
 

 
 

SZAKMAI GYAKORLAT MÁLTA SZIGETÉN 

 
Szeretnéd a kötelező szakmai gyakorlatodat Málta szigetén tölteni? Nem akarsz Magyarországon 

gyakornokként elhelyezkedni, mert keveset fizetnek, vagy nem mutatna jól az önéletrajzodban? Szeretnéd 

erősíteni az idegennyelv-tudásodat? Mindig is vonzott a tengerparti élet? Referenciát szeretnél szerezni egy 

jónevű külföldi cégtől? Ha bármelyik kérdésre IGEN a válasz, akkor ne hagyd ki ezt a lehetőséget! 

 
Olvasgass volt máltai résztvevőink élménybeszámolói között: 

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/kinti-elmenye k/szakmai -gyakorlatok/m alta 

 

Fontos információ! 
Fontos tudnod, hogy a máltai munkáltatók FIZETÉS NÉLKÜLI szakmai gyakorlati helyeket nyújtanak, ezért 

sikeres pályázat esetén az Erasmus+ ösztöndíj fedezi majd a költségeid nagy részét. A program lényege, 

hogy világot láss, egy gyönyörű helyen élhess rövidebb vagy hosszabb ideig, fejleszd a nyelvtudásod és 

szerezz egy értékes referenciát, teljesítsd a kötelező vagy szerezz extra szakmai gyakorlatot, miközben 

kapcsolatokat építesz. Az Erasmus+ ezt havi 500 euróval támogatja! 

 

A máltai munkahelyek bemutatása 
Az ország három szigetből áll: Málta, Gozo és a lakatlan Comino. Az üzleti élet és a szórakozás Máltára 

jellemző, ezért a szakmai gyakorlatos program is a főszigetet célozza. A fogadócégek szinte kivétel nélkül 

a sziget északi partján és a közepén működnek. 

 
Tengerparti elhelyezkedésük miatt legkedveltebb városok közé tartozik Valletta, Sliema, Msida, St. Julians, 

Buġibba, Mellieħa. A sziget közepe felé elhelyezkedő Birkirkara és Attard, Qormi, Viktoria, Mosta is kedvelt 

városok, a könnyű elérhetőség és a kedvezőbb árak miatt. 

 
Partnereink a nemzetközi piacon működő cégek, Málta északi partjának közelében, a főváros 

vonzáskörzetében találhatók. Tanulmányi és szakmai háttér függvényében tudunk elhelyezést biztosítani a 

következőknél (a teljesség igénye nélkül): Carlo Schembri Design Studio, Di Natura, Playmobil Ltd., Baxter 

Ltd., Electronic Systems Design Ltd., JP Advertising Ltd., Hectronic, M&E Installations Ltd., Anna Lindh 

Foundation, Marina Hotel Corinthia Beach Resort, Solar Solutions Ltd., ST Microelectronics, Martin Camilleri 

MC Design, Catena Media, stb. 

 

Egy tipikus település 
A városok sokszor egybeépülnek, és csak a helyiek tudják a pontos határokat. Szinte minden épület a helyi 

homokkőből épül, így elsőre minden épület ugyanúgy néz ki. Sportolási lehetőségek szinte mindenhol 

adottak, a szórakoztatóipar főként a tengerparti városokban van jelen. 

 
Az éjszakai élet Sliemában és St.Julinasban, annak is Paceville kerületében koncentrálódik. A legtöbb busz 

áthalad ezeken a városokon, tehát a sziget északnyugati részén élők is könnyen elér ik. Málta elitjének 

törzshelyét Buġibba híres Cafe del Mar medencés bárja jelenti. 

 
A szigetet sokszor csak úgy említik: „a szikla”. Viszonylag kevés a termőtalaj, egyes részeken a kerítéseket 

is a földből kiszedett kövekből építik. A sziget közepén elhelye zkedő Ta' Qali nemzeti park a legnagyobb 

zöldövezet, ahova sokan járnak sportolás és kirándulás vagy BBQ céljából. A városok kisebb parkjaiban az 

esetek többségében ingyenes wifi szolgáltatás is elérhető. 

 

Milyen időjárásra készülj? 
Szinte mindig süt a nap, a téli hónapokban előfordulnak rövid, heves esőzések. A nyári főszezonban 

általában csak néhány percet esik az eső, és még a Szaharából érkező szél is forró. A buszok szerencsére 

kivétel nélkül légkondicionáltak. 

 
A téli hónapokban sem megy 2-5 fok alá az éjszakai hőmérséklet, viszont a tengeri szél és a pára nem túl 

kellemes ilyenkor. Ahogy a többi mediterrán szigeten is, a lakásokban csak elektromos fűtőtesteket 

használnak. Nap közben nem ritka a 16-18 fok sem. 

