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ERASMUS-‐szal  Berlinben  

Erasmusról  már  a  gimnáziumban  hallottam.  Tudtam,  hogy  a  segítségével  külföldön  lehet  
tanulni.  Akkor  nem  igazán  foglalkoztatott,  mivel  ott  volt  az  érettségi  a  levegőben  és  annyira  
nem  reklámozták  a  dolgot,  hogy  nekem  felkeltette  volna  az  érdeklődésem.  
Ahogy  bekerültem  az  egyetemre  egyre  több  információt  kaptam  erről  a  lehetőségről,  de  még  
mindig  az  volt  a  véleményem,  hogy  „én?!  Ugyan!”.  
Idővel  a  fülembe  jutott,  hogy  nem  csak  tanulni  lehet  kimenni,  hanem  szakmai  gyakorlatot  
teljesíteni  is.  Ekkor  már  felcsillant  a  szemem,  hogy  érdemes  lenne  kihasználni  ezt  a  remek  
lehetőséget,  megismerni  más  ország  szokásait,  gyakorlatait.  Az  is  tetszett,  hogy  „csak”  3,5  
hónapot  kell  kinn  tölteni  nem  egy  egész  félévet.  Ennek  ellenére  még  mindig  nem  álltam  úgy  
hozzá,  hogy  jelentkezni  fogok.  Viszont  foglalkoztatott  a  gondolat  és  egyre  többet  
beszélgettünk  a  barátnőimmel  róla,  hogy  milyen  jó  lenne  kiutazni.  
Végül  az  egyik  barátnőm  megpályázta  és  javasolta  nekem  is,  hogy  tegyem  ezt,  hiszen  nincs  
veszíteni  valóm.  Végül  hosszas  töprengés  után  az  utolsó  utáni  pillanatba  beadtam  a  
jelentkezési  lapot.    
SIKERÜLT!!!  Bár  ez  kicsit  meglepett,  mert  az  elbeszélgetés  szerintem  nem  ment  annyira  jól,  
de  azért  örültem  neki.    
Aztán  eljött  az  idő,  hogy  szakmai  gyakorlati  helyet  kell  keresni  és  fogalmam  sem  volt,  hogy  
hol  vagy  hogyan  kezdjek  hozzá.  Ezért  a  tanszékvezető  asszony  segítségét  kértem,  aki  volt  
olyan  kedves  és  segített.  Így  kaptam  egy  nevet  és  
egy  email  címet.  
Felvettem  velük  a  kapcsolatot.  Nagyon  aranyosak  
voltak  és  elmondtak,  illetve  elküldtek  egy  listát,  
amin  rajta  volt  minden  fontos  információ,  hogy  
mit  kell  beszereznem  a  németországi  munkához.  
Szükség  volt  természetesen  a  személyi  
igazolványra  vagy  útlevélre,  kértek  2  darab  
igazolvány  képet,  és  igazolásokra  volt  szükség  
arról  a  Budapesti  Corvinus  Egyetemre  járok,  
nyelvtudásomról,  szerződés  az  ERASMUS-‐tól  és  az  
általuk  küldött  szerződésből  3  nyomtatott  
példány.  Továbbá  feltétlenül  szükséges  volt  egy  
biztosítás.  Ezt  két  féle  úton  lehetett  volna  intézni.  Nevezetesen  vagy  itthon  beszerezem  az  
EU-‐s  TAJ-‐kártyát  és  egy  felelősségbiztosítást,  amiről  eddig  csak  csak  autóknál  hallottam,  vagy  
náluk  volt  olyan  lehetőség,  ami  ezt  a  kettőt  egyben  tartalmazza.  Így  ez  utóbbit  választottam.  
Már  csak  a  szállás  és  az  utazás  volt  hátra.    
Utazásnál  a  repülő  vagy  vonat  jött  számításba  Végül  a  vonat  mellett  döntöttem,  hiszen  sok  
cuccom  volt,  és  körülbelül  azonos  árban  volt  a  kettő,  de  ha  túlsúlyt  kell  fizetnem  a  
repülőtéren,  akkor  már  nem.  Egy  éjszakai  vonatra  esett  a  választás,  ami  este  8  körül  indult  és  
másnap  fél  10  körül  ért  be  közvetlenül  Berlinbe.  Több  féle  lehetőség  kínálkozott  a  helyeket  
illetően,  vagy  végig  üli  az  ember  a  14órát  és  ülve  pihen,  vagy  2-‐,4-‐,6-‐személyes  kabinokba  
lehetett  szállást  foglalni,  ahol  lenyitható  ágyakon  lehetett  aludni.  Azt  tanácsolom,  ha  sok  
cuccod  van,  SEMMIKÉPP  NE  MENJ  6  személyesbe!  Drágább  a  4  személyes,  ugyanakkor  
elférsz  és  ez  szerintem  sokat  számít  egy  14  órás  út  esetében.  Persze  ez  kényelmi  szempont.  
Mindenkinek  szíve  joga  eldönteni,  hogy  mit  választ.  J    

