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A Budapesti Corvinus Egyetem 3. éves zöldségtermesztés szakirányos Bsc-s kertészmérnök hallgatója vagyok. E 
képzés keretein belül minden hallgató köteles elvégezni egy 15 hetes szakmai gyakorlatot, mely során 
kamatoztathatja tudását, vagy épp további tapasztalatokra tehet szert szakmai téren. 
Ami engem illet, ezt a 15 hetet az egyetemen keresztül a jól ismert Erasmus program segítségével Németországba 
töltöttem 2009. március 9.-től, június 19.-ig. A gyakorlati hely, ahová a szakirányos tanszékem ajánlott be, a 
thüringiai Erfurt egyik külvárosában, Dittelstedtben található. Nagyon örültem, mikor kiderült, hogy utazhatok, hisz 
a legutolsó pillanatban sikerült leadnom a papírokat. Szerencsére minden jól alakult, s a szóbeli meghallgatás után 
megkönnyebbülve sóhajtottam fel, mikor megkaptam az e-mailt a sikeres pályázás híréről. Ezt az eseménydús 4 
hónapot egy dísznövény szakirányos évfolyamtársammal együtt töltöttük el. Örülök, hogy nem egyedül kellett 
utaznom, hisz külföldön, egy teljesen idegen közegben egy idő után besokall az ember.  
A kiutazást természetesen papírok, és igazolványok utáni rohanás előzte meg. Nemzetközi diákigazolvány, 
Európai Uniós TAJ-kártya, devizakártya igénylés, életbiztosítás kötés stb. Ezek közül azonban, ami tényleg 
hasznos volt az egyedül a devizakártya illetve devizaszámla volt. Az Uniós TAJ-kártyát nem ismerik s a nemzetközi 
diákigazolványt sem tudtam használni. Ami a hivatalos papírokat illeti, szakirányos tanszékemen, egyik kedves 
tanárom az oktatás mellett a külföldi kapcsolatok fenntartásával is foglalkozik, így mindenben ő volt segítségemre. 
Pár évvel ezelőtt már ő is járt Erfurtban, azon a helyen, ahová én is készültem, így tökéletes leírást kaptam a 
tartományi fővárosról. Már első hallásra is szimpatikus volt az egyébként Szeged hangulatú város, s ez a 
gyakorlatban sem volt másképp. A tanárnő segítségével felvettük a kapcsolatot az Erfurti Főiskola ( Fachhohschule 
Erfurt ) egy professzorával, aki mindenben készségesen segített. Többek közt gyakorlati helyet találni is, a 
szálláslehetőségekről, s a gyakorlati helyszínről is tájékoztatást adott illetve, hogy milyen felszerelésre lesz 
szükségem a munkához. Kiutazásom előtt, a prof megadta egy tanítványa e-mailcímét és telefonszámát, hogy a 
továbbiakban, a rugalmasság érdekében vele vegyem fel a kapcsolatot. Úgy is lett, s kint tartózkodásom alatt is 
így maradt. Akármilyen pl: hivatali, munkahelyi problémám volt, hozzá bátran fordulhattam. 
A kiutazás napja március negyedike volt. Szerencsére nem egyedül kellet utaznom, így biztonságosabban és 
kevésbé unalmasan telt el az a pár óra. Választásunk a kényelem miatt a repülőre esett, amire a jegyet már egy 
hónappal indulás előtt lefoglaltam. Így egész kedvező áron jutottunk hozzá ( 10000 Ft ). Érdemes naponta figyelni 
a jegyárakat, mert tényleg napról napra változnak. A repülő csak Berlinig vitt minket, így ott vonatra kellett szállnunk. 
