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Erasmus beszámoló 
 

Az Erasmus program 
lehetőségéről már korábban 
értesültem az egyetemi 
plakátokról, illetve az egyetemi 
tájékoztatón való részvételkor. 
Nem merültek fel problémák az 
utazás előkészítése kapcsán. 
Viszont a biztosítás összege 
elég jelentős tehernek 
bizonyult a szakmai 
gyakorlatra. A kiutazás 
részletes megszervezését 
saját magam végeztem, ahogy 
a céggel való kapcsolatfelvételt 
és a további teendőket. 

A helyszínre repülővel utaztam. A szállást a cég biztosította. A szállások változóak voltak, sajnos 
a lepedőm nem volt megfelelő nagyságú az ottani matracra így erre nem árt felkészülni, vittem 
konnektorba való átalakítót is, ami hasznos volt a kint tartózkodás során. 

A beilleszkedés nem volt nehéz, illetve a munkatársak között többnyire csak az angol volt az 
egyetlen közös nyelv, így minden nap angolul kommunikáltunk. A mobilitás alatt használt nyelv a fogadó 
ország nyelve volt. 

A fogadócég változatos feladatokat adott, bár voltak hetente, vagy kéthetente vagy gyakrabban 
ismétlődő feladatok is. Így viszont hamar bele rázódtunk a farm azon szektorának feladataiba. Sok 
mindent megtanulhattunk, elsajátíthattunk pozitív és negatív példákat látva. 

A szakmai gyakorlatomat végrehajtottam az előírt módon, az LA for Traineeships dokumentum 
módosítására nem volt szükség. 
A kötelező szakmai gyakorlatként ezt a külföldi farmgyakorlatot elfogadta az egyetem. 

A cégnél a munkaidő többnyire napi 8 óra volt. Kivéve, ha túlóráztunk, amely természetesen a 
szabadidőnkből ment. A napi több szünet hasznos volt, mert a fizikai munkában az időjárástól és, vagy a 
feladatoktól függően gyakran nagyon elfáradtunk és szükségünk volt a pihenésre napközben. Ez jelentős 
eltérés volt korábbi magyarországi diákmunkáknál megszokottól. 

Röviden a napirend a 
következőképpen 7:30-kor 
találkoztunk a palántanevelő 
fóliasátorban, és reggel pár 
perces munkamegbeszéléssel 
kezdtünk. Ekkor osztottuk szét a 
napi feladatokat, amelyeket 
kisebb csoportokban végeztünk, 
vagy egyedül. A délutáni feladatok 
többnyire mindenkire 
vonatkoztak, vagy szintén 
csoportokra. 8:30-9:00-ig reggeli 
szünetet tartottunk, majd ismét 
dolgoztunk 12 óráig. Déltől egy 
órás ebédszünetünk volt. Az 
uzsonna vagy teaszünet 15:00-
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15:30-ig tartott, ilyenkor vagy csak pihenni próbáltunk és erőt gyűjteni a további munkához, vagy 
készítettünk valami harapni valót. Utána 17 óráig dolgoztunk. 

Csapatban és egyedül is dolgozni jó volt, illetve beszélgetve vidáman eltelt a munkaidő. 
Volt, amikor az időjárás nem volt kedvező, és gazoláskor teljesen eláztunk egy távoli területen. Még 
negatívnak említhetem meg, hogy volt időszak, amikor azon aggódtunk, hogy a mosógépből ismeretlenek 
ne lopják ki a ruháinkat. Volt olyan, akivel ugyanis ez megtörtént. 

A kint szerzett tapasztalatok hasznosak lehetnek fóliasátorban való növényszaporítással 
kapcsolatosan és növényneveléssel. A szabadban végzett munkálatok segítettek rávilágítani több 
összefüggésre, amely élőben megtapasztalva jobban elsajátítható. A munkaszervezés alapjai is 
megtanulhatóak voltak gyakorlatban, továbbá nagyon hasznos, hogy idegen nyelven kellett 
kommunikálni. Önállóság és problémamegoldó készség szintén fejlődött szerintem mindenkinél. 


