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ERFURTI  SZAKMAI  GYAKORLATI  ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ  
Tisztelt  olvasó!  3.  éves  KÖGAM  hallgató  vagyok  a  Corvinus  Egyetemen.  

Szakmai  gyakorlatom  5  hónapig  tartott  Április  1.-‐étől  augusztus  31.-‐éig.  Az  Erfurti  szakmai  
főiskola  volt  a  fogadóintézményem,  ahonnan  2  különböző  helyre  tudtam  gyakornokként  
eljutni  dolgozni.  

Munka:  

Első  munkahelyemen,  a  Palinske  Zierpflanzenbaubetrieb  GmbH-‐  nál  2,5  hónapot  dolgoztam,  
ahol  néhány  különböző  muskátli  faj  és  rengeteg  féle  krizantém  életútját  igazgattam,  
kísértem  soron.  A  növesztőházak  az  itthoniakhoz  képest  jóval  modernebbnek  bizonyultak,  
sok  érdekes  megoldást  láttam  mind  a  tápanyagellátás,  mind  az  árusítás,  valamint  az  
értékesítési  eljárással  kapcsolatban  is.  Legérdekesebbnek  az  üzemben  történő  megújuló  
energiaforrások  alkalmazását  találtam.  A  meleg  vízellátást  két  puffer  tartály  biztosítja,  
melyeket  széntüzelésű  kazánnal,  dieselmotorral,  vagy  pálmaolajjal  hajtott  motorral  fűtenek.  
Alkalmazásukat  a  tüzelőanyagok  ára  befolyásolja.  Az  üzem  vezetője  a  megmaradt  fölös  
energiát  zöld  energiaként,  a  környező  dísznövénytermesztő  telepeknek  áram  formájában,  a  
fosszilis  tüzelőanyagokból  származó  áram  árának  háromszorosáért  árusítja.  Az  általam  
végzett  munkák  körülbelül  hetente  váltakoztak.  Amit  kérdeztem,  és  ami  érdekelt  arra  
szívesen  válaszoltak.  Az  itt  dolgozók  egy  része  angolul  is  beszél  (én  nem),  de  gondot  okozott  
számukra  a  korábbi  években  Magyarországról  érkező  munkások  elégtelen  német  
nyelvtudása,  ezért  az  én  középszintű  (mára  igencsak  megkopott)  német  nyelvtudásomnak  
nagyon  örültek.  Én  kevésbé,  mivel  jobb  nyelvtudással  több  érdekes  információt  tudtam  
volna  befogadni.  A  munka  közben  mindenki  nagyon  kedves  és  segítőkész  volt.  Ellenben  a  
munkák  fizikailag  megterhelőek  és  unalmasak  voltak  számomra.  Általánosságban  mindkét  
munkahelyemen  azt  tapasztaltam,  hogy  a  munkát  végzők,  beosztásuktól  függetlenül  a  
magyar  munkatempónál  jóval  hektikusabban,  de  mégis  sokkal  pontosabban  és  precízebben  
végzik  a  munkájukat.  Így  számomra  míg  itt  dolgoztam,  más  tevékenység  nem  volt  lehetséges  
hétköznapokon.  A  munka  mellett,  a  szabadidőmet  a  munkahelyre  történő  oda  és  
visszautazással,  evéssel,  főzéssel  és  alvással  töltöttem.  A  munkaidő  heti  5  nap  és  napi  8  óra  
volt.  A  napi  8  óra  itt  azt  jelenti,  hogy  a  8  óra  munkán  belül  van  még  fél  óra,  valamint  újabb  15  
perc  szünet,  összesen  8  óra  és  45  perc,  ami  szigorúan  be  is  van  tartva.  A  hétvégéim  szabadok  
voltak,  az  üzem  felajánlotta  a  lehetőséget,  hogy  a  gyakorlaton  kívül,  „szabadidős  
tevékenységként”  biztosít  helyet  számomra  az  idénymunkások  között  szombati  napokra.  Itt  
jegyezném  még  meg,  hogy  a  német  nyelv  tanulása  szempontjából  ez  a  munkahely  igen  
rossznak  mondható,  mivel  sok  a  külföldi  segédmunkás,  akik  legjobb  esetben  is  csak  angolul  
beszéltek.  Az  üzemben  dolgozók  száma  a  munkák  mennyiségétől  függően  5  és  20  fő  között  
váltakozott.  Ezt  a  helyet  annak  tudom  ajánlani,  akiket  a  növénytermesztés  komolyan  
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foglalkoztat.  Ez  esetben  garantáltan  minőségi  és  korszerű  tudást  sajátíthatnak  el,  az  itt  
eltöltött  gyakorlatuk  folyamán.  

