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 Szakmai gyakorlatomat Spanyolországban, az Agroindustrial Kimitec S.L. cégnél töltöttem, ami 
speciális tápanyagutánpótló szereket és biológiai növényvédő szereket gyárt és forgalmaz, jelenleg több mint 
70 országban képviselteti magát. Felépítése több egységből áll, négy nagy részre lehet osztani, az első kettő 
a központ és a gyár, amik Almería területén találhatók, utána a növényi kivonatokkal foglalkozó terület, ami 
Soria tartományban található és végül a mikrobiológiai és fermentációs folyamatok, am Sevillaban helyezkedik 
el. Ezen kívül több kisebb egységre osztható a cég, több részlege van: a fejlesztés, ahol az új és hatékonyabb 
termékek kifejlesztésével foglalkoznak; a jogi osztály, ahol többek között a termékek ökológiai minősítésének 
elfogadtatásával is foglalkoznak; a marketing osztály, ahol a termékek megjelenését a különböző országokhoz 
igazítják; az export részleg, ahol az országokért felelős személy összegyűjti a rendeléseket és megszervezi a 
látogatásokat és szaktanácsadást és végül a szakmai osztály, ahol a gyakorlatom során voltam, ami a 
szaktanácsadással foglalkozik. 

 A gyakorlat során kétféle munkaidőben dolgoztunk, kezdetben délelőttönként fél 9-től 2-ig, majd 
délutánonként 4-től 6 óráig. Ezt a beosztást június 15-től változtatták meg, nyári beosztásra, 8-tól 3 óráig. 
Legtöbb időt a cégnél dolgozó agronómusok mellett töltöttem, a termékek megismerkedésével kezdtem majd 
amint elsajátítottam melyik mire használható elkezdtem kijárni a környező termelőkhöz, számos új 
növényfajtával ismerkedtem meg ez alatt az idő alatt, számos kártevővel, betegséggel és hiánytünettel 
találkoztam a gyakorlatban. Emellett bepillantást kaptam abba, hogyan működik a többi részleg, májusban a 
cég egy hónapos továbbképzésén is részt vettem. Az irodában együttműködésben dolgoztam a különböző 
részlegekkel, rengeteget fordítottam, termékek jellemzését, tápanyagutánpótló programokat és még sok 
szakmai leírást a különböző országok részére, köztük Magyarország részére is, amivel mind a spanyol, mind 
az angol szakmai nyelv tudásom sokat fejlődött. 

 Úgy érzem rengeteget tanultam, amit elméletben megtanultam az egyetemen most gyakorlatban is 
megtapasztalhattam, valamint emellett még sok új ismeretre is szert tettem. Nagyon jó tapasztalatokkal tértem 
haza, amiket kamatoztatni is tudok majd. 

 A környezetemmel kapcsolatban szintén pozitív tapasztalataim voltak, amellett, hogy mindenki nagyon 
barátságos és segítőkész volt velem, megtapasztalhattam, milyen egy olyan helyen dolgozni, ahol az emberek 
segítik egymást és közösen együtt beszélnek meg mindent, együtt döntenek egy-egy dologról. Az itteni 
dolgozókon kívül külföldi, dél-amerikai delegáció tagjaival is megismerkedtem, mind szakmailag, mind 
emberileg nagyszerű tapasztalat volt. 

 Kint tartózkodásom alatt, minden nagyszerű volt, sikerült egy remek lakást bérelnem a 
városközpontban, mindenhez közel, a munkahelyemtől félórányi sétára, valamint a tengertől negyed órára. 
Mindent, amire szükségem volt, be tudtam szerezni a közelben, így egyáltalán nem volt probléma az autó 
hiánya. 
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 Egyedül az merült fel kinn tartózkodásom alatt, hogy az ösztöndíj összegéről a szerződést nem kaptam 
készhez, mert a gödöllői részről nem küldték vissza időben az aláírt papírokat, amiért nem láttam a rajta 
szereplő összeget, így csak egy havi összeget tudtam, amit Spanyolországban töltött Erasmus + gyakorlatra 
adnak, amihez képest a kint töltött idő alatt kapott pénz jelentősen kevesebb volt. A szerződést még mindig 
nem láttam, szerencsére a szállást nagy részben fedezte az ösztöndíj. 

 

 
Céges vacsora a tengerparton, Noche de San Juan 


