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Hamar Éva vagyok, a 2012 évi Leonardo pályázat résztvevője. A pályázat 

segítségével 6 hónapos szakmai gyakorlatot végeztem egy valenciai 

építészirodában 2012 július 2-től 2012 december 28-ig. 

A programról az egyetemtől és a korábbi résztvevőktől kaptam 

tájékoztatást, már a kiutazás előtt 8 hónappal. Résztvevő társaimmal közösen 

kiválasztottuk a témát, és ütemtervet készítettünk, majd felvettem a kapcsolatot 

egy számomra szimpatikus irodával. Rendelkeztem megfelelő nyelvtudással és 

építészmérnöki diplomával, így egyéb felkészítésre nem volt szükségem. A 

kiutazás előtti nyitottam egy euró alapú bankszámlát, amelyre az ösztöndíjam 

érkezett. A számlához tartozó bankkártyával fizettem a felmerülő költségeket, 

bankkártyás fizetéssel és készpénz felvétellel. Az ösztöndíj 80%-át kaptam meg 

a kiutazás során, a fennmaradó 20% a program lezárultával érkezik majd. 

Kiváltottam az EU-kártyám, így az egészségügyi biztosításomat Magyarországon 

fizettem tovább, de szükség esetén Spanyolországban is igénybe vehettem volna 

egészségügyi ellátást. Továbbá rendelkeztem éves sportbiztosítással, amely 

Európa teljes területén érvényes. A saját dolgom megkönnyítése érdekében már 

itthonról elkezdtem szervezni a szállást és jóval a kiutazás előtt vettem meg a 

repülőjegyem is. 

 A gyakorlatot egy valenciai építészirodában végeztem. A munkatársaim 

többsége velem egykorú, 30 év alatti fiatal volt, illetve az iroda rendszeresen 

fogad külföldi gyakornokokat, így a beilleszkedés könnyen ment és jól éreztem 

magam ebben a környezetben. Az aktuális projektekben segédkeztem, nemcsak 



a feldolgozásban, hanem önálló tervezési feladatokat is kaptam. Az aktuális 

munkákba kapcsolódtam be, éttermek és sörözők felújítására, átalakítására 

készítettem javaslatokat és 3D modelleket, továbbá egy másik építész irodával 

közös projektben egy orvosi intézet kiviteli terveinek megrajzolásában 

segédkeztem. A munkaidő a spanyol szokásnak megfelelően egy délelőtti 

(10:00-14:00) és egy délutáni (16:00-19:30) időszakból állt. A munkatársakkal 

naponta többször egyeztettük a feladatokat, mindenkivel közvetlen viszony 

alakult ki. Az egyetemen (küldő intézményen) belül az Erasmus Iroda 

foglalkozott a Leonardo programmal, velük e-mailen keresztül tartottam a 

kapcsolatot. 

 A történelmi városmaghoz és a fogadóirodához közel béreltem egy szobát, 

a lakásban 3 másik fiatallal laktam együtt. A helyi közlekedést a városi 

biciklikölcsönző rendszer igénybevételével oldottam meg, rossz időben metrón 

utaztam 10 alkalmas bérlettel. A szabadidőmet hétköznaponként fiatalok 

társaságában, a város és környezetének megismerésével töltöttem. 

Hétvégenként egy barlangász és egy búvár klub programjain vettem részt, így 

Spanyolország más régióiban is jártam, gyönyörű helyeken. A klubtagokkal 

szoros barátságot kötöttem, a gyakorlatot követő nyárra újabb közös 

programokat szerveztünk. 

 A Leonardo programot egy nagyon jó lehetőségnek tartom pályakezdő 

fiatalok számára. Szerencsés helyzetnek tartom, hogy a BME lehetőséget ad a 

volt diákjainak a részvételre. Mivel a pályázat benyújtásakor már rendelkeztem 

diplomával, a szakmai gyakorlat nem képezi az egyetemi képzésem részét. A 

fogadó irodától igazolást kértem a féléves munkámról, és az ösztöndíjat az 

önéletrajzomhoz hozzáadtam. A jelenlegi gazdasági helyzetben igen nehéz 

frissdiplomás építészmérnökként elhelyezkedni. Egy fél éves külföldi tartózkodás, 

a szervezőkészség és spanyol nyelvtudás fejlesztése, építészmérnöki szakmai 

tapasztalat szerzése mindenképp előnyt jelent a későbbiekben. Nemcsak a 

szakmai érvényesülésben, hanem a magánéletemben, a kapcsolatteremtésben 

is. Nagyon élveztem a program keretében eltöltött fél évet. 
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