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Munkahely: Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana 
(COMAV) 
ERASMUS gyakorlati periódus: 2008. 03. 01 - 2008. 06. 30. 
 
A beszamolómban igyekeztem minèl több hasznos információt leírni, amivel érdemben 
segíteni tudok! 
 
Hasznos tudnivalók az utazásról illetve a városról 
 
Utazás előtti teendők 
 
Érdemes euró alapú számlát nyitni valamelyik magyar bankban. Fontos, hogy ugyan a 
kártyás fizetés itt is ingyenes, de ha a magyar kártyával pénzt veszünk ki automatából, 
nagyon megterhelik a számlánkat, ezért érdemes kézpénzt is magunkkal hozni. 
A másik fontos dolog, hogy amennyiben megengedhetjük magunknak, érdemes 
betegbiztosítást kötni, bár az Európai Egészségbiztosítási Kártyával is ellátnak minket 
sürgős esetben.   
 
Utazás  
 
Valenciaba nincs közvetlen repülőjárat. Vagy Barcelonából lehet megközelíteni busszal, 
ami 4 és fél óra, vagy pedig egy repülőátszállással. A kettő között árbeli különbség nincs. 
Érdemes figyelni arra, hogy a Valenciába érkező repülőgépek többsége Ryanair, aminek a 
gépeire csak 15 kg csomagot lehet felvinni és nagyon komolyan veszik a túlsúlyt. (1 kg 
túlsúly 8 euro plusszköltség). A valenciai repülőtérről metro visz be a központba. 
 
Közlekedés 
 
Valenciában 6 metróvonal és számtalan buszvonal létezik. Mindemellett a legjobb 
közlekedési eszköz a bicikli. Sajnos, a bicikliket elég gyakran lopják, ezért érdemes 
használtan venni. Egy használt bicikli ára 30 és 70 euro között mozog a Mestallán (Ez a 
focicsarnok mellett hetente, vasárnap reggel 5-től megrendezett vásár, ahol mindent meg 
lehet kapni, többnyire lopottan. Ha biciklit veszünk, érjünk oda minél hamarabb.) Egy 
bicikli 40 eurónál többet nem ér, igyekezzünk többet nem adni érte. Alkudni lehet. Az 
utóbbi időben a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően a használható biciklik száma 
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meglehetősen lecsökkent a Mestallán. Ha nem járunk szerencsével a piacon, érdemes 
használtáru boltban is próbálkozni (pl.: Av. del Puerto, B-Market). 
 
Az éjszakai közlekedés meglehetősen vontatott Valenciában. Éjszakai buszok másfél, 
kétóránként járnak, ezért jobb, ha taxit fogunk. A taxi-központ a belvárosban, a Plaza 
Ayuntamiento-n van. Egy hazaút, egy személynek kb. 6 euróba kerül, ami sokkal olcsóbb, 
mint otthon. Ha taxiba ülünk a minimálár, amit az útért fizetünk, 3 euro, innen indul a 
taxióra. Ne lepődjünk meg. 
 
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) 

 
 

 
  
 

A gyakorlati helyem 
 
A szamkmai gyakorlatomat az Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana (COMAV)-nál végeztem. Ez az intézmény az Universidad Policécnica de 
Valencia területén található kutatóközpont egyik szervezeti egysége, amely valencia 
agrodiverzitásának megőrzésével illetve javításával foglalkozik. 
 
Nagy szerencsem volt a gyakorlati hely megtalálásánál, mert az ERASMUS periodusom 
után az egyik tanárnőm, Ana María Pérez de Castro, akivel az egyetemen órám volt, állást 
ajánlott márciustól a laboratóriumban, ahol dolgozik. 
 
A laboratórium 
 
A laboratórium, ahol dolgoztam, maximálisan felszerelt volt, redkívül jó 
munkakörülményekkel (internettel felszerelt számítógépekkel, közös ebédlőhelyiséggel). 
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A feladatom 
 
A feladatom alapjában véve virális DNS detekció, molekuláris hibridizációs 
munkafolyamatok elvégzése volt adott, előre előkészített paradicsomról vett 
növénymintákból, mely növényeket TYLC vírussal lehettek fertőzöttek.  
Ez a munka nagyon sok odafigyelést igényelt, mert nagyon munkaigényes és aprólékos 
folyamatok összessége, ahol egy kis hiba is napokkal hátravetheti az előrehaladást. 
Ezen felül, alapjaiban tanulámányoznom kellett a TYLC vírussal kapcsolatos irodalmat is, 
amelyeből szóbeli és irásbeli vizsgában is be kellett számolnom. 
 
A munkatársak 
 
A tanárnőm mellett a laboratóriumban két spanyol lány, illetve egy marokkói doktorandusz 
hallgató dolgozott. 
Nagyon sokat segítettek nekem, főleg az elején, mikor még nehézségeim voltak a 
spanyollal. Nagy türelemmel magyaráztak el mindent, és azonnal befogadtak. 
 
Eredmény 
 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a szakmai 
gyakorlaton. Nagyon jó elmény, egyrészt, mert sok 
segítséget kaptam, mind az otthoni ERASMUS irodától, 
mind pedig az itteni kollégáimtól. A nyelvtudásom sokat 
javult; úgy érzem, hogy képes lennék külföldön, vagy 
idegen nyelven dolgozni. Emellett ez a gyakorlat sokat 
segített a szakmai előrehaladásom szempontjából is, mivel 
azzal foglalkoztam, ami érdekelt, illetve, ami része az 
otthoni szakirányomnak is. 
 
Örülnék, ha minél több szaktársamnak lenne lehetősége 
külföldi szakmai gyakorlaton részt venni, mert nagyon 
hasznosnak gondolom, valamint a külföldi 
tapasztalatszerzésben és nyelvtanulásban is sokat segít. 


