
Egy külföldi gyakorlat személyes tapasztalatai – avagy, szakmai gyakorlat az USA-ban a Campus 

Mundi támogatásával 

A 7. féléves gyakorlat nagy kihívás, sőt mondhatom, hogy nehéz feladat a BSc-s hallgatók számára, ha 

valóban komolyan akarják venni a szakmai felkészülést. Így voltam ezzel én is, bár mezőgazdasági 

mérnök hallgatóként több területen is kereshettem gyakorlati helyszínt, mint elkötelezett 

állattenyésztő, szerettem volna a szarvasmarha ágazatban működő vállalkozásnál helyet találni. 

Néhány magas szakmai színvonalú hazai telepet már eddigi tanulmányaim során sikerült megismerni, 

ezért szerettem volna külföldi mintákat is látni. A külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét a magas 

költségek miatt csak a Campus Mundi által kínált pályázati lehetőség révén tudtam megvalósítani. 

A pályázati feltételek első megközelítésben kicsit bonyolultnak tűntek, de a nemzetközi pályázati 

iroda munkatársainak és a témában érintett Állattenyésztési tanszék tanárainak és munkatársainak 

segítségével minden dokumentumot sikerült beszerezni. Sokkal nehezebb volt a külföldi gyakorlati 

helyet megtalálni, mivel azt pontosan tudtam, hogy nagy állománylétszámú tejelő, vagy 

húsmarhatartó üzembe szeretnék kerülni. Egyetemi mentorom, Béri Béla tanár úr segítségével, 

szakmai szervezetekkel is felvehettem a kapcsolatot, és a közreműködésükkel sikerült egy amerikai 

székhelyű külföldi hallgatókat amerikai farmokra közvetítő céghez eljutni, amely révén az utolsó 

percben találtunk egy fogadó farmot, ahol 4300 tejelő tehenet és szaporulatát tartják. Úgy tűnt a 

nehezén túl vagyok, de vízum és a pályázat eredménye miatti izgalmak még hátráltatták az indulást 

az USA-ba. A vízum ügyintézés szerencsére sok akadályt nem jelentett, és a Campus Mundi 

munkatársai is nagyon segítőkészen, gyors ügyintézéssel és tájékoztatással támogatták a kijutásomat. 

Mivel az amerikai farmon csak a szállásom volt biztosítva, és fizetést a három hónapos intervallum 

miatt nem kaphattam, az Campus Mundi ösztöndíj nélkül nem tudtam volna finanszírozni a külföldi 

utazásomat és az kinti tartózkodást, így ez valóban nagy segítség volt… 

A gyakorlatom helyszíne Wisconsin államban volt egy a fővároshoz, Madisonhoz 25 km-re található 

tejelő farmon. A Statz Bros farm egy 1966-ban alapított, mára 3. generációs családi vállalkozás.  

Kezdetben 40 tehén és sertések voltak a telepen, de mára már csak tejelő tehenek vannak a farmon. 

A farm teljesen családi kézben van és a telepek irányítását valamint az ágazatok vezetését a 

tulajdonosok látják el. Mára a tehénlétszám elérte a 4300 egyedet, amit két nagy telepen tartanak és 

fejnek. Alapvetően holstein-fríz fajtára alapozott a tejtermelés, de kb. 150 jersey is van az 

állományban. A tejet feldolgozó üzem felé értékesítik. Hízlalással nem foglalkoznak, a bikaborjakat 

tovább értékesítik, az üszőket állománypótlásra, létszámnövelésre tenyésztésbe veszik.  A gazdaság 

fő problémája, hogy területileg nem elég koncentrált, mivel 12 külön álló telepen folyik a termelés, 

így a telepek közötti állatmozgatások és munkaszervezési problémák nehezítik a termelést. A 

növénytermesztés 4000 hektáron folyik, feladata elsősorban a takarmánybázis biztosítása, 

másodsorban árunövény termesztés. Fermentációs-szeparációs hígtrágyás technológiával biztosítják 

a szerves anyag utánpótlás egy részét, emellett alomanyagot és elektromos áramot is állítanak elő. 

