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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ KÜLFÖLDI GYAKORLATOKRÓL 

és KÜLFÖLDI PROGRAMOKRÓL 

Fontos információk a kiutazáshoz és a felkészüléshez 

http://kmaszc.hu/index.php/felkeszules/ 

TANULMÁNY 

Amennyiben a tanuló bármilyen tanulási nehézséggel rendelkezik, az arról való igazolást  

köteles bemutatni, amennyiben az iskolába való beiratkozása óta ez MEGVÁLTOZOTT. 

 ERASMUS+ szakmai gyakorlat: A kötelező nyári gyakorlatot a külföldi gyakorlat 

bizonyos esetekben helyettesíti, ennek egyeztetése és kérelmezése a helyi gyakorlati 

oktatásvezetőn keresztül történik. 

 Egyéb külföldi program: Külföldi programon, továbbképzésen való részvétel esetén a 

diákok távolléte igazoltnak számít, azonban a kimaradt órák anyagát szükséges 

bepótolni. 

A kint tartózkodás alatt elsajátított ismereteket az Iskola beszámítja a diák előmenetelébe (pl.: 

tantágyi jegy, gyakorlat elfogadás, stb.) 

ORVOSI ELLÁTÁS, BIZTOSÍTÁS 

A tanulókra teljes körű felelősségbiztosítást kötünk, mely minden felmerülő orvosi ellátási 

költséget fedez. Külön biztosítás kötése nem szükséges. A biztosító semmilyen esetben nem 

téríti meg azon balesetek költségék, amik előtt a biztosított alkoholt fogyasztott. A diákok és a 

kísérő részére is EUB praktikum 30 biztosítást kötünk.  

Biztosítási feltételek: 

https://eub.hu/dokumentumok/f0diakpraktikumszolg.pdf 

COVID 

http://kmaszc.hu/index.php/felkeszules/
https://eub.hu/dokumentumok/f0diakpraktikumszolg.pdf
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A koronavírus járványhelyzetnek megfelelően az Iskola dönthet az utazás elhalasztásáról. Az 

adott ország beutazási feltételeiről itt tájékozódhat: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok 

Amennyiben az adott országba történő beutazáshoz szükséges PCR vagy egyéb orvosi teszt, azt 

a résztvevőknek önállóan kell megszervezni, kifizetni, a részére folyósított 

ösztöndíjtámogatásból. 

SZABADIDŐS PROGRAMOK 

A diákok a szabad idejükben szabadidős programokon vesznek részt, egyes külföldi utak 

esetében szervezetten, egyes gyakorlatok esetében ezt önállóan kell, hogy megszervezzék. A 

szabadidős programok alatt is érvényes a helyi házirend. Kísérő tanár által szervezett közös 

programon a részvétel kötelező. A szabadidős programok költségeit (belépők/utazás) a 

program költsége fedezi. 

NYELVTUDÁS 

A program munkanyelve angol, Németország és Ausztria esetében német, ehhez feltétlenül 

szükséges az adott nyelv előzetes ismerete. 

 ERASMUS+ szakmai gyakorlat:  www.erasmusplusols.eu – ezen a felületen a gyakorlás 

kötelező annak, aki Erasmus+ diák mobilitásban vesz részt, melyről a diákok a gyakorlat 

előtt értesítő levelet kapnak ami tartalmazza a felhasználónevet és jelszót 

A nyelvi felkészülés elvárás a tanulóktól, különös tekintettel a szakmai szókincsre, melyet az 

adott gyakorlatnak, programnak megfelelően kötelesek megtanulni. 

Javasoljuk a diákoknak az alábbi felületen való regisztrációt és nyelvgyakorlást: 

www.duolingo.com 

Figyelem, a fenti oldal több nyelven elérhető és SNI-s tanulók számára is kiválóan működik. 

LAPTOP, INTERNET, TELEFON 

A szállások területén általában wifi biztosított. Javasoljuk, hogyha rendelkezésre áll, a tanulók 

okostelefont, vagy tablet-et, vagy ha lehetőségük van laptopot hozzanak magukkal. Kérjük, 

hogy csak a program miatt ne vegyenek ilyen eszközöket a tanulónak, csak akkor hozzanak, ha 

amúgy is rendelkeznek vele. 

2017. június 15-től megszűnt a roaming díj az EU-n belül, ami azt jelenti, hogy az Európai Unión 

belül a telefonok ugyanúgy működnek, mintha itthon használnánk, nincs plusz kapcsolási díj, a 

mobilinternet is ugyanúgy működik a méltányos használat erejéig. Érdemes a szolgáltatót 

felkeresni és megkérdezni a pontos feltételeket. 

