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1. Honnan jött az ötlet?
Szeretnék először is bemutatkozni. A nevem Radványi Tibor. Közlekedésmérnök
hallgató vagyok a győri Széchenyi István Egyetemen. 2007-ben jött az ötlet, hogy mi
lenne ha, egy félévet egy másik egyetemen töltenék el, na persze nem Magyarországon,
hanem külföldön. Nem sokat gondolkodtam tovább a dolgokon, hanem rögtön leadtam a
pályázatomat a „Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport” irodájában, a Széchenyi
István Egyetemen. Megkaptam minden fontos tudnivalót, ami az ösztöndíjhoz szükséges
volt, az ott dolgozók nagyon nagy segítségnek bizonyultak és minden kérdésemre
készségesen válaszoltak. Vége lett a szemeszternek, elkezdődött a nyár, nekem pedig
elkezdődött a készülődés és a „munka”, mivel az egyetemtől nyár közepén megkaptam a
választ, hogy a németországi Berlinbe nyertem ösztöndíjat.

2. További fontosabb információk

Fontosabb információk a fogadó intézményről
Az egyetem neve:

Technische Fachhochschule Berlin

Webcím:

http://www.tfh-berlin.de/

Cím:

Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin

Akademisches Auslandsamt:

http://www.tfh-berlin.de/ausland/

Bachelor- und konsekutive

http://www.tfh-

Masterstudiengänge:

berlin.de/aus_root/studium/studiengaenge_g.htm

Még a szemeszter alatt tájékozódtam a külföldi lehetőségekről Berlinben. Felkerestem az
egyetem honlapját, megnéztem, hogy milyen tantárgyakat lehet ott tanulni, követelmények
és így tovább. Még a nyáron leleveleztünk mindent az Auslandsamttal (ők foglalkoznak a
cserediákokkal). Megkaptam e-mailben a kitöltendő papírokat, ezt a győri koordinátorom
segítségével kitöltöttük. Szánjatok rá időt, mert fontos, hogy olyan tárgyakat válasszatok,
ami érdekel is, és szívesen foglalkoznátok vele. Az interneten a tárgyakról mindent meg
lehet tudni, hogy melyik miről szól, de ha gond van, akkor még utólag lehet módosítani,
nincs vele gond, de lényeg, hogy amikor elkezdődik külföldön a szemeszter, akkorra már
legyen minden lefixálva.
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Én végül Maschinenbau – Konstruktionstechnik (gépész) szakot választottam és az
oktatási nyelv a német volt. Lehet angolul is hallgatni tárgyakat, de több értelme van
németül, mivel úgyis Németországban lennétek és ott mindenhol lehet a németet használni
 (tényleg?) és sokkal könnyebben lehet így a nyelvtudást fejleszteni. De persze
lehetőség van angolra is, de erről külön kell érdeklődni, hogy mely tárgyakat lehet
angolul hallgatni.
Én négy tárgyat választottam ki, 19 ECTS (European Credit Transfer System)
volt, de erről később:
-

Verbrennungsmotoren (belső égésű motorok)

-

CAD Konstruktion (Pro Engineer)

-

Fördertechnik (üzemen belüli anyagmozgatás, nagyrészt mechanika)

-

Energietechnik (gőzturbinák, körfolyamatok, stb. szóval hőtan )

A levelezések során, megkaptam minden információt, hogy ki fog engem várni, hol fogok
lakni, mennyi lesz a kolesz, stb.

2.1 Utazás Budapestről Berlinbe
Javaslom mindenkinek, hogy ha Berlinbe utazik, akkor vegye igénybe az Easyjet
(http://www.easyjet.hu) szolgáltatásait, mivel ha időbe foglalod le a repjegyet, kb. 5.000 –
10.000 HUF körül jön ki a vége, természetesen csak oda. Ez a legolcsóbb. Az utazás 1,5 óra
és ami a legjobb, hogy közvetlen a Budapest Ferihegy 1 és a berlini Schönefeld reptér között.
A városi gyorsvasúttal (S-Bahn) pillanatok alatt el lehet jutni a belvárosba. Egy Einzelticket
2,10€-ba kerül, ezt szinte minden megállóban lehet vásárolni automatából és az
érvényesítéstől kezdődően két órán keresztül használhatod. Eurót még otthon váltsatok,
mert itt a HUF – EUR váltás nem a legjobb, otthon kedvezőbb.
Berlinben a közlekedési vállalatok tarifaközösséget hoztak létre, így a városon belül
használhatjuk a regionális vonatokat is. A Berliner Verkehrsbetrieb (BVG) foglalkozik a
városon

belüli

utasszállítással.

