi gyakornok és két fiatal holland srác. A 

lakással különösebb gondok nem voltak, csak az ablakokkal. Nagyon rossz állapotúak 

az ablakaik általában a hollandoknak és nem szeretnek pénzt költeni a kicserélésükre. 

A legkisebb szobába lakva és a legfázósabbként, nagyon nehéz volt átvészelni a téli 

hónapokat. Hiába fűtöttem fel a szobát egy kicsit melegebbre, a fűtést este 10-től 

reggel 7-ig lekapcsolják, így az a kis meleg is hamar elillant az éjszaka során.  Más 

kisebb problémák elhanyagolhatóak voltak, de ezt a fűtéses gondot is lehet 

könnyedén orvosolni.  Általában szállás találni nagyon nehéz főleg Amszterdamban 

és a nagyobb városokban. Haarlem nyugodtabb, családibb város, nekem sokkal 

kényelmesebb és olcsóbb volt ott élni. Nagyon közel volt Amszterdamhoz és más 

nagyon városokhoz (Leiden, Hága, Rotterdam), így csendesebb, biztonságosabb 

helyen éltem, de bárhova eljuthattam hamar, ha olyan kedvem volt.  

 



Munkahely 

A tájépítész iroda is Haarlemben található, az állomástól 5 perc sétára. Fél évet 

gyakorlatoztam a Hosper-nél, és ez az időintervallum megfelelő volt arra, hogy 

megismerjem a munkatársaimat, megszokjam a munkakörülményeket és részt tudjak 

venni számos projekt megtervezésében. Az iroda nem is alkalmaz 5-6 hónapnál 

rövidebb ideig gyakornokokat, ez a minimum elvárás. Hosper, az egyik elismert holland 

tájépítész irodák közé tartozik, 15 éve alapították, jelenleg 7 állandó dolgozója és 2-3 

gyakornoka van. Havonta 350 euro fizetést kaptam, az 500 eurós ösztöndíj mellé. A 

munkaköröm szerteágazó volt, minden munkafolyamatban részt tudtam venni. 

Sokszor ki is kérték a véleményemet munkafázisokban, ami nagyon jó esett, így fontos 

tagjának éreztem magamat a csapatban. Legtöbbet látványterveken és maketteken 

dolgoztam. A portfolióból és az eddigi tanulmányaiból, gyakorlataimból kiderült, hogy 

ez a két munkaterületben vagyok a legerősebb, és ezért ezekben szívesen 

alkalmaztak is. Grafikailag nem naprakész iroda, de tervezés illetően igen, ezért 

nagyon sokat tanultam tőlük tervezés munkafázisairól inkább. Nagyon kedves, 

segítőkész, türelmes és nagy tudású embereket ismerhettem meg. Csak jókat tudok 

mondani az irodáról és teljes szívvel tudom ajánlani. A válság őket is elérte 2008 körül 

és akkor harmadára kellett csökkenteni a létszámot az irodában. Azóta szeretnek 

gyakornokokat alkalmazni, és költséghatékonyabb nekik ezzel a megoldás, mint egy 

teljes állású alkalmazott. Nagyrészt külföldi gyakornokaik voltak eddig, és én voltam az 

első magyar. Heti 5 napot dolgoztam, napi 8 órában. Akkor érkeztem be, amikor 

akartam, de a 8 óra munkának bele kellett férnie a napba és általában 6-7 körül zárták 

az irodát, ezért 9-9:30 körül ildomos volt már munkába állni, hogy beférjen a fél órás 

ebédszünet és ne is legyek az utolsó, aki zárja és beriasztózza az épületet, mert az nagy 

felelősség. Hasonlóan nekem is járt szabadnap, mint a többi kollegának, fél évre 14 

nap, amit úgy osztottam be, ahogy akartam, de egy héttel előtte minimum jelezni 



kellett az akkori project vezetőmnek és az iroda vezetőségének is, és ha ők 

beleegyeztek, akkor vehettem ki szabadságot. Biztosítottak számomra biciklit, amivel 