1.  ábra  Munkahely  Dahlemdorf-‐ban  
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Ami  a  szállást  illeti.  Először  az  interneten  kezdtem  el  keresgélni,  hátha  találok  valahol  olcsó  
albérlet.  Akadt  is  pár  lehetőség,  de  problémát  okozott,  hogy  nem  tudtam,  pontosan  hol  
fogok  dolgozni.  Mivel  az  intézet,  ahova  mentem  több  különböző  telephelyen  üzemelt.  Ebben  
is  segített  a  kapcsolattartóm.  Egy  
kifejezetten  egyetemisták  számára  
kialakított  lakóparkban  találtak  szállást.  
A  környezet  nagyon  gyönyörű  volt  és  
körülbelül  fél-‐  ¾  óra  alatt  be  lehetett  érni  a  
munkahelyre.  Ugyanakkor  a  3,5  hónap  alatt  
akadtak  problémák  is.  Körülbelül  5-‐ször  
kellett  átköltözni  a  lakóparkon  belül.  
Egyszer  egy  nagyobb  létszámú  csoport  
érkezése  miatt  kellett  átpakolnunk  másik  
szobába,  hogy  relatíve  egy  helyen  lehessen  
őket  elszállásolni.  Előfordult,  hogy  rovar  
probléma  merült  fel,  ami  miatt  volt  egy  
felejthetetlen  „mosós  estém”  hajnali  
háromig.  Ezek  a  kisebb  malőrök  ott  
tartózkodásunk  vége  felé  sűrűsödtek.  
Szóval  a  szállás  magában  foglalt  egy  szobát  ággyal  és  íróasztallal.  A  konyha,  fürdő,  wc  közös,  
és  volt  még  egy  „közös  helység”,  ahol  tv  és  könyvek  voltak.  A  konyha  felszereltsége  
mikrohullámú  sütőből  (grill  funkció  nélkül  -‐  ez  a  későbbiekben  érdekes),  mosogatóból,  
munkapultokból,  szekrényekből,  lábosokból,  serpenyőkből,  evőeszközökből,  tányérokból,  
poharakból,  asztalból  (plusz  székekkel),  2-‐3  hűtőből,  fagyasztórésszel  és  villany  sütőlapból  
állt.  Na  igen,  de  hol  a  sütő???  Nekem  nagyon  hiányzott  ez  idő  alatt  a  sütő,  hiszen  van  sok  
étel,  amit  nem  fenn  a  lábosban  vagy  serpenyőben  lehet  elkészíteni,  ráadásul  még  az  a  
remény  sem  volt,  hogy  „nem  baj  akkor  maximum  a  mikroban  megcsináljuk  valahogy”.  