Az

S-Bahn

Berlin

GmbH

pedig

a

gyorsvasutat

(magasvasutat) (kinek hogy tetszik) üzemelteti. Magyarul, ha veszel egy jegyet, akkor
használhatod az S-Bahn Berlin GmbH, a DB és a BVG szolgáltatásait.
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A BVG-hez tartozik az U-Bahnok (metró), a villamos, busz, egyes reptéri járatok
üzemeltetése.
A S-Bahn Berlin GmbH pedig a gyorsvasutat üzemelteti, ami tényleg gyors  és nagyon
tiszta és megbízható.
Berlin (közlekedési szempontból) 3 részre van osztva, A, B és C körzetre. Nekünk
általában az A és B körzetre érvényes jegyekkel kell rendelkeznünk, ezen belül minden
megtalálunk, amire szükségünk lehet.
Autóval 2008. január 1-jétől NEM lehet a belső (A) körzetbe behajtani, mivel az
Umweltzone és csak a benzines és a dízel, de részecskeszűrővel ellátott gépkocsik hajthatnak
be és őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy a külföldi autósok hogyan kaphatnak
Plakettet, amivel behajthatnak a belső zónába is. Az otthoni autóklubokban kellene erről
érdeklődni.

3. Utazás előtti teendők

UTAZÁS ELŐTTI FONTOSABB TEENDŐK
ÚTLEVÉL (az se baj, ha érvényes ):

Egyértelmű

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY (a kártyás):

Szintén

LAKCÍMKÁRTYA:

Kell

EURÓPAI UNIÓS TB KÁRTYA:

Ha ezt hozod, nem kell magadnak
Krankenkasse-t nyitnod, mivel Magyarország
már az EU-hoz tartozik

HAZAI DIÁKIGAZOLVÁNYOD:

A fogadó egyetem fogja kérni fénymásolás
céljából, stb.

4-6 DB PASSPORT FOTÓ:

Kell mindenhová, pl.: a suliban már egyből 3at
elkérnek, a bérlethez meg megint kell egy és
még, ha máshová is szükséges volna, jó ha van
kéznél.

FÜGGETLEN MOBILTELEFON, VAGY

Ha ideérsz, akkor fogsz magadnak venni egy

MÉG EGY MOBIL:

külföldi SIM kártyát, mert a kapcsolattartáshoz
szükséges.
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EURÓ KÉSZPÉNZBEN:

Az első hetekben sok díjat ki kell fizetni,
kollégium, kaució, egyéb díjak az iskolának, stb.

OTTHONI BANKKÁRTYA:

Biztonsági tartaléknak, ha netán valami történne
és pénzhez tudj jutni. A legjobb, ha egy
MasterCard, VISA kártya, de mindenféleképpen
olyan, amit külföldön is tudsz használni. A
dombornyomottat szívesebben elfogadják, mint
a nem a dombornyomottat. Eziránt a bankodnál
tudsz érdeklődni. Sok helyen nem lehet fizetni,
mert inkább a sajátjukat fogadják el, de pénzt
tudsz levenni az ATM-ből.

NOTEBOOK W-LANNAL:

Nagyon fontos, különben csak NAGYON
NEHEZEN fogod tudni az iskolai feladatokat
tisztességesen elvégezni. Mindenhol CSAK WLAN (drahtloses Internet) van, az egyetemen is
és a kollégiumban is. Ha nincs W-LAN a gépben,
akkor még otthon vegyél egy USB W-Lan
Sticket, mert itt talán 30€ körül van.

4. Megérkezés
2007. szeptember 10-én, hétfőn érkeztem meg és a repülőtéren a megbeszéltek alapján már
vártak. Nagyon izgatott voltam, hiszen még fel sem fogtam, hogy mi történt, de már benne
voltam a közepében  Egy diák várt rám, aki autóval elvitt az Ostbahnhof közelében
található szállásomra. Megkaptam a szobám kulcsát, a srác megmutatta a térképen, hogy
hogyan jutok el másnap az egyetemre és ennyi. Az első napok nem voltak könnyűek, nem
ismertem itt semmit sem, szóval felkerekedtem és felderítettem a környéket. Itt a nagyobb
pályaudvaroknál van mosoda, posta, bank, fodrász, többféle bevásárlási lehetőség, éttermek,
kávézók, boltok, stb. Szóval itt el lehet intézni minden hivatalos dolgot is.
Amit érkezés utáni néhány napban érdemes gyorsan elintézni:
1. feladat: Egy SIM kártyát vásárolni. (O2, Vodafone, T-Mobile, stb.)
2. feladat: A kollégium irodájában megjelenni, hogy aláírd a szerződést, ami szerint te ott
laksz és befizesd az első havi díjat (nálam 170€ volt) és a kauciót 180€ értékben. Ezek a
díjak persze változhatnak – és + irányba is. Készpénzben kellett ezt befizetni, ezért
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említettem már korábban is, hogy célszerű, ha nagyobb mennyiségű EURO áll készpénzben
a rendelkezésünkre. A mosoda használatához egy bankkártyához hasonló kártyára lesz
szükséged, amit a Hausmeisternél kaphatsz meg.
3. feladat: Elmenni a fogadó intézményhez, ahol megkapod EZEKET az utasításokat,
megismerkedsz a koordinátorokkal,
leadod az igazolványképeket, stb.
4.

feladat:

Venni

bérletet

(Monatskarte). Először még 50€-ba
kerül kb., aztán ha megkapod a
diákigazolványodat, akkor kapod a
kedvezmény és így már csak 25€-t
kell fizetned havonta a bérletért.
Fontos, mert különben nem tudsz
utazni. AB körzetre kell kérni a
bérletet.

