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Szakmai gyakorlatról szóló beszámoló 

 

III. éves kertészmérnök hallgató vagyok. A képzés mintatanterve szerint a 6. félévben 15 hét 

kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlati hely keresése és kiválasztása a 

hallgató feladata. Én külföldön kerestem magamnak fogadóhelyet, nyelvtudásomból kifolyólag 

Spanyolországban. Interneten kezdtem keresgélni, sok helyre írtam, kevesebb helyről kaptam 

választ, így találtam a madridi biotechnológiai centert, ahonnan visszajeleztek, és szívesen 

fogadtak.  Erasmus ösztöndíjra pályáztam és meg is nyertem, így tudtam a körülményeket 

megteremteni ahhoz, hogy szakmai tapasztalatot szerezzek egy másik országban. 

Miután biotechnológia szakirányos hallgató vagyok, mindenképpen egy ehhez kapcsolódó, 

ezzel foglalkozó intézetet kerestem, végül a választásom a madridi Centro Nacional de 

Biotechnológia nevű kutató központra esett. Ebben az intézetben különböző témájú kutatások 

folynak. Állat kísérletek, sejt és mikrobiológiai kutatások valamint növény genetikai 

tudományos munka. Én az utóbbi témában dolgoztam. A laboratórium, ahol a gyakorlatot 

töltöm a Plum pox vírussal foglalkozik. Egy laborban 11-en dolgoztunk, mindenkinek saját 

témája volt, de ugyanahhoz a vírushoz kapcsolódtak. A laborban mindig jó hangulat volt, bár 

néha a magas létszám kicsit zsúfoltság érzetet keltett. Több emberrel is találkoztam másik 

laborokból és jó volt látni, hogy mindenki nagy lelkesedéssel, érdeklődéssel végzi a munkáját.  

Nagyon tetszett, hogy az intézet a városon kívül a madridi autonóm Egyetem campusában 

helyezkedett el, teljesen zöld környezetben. Bár a központtól messze volt a közlekedés jól 

megoldott, vonattal, busszal egyaránt rövid idő alatt elérhető. 

Az első napokban még csak ismerkedtem a laborral, mindig valakinek segítettem, tanultam, 

hogy mi hol található és figyeltem, hogy milyen módszereket alkalmaznak, hogyan dolgoznak. 

Amikor már otthonosabban mozogtam a helyszínen egyre több önálló feladatot bíztak rám. 

Végül az első hónap után kaptam egy saját projektet, amit nekem kellett megtervezni és 

kivitelezni is. Természetesen állandó felügyelet alatt, átnézték, kijavították a projekt tervét, amit 

írtam, elláttak sok jó tanáccsal, és mindent részletesen elmagyaráztak. Amikor elakadtam 

mindig volt lehetőségem konzultációra, megbeszélésre. Az idő előre haladtával egyre 

önállóbban kezdtem dolgozni, végül a reggeli konzultációk maradtak csak meg. 

A munkarend az otthonitól teljesen eltérő. Minden hétköznap 9:30 és 10 óra között kezdődött 

a munka és a legtöbbször 18:30 és 19:30 között ért véget. Napi 9-10 órát dolgoztam, fizetést 
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nem kaptam. Napközben természetesen volt ebédszünet, illetve amikor várni kellett, hogy 

valamilyen folyamat végbemenjen előfordultak fél-egy órás pihenők, ilyenkor tudományos 

cikkeket olvastam, vagy a következő lépést terveztük meg. 

Mivel külföldön csinálom a gyakorlatot előfordult, hogy az idegen nyelv miatt bizonytalan 

voltam, ezért többször kellett ugyanarra a kérdésre visszatérni. Szerencsére a munkatársaim 

végtelen türelme és segítőkészsége ebben nagy segítségemre volt. A gyakorlat kezdetén még 

az jelentett nehézséget, hogy a plum pox vírusról szerzett tudásom nem volt olyan részletes, 

mint amit a laborban használnak. Természetesen erre is volt megoldás, kaptam tudományos 

cikkeket, előadást tartottak róla, így hamar elsajátítottam a szükséges információkat. 

Így 15 hét után úgy látom, hogy olyan szakmai tapasztalatot szereztem, ami a jövőben 

hasznomra és előnyömre válhat. Amit az egyetemen tanultam, de nem tapasztaltam meg, a 

módszerek, amikről hallottam, de nem próbáltam ki, itt, ez alatt az idő alatt rutin műveletté 

váltak. Nagyon hasznosnak ítélem az itt töltött 15 hetet. 

A laboratóriumi munka körülményekkel elégedett vagyok. Nem volt semmiben hiány, minden 

anyag és műszer a rendelkezésemre állt. Kiváló intézmény, megfelelő felszerelésekkel a sikeres 

eredmények eléréséhez. Szakmai téren hihetetlen fejlődésen mentem keresztül, nagyon sok 

mindent tanultam.  Önállóan dolgozhattam, munkatársként kezeltek, felelősséggel járó munkát 

bíztak rám. 

Félévet töltöttem Madridban. Számomra ez a város mindig is kedves volt, céljaim között 

szerepelt, hogy hosszabb időre el tudja ide látogatni. Szerencsére Budapestről közvetlen 

repülőjárat megy ide, így az utazással nem voltak gondok. A tömegközlekedés nagyon fejlett, 

12 metró vonal és 7 Hév van a városban, a számtalan autóbuszjárat mellett. A központba 

bármelyik városrészből könnyűszerrel el lehet jutni. A havi diákbérlet 37 euro volt a B1—es 

zónára, ezzel korlátlanul lehetett utazni a város központjában és külvárosában mindegyik 

tömegközlekedési eszközzel. Madrid számos nevezetességgel, világhírű múzeummal 

rendelkezik, végeláthatatlan mennyiségű programlehetőség közül lehet válogatni. 

A megélhetés költsége bármelyik másik spanyol város költségeivel összehasonlítva a duplája. 

Szállást egy facebook csoporton keresztül találtam, ahol madridi magyarok segítettek. Végül 

egy lakásban béreltem egy szobát. Az albérlet a központtól kicsit távol esett, reggelente fél órát 

gyalogoltam a vonatig, ami a várostól 15km-re lévő intézethez vitt. 
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Annak ellenére, hogy korombeliekkel nem nagyon találkoztam, szerencsére sikerült jó 

társaságot kialakítani, akikkel a szabadidőmet tölthettem. Mivel az időm nagy részét a laborban 

töltöttem, ahol családos emberek mellett pár doktorandusz dolgozott, a nap végére kevés időm 

és energiám maradt a szórakozásra. Bár meg volt a lehetősége, hogy hétvégén is dolgozzak, 

ilyenkor inkább igyekeztem pihenni, utazni, ismerkedni másokkal is. 

Az ország tardícionális ételeivel, ünnepeivel is közelebbről megismerkedhettem. Sok szakmai 

kifejezést tanultam, nyelvtudásom rengeteget fejlődött. Szakmai szempontból hasznos 

kapcsolatokat tudtam kiépíteni, számos nagy kutatóval találkoztam. Általában az embereket a 

segítőkészség jellemezte, barátságosak, készségesek voltak. Az utcák tiszták, jól ápoltak. A 

városképet rendezettség jellemzi. 

A város légköre, hangulata teljesen magával ragadott. Bármikor szívesen megyek vissza akár 

vakációra akár munkaügyben. 

 


