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Szakmai beszámoló
Háromhónapos Erasmus szakmai gyakorlatomat Madridban, Spanyolországban, a
nagykövetségen töltöttem. A választásom alapja elsősorban a nyelvterület volt, a spanyol
nyelvet az egyetemen kezdtem el tanulni, és mindéképpen ki szerettem volna próbálni magam
ebben a nyelvi közegben.
A munkám során változatos, kihívást jelentő feladatok vártak rám, első naptól kezdve
úgy éreztem, hogy a munka fejlődést hoz számomra. Az itt eltöltött három hónap alatt
bepillantást nyertem egy nagykövetség munkájába, a diplomaták életébe.
Mentoromnak köszönhetően nem rögtön a mélyvízbe dobtak, hanem mindenhez kellő
magyarázatot és instrukciókat kaptam, majd a feladat elvégeztével pedig visszajelzést. Napi
feladataim közé tartozott a sajtófigyelés, spanyolnyelvű cikkekről rövid magyar fordítás
készítése, háttéranyagok összeállítása, hosszabb fordítások elvégzése, illetve a felmerülő adhoc tevékenységek. Azonban ezen túlmenően sokszor segítettem az oktatási és kulturális
diplomatának, akinek feladata elsősorban a magyar kultúra népszerűsítése. Programok,
események, fogadások szervezésében támogattam a munkáját. Részt vettem az október 23-i
ünnepség megszervezésében, illetve az új nagykövet érkezésének margójára megrendezett
első fogadás lebonyolításában. A kedvenc feladataim azok voltak, amikor
pódiumbeszélgetéseken, vagy vitafórumokon vettem részt, majd ezekről beszámolót írtam.
Ilyenkor mindig érdekes témákról hallgattam előadásokat. Ha adott kérdésre kellett választ
kapnom a témával kapcsolatban, akkor kérdeztem is, vagy beszédbe elegyedtem az előadóval
a fórum után, amit itthon az egyetemen sosem tettem. Alkalomadtán besegítettem a
külgazdasági attasé feladataiba is, amivel szintén egy új területet ismertem meg.
Természetesen minden munkához hozzátartoznak az adminisztratív teendők is, ebben nekem
is részem volt, például a kulturális projektekhez kapcsolódó adminisztrációt általában részben
én végeztem. Ezek mellett megtanultam, milyen fontos szerepe van a protokollnak a
diplomáciában, és elsajátítottam az alapokat.
Természetesen voltak néha nehezebb feladatok, amik nagyobb kihívást jelentettek, és
sokat kellett tanulnom hozzájuk, azonban azt mondhatom, hogy megérte, és sikerült jó
munkát végeznem, ugyanis az itt töltött gyakorlatom felénél kaptam egy ösztöndíj ajánlatot a
perui diplomáciai akadémiára, majd kicsit később egy állásajánlatot a Külügyminisztériumba
az Exportfejlesztési Koordinációs Főosztályra. Végül számos ok miatt (be kell még itthon
fejezni az egyetemet, nyáron esküvőm lesz, Peru nagyon messze van, stb.), az utóbbit
fogadtam el, amihez még a biomérnök diplomámnak is hasznát veszem, mivel egészségügyi
cégekkel fogok foglalkozni.
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1: A magyar stand előtt népviseletben a Nyelvek napján
A munka egyébként gyakornokként kellemes volt, ritka volt, hogy túlóráztam, illetve
néha délutáni-esti programokon vettem részt, de ezek általában érdekesek voltak. Madrid
pedig gyönyörű és izgalmas város, remek lehetőségeket kínál a munka utáni idő eltöltésére.
Ezeket igyekeztem kihasználni, ismerősökre szert tenni, a hétvégéken utazgatni, így sok
közelebbi és távolabbi spanyol települést is meglátogattam. A november viszont már nagyon
hideg volt a minimális (inkább semmilyen) fűtéssel rendelkező szobámban, így az otthon ülés
nem is volt opció.
Végezetül, a külügyi terület iránt érdeklődő GTK-soknak tudom ajánlani a magyar
külképviseleteket, mint szakmai gyakorlat helyszínt. Nem csak a madridi nagykövetséget,
hanem bármelyiket, de persze mindegyik más, és a tapasztalat nagyban függ a kollégáktól,
akikkel nekem nagy szerencsém volt. A nyelvtudás Spanyolországban elengedhetetlen a
munkavégzéshez, ezzel nekem szerencsére nem volt problémám. A választásnál azonban még
érdemes figyelembe venni, hogy Madridban a lakhatás és a megélhetés hihetetlen költséget
jelent, amivel számolni kell.