A méltányos használat azt jelenti, hogy a teljes havi díjcsomag mennyi része használható 

külföldön. Például ha a mobilnetnek csak a 80%-a, akkor amikor ez felhasználásra kerül, az 

internet nem lesz többet elérhető (nem belassul, hanem megszűnik). 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
http://www.erasmusplusols.eu/
http://www.duolingo.com/
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Aki laptopot hoz magával, nagyon fontos, hogy ezt ne a feladható poggyászba tegye, hanem a 

kézipoggyászba! Volt már eset, hogy a feladott poggyászból ellopták, ezen kívül az akkumulátor 

miatt TILOS a feladható csomagban tenni. 

HÍVÓSZÁMOK 

Különböző országoknak különböző hívószámaik vannak, amit a 

telefonszám elé kell beírni, különben nem lehet tárcsázni. 

Pl.: telefonszám: 06 30 222 2222  

Ha külföldre, vagy külföldről telefonálunk, ezt így írjuk be: 00 36 

30 222 2222 

IDŐELTOLÓDÁS 

Külföldön eltérhet az idő a hazaitól 1-2 vagy akár több órával. Az időzónák a hosszúsági fokok 

segítségével vannak behatárolva. Nyugati irányba visszafelé kell számolni, keleti irányban pedig 

a hazai időhöz kell hozzáadni. A telefonok általában maguktól átállnak, de érdemes a helyiektől 

a pontos időt megkérdezni. 

A repülőgépek indulása és érkezése mindig helyi idő szerint van feltüntetve.  

Példa: 

Törökországban +2 óra az időeltolódás 

Magyarországhoz képest. 

Magyarországról a gép 09.20-kor indul,  

Törökországban pedig 13.25-kor érkezik. 

Az utazási idő 2 óra 05 perc. Ez azért lehetséges, 

mert az időeltolódás +2 óra, tehát úgy kell számolni, 

mintha török idő szerint 11.20-kor indult volna a 

gép. 

BALESET ESETÉN 

Az egységes európai segélyhívószám: 112. Bármilyen uniós tagállamból ingyenesen hívható 

baleset esetén. Fontos, hogy sürgős orvosi ellátást igénylő baleset esetén, ami mentőt igényel, 

azonnal kérjünk segítséget. 

Amennyiben az ellátás nem sürgős, pl.: betegség, stb., akkor először a biztosítót kell hívni, aki 

segít az orvosi ellátás megszervezésében. 

Minden ellátás esetén a legfontosabb dokumentumok a személyigazolvány/útlevél és az EU taj 

kártya. Ez kérjük mindig legyen nálunk! 

Kérjük a diákokat, hogy minden esetben értesítsék a velük kint tartózkodó kísérő személyt! 

KONNEKTOR, ÁRAM 

A legtöbb EU-tagországokban kétágú villas csatlakozó a szabályos. A kétágú konnektorok is 

különbözhetnek egymástól, de ezekhez általában minden olyan készüléket csatlakoztatni lehet, 

amely kétágú villásdugóval rendelkezik.  
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Azonban vannak olyan országok - Cipruson, az Egyesült 

Királyságban, Írországban és Máltán -, ahol szögletes, 

háromágú villas csatlakozó a szabványos.  

Ezekhez a repülőtereken vagy a nyaralóhelyeken többnyire 

kapható adapter, de itthon is lehet venni átalakítót az utazás 

előtt elektronikai üzletekben.  

Sok eszköz töltésére javasoljuk, hogy elosztót vigyenek 

magukkal, hiszen általában a szállásokon egy szobában max 3-

4. konnektor áll rendelkezésre, így korlátozott mennyi eszközt 

lehet egyszerre tölteni. 

REPÜLŐTÉR 

http://www.bud.hu/utazas/indulas_elott/poggyasz 

Kérjük mindenki tájékozódjon a feladható csomag és a kézipoggyász méreteiről, mely utanként 

lehet eltérő. Többnyire Ryanair/Wizzair légitársasággal utazunk, ahol a feladható csomag 

mérete max. 20 kg. Ez azt jelenti, hogyha ezt túllépik, akkor a reptéren a plusz kilókért fizetni 

kell (kb. 3500 Ft/kg), melyet a résztvevőnek kell állnia. 

Minden tanuló az utazás előtt megkapja a repülőjegyét vagy a beszállókártyáját, mellyel az 

adott repülőtér (2A vagy 2B terminál) check in pultjához kell menni, ahol a nagy bőröndöket fel 

kell adni. A repülőgép indulása előtt kérjük, hogy minimum 2 órával előbb legyenek kint. 