További

információ

http://www.bvg.de alatt.

a
1. kép A kolesz

5. feladat: A szerződéssel elmenni a Meldebehörde-be, ami általában a polgármesteri
hivatalnál (Bürgeramt) van és ott bejelenteni a lakcímedet. Sokat kell sorban állni, egy
napot rá kell szánni.
6. feladat: Bankszámlát nyitni. Ajánlatos a Berliner Sparkasse-nél csinálni, 2 nap alatt már
kapod is a kártyát postán. Útlevél kell hozzá, meg a papír, amit a Meldebehörde-nél kaptál,
ami

hivatalosan

igazolja,

hogy

valahol laksz.
7. feladat: Barátkozni a
cserediákokkal 
Az első két hétben részt kellett
vennünk egy intenzív két hetes
nyelvtanfolyamon egy másik berlini
egyetemen, a Fachochschule für
Technik

und

Wirtschaft

(FHTW)-n. De lehet, hogy az évek
2. kép A kilátás
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során változnak majd a dolgok, de azért leírom, mert nálunk még úgy volt.

5. A cserediákok
Miután átrágtuk magunkat a német bürokrácia rejtelmein és van bankszámlánk, német
mobilszámunk, bérletünk, bejelentettük a lakcímünket és közben már megy a
nyelvtanfolyam is, találkozunk természetesen a cserediákokkal. Első pillanatra olyan
érzésünk lehet, mintha Bábelben lennénk, mert annyi féle nyelvet lehet hallani a
szünetekben, hogy hihetetlen. Honnan jönnek a többiek?
Európa: Csehország, Svájc, Dánia, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország,
Magyarország
Ázsia: Oroszország, Malajzia, Kína
Dél-Amerika: Brazília, Kolumbia, Chile
Afrika: Dél-Afrikai Köztársaság, Kamerun
Gyakorlatilag mindenhonnan jönnek a cserediákok, szóval lehet meríteni a kultúrákból 
Angolul mindenki beszél, németül már kevésbé, ezért csinálja az egyetem a német intenzív
nyelvtanfolyamot. Mindenki nagyon kedves és ha azt gondolod, hogy csak neked kell a
kezdeti nehézségeken átmenni, hát tévedsz, a többiek is ugyanúgy izgulnak, mint te, hisz ez
az ő életükben is egy vissza nem térő alkalom, hogy élményekkel és tudással
gazdagodhassanak. Velük nagyon szoros kapcsolat alakul ki, hiszen mindig együtt vagytok,
megismeritek egymás kultúráját, beszélgettek, nevettek, jól érzitek magatokat.

6. Az egyetem
Az egyetem a Leopold Platz-tól néhány 10 méterre található. Nehéz eltéveszteni, ugyanis
óriási épületkomplexum. Az óriási az tényleg megfelelő szó erre, ugyanis több nagyobb
épületből áll össze az egyetem, laborokból, könyvtár, saját parkolóház, menza,
konferenciatermek, stb.
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Az egyetemen kérhetsz, egy un.
Schlüsselkarte-t,
segítségével
termekbe

aminek
az

a

internet

léphetsz

be

és

használhatod az ottani PC-ket,
vagy pedig a saját laptopoddal
internetezhetsz. A belépéshez
kapsz egy felhasználónevet és
egy hozzátartozó jelszót, amit
NEM tudsz megváltoztatni. Ezt
a

Tanulmányi

Osztályon

(Studienverwaltung)

tudod

3. kép Technische Fachhochschule

beszerezni, vagy az Auslandsamtnál adják oda neked, változó. Einstein is megmondta: „A
legfontosabb dolog: Nem szabad abbahagyni a kérdezősködést.” Ha bármit nem tudsz,
mindig kérdezz. Nincs buta kérdés, csak buta válasz.

Itt

nincs

Neptun

rendszer!!!

Letöltöd

az

órarendet az egyetem oldaláról
és

aztán

a

megadott

információk alapján elmész az
előadásra

és

ott

Studienverwaltungnál
„levonók”

a
kapott

segítségével

feljelentkezel a kurzusra, ami
érdekel.

Érdemes

a

professzorokkal még az első
előadás előtt konzultálni és

4. kép Főbejárat

mondani, hogy Erasmusos vagy
és téged érdekel ez a tárgy és hallgatni szeretnéd, stb. A professzorok az első előadáson
körbeadnak egy A4-es papírt, ahová felragasztja mindenki a saját azonosítóját (egy kis
matrica, amin van egy vonalkód, a neved és a kvázi neptunkódod, ami itt egy 6 jegyű
számkombináció).
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6.1 Étkezés az egyetemen
Az egyetem saját menzával rendelkezik, ahol több féle étel
közül

választhatsz.

