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Beszámoló a szakmai gyakorlatról 
 
 

3. éves kertészmérnök hallgató vagyok. Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi karán folytatom. Választott szakirányom a Gyümölcstermesztés, 
a szakdolgozatomat pedig bizonyos hazánkban őshonos almafajták jellemzéséből írom. A 7 
féléves képzéshez hozzá tartozik egy 15 hetes kötelező jellegű szakmai gyakorlat, melyet itthon, 
illetve külföldön is teljesíteni lehet. Az ERASMUS program keretében lehetőségem nyílt 
pályázni külföldi ösztöndíjra, melynek része egy barátságos „felvételi” beszélgetés. A 
kérelmemet kedvező elbírálásban részesítették, így 
ezt az időszakot egy németországi (Erfurt) gyümölcstermesztő üzemben töltöttem. 
Személygépkocsival utaztunk ki, voltak, akik repülővel Berlinig, és onnan vonattal, de ma már 
tudom, hogy egyik megoldás sem az igazi. A legkényelmesebb választás, amire időközben 
rájöttem, ha valaki Bécsből egyenesen elrepül Erfurt városába. Ezt megteheti a FLY NIKI 
légitársasággal, ami kb. 1 óra alatt Erfurtba ér. Ha időben foglalunk helyet (1-1,5 hónap) 50-60 
euróból megúszhatjuk. Más légitársaságoknál nem találtam egyenes járatot. Nekem ez 
különösen kedvező lett volna, mivel az osztrák határ mellett lakom. 
Az ültetvény Marbachban található, mely Erfurttól 10 km-re fekszik. A szállásunk Erfurtban 
volt egy kollégiumban, mely a 80-as évek építészetét idézte. A szoba mérete kielégítő (19,5 
m2), bár a nyári esti órákban kissé meleg. A környék nagyon nyugodt és tiszta. Annak ellenére, 
hogy az ültetvény nem a városban van, nem volt nehéz megközelíteni. A Domplatzról indult 
buszjárat Marbach felé, ha jól emlékszem a 10-es számú busz. A Domplatzot pedig a 
kollégiumtól 1 percre található villamosmegállóból, villamossal tudjuk megközelíteni. A 15 
hetes gyakorlatomat július 6-án kezdtem meg és október 19 fejeztem be. Célszerű minden 
évszaknak megfelelő ruhát pakolni, mivel az ottani időjárás okozhat meglepetéseket. Az utolsó 
héten még hó is esett. 
 
A cég bemutatása: 
 

A vállalkozás tulajdonosa Ralf Großstück, aki az édesapjától örökölte a gazdaságot. 
Az ültetvény 26 ha-on terül el, nagyrészt almát és meggyet termesztenek, de van körte, szilva 
és cseresznye is. Az üzlet családi vállalkozásként működik. 
 
Ami a valóság:  
 

Csak erős idegzetűek menjenek erre a helyre, ugyanis a főnök egy rabszolgahajcsár, és 
a fizetés szót nem nagyon ismeri. Két másik évfolyamtársammal mentem ki, akik zöldség, 
illetve dísznövénytermesztő üzemekben dolgoztak. Ők heti 150 ill. 100 eurós fizetést kaptak, 
nekem pedig nagylelkűen felajánlották a havi 50 eurót. Hosszas vitatkozás és 4-5 Prof. 
Bredenbecknek (erfurti főiskola tanára) írt e-mail után sikerült feljebb tornászni a béremet, de 
még így is elmaradt a többiekétől. Sem szakmailag sem nyelvileg nem tudtam fejlődni, mivel 
beraktak 30 lengyelországi vendégmunkás közé, akik közül hárman tudtak eléggé gyatrán 
németül beszélni. Mondhatni nyelvileg kénytelen voltam visszafejlődni, egy nyelvtant nem 
használó, inkább kézzel lábbal mutogató kommunikációra. A szezon végén a másik két társam 
külön pénzt és ajándékot kapott a fent említett üzemek vezetőitől. Én a 82 túlórámért és kemény 
munkámért, amikor a 60 cm-es csalánból kellett a léalmát kiszedni, hálából az utolsó három 
hétre nem kaptam fizetést. 
Összességében a másik két erfurti helyszínt bátran merem ajánlani (dísz-és zöldség), a 
gyümölcsszakosok inkább ne menjenek ebbe az üzembe. Van még más lehetőség Erfurtban egy 
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TÉSZ-ben (Gierstadt), ott is felvesznek gyümölcsös hallgatókat, oda viszont 1,5-2 óra az út, és 
rosszak a csatlakozások. 
Véleményem szerint a gyümölcsös hallgatók kerüljék Erfurtot. 
A kapcsolattartóink nagyon barátságosak voltak, Bredenbeck úr pedig mindemellett nagyon 
segítőkész. 
Maga a város gyönyörű, tiszta, nyáron tele programokkal. Mi még éppen belecsúsztunk a 
türingiai OKTOBERFEST-be, ahol fantasztikus a hangulat. A szállás mellett van az erfurti 
focicsapat stadionja, lehet jó meccsekre járni, és a Domplatzon a Venezia fagylaltszalonban 
isteni a fagyi. Aki erre jár feltétlenül térjen be a Hauptbahnhof-nál található MUSICPARKBA 
valamelyik szombaton, ahol fergeteges buli, kiváló zenei színvonal, igényes belső és csinos 
német lányok várják. 
 
Remélem beszámolómmal valaki segítségére tudok lenni, nem szeretném az Erfurba vágyókat 
eltántorítani! 
 
 
Budapest, 2009. november. 7. 


