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Egyetem által kiküldött emailből értesültem, hogy lehet Erasmus ösztöndíjat megpályázni, azonban 
a kiutazási szándék bennem fogalmazódott meg először, így ezért is kerestem fel az egyetem ezzel 
foglalkozó irodáját a pontos részletekkel kapcsolatban. A kiutazás minden szőlész- borász mérnöknek 
igen fontos és remek lehetőség lehet az egyetemi évei alatt, és természetesen utána is, mert a 
szakmában köztudott, hogy egy- egy borászat külföldi ajánlólevéllel és tapasztalattal veszi fel 
alkalmazottjait. Mivel viszonylag jól ismertem az osztrák borokat ezért vonzott a lehetőség, hogy Erasmus 
ösztöndíjjal megvalósíthatom a kötelező 15 hetes szakmai gyakorlat eltöltését Burgenlandban. Nem titkolt 
szándékom volt továbbá az angol nyelven való kommunikáció fejlesztése és a német nyelv alapjainak 
elsajátítása, szakmai szempontból pedig egy grátisz volt mindez.  
Problémák a kiutazás kapcsán nem merültek fel, magam kerestem meg a borászatot és leveleztem velük 
a gyakorlat részleteiről, az Erasmus dokumentációk leadásáról. Talán, ha valami akkor ez volt 
nehezebben összeegyeztethető a céggel, hogy ezen dokumentumok visszaérkezzenek, de a titok, hogy 
időben el kell kezdeni a dokumentumok összegyűjtését is leadását, és akkor minden gördülékenyen fog 
menni. 

A helyszínre én autóval utaztam 15 hét két különböző évszakban rengeteg ruhát igényelt így 
kénytelen voltam ezt a megoldást választani, így, ha valaki szintén szomszédos országot választ 
helyszínül, akkor mindenképp javaslom ezt az utazást. A fogadó cégtől én nem kértem fizetést ezen 
szakmai gyakorlati időszakra, de kértem, hogy biztosítsanak szállást, közlekedési eszközt (bicikli) és napi 
egyszeri meleg ételt, ami egy közös ebéd volt.  

A beilleszkedés gyors volt körülbelül 2-3 nap, gyorsan fel tudta venni a ritmust a többi kollégával. 
A kapcsolatom a családdal és a kollégákkal egyaránt remek volt, azt hiszem a jövőben is számíthatunk 
majd egymásra. A gyakorlat alatti nyelvhasználat igen sokszínű volt. Mert egyrészről voltak magyar 
kollégáim is, volt másik magyar gyakornok, osztrák gyakornok, akikkel csak németül lehetett 
kommunikálni, de a fő munkanyelv az angol volt.  

Teljes mértékben meg voltam elégedve a fogadó intézmény tehát az Andert-Wein nyújtotta kiadott 
feladatok színvonalával. Nagyon sok színes, jó élmény ért és rengeteg tapasztalat, amit bátran 
kijelenthetek, hogy fogok tudni a jövőben kamatoztatni. 

Szakmai gyakorlatomat az előírtaknak megfelelően végrehajtottam. A Learning Agreement for 
traineeships dokumentum módosítására nem volt szükség a gyakorlat ideje alatt. A szakmai gyakorlat 
teljesítése kötelező a szakomon, melynek teljesítésére természetesen külföldön is lehetőség van. Az 
elfogadtatással tehát probléma nem volt. 

Az egyetem, mint küldő intézmény igen nagy segítségemre volt, hogy a tanulmányi dolgaim mellett 
az Erasmus jelentkezés minél gördülékenyebben le tudjon zajlani. Egyetlen nagyobb problémám az 
ösztöndíj megérkezésével volt, habár szerencsés esetben voltam és volt még a korábbi munkahelyemről 
megtakarított pénzem, azok a diákok, akik nem vállalnak nappali tagozat mellett munkát azok nem tudom, 
hogy jutottak volna kis és éltek volna még egy hónapig ösztöndíj pénz nélkül. Ennek kommunikálása és 
koordinálása kevésbé volt szimpatikus, de remélem a jövő hallgatóinak ez már változni fog. Ezen kívül, 
meg voltam elégedve az intézmény nyújtotta segítségekkel.  

Az Andert-Wein teljes mértékben betartotta a foglalkoztatási időt, és ha szüret idején esetleg 
tovább maradtunk, akkor a héten egyik nap elengedtek hamarabb vagy elég volt később kezdeni a 
munkát. Igazán korrekt csapat és Michael Andert egy igazán jó borász és főnök. A borászat egyik 
hatalmas erőssége ez a korrektség, számomra pedig a másik nagy erőssége, hogy biodinamikus 
gazdálkodásban művelik a szőlőt és gondolkodnak a borászatról. Azért is esett rájuk a választás, hogy 
minél többet tanulhassak ezen módszerről és minél nagyobb tapasztalattal kamatoztathassam a jövőben 
ezt itthon. 

Azt hiszem egy átlagos napjaim voltak, ha a szüretről beszámolok, hiszen a 3,5 hónapból 1,5 
hónap ebből állt és a szőlészet- borászat igen hozzátartozó része. 

Reggel 7 órakor kezdtük meg a munkát, mely egy a pincénél való közös megbeszéléssel 
kezdődött, az aznapi teendőkkel kapcsolatban és estelegesen a héten történt/történő dolgokról. Majd a 
szüretelő csapat a megbeszélt helyszínre érkezett a megfelelő eszközökkel, így egy ember a traktorral 
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és a boksz-szal amibe a vödrökbe szedett szőlőt borítottuk. A szüret kihívásai lehettek, ecetes fürtök 
földre vágása, vagy csak bizonyos mértékű szelekció. Tehát azért oda kellett figyelni. Délben közös ebéd 
következett, mely egyes napokon a szőlő sorvégén hideg élelem, vagy a pincénél valami finom meleg 
ebéd volt. Ez egy igen fontos pillanata volt a napnak, egy kis energia és csapat összekovácsolódás. A 
szüretet az esetek legnagyobb részében négyre abba is hagytuk. Délutánomat estémet saját környékbeli 
sportolással, kirándulással, kollégákkal való programokon tudtam tölteni, szeptembertől pedig online 
skype-os németórákat vettem. 

A legjobb élményem egy hétvégi nyitott pince nap, fantasztikus idő volt, eszem-iszom-dinom-
dánom, nagyon jó emberek és fantasztikus hangulat. Lengyelektől a németekig sok -sok ember érkezett, 
hogy egyen egy kis magyar pörköltet vagy megkóstolhassa a borászat borait. Legrosszabb élmény, hogy 
el kellett jönnöm és egy ilyen remek csapatot kellett magam mögött hagyni. 

Az itt megtapasztalt dolgokat a jövőben mindenképp tudom majd hasznosítani, sőt a fontosabb 
dolgokat le is jegyeztem, hogy biztosan ne felejtsem el majd a saját szőlőben alkalmazni. Mindenkinek 
javaslom a külföldi szakma gyakorlati tapasztalat szerzést! 
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