A vonatjegyet szintén érdemes előre megrendelni interneten. Egy Berlin- Erfurt távolság kb. 30 euróba kerül, a 
helyszínen drágább és előfordulhat, hogy az adott járatra elfogynak a jegyek. Erfurtba másnap hajnalban, kb 2- fél 
3 körül érkeztünk meg. Kis keveredés után, s a német ”informátorunk” riasztásával végül megtaláltuk a szállást, 
mely egy régi 10 emeletes, szállodához hasonló funkciót betöltő épület. A városközponttól 3 megállóra, egy zöld 
övezetben, kellemes környezetben magaslik. A portán már vártak ránk. A papírok kitöltése után elfoglaltuk a 
szobáinkat. Mindketten egy 2 ágyas, fürdőszobával felszerelt szobába lettünk elszállásolva. A bérleti díj, havi 206 
euróba került. Extra szolgáltatásokként a mosási lehetőséget (mosásonként 2,5 euro ), valamint a jól felszerelt 
konyhát tudnám megemlíteni ( mikrohullámú sütő, gáz, kenyérpirító, lábasok, hűtők ). A célnak tökéletesen 
megfelelt, a probléma csak az volt, hogy itt diákok abszolút nem laktak. Inkább átutazó emberek és a szomszéd 
falvakból, kisvárosokból, munka miatt átjáró üzletemberek vették igénybe. Még érkezésünk hetén személyesen is 
találkoztunk a professzorral, aki elvit minket a leendő munkahelyeinkre. Ott megbeszéltük a legfontosabb 
részleteket pl., hogy mettől meddig dolgozunk, hogyan jutunk el tömegközlekedéssel a munkahelyre stb. Ezt 
követően, a tartózkodási engedélyt és a főiskolára való beiratkozást intéztük el. A beíratkozás 160 euróba került, 
melyhez egyben egy féléves bérletet is jelentett, amit Erfurtban, és annak külvárosaiban közlekedő összes 
járművön igénybe vehettünk.  
Furcsa volt hozzászokni a dolgos mindennapokhoz, de 2-3 hét után belerázódtunk. A zöldségtermesztő üzem, ahol 
dolgoztam 1876-ban alakult meg, s egészem a 2. világháborúig működött. Kisebb kihagyás után, az üzem 1990-
ben alakult meg ismét családi vállalkozásként a nagyapa, Hans Fischer jóvoltából. Jelenleg 2. generációját éli, s 
Fischer Gemüsebau GmbH & GoKG néven fut. Az irányítás apáról fiúra szállt, így jelenleg a nagyapa fiai Hubert 
és Lars Fischer irányítanak. A termelési folyamatokért Hubert, az árusításért Lars felel. Az üzem fő profilja a 
szabadföldön és fóliában termesztett zöldségnövények. Tulajdonban levő művelt területeik összesen 55 ha-t teszek 
ki, melyből a szabadföldi területek 54 ha és 700 m2, a fóliák 2400 m2. A megtermelt árukat saját üzletekben, és jól 
bejáratott piacokon árusitják, illetve kapcsolatban álló személyek számára megrendelések szállításával 
foglalkoznak. Ezen felül, hogy kínálatuk teljes körű legyen. Különböző idénygyümölcsök felvásárlásával is 
foglalkoznak. Az üzem 10 állandó munkatárssal rendelkezik a termelésnél, az árusításnál pedig 6 személyt 
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foglalkoztatnak. Az üzem emellett szívesen fogad gyakornokokat is. Volt már rá példa, hogy korábban, hasonlóan 
hozzám, egy másik magyar egyetemista is itt végezte el szakmai gyakorlatát. 
A munka hetente hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 16 óráig, napi 8 órában folyt. Ott tartózkodásom alatt 
egy, már 13 éve ott dolgozó hölgy mellé voltam beosztva, aki abban segített, hogy az egyes munkafolyamatokat 
helyesen végezzem. A munkaidő alatt, napi két alkalommal kaptunk szünetet. Az első a reggeli szünet volt, mely 
fél 10-től tartott, s körülbelül 20 perces volt, a második délben az ebédszünet, mely rendszerint egy órát tett ki. 