Nyílván

ne

számíts

homárra

és

hasonlókra, de legrosszabb esetben is 2,5€-ból már elég jól
meg tudsz ebédelni és a választék sem rossz, mivel 6-7 féle
étel közül választhatsz, a vegetáriánustól és a BIO-ig minden
van. Nem készpénzzel történik a fizetés, hanem egy
bankkártyához hasonló kártyával kell ezt megoldanod, amit
az étteremben kérhetsz és az étterem előtt lévő automata
segítségével fel tudsz tölteni.

5. kép Mosoda, Mensa, Internet
(felülről lefelé)

6.2 Egyéb nyelvtanfolyam
A szemeszter alatt is indítanak nyelvtanfolyamot több fokozatban a cserediákok számára,
amelyeken részt lehet venni és a szemeszter végén vizsgát kell tenni. Erről az
Auslandsamtnál lehet több felvilágosítást kapni.

7. Az oktatás
Az előadások nagyon izgalmasak, de aki még nem volt huzamosabb ideig idegen
nyelvterületen, akkor az az első héten szó szerint még álmában is németül, angolul fog
beszélni.  Pár nap és átáll az ember agya és utána minden megy szépen tovább.
Egy csoportban kb. 30an voltunk, mivel az oktatás inkább gyakorlatias mint elméleti. Elég
családias volt a hangulat. A többi diák is befogadott, ha bármit nem tudtunk, segítettünk
egymásnak, szóval nem volt diszkrimináció, hanem mindenki segített mindenkinek, ahogy
tudott. A professzorok mindent kiadnak nyomtatásban, neked nem kell gyakorlatilag
semmit sem fénymásolni. Hetente az előadásokon közel 300 lapot osztottak szét a
csoportban.
Tanulni kell keményen, de ha becsületesen végigcsinálod és készült óráról órára, meglesz az
eredménye. A szállástól kb. 40 percre volt az egyetem.
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7.1 Tanulmányok értékelése
Osztályzás: 1,0 – 1,3 – 1,7 – 2,0 – 2,3 – 2,7 – 3,0 – 3,3 – 3,7 – 4,0 – 5,0
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a legjobb jegy, az 1,0, mint nálunk az 5-ös. A 2,0 a 4-esnek,
a 3,0 a 3-asnak, a 4,0 a 2-esnek, az 5,0 az 1-esnek felel meg (durchfallen). A köztes
osztályzatokat azért tartom jónak, mert ebből utalni lehet arra, hogy az értékelés alapján a
hallgató tudása merre konvergál. Nálunk egy 4-es lehet egy éppen 1 ponttal lecsúszott 5-ös
is, vagy éppen egy éppen hogy nem 3-as osztályzat is. A német értékelési rendszerben ez
kiderül.

7.2 Könyvtár
A könyvtárat a diákigazolványon lévő azonosító segítségével tudod igénybe venni. Az
interneten, az egyetem honlapján is kereshetsz a könyvtár adatbázisában. Egy könyvet max.
5x lehet meghosszabbítani, de ez épp elég, hogy egy félévre kikölcsönözz egy tankönyvet.
Hihetetlen gazdag irodalma van a könyvtárnak, rengeteg idegen nyelvű könyvvel, szóval
napokra is be lehetne oda költözni 

7.3 Vizsgázás
A vizsgázás hasonló, mint nálunk, egy kivétellel. Itt a félév végén egy vizsgaidőszak
(Prüfungszeit) van, magyarul
egy lehetőség, ha azt valaki
elbukta, akkor a 6 hetes szünet
után lehet még próbálkozni. A
vizsgaidőpontokat

általában

már a szemeszter elején közlik,
szóval lehet rá készülni és
beosztani az időt. Az utolsó
előadás utáni héten van a vizsga
általában

rögtön.

Érdemes

kihasználni, mivel még minden
az ember fejében van, azzal
foglalkozik

folyamatosan,

6. kép U-Bahn
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szóval igazából a vizsga (Klausur) előtt csak át kell nézni a jegyzeteket. A professzorok
általában e-mailbe is elküldik a jegyet, ha ehhez a hallgató is hozzájárul.

8. Stadtrundfahrt in Berlin
Az egyetem a cserediákok számára mindig szervez több színes programot, szóval unatkozni
senki nem fog. De akinek ez kevés, akkor egyénileg is fel lehet keresni Berlin
nevezetességeit, amiből akad bőven. Néhányat szeretnék bemutatni, de előtte még pár szó a
közlekedésről.

8.1 A közlekedés
A közlekedés azért nem történelmi látványosság, de érdemes megemlíteni, hiszen Berlin
közösségi közlekedése hihetetlenül megbízható és a járművek tisztaságára nem lehet
panasz. Pillanatok alatt el lehet jutni akárhová közösségi közlekedéssel, ezért is nem
érdemes azon csodálkozni, hogy a berlini háztartásoknak majdnem a fele nem rendelkezik
saját gépkocsival. Ha bérletet
vesztek, akkor elég, ha az A és
a B körzetre érvényes a jegy.
Ha még valami nem lenne
világos,

akkor

a

http://www.bvg.de internetes
oldalon több felvilágosítást
kaphattok. PDF-ben le lehet
tölteni a közlekedési hálózat
térképét.
7. kép Friedrichstraße, U-Bahnhof