2.  ábra  Szállás,  Studentendorf  

3.  ábra  Berliner  Dom  az  Unten  den  Linden-‐en  
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Egyébként  a  közös  helységeket  egy  takarító  nő  takarította  egyszer  vagy  kétszer  a  héten.  A  
mosás  és  a  szárítógép  érmével  működött.  Ezt  az  ott  lévő  klubban  minden  nap  19  óra  után  
(kivétel  vasárnap),  vagy  a  „recepción”  hétfőn  és  pénteken  lehetett  pénzért  kiváltani.    
Bevásárolni  Aldi-‐Marktban,  Edekaban  és  Penny  Marketben  nyílt  lehetőség.  Ezekhez  kb.  5  
perc  sétával  lehetett  elérni.  Legolcsóbbak  az  Aldi,  Penny  és  Lidl  üzletek  voltak.  Az  Edeka  egy  
kicsit  drágább,  de  internacionálisabb  volt.  Ott  lehetett  néha  hazai  ízeket  is  találni.  Az  ottani  
fizetésekhez  képest  az  árak  nem  voltak  drágák,  de  a  hazaikat  15-‐50%-‐kal  is  meghaladhatták.  
Nagyon  kevés  dolog  volt,  aminek  1  Euro  alatti  volt  az  ára.  Például  egy  vasárnapi  zsemle  
darabja  0,18  euró  volt,  fél  kiló  csirkemell  3,64  euró  volt.  A  húsáruk  azok  drágák  voltak.  A  PET  
palackokat  pedig  0,25  euróért  vissza  lehet  váltani.  A  boltok  hétfőtől  szombatig  vannak  
nyitva,  általában  reggel  8-‐tól  20-‐ig,  de  az  Edeka  22  órakor  zár  be.    
Ez  a  szállás  a  Berlin  szélén  volt,  és  tömegközlekedéssel  körülbelül  1  óra  volt  Berlin  
centrumába  bejutni.    

Fontos  szót  ejteni  a  tömegközlekedésről.  
Mivel  beiratkoztunk  a  Humboldt  egyetemre,  
így  lehetőség  nyílt  kiváltani  az  ottani  
„bérletet”  (Semesterticket),  amivel  
Berlinben  és  a  közeli  városban,  Potsdam-‐
ban  lehetett  közlekedni.  A  főváros  
közlekedés  szempontjából  3  zónára  van  
felosztva  (A-‐Berlin  közepe,  B-‐„Berlin  
pereme”,C-‐Potsdam).  A  Semesterticket  
mind  a  háromban  érvényes.  Akinek  nincs  
ilyen  lehetősége  az  az  állomásokon  
beszerezhet  az  érvényesítéstől  számítva  6  
órán  át  használható  jegyet,  napi  jegyet,  havi  
jegyet,  stb.  Sok  féle  lehetőség  közül  
választhatunk.  Érdemes  megemlíteni  egy  a  
turistáknak  való  jegyet.  Azon  felül,  hogy  
szabad  közlekedést  biztosít,  jár  mellé  egy  
kedvezményes  kisfüzet,  amivel  különböző  
helyekre  lehet  olcsóbban  bejutni.  Erről  
bővebb  tájékoztatást  a  www.bvg.de  oldalon  
lehet  szerezni.    

A  beiratkozott  diákoknak  a  Semesterticket  mellé  is  
járnak  különböző  kedvezmények,  nagyjából  úgy,  

mint  itthon  a  diákigazolvány  mellé.   