Naponta kétszer kaptunk tevékenységi listát. Az egyiket reggel munkakezdéskor, a másikat ebédszünet után. A 
reggeli listában általában a megrendelt áruk letermelése és csomagolása, a piacra való előkészületek, valamint ha 
időnk engedte ápolási munkák, mint pl: kapálás, gyomlálás szerepeltek. A délutánok leginkább új kultúrák 
telepítésével, duggatással, palántázással teltek, persze időjárási viszonyoktól függően. Esős időben belső 
munkákat kaptunk, mint raktárok takarítása, krumpli szortírozás, hagymaosztályozás stb.. A négy hónap alatt, 
márciustól júniusig, a jó idő beálltával, az újabb és újabb kultúrák megjelenésével egyre gyarapodtak a feladatok. 
Hétvégén, minden pénteken kaptam úgynevezett zsebpénzt, mely tökéletesen fedezte a heti kiadásokat, a 
pályázati pénz, pedig a lakbért. 
A hétvégéket igyekeztük pihenéssel, szórakozással tölteni. Lassan megismertük a várost, a legjobb kávézókat. 
Hetente, minden kedden egy Engelsburg nevű sörkertben megrendezésre került az Internacional Student Abend 
nevű rendezvény, melynek lényege az volt, hogy az Erfurtban tanuló ösztöndíjasok megismerjék egymást. Mi is 
kaptunk meghívást, így új barátokat is szereztünk. Ezen kívül, a jó idő beálltával egyre több, szabadtéri program 
került megrendezésre. Kint létünk alatt például volt szerencsénk részt venni a híres Krämerbrücke fest-en is, melyre 
meglepetésünkre több magyar turista is érkezett. Erfurt gyönyörű város gazdag kultúrával, sok látnivalóval, 
nevezetességgel: az erfurti dóm és citadella, a Krämerbrücke, az Ega park, a sétálóutcák az Altstadt-ban, a 
hangulatos sörkertek, a németek vendégszeretete és még sorolhatnám, mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
felejthetetlenné tegyék az ott tartózkodásunkat.  
Mindent egybevetve, külföldi gyakorlatom valóban hasznomra vált. Egyetemi tanulmányaim alatt szerzett 
tudásomat maximálisan tudtam alkalmazni. A gyakorlatban is sikerült megtapasztalnom az egyetem 6 féléve alatt 
látottakat, hallottakat. Megismerkedtem a különböző típusú palántázó gépek használatával, láttam hogyan működik 
egy nagy teljesítményű permetezőgép, a híres Bauer öntözőrendszer, s még sok más céleszköz, mely a 
zöldségtermesztésben használatos, hogy hogy a legcélszerűbb az egyes kultúrákat telepíteni, s megismerkedtem 
a leghatékonyabb kitermelési módszerekkel is. S végül megjegyezném, hogy német nyelvtudásom is sokat 
fejlődött. Szókincsem gyarapodott, s az egyes szituációkban is tökéletesen helyt tudtam állni. 
Összefoglalva nagyon örülök, hogy szakmai gyakorlatom helyszínéül Németországot választottam. A főnökség a 
munkatársak egytől egyig segítőkészek voltak, így a beilleszkedésnél sem akadtak problémák, sőt egyesekkel 
szoros barátságot is kötöttem. A munkakörülmények teljes mértékben megfeleltek az elvárásoknak. Külön 
öltözőszekrényt, s a munkához szükséges megfelelő ruházatot is kaptam. Ott eltöltött időm alatt problémák nem 
merültek fel. Ha tehetném, a jövőben szívesen dolgoznék még ebben a kellemes légkörben. Ezúton szeretném 
hallgatótársaim figyelmébe ajánlani az Erasmus programot, mely segít abban, hogy külföldi berkeken belül is új 
dolgokat haljunk, tanuljunk, tökéletesítsük nyelvtudásunkat, s életre szóló élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodjunk. 


