
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés 

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: Tájépítész és Településtervezési 
kar 
Szak: Tájrendező 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
Hoge Kempen Nationaal Park 

Fogadóország: Belgium 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017.09.04 – 2017.12.09. Hónapok száma:  3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                       1760 EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                           1000 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 volt különösebb probléma, talán csak annyi, hogy elsőre nem nyertem el az Erasmus 
támogatást, így kicsit nehezebben indult a dolog, de a pót pályázatot elnyertem.  
 

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

Nem okozott gondot, mivel laknak kint ismerőseim, így ez eléggé könnyen ment. Mit 
tanácsos vinni?! Mindent, amire szükséged lehet.  
 

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

Sikerült beilleszkednem, sajnos nem igazán voltak korombeliek, mivel szakmai gyakorlatra 
jöttem. Mindenki nagyon kedves és befogadó volt.  
 

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

Teljes mértékben megvoltam elégedve. 
 

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

 
7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei - 

 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 

partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A fogadó cég erőssége, hogy itt Belgiumban ez az egyetlen nemzeti park van, ami igazán jól, 
és nagy léptékben működik.  

 
9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 

Felkelek, 9:00-ra bejövök dolgozni, 12-ig vagy 13-ig dolgozom, akkor tartok egy fél-1 órás 
ebédszünetet (sosem szóltak, ha ez hosszabb volt), utána elvileg 16:45-ig tart a munkaidő, de 
mivel én messzebb laktam, eljöhettem 16:00-kor, mert úgy jött a buszom, és különben csak 
sokkal később tudtam volna hazamenni. 
 

10. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb élményként nem egy konkrét eseményt emelnék ki, hanem azt hogy csodaszép 
helyeken jártam, megismerhettem egy Nemzeti Park működését, és az itteni embereket. 
 
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. 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
Már az egyetem kezdetekor eldöntöttem, hogy a szakmai gyakorlatomat biztosan külföldön 

szeretném teljesíteni. Tájépítész hallgatóként, úgy gondoltam, hogy rengeteg különleges és 

érdekes helyre eljuthatok, ahol megtapasztalhatom más országok természet világát 

testközelből.  

Hosszas keresgélés után, végül egy közeli barátunk segítségével, megtaláltam Belgium 

egyetlen Nemzeti Parkját, a Hoge Kempen Nemzeti Parkot. E-mailben kommunikáltam az 

irodával, akik első perctől kezdve szívesen fogadtak.  

 

A nemzeti park jelenleg kb. 5000 hektárnyi területet foglal el, több várost érintve. A gyakorlat 

alatt lehetőségem volt számos területére ellátogatni, sőt volt olyan, hogy a munkám részeként 

10 km-es túrákat tehettem a park területén. Korábban sosem volt lehetőségem belelátni ilyen 

szinten egy nemzeti park működésébe, úgyhogy az első perctől kezdve le voltam nyűgözve. 

Nem gondoltam volna, hogy ennyire sok összetevőből áll, és hogy ennyire különböző 

munkakörök találkoznak.  



 

 

 

Az iroda ahová mindennap bejártam dolgozni Genk városában találhat. A 30 fős csapat, akik 

ott dolgoznak mind nagyon kedvesek és nyitott emberek. Összesen 3 tájépítész dolgozik a park 

ezen irodájában (továbbá vannak még kommunikációs szakemberek, biológus, informatikai 

vezetők, stb.). 

 

Genk alapvetően egy kisebb városnak számít, viszont itt is vannak azért diákok, mivel a 

városban van egy egyetem, de nem számít klasszikus diákvárosnak (mint például Leuven). 

Szállást találni se volt olyan könnyű, de végül a megfelelő segítséggel sikerült remek 

diákszállást találnom.  

 

Mindenkinek szívből ajánlom, a gyönyörű környezet és a kedves emberek engem nagyon 

magával ragadtak, olyannyira, hogy még 3 hónapra visszatérek dolgozni! :) 

 
 
Kérjük 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! 