Másik  gyakornoki  helyemen,  ahol  a  munkát  a  következő  hét  hétfőjétől  folytattam,  szintén  
2,5  hónapot  töltöttem.  A  Melexis  GmbH  mikrocsippek  gyártásával  és  tesztelésével  
foglalkozik  az  erfuti  üzemében.  Az  itt  eltöltött  idő  alatt  különböző,  számomra  rendkívül  
bonyolult  gépek  ellenőrzése  volt  a  feladatom.  A  gépek  leállásakor  pedig  a  hibakeresés,  majd  
annak  korrigálása  volt  a  fő  tevékenység.  Ez  a  munka  fizikailag  egyáltalán  nem  megterhelő,  
változatos,  folyamatos  koncentrációt  és  jó  problémamegoldó  képességet  igénylő  
tevékenységnek  bizonyult.  Ittlétem  alatt  a  világ  minden  tájáról  érkeztek  az  üzembe  
különböző  mérnökök  és  más  szakemberek,  az  üzemben  alkalmazott  logisztikai  rendszerek,  a  
géppark  és  a  termékek  megtekintése,  tanulmányozása  céljából.  A  munkaidőben  a  különböző  
feladatokat  végző  dolgozók  egyazon  műszakban  dolgoznak,  így  például  alkalmam  volt  
megismerkedni  egy  a  Pázmány  Péter  Tudományegyetemen  a  70-‐es  években  
matematikusként  végzett  német  származású  programozó  informatikussal  is.  Ennél  a  cégnél  
töltött  gyakorlatom  jelenlegi  véleményem  szerint  életem  folyamán  sokszor  válik  majd  
hasznomra,  ez  egy  valóban  nagy  lehetőség  volt.  

Szállás:  

A  vendégház,  amit  a  professzorom  jelölt  ki  számomra,  a  belvárostól  gyalog  10  percre  lévő  
kertes  övezetben  fekszik,  egy  erdőtől  nem  messze.  Ez  egy  komplex  épület,  egyik  része  egy  10  
emeletes  panelház,  melyben  én  is  laktam.  Az  itt  lakók  vagy  egyetemista  fiatalok,  vagy  a  
városban  közalkalmazottként  dolgozók.  Minden  emeleten  van  közös  konyha,  maga  a  szállás  
pedig  egy  fürdőszobából  és  egy  nagy  szobából  álló  helyiség,  egy  vagy  két  ággyal.  A  konyha  is  
és  a  lakások  is  teljes  felszereltségűek,  de  nem  modernek.  A  konyhákban  4  hűtőszekrény  
található,  egy  emeleten  pedig  körülbelül  30  lakás  van.  Volt  olyan  emelet,  ahol  összesen  
hárman  laktak.  Így  gyakorlatilag  a  szerencsén  múlik,  hogy  tudunk  e  tárolni  hosszabb  távon  
élelmiszert,  vagy  napi  szinten  kell  e  vásárolnunk,  mert  a  hűtőkben  nincsen  hely.  Jó  megoldás  
hűtőládát  és  jégakkukat  vásárolni,  melyet  a  szobánkban  minden  gond  nélkül  tudunk  a  220  
voltos  konnektorról  nonstop  működtetni.  Havi  210  euróért  lehet  itt  lakni,  még  takarítónő  is  
van,  aki  hetente  egyszer  újrahúzza  az  ágyneműt.  Előzetes  jelentkezés  nélkül  (ezt  azonban  a  
professzor  intézi)  nem  lehetséges  a  beköltözés.  Ennél  a  szállásnál  csak  lakóközösségekben  
lehet  olcsóbban  lakni,  (minimum  160  euró)  ami  a  nyelvgyakorlás  szempontjából  is  előnyös  
lehet,    ilyen  lehetőséget  egyetemi  hirdetőtáblákon  lehet  találni.    