A gyakorlatom során csak a szakmai dolgokra tudtam koncentrálni, mivel a munkabeosztás nagyon 

szoros volt, napi 10 órás beosztásban, heti hat napot dolgoztam a beosztottakkal együtt, akik főként 

mexikói és brazil munkások. A vezetőkkel és a többi gyakornokkal, valamint a családdal tudtam 

angolul beszélni. Sok szabadidő a vasárnapi szabadnapon kívül nem volt, és ha személyautó nem áll 

rendelkezésre, a közlekedés sem egyszerű a farmok között. A tulajdonos nagyon segítőkész volt, mert 

lehetővé tette, hogy a gazdaság minden munkaműveletébe beleláthassak, ezért rugalmasan 

változtatta a munkahelyszíneket, illetve minden szakmai kérdésemre válaszolt. Szerencsés voltam, 

hogy Ők fogadtak gyakornokként. 



 

1. kép: Fejésre várva a 24 órában működő fejőházban – saját fotó 

 
2. kép: Etetőút a 180 férőhelyes istállóban – saját fotó 

 
3. kép: Kombájn és kiszolgálása – saját fotó 

 



A farm jó kapcsolatot ápolt a Wisconsini Egyetemmel, ahol sikerült saját szervezésben, személyes 

kapcsolatok kialakításával látogatást tenni. A Dairy Research Department szervezésében az egyetemi 

tangazdaságot és a tanszéket nézhettük meg a vendéglátóimmal együtt. Életem eddigi egyik 

legnagyobb szakmai élménye a fisztulás tehén vizsgálata volt, amit én is kipróbálhattam. 

 4. kép Bendőfisztulás vizsgálat sk. 

Kinn tartózkodásom másik szerencsés része az volt, hogy a közvetítő cég által szervezett 

szarvasmarha tenyésztési kurzuson is részt vehettem, kedvezményes díjjal, ahol részben az 

előadóktól, részben a nemzetközi csapattól sok újat tanulhattam. A kurzust a World Dairy Expo 

keretében szervezték, amely a világ legnagyobb tejelő kiállítása, így a szakmai gyakorlatom 

lezárásaként ezt a rendezvényt is meglátogathattam, ami egy életre szóló élmény volt a számomra. 

A tanulság a folyamat során főleg az volt számomra, hogy nem elég nyelvet beszélni, viszonylag jó 

tanulmányi eredményt elérni, a szakmai rendezvények révén kapcsolatba kell kerülni az ágazati 

szakmai szervezetekkel és az üzemekkel is. Erre a kiállítások és a konferenciák is jó alkalmat kínálnak.  

Másik fontos dolog, hogy a pályázati rendszer nagyon jó és sok a segítő munkatárs, viszont a külföldi 

kapcsolatok, vagy nincsenek megfelelően kiépítve, vagy nem elég aktívak, ezen még sokat kellene 

finomítani az intézményeknek. Így jelenleg a hallgatónak kell megkeresni a lehetséges partnereket, 

fogadó felet, akár anyagi áldozatok révén is. 

Összességében úgy gondolom, nem a pályázatba kellett a legtöbb energiát fektetni, hanem abba, 

hogy a megfelelő csatornákat és kapcsolatokat megtaláljuk, ezt viszont az előző három évben kell 

elkezdeni nem a 7. félévben. Ha sikerül összehozni egy ilyen külföldi szakmai gyakorlatot BSc-ként az 

komoly tapasztalatot jelent a továbbiakra, olyat, amilyet itthon nem lehet beszerezni, viszont jól 

lehet hasznosítani. Más a szemlélet, más a környezet és messziről már jobbnak tűnik az is, ami itthon 

is jó csak esetleg nem tudjuk mihez viszonyítani.  Nagy kihívás volt! 
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