9. Berliner Mauer (A FAL)
A sokat emlegetett Berlini Fal 1961 és 1989 között választotta szét Berlint. Közel negyven
évig nem láthatták a rokonok egymást, emberi életeket tett tönkre. Most azért történelmi
beszámolót én sem szeretnék tartani, de az érdemes megemlíteni, hogy Berlinben nincs egy
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olyan közterület, ahol valamiféle háborús emlékművet, vagy csak egy emléktáblát is ne
találnánk a Berlini Fallal kapcsolatban, tehát akad bőven látnivaló. Amit még érdemes
tudni, hogy ha valaki Berlinben villamoson ül, akkor abban biztos lehet, hogy az egykori
„keleti blokkban” van, ugyanis az egykori nyugati oldalon a villamosközlekedést teljes
mértékben felszámolták.
Berlin néhány fontosabb pontját szeretném megemlíteni, amit semmilyen esetre sem szabad
kihagyni, akit érdekel kicsit a Fal történelme:

9. 1 Potsdamer Platz
A Berlini Fal leomlásáig ez a terület szó szerint egy szemétdomb volt és már turista
látványosságba ment, hogy a nyugatiak a buszokkal megálltak a Fal mellett és átnézhettek,
hogy milyen az élet a szocialista világban. 1989. november 9-én „leomlott” a Fal és több
milliós beruházások kezdődtek el, így ennek következtében egy Új Berlint építettek fel a
városban. Ma itt található a PriceWaterhouseCoopers épülete, a Die Bahn épülete
felhőkarcolója, a Daimler-Chrysler épülete, a The Ritz-Carlton hotellánc egyike, a Sony
európai központja, a Sony Center, amely különös építészeti stílusáról vált híressé. Az utakon
ma már csak egy sáv jelzi, hogy egykor itt állt a – két különböző világot elválasztó – Berlini
Fal.

9.2 Checkpoint Charlie
Ha egy külföldi vagy egy diplomata a közel 40 éves felosztottság alatt nyugatra szeretett
volna utazni, akkor ezen a határátkelő ponton kellett volna keresztülmennie. Ez az amerikai
zónához tartozott, ez volt a „C”, azaz Charlie határátkelőhely. Hihetetlen, hogy közel 40 éven
keresztül álltak egymással szemben, állig felfegyverkezve a szovjet és az amerikai tankok.
Ma híres turista látványosság, nem szabad kihagyni. Az utca mentén található egy ingyenes
kiállítás, amely a II. Világháború végétől egészen a Fal leomlásáig kronológiai sorrendben
bemutatja a történelem fontosabb eseményeit. És természetesen Kennedy elnök 1963-as
látogatása miatt is fontossá vált a Checkpoint Charlie és maga Berlin is. Akkor mondta,
hogy: Védjük a szabadságot New Yorkban, Londonban és Párizsban, miközben a
szabadságért harcolunk Berlinben.
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9.3 Brandenburgi kapu
Szerintem nem szükséges bemutatnom. Korábban Berlinnek több kapuja is volt, de ma már
csak egy maradt meg egészében. Ma már könnyedén átsétálhatunk „nyugatra”, korábban ez
nem ment ennyire egyszerűen. Éjszaka ki van világítva, mint majdnem minden nevezetesség
Berlinben, szóval kötelező.

9.4 East Side Gallery
Berlint ma is szétválasztja valami, szerencsére ez már nem egy Fal, hanem a Spree folyó,
ahol jó időben több hajós kirándulásra fizethetünk be. A folyó mentén terül el egy még közel
2 km-es hosszban megmaradt Berlini Fal, amely ma már több külföldi és német művész
munkáját hordozza. Felettébb érdekes, hogy a külföldi művészek és gondolkodók, hogyan
látták az egykori Fal szerepét a történelemben. Ennek eredménye az East Side Gallery,
amelyen rengeteg híres „festmény”, felirat, graffiti található.

9.5 Bernauer Straße
A Bernauer Straßet már kevesebben ismerik, bár jelentősége annál kimagaslóbb. Ez volt az
az utca, ahol a házaknak a bejárata még „kelet” volt, de az ablakok már „nyugatra” néztek.
Amikor kiderült, hogy itt egy nap alatt felhúzzák azt a falat, amely befolyásolja a történelmet
és bezárják az embereket, családok tömege próbált kijutni a „fogságból”. Törölközőkből,
lepedőkből, ruhákból készítettek „kötelet”, amelyek segítségével még kiszökhettek nyugatra.
Kidobáltak az ablakból „nyugatra” mindent, ami mozdítható volt, de néhány óra múlva az
ablakokat befalazták és itt vége a történetnek. Itt található egy múzeum is, amely képekben
és idegenvezetés keretében is elmeséli a Fal ehhez tartozó történetét. És itt található egy
néhány 10 méter hosszú „sáv”, amely bemutatja, hogy milyen volt egyáltalán a Fal, ugyanis
maga a Berlini Fal egy sáv volt, ahol a két fal között szögesdrótok, aknamezők, kutyás őrség
volt éjjel nappal.