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/kinti-elmenyek/szakmai-gyakorlatok/malta


 

Megélhetési költségek 
A területi adottságok miatt Málta élelmiszerimportra szorul, ezért Magyarországnál természetesen 

drágább, de a More és a Lidl üzletek segítséget jelentenek, ahol kedvezőbbek az árak. A sziget nyugati fele, 

Buġibba környéke valamivel olcsóbb. Rengeteg szolgáltatás esetében elérhető a 3 hónapos bérlet, ill. 

előfizetés kedvezménye, amivel a 3. hónap szinte ingyenes, pl.: edzőterem 3 hónapra kb. 70 euro. A 

szórakozóhelyekre nincs belépő, kivételt képeznek a Cafe del Már exkluzív bulijai, valamint a boatpartyk. 

Telefonálás szempontjából, 3 szolgáltatónál is lehet SIM kártyát vásárolni, a helyiek többsége a Vodafone-t 

használja a teljes 3G/4G lefedettség miatt a szigeten. Kb. 10 euróba kerül, és szinte minden kisboltban, 

márkaboltban könnyen feltölthető. 

 

Nyelvismeret 
Máltán hivatalos nyelv az angol és az máltai (siculo-arabic), ami a szicíliai olasz és az arab keveréke. 

Megfelelő angol vagy olasz nyelvtudással biztosan nem ütközöl majd nyelvi akadályokba a szigeten. 

Gyakran előfordul, hogy egymás között angolul kezdenek el egy mondatot, és máltaiul fejezik be. Sajátos, 

de könnyen megérthető dialektussal beszélik az angolt. 

 
A jelentkezési folyamat egyik lépcsőjében felmérjük angol nyelvtudásodat. 

 

Szerződés hossza és munkaidő 
Az Erasmus+ Malta programban való részvétel hossza 2-12 hónap  között szabadon választható, csak az 

Erasmus+ 12 hónapos támogatási kerete korlátoz. Egész évben lehet jelentkezni, de nagyon fontos tudnod, 

hogy időbe kerül a munkahely megtalálása és az ösztöndíjpályázat lezongorázása az Egyetemmel, ami már 

határidőhöz kötött. A 2018-as nyári programra: február 23. 

 
A heti munkaidő max. 40 óra (a helyiek sem túlóráznak), de a sok helyen napi 6 óra után hazazavarnak. :)  
Heti két szabadnapod lesz: szombat, vasárnap, és szerződés szerint havi egy szabadnap is jár, így bőven lesz 
időd megismerni a környéket! 

 

Amire figyelned kell a munkahelyeden 
Hogy mindig legyen nálad a strandcucc, hiszen a munkaidő után egyenesen oda vezet az út! Általában reggel 

8-kor kezdődik a 8 órás munkaidő, de sok helyen már hamarabb elengednek. A fogadócégek menedzserei, 

munkatársai rugalmasak, sokszor több gyakornok is dolgozik egy időben egy helyen. Teljesíteni 

természetesen kell, a társalgási szintű angol nyelvtudás jó alapja a további fejlődésnek. Az ebédszünetből 

sem csinálnak problémát, csak a multiknál szokott előfordulni, hogy adott rendszer, időbeosztás van erre. 

 
Ha mást pozícióba kerülsz, mint ami a szerződésedben foglalt, nyugodtan említsd meg a menedzserednek, 

illetve a kinti partnerünk irodáját is felkeresheted. Málta nem Németország, a legtöbben pont ezért 

szeretik… nem vesznek el a részletekben, és neked sem szabad, fel kell venni a déli a mentalitást és teljes 

lelki nyugalommal kezelni az esetleges pontatlanságokat. 

 
Amit viszont nem hagyhatsz annyiban: a szakmai gyakorlatod végén az igazolások beszerzése (Erasmus+ 

Training Agreement – After Mobility Part, ugyanilyen fontos a megérkezésről és az ottlétről szóló igazolás 

is). Ne hagyd az utolsó munkanapodra, és el ne hidd, hogy majd szkennelve utánad küldik. Emellett – 

Máltafüggetlen, általános kötelezettség az ols nyelvi tesztek, továbbá az online beszámoló kitöltése), mert 

az Erasmus+ ösztöndíjad egy része bánhatja. 
  

Fizetés & munkakörülmények 
A szakmai gyakorlat maga fizetés nélküli. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyed a teljesítményed 

megítélése alapján adhat neked ajándékot , bónuszt, de erre a cég nem kötelezhető. A költségeid nagy 

részét az Erasmus+ ösztöndíjból tudod fedezni, így abból leginkább a szállást és a tömegközlekedést 

tudod rendezni. 