A repülőtéren a parkolás költséges, kérjük ne a fenti (Premium Parking – piros zóna), hanem a 

lenti részen parkoljanak, ahol jelentősen olcsóbb a parkolási díj (Terminal Parking - zöld zóna, 

vagy Holiday parking – kék zóna). A repülőtéren gépjárművel ingyenesen 5 percet lehet 

tartózkodni. 

Nagyon figyeljünk rá, hogy ne a nagy bőröndben legyenek az iratok! 

Tömegközlekedés:  100 E (900 Ft extra) – Deák Ferenc térről vagy 200E (ingyenesen bérlettel) 

busz Kőbánya Kispestről. 

BUSZOS / VONATOS / AUTÓS UTAZÁS 

Ezen utazások esetében jellemzően nem korlátozzák a csomag méretét, de kérjük mindenki 

annyi csomagot hozzon, melyet segítség nélkül elbír (átszállás, pakolás, lépcsőzés, stb.) 

Nagyon figyeljünk rá, hogy ne a nagy bőröndben legyenek az iratok! 

SZÜLŐI KAPCSOLATTARTÁS 

Kérjük a szülőket, hogy a tanulókat a gyakorlat, kint tartózkodás időtartama alatt ne látogassák 

meg. Egy külföldön lévő csoportnak nem tesz jót, ha akár egy diákot is meglátogatnak a szülei, 

ezzel féltékenységet, ellenérzéseket válthatnak ki a többi tanulóból. 

Amennyiben olyan családi betegség, esetleg haláleset történik, kérjük, hogy először 

mindenképpen a kísérőket/csoportvezető személyt hívják fel, hogy lelki támaszt tudjunk 

nyújtani a tanulónak és segíteni ennek feldolgozásában. 
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A kevesebb több: a diákok reggeltől délutánig oktatáson vesznek részt. Kérjük ez idő alatt ne 

keressék a diákokat, a kommunikáció ne menjen a társakkal való kapcsolatépítés rovására. 

MUNKANAPLÓ 

A tanulók kötelesek minden nap beszámolót / gyakorlati napló írni, mely tartalmaz szakmai, 

kultúrális, idegen nyelvű beszámolót is, melynek megírását a kísérő személyek ellenőrzik.  

Kérjük, akinek lehetősége van rá, laptopon / tableten írja meg, hogy könnyebben olvasható 

legyen. 

MAGATARTÁS 

A külföldi gyakorlat, program teljes időtartama alatt szigorúan tilos: 

 alkoholfogyasztás 

 drogfogyasztás 

 verekedés 

 lopás 

 rongálás 

 OKTATÁSON / PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL MEGTAGADÁSA 

 az oktatáson a hazai Házirend tanórai viselkedésre vonatkozó bármely szabályának 

megszegése  

 a kollégium vagy a partneriskola Házirendjének megszegése 

 az együttélés, együttműködés, a másik ember tiszteletben tartására vonatkozó 

szabályok durva megszegése 

 a partneriskolai vagy munkahelyi csoporttársak származásával kapcsolatos bármilyen 

tiszteletlenség 

 a kísérőnek való ellentmondás 

A fegyelmezetlen magatartás a programból való kizárást vonhat maga után és a támogatás 

visszafizetését! 

UTAZÁS LEMONDÁSA 

Az utazást lemondani csak abban az esetben lehet, ha a diák utazásképtelenségét orvosi 

igazolással tudja alátámasztani. Ez kizárólag olyan esetben elfogadható, ha ezt kórházi 

zárójelentés / háziorvosi betegnapló bejegyzés támasztja alá az utazást megelőző kiállítási 

dátummal. A gyakorlatokra, külföldi programokra nagy az érdeklődés, ezt mindenki tartsa 

tiszteletben! 

AJÁNDÉK A FOGADÓPARTNERNEK 

Külföldi utak esetében általában egy partneriskolánál kerülnek a diákok elszállásolásra. Az 

iskolák tanárai vagy a cégek vezetői plusz feladatokat vállalnak a csoportok fogadásával, így 

köszönetnyilvánításként illik ajándékot vinni. 

Fejenként kb. 3000-4000 Ft értékben kérjük vásároljanak magyaros ajándékot, figyelve a vallási 

és kultúrális különbségekre (pl.: török partnernek nem illik bort és sertésből készült terméket 

vinni). 
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Javasolt ajándékok: hűtőmágnes, csokoládé, kézműves termékek, szalámi, kolbász, 

pirospaprika, erős pista, liba/kacsamáj, porcelán, plüssállat, kulcstartó, hímzés (esetleg bor 

vagy pálinka de csak, ha a csomagba elfér). 