Természetesen

a

fent

említett

nevezetességeken

kívül

még

megszámlálhatatlan

történelmileg és a kultúrák szempontjából fontos látnivaló található Berlinben, amelyet nem
ajánlatos kihagyni, pl.: Potsdam, Zehlendorf, Zoologischer Garten, Kurfürstendamm, KarlMarx-Allee, Flughafen Tempelhof, Sony Center, Unter den Linden, Alexanderpaltz,
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Fernsehturm, Marien Kirche, Berliner Dom, Funkturm, Vilmos Császár Emléktemplom,
Hauptbahnhof, Reichstag, Hotel Adlon, Museum Insel, Friedrichshain, Simon-Dach Straße
és még napokig folytathatnám a felsorolást.

10. Végszó
Remélem tartalmasnak és hasznosnak találtad a beszámolót. Igyekeztem mindent leírni,
amit fontosnak gondoltam. Ha bármi problémád, kérdésed merülne fel, akkor minden
segítséget megkapsz az Auslandsamt-tól, szóval pánikba sosem szabad esni, de nem lesz
úgysem olyan szituáció, ami miatt aggódnod kellene. Életed egyik legszebb és
legemlékezetesebb napjait töltheted el itt és a megszerzett tapasztalatokat pedig később
mindig fogod tudni hasznosítani.
Megérte kijönni, nem bántad meg? Nem bántam meg, megérte, hiszen sokat tanultam,
nagyon sok embert ismerhettem meg, sok emlékezetes élményben volt részem, amiket nem
felejt el az ember könnyen és úgy érzem, hogy aki motivált és szereti az új dolgokat, akkor
csinálja végig, mert ebből később csak profitálhat.
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11. Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések
No.
Kérdés
1.
Mivel a legolcsóbb Berlinbe utazni?

Válasz
Repülővel, 20 kg-ig, Easyjet, kb. 35€

2.

Vonat nem jó?

De, Budapest Keleti pu. - Berlin
Hauptbahnhof, kb. 12 óra az út

3.

Mik a legfontosabb dokumentumok, amik
feltétlen szükségesek?

ÚTLEVÉL, személyi igazolvány,
lakcímkártya, EU-s TB KÁRTYA, magyar
diákigazolvány, magyar bankkártya

4.

Notebookot (laptop) is jó ha magammal
viszek?

Igen, fontos, különben nehezen tudsz
mindent elintézni.

5.

WLAN-nal tudok csak internetezni?

Igen, szóval vagy olyan gépet vegyél, amibe
már integrálva van, vagy már otthon vegyél
egy USB-s WLAN sticket.

6.

Pendriveot vigyek magammal?

Igen és ne 32 MB-sat :-)

7.

Várt valaki az érkezésedkor?

Igen, a megbeszéltek alapján valakit
kiküldenek elénk, függetlenül, hogy mivel
utazunk

8.

Tudok magamnak intézni szállást?

Igen, néhány fontosabb internetes oldalt
megtalálsz a beszámolóban.

9.

Akkor nem kötelező ott laknom, amit az
egyetem felajánl?

Nem kötelező, amikor jelentkezel az
ösztöndíjra, megkérdezik, hogy intézel e
magadnak szállást vagy ők segítsenek.

10.

Milyen volt a szállás?

Egy 20 emeletes lakótömb az
Ostbahnhofnál.

11.

Kikkel laktál együtt?

Effektív egyedül laktam a szobában, de volt
kész szomszédom. 3 emberre volt egy fürdő
és 2 WC.

12.

Mennyi volt a szállás?

170€/hónap
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13.

Kell kauciót fizetni?

Igen, 180€-t, amikor a szerződést aláírod,
de ez változhat.

14.

Visszakapom a kauciót?

Ha nem bontod le a szobád, igen :-)

15.

Hogyan kell fizetni a szállás díját?

Nekünk havonta, készpénzben kellett.

16.

Hogyan tudok internetezni a koleszban?

Egy papírt kell kitöltened, ahol megadod a
WLANos hálókártyád MAC címét, a
NÉMET bankszámládat

17.

Interneten el tudom valahol érni a
szolgáltatót?

18.

Mennyibe kerül az internet havonta?

Havonta kell fizetni, pl. a 4 GB-os "csomag"
az 14,95€. Ha túlléped a korlátot, fizetsz,
ami 25€-ig mehet fel.

19.

TV-zni lehet a koleszban?

Ha hozol, akkor igen :-)

20.

Konyha van a koleszben?

Igen van. Tudsz sütni, főzni, meg
mosogatni.

21.

Mikrohullámú sütő van a koleszben?

Alapból nincs, de talán lehet bérelni. Ha
nem, akkor venned kell, de nekem sosem
volt rá szükségem.

22.

Hűtő van a koleszben?

Igen, amit közösen használtok.

23.

Lehetek magyarral a koleszban?

Ha csak te vagy magyar ott, akkor ez nehéz,
de amúgy meg lehet valahogy oldani, ez a
szállásadótól függ.

24.

Messze volt neked az egyetem a szállástól?