Nagyon fontos tudnod, hogy ez a program nem azért lett létrehozva, hogy pénzkereseti lehetőséget 
biztosítson a résztvevőknek, hanem hogy lehetőséged legyen Málta gyönyörű szigetén élni és dolgozni 
egy ideig, amit magánúton iszonyatosan költséges lenne megtenned. Ha közvetlenül jelentkezel 
munkáltatókhoz, nem nagyon fognak szóba állni veled, illetve csak olyan szállásokat tudsz igénybe venni, 
amelyek jóval drágábbak az általunk kínáltaknál. 

 

Juttatások 
 Nettó 500 EUR/hó Erasmus+ támogatás az iskolától (maga a gyakorlat fizetés nélküli)+ szociális 

kiegészítő támogatás az arra jogosultaknál, külön elnyert pályázattal 100 euro/hó 

 Szállás: 95 EUR/hét/fő két fős szobában, felszerelt apartmanokban, 150 EUR/hét/fő egy fős szobában 

 Ellátás: önköltséges 

 Kiutazás: önköltséges 
 
 
 



 

Szállás bemutatása 
Az elhelyezés 2-3 ágyas, bútorozott és teljesen felszerelt (privát vagy közös) szobákban történik . Takaró 

és lepedő biztosított mindenki számára, illetve wifi elérhetőség és mosógép, valamint vasalódeszka is adott 

az apartmanokban. Minden szállás légkondicionálóval vagy ventillátorral felszerelt, a bérlés ára tartalmazza 

a vizet, az áramot, illetve a heti egyszeri takarítást. 

 
A repülőtéri transzfer biztosított, de fizetős, 25-40 euro/fő. A szállások foglalásánál a munkahelytől való 

lehető legrövidebb távolság az elsődleges szempont. 

 

Kiutazás & Első nap 
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk. A reptérre 

érkezés után egy sofőr ki fog menni érted, és elvisz a szállásodhoz. Egyenesen az apartmanhoz visz és a 

kulcsokkal együtt a welcome pack-ot is megkapod a szükséges információkkal, valamint a helyi bérleteddel 

együtt, amivel feltöltés után már használhatod is a tömegközlekedést. 

 
Másnap találkozol a máltai fogadó cég mentorával, aki ismerteti a további tudnivalókat. Ő lesz az a 

kapcsolattartód, akihez bármilyen probléma esetén fordulhatsz a kintléted alatt, és akivel a szerződés végén 

együtt értékelitek a gyakorlati időt. 

 

Mi a legjobb kiutazási útvonal Máltára? 
A Wizzair fapados járatai egész évben közlekednek, sőt szezonban a Ryanair is indít közvetlen járatokat. 

Átszállással nem érdemes bajlódni, hiszen a fapados járatokra külön-külön meg kell vásárolni a feladandó 

poggyászt, ez jelentős többletköltségekhez vezet. Máltán egy repülőtér van, onnan pedig az X jelzésű 

buszokkal minden nagyobb város direkt módon elérhető. 

 

MiIyen a közlekedési rendszer? 
Máltán a brit közlekedési rendszer, azaz a balos forgalom van érvényben. A távolságok kicsik, azonban a 

forgalmi dugók az utazással töltött időt jelentősen megnövelhetik. A többi mediterrán szigettel ellentétben 

a buszhálózat teljes egészében lefedi a városokat, falvakat, viszont a menetrend betartásával gyakran 

vannak gondok. Ezzel mindenki tisztában van, ezért elnézik a kisebb késéseket. Mindig rá kell számolni az 

utazási időre. 

 

A helyi buszok az ún. tallinja kártyával kedvezményesen vehetők igényben, amit online és automatákon 

keresztül is fel lehet tölteni. A kártya Gozo szigetén is használható, ahova a Cirkewwa Ferry Terminal-ból 

indulnak a kompok. A kevesebb, mint 100km-re lévő Szicília is könnyen és gyorsan megközelíthető komppal 

és repülővel is. (A Ryanair járataival sokszor már néhány eurotól) 

 

Jelentkezés feltételei 
 

 Magabiztos angol vagy olasz nyelvtudás – második idegen nyelv ismerete előnyt jelent, 

 Érvényes Európai Biztosítási Kártya (EHIC), 

 Legalább 2 hónapos időszak (min. 60 nap) vállalása, 

 Előzetes szakmai tapasztalat: nem szükséges, 

 A februárban záróvizsgázók is mehetnek, azonban az ügyintézést ASAP, már decemberben el 

kell kezdeni, 

 A lehetőség levelező tagozaton tanulóknak is adott. 