Nagyvárosból  érkezőknek  fontos  lehet,  hogy  Thüringen  tartományban  NINCS  nonstop  bolt.  
Így  a  bevásárlás  néha  igen  nehézkes,  a  napi  szinten,  késő  délutánig  dolgozó,  gépjárművel  
nem  rendelkezők  számára.  
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Bankkártya,  telefon,  egyebek:  

Budapest  Bank-‐  nál  vásárolt  VISA  kártyával  indultam,  de  megérkezésemkor  a  Postbanknál  
vásároltam  egy  német  bankkártyát.  Erre  azonban  nem  volt  szükségem.  A  pénzügyek  
szempontjából  a  leghatékonyabb  megoldás  az  otthon  kiváltott  euro  folyószámla,  azonban  
ezt  nem  minden  munkahely  fogadja  el.  

A  Magyarországon  vásárolt  Nokia  telefonom  a  Németországban  vásárolt  SIM-‐  kártyával  nem  
működött,  ennek  okát  senki  sem  tudta  megmondani.    

Az  internet  hozzáféréssel  voltak  problémáim.  A  szálláson  egy  percnyi  internethasználat  egy  
euróba  került,  így  a  főiskolán,  közhelyeken,  kocsmákban  és  az  internetkávézóban  volt  
lehetőségem  internet  hozzáféréshez.  Internetkávézó  Erfurtban  egy  darab  van,  mely  éjfélig  
tart  nyitva  a  hét  minden  napján.  Ez  a  Klara  Zettkin  utcában  található,  a  szállástól  egy  
megállóra.  

Amit  a  gyakorlattal  kapcsolatban  fontosnak  tartok  még,  az  az,  hogy  800  eurós  fizetésig  nem  
kell  adózni.  Efelett  maximum  25  százalékot  kell  adózni  a  diákmunkák  után,  ellenben  ezt  
visszaigényelhetjük  a  következő  évben.  Az  órabérek  8  euró  körül  voltak.  De  a  szakmai  
gyakorlatért  adható  legkisebb  összeg  havi  400  euró,  melyért  heti  40  órát  kellhet  dolgoznunk  
maximálisan.  Ezt  sok  cég  igyekszik  kihasználni.  Minden  munkaadó  megköveteli  a  
Lohnsteuerkartet  és  az  ezzel  járó  papírmunkák,  különböző  hivatalokban  saját  feladatunk.  
Nem  árt  tisztázni  a  gyakorlati  hellyel  már  előre,  hogy  kell  e,  kötelező  e  a  németországi  
betegbiztosítás  németország  magánnyugdíjpénztárnál,  mivel  ez  esetben  az  Eu-‐  s  tb  kártya  és  
a  külföldi  betegbiztosítás  értelmetlen  pénzkiadás.  

A  tömegközlekedés  rendkívül  jó,  mivel  pontos,  gyakori  és  tiszták  a  járművek.  

Erfurtban  rengeteg  a  külföldi,  magyarokkal  azonban  összesen  egyszer  találkoztam.  

  

Szabadidő:  

A  szakfőiskolára  történő  beiratkozásom  után  fél  órán  belül  kézhez  kaptam  a  
diákigazolványomat,  mellyel  minden  tömegközlekedés  egész  „Thüringen”  tartományban  
teljesen  ingyenessé  vált  számomra.  Ez  egy  jó  lehetőség,  mivel  normális  esetben  egy  
villamosra  történő  felszállás  1,8  euróba  kerül.  Ennek  köszönhetően  hétvégenként  
lehetőségem  volt  utazásra,  városok,  természetvédelmi  területek,  és  történelmi  emlékhelyek  
megtekintésére.  Itt  jegyezném  meg  a  kertész  karosoknak  és  a  természetet  kedvelőknek,  
hogy  az  itteni  klímának  köszönhetően  az  erdők  kicsit  másak,  mint  otthon.  Rengeteg  a  
fenyőerdő,  amelyek  tele  vannak  különböző  gombákkal,  erdei  gyümölcsökkel,  sok  a  patak  és  a  
pisztráng.  
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A  német  származásúakkal  történő  ismerkedés  nehézkesnek  bizonyult.  Az  5  hónap  alatt  két  
német  fiatallal  sikerült  rendesen  megismerkednem,  de  velük  sem  fogom  tartani  a  
kapcsolatot.  Ellenben  a  szállásomon  rengeteg  külföldi  volt,  akikkel  sokkal  könnyebben  és  
felszabadultabban  lehet  ismerkedni.  
A  külföldiek  hasonló  véleményen  voltak  velem  a  helyiek  zártságáról.  

Kiutazásomnak  sok  élményt  és  tapasztalatot,  mostanra  biztos  nyelvtudást,  köszönhetek.  Az  
Erasmus  pályázati  lehetőség  nagy  segítség  volt  számomra.  