Nem, kb. 40 perc volt az út.

25.

Elég volt az ösztöndíjra elnyert pénz?

Nem

26.

Tudom az előadásokat angolul is
hallgatni?

Igen, tudod, de erről érdemes érdeklődni
pontosabb információkért.

http://www.hotzone.de
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27.

Nálatok volt intenzív nyelvtanfolyam a
szemeszter elején?

Igen, volt egy kéthetes intenzív nyelvkurzus
MINDEN cserediák számára.

28.

Van nyelvtanfolyam a cserediákoknak a
szemeszter folyamán?

Igen

29.

A professzorok segítőkészek?

Igen, függetlenül, hogy cserediák vagy,
avagy nem.

30.

A jegyzeteket megkapom a
professzoroktól?

Általában minden kiosztanak, szóval nem
kell nyomtatgatnod semmit, de nyílván a
tantárgy milyenségétől változhat.

31.

A könyvtárat tudom használni?

Igen, a diákigazolványod (Studentausweiß)
segítéségel tudod használni.

32.

Internetezni tudok az egyetemen?

Igen, kérsz egy Schlüsselkarte-t (egy
mágneskártya) és azzal már bemehetsz az
internetes termekbe.

33.

Van hozzá jelszó is?

Igen, kapsz egy felhasználónevet és jelszót,
amit tudtommal nem tudsz megváltoztatni.

34.

Be kell jelentenem a lakcímem?

35.

Vigyek magammal otthonról
igazolványképeket?

Igen, ebben is fognak neked segíteni. Ahhoz
az útleveled szükséges és a szerződés amit a
Studentwohnheimban (kolesz) írtál alá.
Azzal igazolod, hogy laksz valahol.
Igen, 4-5 db-ot hozz magaddal, mert
szükség lesz rá.

36.

Hova kellenek a fényképek?

Bérlet, egyetemen is le kell adnod párat, stb.

37.

Rögtön megkapom a diákigazolványomat?

Nem, először kapsz egy Hörekarte-t, ami
igazolja, hogy cserediák vagy egy berlini
egyetemen. A diákod később kapod meg.

38.

Hol tudok ebédelni?

39.

Drága az ebéd az egyetemen?

Az egyetem menzáján kapsz egy
MensaKarte-t, amit feltöltesz a menza előtti
automatákon és azzal ebédelhetsz az
egyetemen.
2,5-tól egészen 5€-ig szállnak el az árak :-)

40.

Nyitnom kell bankszámlát külföldön?

Igen, pl. a Berliner Sparkasse-nél
könnyedén megteheted és két nap múlva
már a kártya is a kezedben van és ingyenes.
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41.

Mennyi a bérlet Berlinben?

A legjobb kedvezménnyel havi 25€.

42.

Találkoztál más magyarokkal is?

Igen, találkoztam. Sokan itt születtek, ide
költöztek vagy ők is Erasmusosok vagy más
ösztöndíjjal vannak itt.

43.

Honnan jön a többi cserediákok?

Brazília, Franciaország, Olaszország,
Spanyolország, Oroszország, Csehország,
Izrael, Chile, Kolumbia, Afrika

44.

Angolul beszél mindenki?

Mindenki nem, de az angol nem szokott
gond lenni.

45.

Vigyek magammal ágyneműt, étkészletet,
pohár, párna, stb.?

Ágyneműt hozzál magaddal, párna, takaró,
ha befér akkor jó, de ha nem, az sem baj.
IKEA, 2-3 €-ért be tudsz mindent szerezni :)

46.

Akkor kb. mekkora táskára van
szükségem?

Én egy 110 literes kofferral jöttem. Kisebbel
nem érdemes elindulni.

47.

Karácsonykor haza lehet utazni?

Igen, itt is Christmas Break volt december
21-től január 7-ig, tehát nincs tanítás.

48.

Berlinben drága a megélhetés?

Nem, közel a legolcsóbb német nagyváros.

49.

Sok mindent kell az első napokban
kifizetni?

Igen, az első napokban közel 500€ megy el
rögtön. A havi kolesz, kaució, bérlet, sulinak
díjak, stb.

50.

Minden hónapban ennyit kell kifizetnem?

NEM, ezek nyílván csak az elején kellenek.

51.

Akkor mit kell havonta fixen kifizetnem?

A koleszt és a bérletet.

52.

Milyen mobiltelefont vigyek magammal?

Legyen kifüggetlenítve, de az sem gond, ha
hozol kettőt, amikben tudod a magyar és a
külföldi SIM kártyát is egyszerre használni.

53.

Muszáj külföldi SIM kártyát vennem?

Igen, mert különben nem tudod tartani a
kapcsolatot a diákokkal, koordinátoroddal,
stb.
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54.

Tudok olcsón haza telefonálni?

Igen, van több kiosk Berlinben, ahol
megveszel egy 5€-s telefonkártyát és azzal
tudsz hazatelefonálni.

55.

Mennyibe kerül percenként egy kioskból a
telefonálás?

Egyszer kiszámoltam. Ha magyar vonalasat
hívsz, akkor kb. 15-20 HUF körül van, de ez
változhat.