 

Költségek, melyekkel számolnod kell 
Nagyon fontos tudnod, hogy az Erasmus+ Programok nem pénzkeresetre lettek létrehozva, hanem 

támogatást (pénzügyi segítséget) nyújtanak megélhetési költségeidhez. 

 
 szállás: 95 EUR/hét/fő 

 szállás deposit: 150 EUR ami a szerződés végén egyben visszajár 

 kiutazás költsége 

 költőpénz és biztonsági tartalék az Erasmus+ ösztöndíj mellé 

http://www.delreyinternational.com/tudastar/altalanos-kerdesek/nyelvtudas
http://www.delreyinternational.com/tudastar/munkavallalas/betegseg-baleset


 
 

Részvételhez szükséges dokumentumok 

 
  önéletrajz (angol nyelven) (word) 

  online jelentkezési lap aláírva (PDF) 

 angol nyelvű motivációs levél (a megjelölt utazási dátumokkal és a betölteni kívánt munkakörrel 

(word) 

 oklevelek pl: nyelvvizsga, TDK, ESN, szakkollégiumok, sport, stb. (PDF) 

 Learning Agreement for Traineeships – Before Mobility Part, saját adatokkal kitöltve (word) 

 
További információ 
A program teljes folyamatát átláthatóvá teszi a következő részletes lista, a jelentkezéstől, a kiutazáson 
keresztül a hazajövetelig minden teendőt felsorolva. További információkat kaphatsz a tájékoztatón 
(december 13. 16:15 TA.2.220.) vagy e-mailben az outgoing@uni-obuda.hu címen. 

 

Jelentkezési folyamat lépésről lépésre 
Előkészületek 

 Tájékoztató: 2017. december 13. 16:15  TA.2.220. (érdemes eljönnöd!) 

 Online regisztráció és szakmai gyakorlatos jelentkezés az Erasmus honlapon: http://erasmus.uni-

obuda.hu/hu/user/register 

 A teljes jelentkezési anyag megküldése az outgoing@uni-obuda.hu címre a határidőig: 2018. február 23. 

A 2018. februárban záróvizsgázó, frissdiplomás ösztöndíjra jelentkezőknek a határidő: 2017. december 19. 

 Az outgoing@uni-obuda.hu címre a következő anyagokat kérjük küldeni: aláírt jelentkezési űrlap, angol 

nyelvű CV, angol nyelvű motivációs levél, Learning Agreement for Traineeship – Before Mobility Part, 

oklevelek: nyelvvizsga, TDK, ESN, szakkollégiumok, sport, stb. 

 Motivációs beszélgetés, a személyre szabott lehetőségek egyeztetése, hibák kiszűrése 

 Kari döntés az Erasmus ösztöndíjak odaítéléséről, a pályázók értesítése 

 Az elhelyezéshez szükséges dokumentumok, javított angol nyelvű pályázati anyag kiküldése Máltára 

 Skype interjú a potenciális máltai fogadócéggel 

 A fogadócég által aláírt "Learning Agreement for Traineeship – Before Mobility Part” és egyéb fogadólevelek 

megküldése a Mobilitási Osztályra, biztosítás és bankszámla ügyintézés 

 Ösztöndíjszerződés aláírása a Mobilitási Osztályon (Bécsi út 94-96. KC.105.) 

 Kiutazás előtti OLS nyelvi teszt kitöltése 

 Egyéni (kedvezményes) tanulmányi rend intézése, amennyiben szükséges 

 A teljes Erasmus+ ösztöndíj 90%-át az egyetem átutalja a kiutazó magánszámlájára 

 A teljes szállásköltség utalása Máltára a kiutazó magánszámlájáról, repülőjegy megvásárlása 

 Utazás Máltára 

 

Érkezés után 

 Érkezés Máltára, reptéri pick-up után a szállás elfoglalása 

 A második napon Welcome Meeting a máltai partnerrel, tájékoztató, 150 EUR depozit befizetése a szállásra 

(reggeli érkezés esetén még aznap sor kerülhet rá) 

 A Welcome Meetinget követő napon első munkanap a fogadó cégnél 

 „Certificate of Arrival” aláíratása, küldés a Mobilitási Osztályra egy héten belül. 

 

Hazaindulás előtt és után 

 Az utolsó héten a "Learning Agreement for Traineeship – After Mobility Part” és a „Certificate of Attendance” 

aláíratása, az ösztöndíjszerződésben foglalt időszaknak megfelelő dátumozással! 

 Closing meeting az utolsó teljes napon, 150 EUR depozit visszatérítése 

 Szállás elhagyása, reptéri transzfer, utazás Budapestre 

 Az aláírt, EREDETI dokumentumok leadása a Mobilitási Osztályon, OLS záró teszt, beszámolók kitöltése, 

elküldése 

 Az Erasmus+ ösztöndíj maradék 10%-ának utalása a magánszámlára 

 

 

Petró Julianna 

kimenő hallgatói koordinátor 

outgoing@uni-obuda.hu 

https://drive.google.com/file/d/0B_DNsy5DcRWnQ29ZVHpaampaclk/view?usp=sharing
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/urlap/szakmai-gyakorlat-jelentkezesi-urlap
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