naponta tudtam bejárni dolgozni. A tervezés mellett naponta az irodába menet 

reggel a postába be kellett mennünk az új levelekért és hétfőnként pedig bevásárolni 

egy heti ebéd adagot. Az iroda biztosított hideg élelmet ebédre, amit mindig közösen 

fogyasztottunk el. Velem és a másik gyakornokkal, angolul beszéltek, ami nagyon 

folyékonyan ment nekik, nyelvi nehézségek ritkán akadtak. Sajnos nem tanultam végül 

hollandul a fél év során, nem jutott rá szabadidőm. De nem egy nagyon fülbemászó 

nyelv, amit az ember szívesen tanulna meg. Egymás között hollandul beszéltek, de ha 

látták, hogy nagyon kimaradunk egy témából átváltottak angolra.  

 

Közlekedés 

Hollandia tömegközlekedése kiépített, pontos, tiszta és gyors. Az irodának van egy 

kocsija is, de természetesen azt csak munkával kapcsolatos teendők során 

használhattuk. Biciklivel minden bejárható kényelmesen. Elsőre agresszívnak tűnnek a 

biciklisek, de nagyon gyorsan bele lehet jönni, átvenni a ritmusokat és én is hamar 

észrevettem, hogy úgy biciklizek, mint már egy holland. A tömegközlekedés során 

pedig ajánlatos venni egy OV-chipkaart nevezetű, sárga színű, névre szóló kártyát, 

amivel a forgalmas időszakokon kívül (hétköznap 6:30-9:00 és 16:00-18:30) bármikor 

máskor 40%os kedvezménnyel lehetett utazni. A kártya elkészítése 50 euro volt, de ez 

az összeg hamar megtérül és érdemes egy ilyet beszerezni a kintlét során, mert ezt 

bármilyen járművőn lehet használni. Egyetlen fontos dolog, mindig oda kell figyelni 

minden le- és felszállás során, hogy ki-és bejelentkeztünk-e, mert 20 eurot levesznek a 

kártyánkról, ha elfelejtenénk rendesen használni azt. Szerintem ez egy nagyon logikus, 

jól ellenőrizhető rendszer. Nem lehetett és nem is lép fel bármilyen bliccelés, mert a 

beléptető kapuknál is állnak ellenőrök, és a tömegközlekedésen is sokszor ellenőriznek, 



hogy rendesen bejelentkeztél-e valahol. Magyar viszonyokhoz hasonlítva talán kicsit 

drágábbak a jegyek, de sokkal modernebb tömegközlekedéssel utazhatunk, ami 

teljesen megéri.  

 

Látnivalók 

Szeretek utazni, világot látni és a szabadidőm nagy részét arra szántam, hogy bejárjam 

az országot. Sokszor egyedül, párszor az ott megismert emberekkel és a gyakornok 

társammal. Érdemes bejárni, minden egye városa egy külön ékszerdoboz. Nagyon 

hangulatos, élhető ország. Én direkt a tavaszi félévben mentem ki, hogy lássam a 

tulipánföldeket virágozni, ami a Keukenhof-park és a körülötte található települések 

határain vannak. Fontosabb városok: Amszterdam, ami sajnos sokszor túlságosan is 

tele van turistával, de a legfontosabb város múzeumaival, parkjaival. Leiden, az 

egyetemváros, Hága, a királyi család központja és kereskedelmi nagyváros. 

Rotterdam, a modern hipszterváros és Utrech, pedig az eddig felsoroltak keveréke. 

Haarlem is fontos és megemlítendő, mert ez a város volt sokáig az ország fővárosa, és 

mai napig is fontos település. Hollandiának nincsen nagyon jellegzetes tájképe, 

természet-, állat- vagy növényvilága, ezért is fektetnek hangsúlyt inkább az épített 

elemekre és az ember által fenntarott földekre, parkokra. 