Sok-‐sok  látványosság,  rengeteg  érdekesség  található  Berlinben.  Az  ismertebbek  az  Unter  den  
Linden  nevű  főutcán  vannak.  Továbbá  el  lehet  menni  egy  kis  hajóútra,  megnézni  a  Sony  
Centert  a  Potsdamer  Platz-‐on.  Nagyon  híres  a  berlini  állatkert  és  aquarium  is  (erre  rá  kell  
szánni  egy  napot,  mert  hatalmas  területen  van  és  nagyon  gyönyörű).  Ha  valaki  a  
parlamentbe,  vagy  a  kupolájába  szeretne  bejutni,  annak  minimum  3  nappal  előtte  
regisztrálni  kell  az  interneten,  és  kiválasztania  többek  között  a  számára  megfelelő  időpontot.  
Bulizni  vagy  csak  beülni  valahova  is  sok  lehetőség  van.  Szerintem  mindenki  megtalálja,  ami  
neki  tetszik,  de  ha  még  sem,  akkor  email-‐ben  az  egyetemtől  kapni  lehetett  ötleteket,  hogy  
milyen  egyetemista  programok  adódnak  a  közeljövőben,  hova  lehet  elmenni,  mit  érdemes  
esetleg  megnézni.  

4.  ábra  Sony  Center  a  Potsdamer  Platz-‐on  
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Az  aggodalmaim  a  munkával  kapcsolatban  pedig  teljesen  alaptalanok  voltak.  Mindenki  
segítőkész  volt  és  figyelmes,  mindent  megmutattak  mit,  hogyan,  merre.  Ha  valamit  esetleg  
nem  értettem,  akkor  elmagyaráztak  máshogy,  szóval  nagyon  jó  volt  ott  lenni,  kitűnő  
közösség  volt,  szívesen  dolgoztam  velük.  És  még  lehetőséget  is  adtak  arra,  hogy  német  nyelvi  
kurzuson  csiszoljam  a  nyelvi  tudásomon.

  
5.  ábra  Munkatársak  

Mint  már  említettem  április  elején  utaztam  ki.  Akkortájt  itthon  a  hőmérséklet  20  fok  körül  
alakult.  Nem  néztem  időjárás-‐jelentést,  de  gondoltam,  hogy  hidegebb  lesz  pár  fokkal.  
Tévedtem.  Nem  „egy  kicsit”  volt  csak  hidegebb,  konkrétan  6  Celsius  fok  volt,  amikor  meg  
érkeztem  és  sokáig  így  maradt.  Rendszeresen  vastag  pulcsiban  és  a  legmelegebb  kabátban  
jártam,  néha  el  kellett  volna  egy  sapka  is.  Örültem,  amikor  a  hőmérséklet  15  fok  körül  
mozgott.  Míg  itthon  már  40  fok  volt,  ott  alig  akarta  elérni  a  20-‐at.  Szóval  a  hőségtől  nem  
kellett  tartani.  Előfordult,  hogy  május  végén  ment  a  fűtés.  Sokat  esett  az  eső  is  nyár  elején,  
szóval  a  vízálló  cipő  elkelt.    
Július  közepéig  maradtam,  sajnos  akkor  kellett  visszajönnöm  Magyarországra,  amikor  épp  
kezdett  jóra  fordulni  az  időjárás.  Visszaút  előtt  gondoltam,  hogy  feladok  pár  dolgot  postán,  
amiről  tudtam,  hogy  nem  fogom  használni,  illetve  lehet,  hogy  bele  sem  férne  a  bőröndömbe.  
Nagyon  egyszerűen  ment,  becsomagoltam,  leragasztottam  és  feladtam  a  dobozt,  ami  
körülbelül  4  nap  után  Budapestre  érkezett,  persze  igyekeztem  olyan  darabokat  belepakolni,  
ami,  ha  elveszne,  akkor  nem  lenne  pótolhatatlan,  illetve  nem  nagyon-‐nagyon  drága.  
Ezt,  a  három  és  fél  hónapot  egyik  évfolyamtársammal  töltöttem,  és  nagyon  tetszett  a  kinti  
munka,  nagyon  sokoldalú  feladatokat  kaptam.  Mindenki,  még  az  utcán  járó-‐kelő  emberek  is  
segítőkészek  voltak.  Csak  ajánlani  tudom  a  külföldi  szakmai  gyakorlat  helyéül  Berlint.  Nagyon  
megszerettem  a  várost,  az  embereket,  szívesen  visszamennék  még,  ha  adódna  rá  lehetőség.  