MOSÁS 

Jellemzően olyan szállásokat foglalunk, ahol van lehetőség mosni hetente egy alkalommal. 

Amennyiben nincs, mosoda szolgáltatást szoktak a diákok igénybe venni. (Ez egy hetes 

programok esetében nem releváns.) 

Emiatt nem kell több hétre elegendő ruhát vinni magukkal. Mosószert a külföldi helyszínen 

tudnak venni, ezt nem kell vinni magukkal. 

PÉNZÜGYEK 

A diákoknak és kísérő személyeknek az Erasmus+ úton való részvétel ingyenes. A diákok 

zsebpénzt kapnak a teljes ellátáson felül, ennek két módja van: 

1. A kísérő személy osztja ki nekik a helyszínen helyi valutában – ez több (min. 3.) hetes 

utak esetében indokolt, hiszen a diákok a tapasztalatok alapján nem tudják arányosan 

elosztani a pénzüket 

2. Bankszámlára utalás a gyakorlat előtt forintban– ez kizárólag 1-2 hetes utak esetében 

lehetséges, így a diákok el tudják osztani a zsebpénzt. Ezt a diák vagy közeli 

hozzátartozó bankszámlájára tudjuk csak utalni.  

Fizetőeszközök: 

EUR: Spanyolország, Portugália, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Észtország, Hollandia 

DKK (dán korona): Dánia 

TRY (török lira): Törökország 

RSB (szerb dínár): Szerbia 

SZERZŐDÉSEK 

Mivel a diákok olyan programon vesznek részt, mely pályázati forrásból valósul meg, velük 
szerződést kötünk. 

 Magyar nyelvű ösztöndíjszerződés: tartalmazza a gyakorlat / program adatait, általános 

feltételeket, a pénzügyi támogatás mértékét és módját és a tanuló kötelezettségeit. 

 Quality commitment: tartalmazza az adott út esetében a résztvevők feladatait és 

kötelességeit 

 Learning agreement: tartalmazza a gyakorlat / program adatait, a tanulási 

eredményeket és a beszámítás módját 

 Europass: bizonyítvány, mely tartalmazza milyen tanulási eredményeket ért el a diák az 

adott úton, milyen készségei fejlődtek, az Europass önéletrajz melléklete 
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MIT KELL HOZNI? 

 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a listán szereplő ruhák, kozmetikumok és egyéb dolgok nem 

kötelezőek, azok időjárás és fogadó esetén lehetnek eltérőek. 

Az iratok minden esetben kötelezőek. 

 

Iratok : 

 Személyi igazolvány 

 Útlevél (csak török út esetében) 

 EU kártya (érvényességi idő!!!) 

 Készpénz (helyi pénznem – 

EUR/DKK/TRL/RSD) – erről tájékozódni 

a program előtt 

 bankkártya 

 diákigazolvány (érvényességi idő!!!) 

Egyéb : 

 övtáska 

 üres füzet + toll 

 fülhallgató 

 (laptop/tablet) 

 (fényképező) 

 pendrive 

 esernyő/esőkabát 

 hajszárító – lányok! 

 élelem az utazás napjára 

 c vitamin 

 magnézium 

 fájdalomcsillapító 

 nyakba-akasztó - kulcsoknak 

Ruhák: 

 hosszú nadrág 

 (rövid nadrág) 

 ing 

 melegítő 

 papucs – szobapapucs 

 strandpapucs 

 sportcipő 

 munkaruha/aláöltözet 

 alsónemű 

 zokni 

 póló 

 kabát 

 (sapka) 

 pizsama 

 fürdőnadrág 

 strandtörölköző 

Kozmetikumok: 

 borotva 

 tusfürdő 

 manikűr készlet 

 dezodor 

 fogkrém, fogkefe 

 sampon
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Európai Egészségbiztosítási Kártya – kiváltása mindenkinek kötelező!!! 

 

A Kártya igénylése 

A Kártyát a járási hivatal, vagy a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi 

szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli 

személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban 

rendelkeznek állandó lakóhellyel. 

A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása 

térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. 

Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. 

A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a 

törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun 

keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal 

 postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen 

aláírásával igazolja. 

A Kártya kiadásához szükséges igazolások:   

 Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi 

igazolvány esetén lakcímkártya is), 

 TAJ számot igazoló okmány, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben rendelkeznek EU kártyával, győződjenek meg róla, hogy az érvényességi ideje a 

gyakorlat / program végéig szól, ugyanis ezt a kártyát/igazolást csak 36 hónapos 

érvényességgel adják ki. 