56.

Berlinben van sok történelmi nevezetesség
és látnivaló?

Ha itt nincs, akkor sehol :-)

57.

Amúgy a Fal "leomlott" már?

Le :-)

Jó szerencsét!
Radványi Tibor
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8. kép Berlin S-Bahn és U-Bahn hálózatának "középső" részlete
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12. Fontosabb internetes oldalak
Név

Webcím

Leírás

http://www.tfh-berlin.de

TFH

Akademisches Auslandsamt

http://www.tfh-berlin.de/ausland

Ahol a koordinátoraid vannak.

Fachhochschule für

http://www.fhtw-berlin.de

FHTW

http://www2.tu-berlin.de/fak1/skb

Nagyon hasznos dolog.

Technische Fachhochschule
Berlin

Technik und Wirtschaft
Berlin
Sprach- und Kulturbörse

Ha szeretnél nyelvet tanulni,

der TU Berlin

akkor itt találhatsz egy vagy
több anyanyelvű
TandemPartnert, akikkel
könnyebben tanulhatod a
nyelvet. Te is adhatsz fel
hirdetést, hogy melyik nyelvet
tudod „kínálni”.

Studenten-

http://www.studenten-wg.de

Kreuzberg kerülete veszélyes)

Wohngemeinschaft
WG-Gesucht.de

Albérlet keresés (Neuköln,

http://www.wg-gesucht.de

Albérlet keresés (Neuköln,
Kreuzberg kerülete veszélyes)

http://www.career.tu-berlin.de/career

Álláshirdetések

Jobbörse

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Álláshirdetések

Berlininer Flughäfen

http://www.berlin-airport.de

Berlini repterek: indulás,

Technische Universität
Berlin

érkezés megtekintése ONLINE

Mitfahrzentrale

http://www.mitfahrgelegenheit.de

Ha utazni akarsz valahová,
akkor rákeresel a célállomásra,
hátha utazik valaki arra és te
csatlakozhatsz, mint
„Mitfahrer/in” )

Hotzone GmbH

http://www.hotzone.de

Internetszolgáltató

Berliner Sparkasse

http://www.berliner-sparkasse.de

Bank

Deutsche Bank Gruppe

http://www.deutsche-bank.de

Bank

Commerzbank

https://www.commerzbank.de

Bank

BVG

http://www.bvg.de

Közlekedési vállalat

S-Bahn Berlin GmbH

http://s-bahn-berlin.de

Közlekedési vállalat

Die Bahn [DB]

http://www.bahn.de

Közlekedési vállalat

Die Hauptstadt

http://www.berlin.de

A főváros weboldala

Berliner Morgenpost

http://www.morgenpost.de

Berlini napilap weboldala
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Spiegel Online

http://www.spiegel.de

Német hírportál

Stadtmagazin Berlin

http://www.zitty.de

Rendezvényportál Berlinben

[30] Magazin für Berlin

http://www.berlin030.de

Berlini Party magazin (mozi,
kulturális rendezvények, stb.)

SPSG Prussian Palaces and

http://www.spsg.de

Kastélyok Berlinben és
vonzáskörzetében

Gardens Foundation BerlinBrandenburg
AutoBild

http://www.autobild.de

Német Autós Magazin

Zoo Berlin

http://www.zoo-berlin.de

Berlini állatkert

Collegium Hungaricum

http://www.hungaricum.de

Magyar Kulturális Intézet
Berlinben

Berlin

13. Képek

9. kép Karácsonyi korcsolyázás a Potsdamer Platzon
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10. kép Alexanderplatz

11. kép Hajókirándulás után: a külföldi cserediákok
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12. kép Fernsehturm

13. kép East Side Gallery
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14. kép 1989. november 9.

15. kép Brandenburger Tor

26.
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16. kép Szovjet háborús emlékmű

17. kép Reichstag
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18. kép Checkpoint Charlie

19. kép Potsdamer Platz

28.
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20. kép Weinhaus Huth a Potsdamer Platzon

21. kép Anhalter Bahnhof
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22. kép Vilmos Császár Emléktemplom

23. kép Berliner Dom
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24. kép Rotes Rathaus

25. kép Siegessäule
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26. kép Utazás Potsdam felé a cserediákokkal

27. kép Potsdam, Sancoussie kastély
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28. kép PricewaterhouseCoopers és a Daimler-Chrysler épülete a Potsdamer Platzon

29. kép Sony Center
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30. kép Deutsche Bahn épülete a Sony Centerből

31. kép Technische Fachhochschule Berlin ősszel

34.
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32. kép Főépület

33. kép Haus Beuth

35.
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34. kép Haus Bauwesen

35. kép Haus Bauwesen, háttérben a könyvtár

36.
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36. kép Campus

37. kép TFH Campus
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38. kép Haus Grashof

39. kép Berlini Filmfesztivál helyszíne
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40. kép Karl-Liebknecht-Straße

41. kép Villamos az Alexanderplatzon
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42. kép S-Bahnhof Alexanderplatz

43. kép Auf Wiedersehen, Berlin

40.