 

Időjárás 

Északi országokhoz hasonlóan, itt is jellemző a sok eső, áltában szürkés, borongós 

időjárás egész évben. Ez már sokszor nagyon nyomasztó tud lenni. Sajnos nekem fél év 

nem volt elegendő ahhoz, hogy megszokjam ezt a zord időjárást. Kisüt a nap sokszor, 

de az időjárás annyira változékony nap közben is, hogy esőkabát és pár réteg ruha 

nélkül nem érdemes elindulni, még nyáron sem. Az utolsó hetekben, július közepén- 



vége fele volt naposabb, melegebb idő, és ezt a helyieket is meglepte, mert nem 

tapasztaltak mostanában, ilyen sok napos és száraz időt, ami nekünk, magyaroknak 

egy átlagos május végi idő volt. Szeretnek, és szívesen beszélnek az időjárásról, és 

meghökkentő mennyire jól bírják elviselni a hideget. Ilyen képességekkel születni kell, 

ezt nem lehet csak úgy elsajátítani véleményem szerint. 

 

Hollandokról pár szót 

Kedves, befogadó, segítőkész nép, de nem naprakészek a világ történéseivel, mint 

más nyugati országok. Folyékonyan beszélik az angol nyelvet, általános iskolás koruktól 

tanulják a nyelvet, a német és a francia mellett. Sok egyetem és felsőoktatás is angolul 

zajlik náluk. Szeretnek mindent megtervezni, mindenről listát készteni, értem ez alatt 

például kirándulás vagy találkozó megszervezésénél is. Gasztronómiájuk sajnos kimerül 

hideg harapnivalók formájában, ami főleg  sajtok, kibbeling (rántott halfalatkák), nyers 

hering, stoopwafel (mézes tallér)és poffertjes (mini palacsinta). A felsoroltak és még a 

többi ételük mind finom, de sajnos minden hideg snack csak. És mindent csak 

kenyérrel tudnak enni, és kenyeret esznek ebédre is. Meleg ételt alig fogyasztanak, 

legfeljebb csak vacsorára. Ez nagyon nehezen megszokható és ezt ők is látják, hogy 

nem egészséges. 3 hét után a kenyérevés ebédre nem bírtuk tovább a francia 

gyakornoktársammal, és szépen vittünk magunknak be meleg élelmet ebédre, amit 

csillogó szemmel néztek végig, amíg elfogyasztottuk, és ők tovább majszolták a 

kenyerüket. Modern gondolkodású nép, teljes egyenjogúság uralkodik, ami miatt a 

férfiakban már nincs udvariasság. Érthető, de elsőre furcsa, nagy bőrönd emelése 

közben sérvet lehet kapni, és senki nem kérdezi meg, hogy segítsen-e egyáltalán. 

Szeretnek és tudnak bulizni és értenek is hozzá. Sportos, utazni szerető nép, nagyon 

érdekes történelemmel, amire büszkék is. Tisztelik a királyi családot, és egyik 

legalapvetőbb ünnepük a király születésnapja (King’s day: április 27). Sok etnikummal 



és vallási közösséggel tarkított, igazi „multikulti” ország. Nagyon érdemes kipróbálni, 

rövidebb vagy hosszabb távon az országukban való élést tőlük való tanulást.  

 

Hasznos információk 

Hollandiába költözésemkor, be kellett jelentkeznem az adott város önkormányzatába, 

mint ideiglenes lakó. Ez nagyon fontos a város és az irodának is, és ehhez az 

ügyintézéshez a születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát le kell fordíttatni 

itthon, az erre kijelölt fordítóirodákkal. Nekem volt magyar deviza folyószámlám, de a 

fizetéshez kellett készítenem holland bankszámlát is, ami sokszor jól jött. Mindenképpen 

kötni kell biztosítást, mert lehetséges a munkáltató csak nagyon minimálisat tud 

biztosítani és rendelkezni kell Európai Uniós Tajkártyával is.  

Pár fontosabb link 

Airexpressbus: http://www.airexpressbus.com/ 

Holland vonattársaság: http://www.ns.nl/en 

OV chipkaart: https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm 

Hosper NL iroda: http://english.hosper.nl/ 

 

Ha bármilyen más kérdésed van nyugodtan tud nekem írni a sipling24@gmail.com 

emailcímre, vagy képeimet meg tudod nézni a @sipling24 instagram oldalon.  
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