
 

 

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: Tájépítészmérnöki 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): Master 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Jardineria Toledo 

Fogadóország: Spanyolország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): Június 22-től augusztus 23-ig Hónapok száma: 2 

ERASMUS+ támogatás összesen:1137                                          EUR  

Saját hozzájárulás összesen: 300                                              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)? 

Kiutazásom előtt, az utolsó pár méterben dőlt el, hogy részt tudok-e venni a 
programban vagy sem. Ez néhány adminisztrációs gond miatt is alakult így, ami 
részben az én felelőtlenségemből is adódott. Külföldi állampolgárként nem 
rendelkeztem Taj számmal, ezért nem köthettem Európai biztosító kártyát, ami 
szükséges a kiutazás előtt. Sok ide-oda rohangálás és érdeklődés után végül kiderült, 
hogy nem kell feltétlenül EU-s kártya ahhoz, hogy részt vegyek a gyakorlaton, hanem 
bármilyen magán úton kötött biztosítás is ugyanúgy megfelel a célnak. Mindenképp 
nagy tanulság volt számomra ez az eset és semmiképp sem szeretnék a jövőben 
ugyanilyen helyzetbe kerülni. Természetesen jobb mindent időben elkezdeni intézni 
és időben utána érdeklődni. 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

Nagyon nehéz volt olyan lakást találni, ahol két hónapig, illetve háromig is 
megszállhatok/unk. Szerencsére barátom ott tartózkodott, ezért az ő segítségét 
kértem a lakáskeresésben és így ketten keresgéltük a lakásokat. Mivel ő szeptember 
végéig ott kellett még maradjon, így 3 hónapra kerestük a lakásokat, ami még annál is 
nehezebb volt, mert 2 hónapra még kapható volt egy pár lakás, de 3-ra már nem. 
Szerencsére végül sikerült találni egy lakást, egy egyszobás albérletet pont a híres 
toledoi vár örökségi területének közepén. Anyagilag nem volt egy előnyös választás, 
viszont más opciónk nem volt, ezért rábólintottunk. Egy jó tanács, még kiutazás előtt 
piackutatást végezni és annyi pénzt vinni, amivel a kauciót és minimum egy havi bért 



 

 

ki lehet fizetni. Főleg, hogyha kiutazásod előtt még nem kaptad meg az Erasmus 
ösztöndíjad.  

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

Sikerült könnyen beilleszkednem és közeli baráti kapcsolatot kialakítanom a 
helybéliekkel, kollegákkal, főnökömmel, bármikor visszamehetek hozzájuk 
látogatóba. Kedvesek és nagyon segítőkészek voltak, bármilyen kérdésem volt útba 
igazítottak és hasznos tanácsokkal láttak el. Előszeretettel javasolom bárkinek, aki 
érdekelt a kertfenntartásban, Spanyolországban szeretné elvégezni gyakorlatát vagy 
egyszerűen belekóstolna a spanyol kultúra rejtelmeibe. 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy 
szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
A fogadó cég által kiadott feladatok mind építő jellegűek voltak. Gyakorlatom során sikerült 
gazdagítanom növényismeretem és a kertfenntartó feladatoknak köszönhetően 
megtanultam helyesen használni a kertészeti munkagépeket. 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt 
módon? Igen. 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei: - 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A fogadó cég erőssége: fiatalos gondolkodásúak és nyitottak az új ötletekre, lehetőségekre, 
lelkes és dolgos kis csapat. 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Minden hétköznap 8 órakor jöttek értem autóval, ezért korán keltem, pontosabban 7 órakor. 
Elkocsikáztunk a kijelölt helyszínre, legtöbbször a város szélén lévő negyedben dolgoztunk, 
itt folyamatosan voltak teendők. Körülbelül 10-11 óra között volt egy fél órás szünetünk, a 
szokásos pirítóst ettük pisto-val, egy csésze kávéval vagy narancslével nyomtatva. Ezt mindig 
a főnök jóvoltából élvezhettem. Majd ezt követően folytattuk az aznap megbeszélt 
munkát/kat: fűnyírás, sövénynyírás, takarítás, topiári kialakítása, öntözés, mikor milyen 
teendő volt. A munkát 13-13:30 óra között fejeztük be, ezután hazavittek autóval. Ennél 
tovább senki nem dolgozott, hisz a nagy hőségben képtelenség volt munkálkodni. 
Rendszerint hazaérkeztem, megebédeltem és betartottam az ottani spanyol szokást, 
sziesztáztam. Miután jól kipihentem magam, ekkora már kevésbé volt meleg kint, az időm 
többi részét új mediterrán növények felkutatásával töltöttem, könyvolvasással vagy egy 
rövid sétával a várban. Ha pénteki vagy szombati nap volt, akkor késő délután, barátommal 
együtt elmentünk társasozni. Szerencsére egy köpésnyire laktunk a társasozó helytől, tehát 
részben csak jó választás volt az albérlet. 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb élmény: nagyszerű emberekkel találkozni és szoros baráti kapcsolatokat építeni. 
Legrosszabb élmény: technikai okok miatt Erasmus ösztöndíj nélkül gyakorlatozni. 
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. 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

Kérem nyilatkozzon, hogy a beszámolóját megoszthatjuk-e az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatókkal (kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másik verziót törölje): 

 hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatók megkaphassák, elolvashassák. 

 
Köszönöm! 


