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Motiváció 

 

Amikor egyetemre jelentkeztem, tudatosan angol nyelvi képzést jelöltem meg, mert 

komfortosan érzem magam angol nyelv gyakorlásában és terveim között szerepelt a későbbi 

külföldi munkavállalás is. Lehetőségem adódott több oktatóval közös kutatásba kezdeni 

tanulmányaim során és az eredményes munkánknak köszönhetően ajánlást kaptam egy cég 

által meghirdetett nyári gyakorlati pályázathoz Németországba. 

 

Kivitelezés 

 

A szakmai gyakorlatot a Ceratizit Hungária Kft. hirdette meg, miután megállapodást kötött az 

Óbudai Egyetemmel, hogy gyakornokokat biztosítsanak a jövőben a cég számára. A 

meghirdetett pályázat 2019 nyarára, 2 hónapos időtartammal lett meghirdetve, de 

jelentkezésemkor a 7. és egyben utolsó félévemre készültem és nyitott voltam hosszabb 

szakmai gyakorlat vállalására. A céges interjúk során tárgyaltam a céggel és megállapodtunk 

4 hónapos őszi gyakorlati programban, szeptembertől december végéig. Néhány, messziről is 

teljesíthető tantárgy nem jelentett akadályt, hogy az egész szorgalmi időszakot 

Németországban töltsem. Szerződéskötéskor a cég biztosított arról, hogy nemzetközi multi 

lévén a munka nyelve angol lesz és nem fog komoly problémát okozni, hogy nem rendelkezem 

német nyelvtudással. 



 

Kiutazás és kintlét 

 

Legnagyobb kihívást a szakmai gyakorlatot megelőző nyár folyamán a szálláskeresés 

jelentette. A fogadó cég HR-felelőse rendkívül kedves módon, sok forrással ellátott 

németországi szálláskereséssel kapcsolatban, de hamar szembesültem vele, hogy nem lesz 

egyszerű dolgom, mivel minden kollégium és könnyebben megfizethető szálláslehetőség vagy 

betelt már a nyár elején vagy a 4 hónapos szerződésemből kifolyólag alkalmatlan vagyok az 

igénybevételére. Nagy szerencsémre ráakadtam egy hirdetésre, ahol egy szobát adtak ki, pont 

a cég közelében, azonos kisvárosban. A helyszín Besigheim, Baden-Württembergben, 

Stuttgarttól északra. A főbérlő nyitott volt és kedves, hamarosan interneten keresztül meg is 

kötöttük a bérleti szerződést. Meg kell hagyni, nagyon nagy szerencsém volt, legtöbb főbérlő 

élőben látatlanban nem hajlandó idegenekkel, főleg külföldiekkel szerződést kötni. 

Kiutazásomkor minden rendben ment, a főbérlő a helyi vasútállomáson várt és segített 

gyorsan berendezkedni. A következő 4 hónapomban minden nap gyalog jártam csendes 

kisvárosban, ami egyrészt segített fitten tartani a dombos 2-2,5 km-en, másrészt felüdülés 

volt elhagyni a hektikus és tömött budapesti tömegközeledést. A cég a városközponthoz közel 

helyezkedett el a Neckar folyó közelében, szállásom pedig a hegy oldalában, a város szélén 

állt. A város gyönyörű középkori hangulatot idéző apró belvárossal rendelkezik, körös-körül 

pedig mindenhol szőlő ültetvényeket látni a völgy oldalán. Mint kiderült, ez egy németek 

számára ismert borvidék, ami híres a kétévente megrendezett Vincellér-fesztiváljáról, amin az 

adott ősszel pont részt is vehettem.  

 

A cég 

 

A nagy cégközpont területén messziről látható zászlók lobognak Ceratizit felirattal. Eredetileg 

a helyi központ, Komet Deutschland GmbH speciális szerszámtervezésre és gyártásra 

specializált önálló helye volt, de néhány éve beolvadtak a Ceratizit amerikai multinacionális 

vállalatba. A koncepció rendkívül kiemelkedő, a merge során egyesült a Ceratizit, ami 

elsősorban forgácsolószerszám nyersanyag bányászattal és porkohászattal foglalkozik, a 

Komet - mely speciális szerszámokkal látta el az európai autóipari alkatrész gyártóit, a WNT – 

ami sztenderd szerszámok gyors, globális forgalmazásával foglalkozik, és a Klenk - amely 

németországi telephelyén orvosi, űripari alkatrészek gyártására fejleszt ki szerszámokat.  

Mottójuk: „United. Experienced. Metal cutting.” 



 

 

Munkatapasztalat 

 

A cég számára vonzó voltam, mint gyakornok mert nem áll tőlem messze a gyártástervezés. 

Egyetemi tanulmányaim előtt forgácsolást tanultam és szakmai képesítést szereztem, így lett 

lehetőségem részt venni a projektmenedzsment osztály munkájában. A központban több 

gyárépület és egyéb iroda helyezkedik el.  Az épület, amelyben a munkámat végeztem néhány 

éve lett felújítva, minden letisztult és modern volt, mondhatni otthonos, tágas, fényes, sok 

növénnyel. Az első pár napom során bemutattak az egyes részlegek vezetőinek, megmutatták 

a gyárépületben zajló folyamatokat és segítettek megérteni a cég márkái közötti 

különbségeket. Szép lassan bevontak projektekbe, ahol az aktuális projektmenedzser 

mentorként oktatott a helyi szokásokról és gyakori munkafolyamatok jellegéről. Munkám 

során legtöbbször friss beérkező projekt megkereséseket dolgoztam fel. Ez a gyakorlatban 

bonyolult és komplex alkatrészrajzok elemzéséből, feldolgozásából, megmunkálási terv, 

potenciális szerszámtervek, és prezentációk készítéséből állt. Sok megkeresés arra irányul, 

hogy az ügyfél felmérje a szerszámtervező cégek meglátásbeli és árazási különbségeit, így egy 

projektmenedzsernek egyszerre akár 4-5 vagy több projektet is kell igazgatnia. Feladatom 

ezeknek a menedzsereknek a támogatása volt. Abban az esetben, ha körvonalazódik egy 

szerszámterv koncepció a menedzseri irodában, találkozókat kell szervezni egyes 

szerszámcsaládok tervezőivel és szakembereivel, akik segítenek megoldani a problémákat és 

kijavítják az esetlegesen nem kivitelezhető koncepció egyes elemeit. Szoros együttműködésre 

van szükség több osztály között amíg egy projekt egyáltalán eljut a beárazás fázisáig, amelyet 

megküldve az ügyfélnek lehetősége van összehasonlítania a többi kapott ajánlattal. Ezen kívül 

a menedzserek feladata az egyes, már legyártott, de forgácsoláskor nem megfelelően 

viselkedő szerszámok javítása, ügyfelek látogatása. 

 

A német nyelvtudás hiánya néhol problémákat eredményezett, mert a gyakorlatban sok 

munkafolyamat német nyelven folyt a központban és egyedül én voltam, aki nem beszélt 

németül. Mint kiderült, tudatosan kerestek külföldi gyakornokot, így kívánták segíteni a 

munkahelyi nemzetközisítési folyamatot. Az angol abszolút nem volt kihívás számomra, de 

nem minden munkatárs örült annak az elvárásnak, hogy miattam nyelvet kell váltania a 

kommunikációban. Mindenesetre, ez engem is arra sarkallt, hogy fejlesszem a német 



nyelvtudásom, és bár nem jutottam messze 4 hónap alatt, azért szereztem egy hasznos 

szókincset amire építhetek a későbbiekben is. 

 

Szabadidő 

 

A 4 hónap során, főleg anyagi okokból kifolyólag nagy utazásokat nem tettem más városokba, 

de nem szalasztottam el meglátogatni a közeli Stuttgart híres autóipari múzeumait és 

többször kirándultam a Neckar folyó gyönyörű völgye mentén.  

 

Összegzés 

 

Nagyon örülök, hogy megkaptam a külföldi gyakorlat lehetőségét, mert ezzel saját magamnak 

is bizonyítottam, hogy képes vagyok egy nemzetközi multinacionális vállalatnál megállni a 

helyemet, miközben fontos szakmai kapcsolatokat is szereztem, valamint úgy gondolom, hogy 

sokat számít pályakezdőként egy ilyen referencia az önéletrajzban. Többször is éltem és 

dolgoztam hosszabb ideig már külföldön, de német nyelvterületen most volt először 

alkalmam munkát vállalni. Elképzelhetőnek tartom, hogy karrierem során később újra 

Németországban dolgozzak, bár úgy gondolom, hogy előtte a német nyelvet kell magasabb 

szinten elsajátítanom.  

  


