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Erasmus beszámoló 
Tallinn, 2019/2020 ősz 

Név: Kincses Csaba 
Szak: Infrastruktúra-építőmérnöki MSc 
Fogadóintézmény: Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia 

Egy Magyarországról nézve kicsit szokatlan úti célt, az észtországi Tallinnt választottam az Erasmus 

félévem helyszínéül. A választásnál fontos volt számomra, hogy megismerjem az észak-európai kultúrát, 
illetve az, hogy Észtországnak van Európa egyik legerősebb oktatása. Beszámolómmal szeretnék egy kis 

kedvcsinálót adni, valamint a kiutazó diákok számára néhány fontosabb információt megosztani. 

 

1. Tallinn 
A 430 000 lakosú városról rengeteg információt lehet találni az interneten, itt csak röviden írnék róla: 

gyönyörű óvárosa van, rendkívül tiszta, és nagyon változatosak a városrészek, felhőkarcolóktól kezdve 
faházakból épült városnegyedig sok minden megtalálható. 

Az időjárás természetesen más, mint Magyarországon, a helyieknek a britekhez hasonlóan nagy 
szokásuk panaszkodni miatta, azonban ez ne tántorítson el senkit attól, hogy ide jöjjön Erasmusra. 

Persze viszonylag hideg, sokszor ködös és esős, azonban ez egyáltalán nem olyan szörnyű, mint amire 
számítottam. Télre egy vízálló bakancs és egy meleg kabát azért erősen ajánlott. 
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Fontos tudnivaló, hogy Tallinnban a tömegközlekedés a helyi lakosoknak észt személyi igazolvánnyal 
ingyenes, az ügyintézés menetét részletesen el fogják magyarázni az első napokban. Érdemes egyébként 
minél hamarabb elintézni a lakcím bejelentést és a személyi igazolvány igénylését, ugyanis a 

tömegközlekedés csak a kártya kézhezvétele után lesz ingyenes. 

A városon érezhető, hogy Észtország az élen jár digitalizációban. A helyiek mindenhez a személyi 

igazolványukat használják. A boltokban nem az a kérdés, hogy lehet-e kártyával fizetni, vagy van-e 
önkiszolgáló kassza, hanem hogy lehet-e teljesen sorban állás nélkül fizetni, úgy hogy termékek már 
bent a boltban elcsomagolod. Ha a helyi Swedbankban nyitsz számlát, akkor a kapott bankkártyád 

egyben a diákigazolványod is lehet, valamint ez lehet a belépőkártyád az egyetemi sportközpontba és a 

tömegközlekedést is használhatod vele. 
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2. Kiutazás 
Tallinn és Budapest között jelenleg nincs közvetlen repülőjárat, ezért az utazást érdemes kicsit 

körültekintőbben megszervezni. Jelenleg a legolcsóbb és viszonylag egyszerűbb módja a kiutazásnak, ha 

berlini átszállást választunk. 

3. Lakhatás 
Az egyetemnek két kollégiuma van. Az Academic Hostel egy nagyobb, régebbi kollégium közvetlenül 

az egyetem mellett. A másik pedig a belváros közelében egy újabb, kisebb befogadóképességű, ennek a 
neve Endla 4. Én az utóbbit választottam, a szobák kétágyasok és felújítottak. A két kollégium közül ez a 
bulisabb, jól felszerelt közös konyhával van és egy nagy közösségi térrel rendelkezik. A spanyol diákok 

előszeretettel választják ezt a kollégiumot, úgyhogy aki a spanyol nyelvet is szeretné gyakorolni, annak 
különösen ajánlom. A két kollégium árban hasonló, az Endla 4 havonta 237 euróba került, az Academic 
Hostel ennél valamivel olcsóbb, viszont ott nincs ingyenes mosókonyha, ha ezt beleszámoljuk, akkor már 
egy árban van a két hely. Ha valaki nem szeretne kollégiumban lakni, az albérletárak kb. a budapestivel 

egyeznek meg. 

4. Kirándulási lehetőségek 
Nagyon nagy előnye Tallinnak, hogy sok szép helyeket lehet felfedezni rendkívül egyszerűen. Az 

Ecolines és Lux Express nevű busztársaságokkal 5-10 eurós jegyekkel utazhatunk Tartuba, Rigába és 
Vilniusba. Mindhárom várost érdemes megnézni. Észtországban jó kirándulási lehetőség még megnézni 

a Rummu bányát és környékét. Valamint érdemes a mindössze kb. 80 km-re lévő Helsinkibe is átmenni. 

 

A Baltikumon és Helsinkin kívül van néhány hely, ahová a legtöbb erasmusos diák szervezett úttal 
megy. Ezeket az utakat nagyon sokat hirdetik, a Mareti nevű utazási iroda szervezi. Saját szervezésben 
természetesen a hirdetett áraknál jóval olcsóbban ki lehet jönni. Ezekről a kirándulásokról írok kicsit 

bővebben. 
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Lappföld: Ez a kirándulás szervezett úttal 340 euró, ami a kompos valamint buszos utazáson és 2 
lappföldi éjszakán kívül 2 db buszon töltött éjszakát foglal magában. Ennél sokkal kényelmesebb és 
olcsóbb, ha Helsinkiből nézünk repülőt valamelyik lappföldi városba. Én egy 6 fős társasággal Ivaloba 

utaztam 5 napra az utolsó téli naplemente idején. A repülő, a Tallinn-Helsinki kompjegy és a szállás 
összesen 150 euróba került. Gyönyörű táj, északi fény, rengeteg rénszarvas, hatalmas hó és az, hogy 

nem jön fel a nap nagyon különleges élmény volt, ha van rá lehetőséged semmiképp se hagyd ki. 
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Szentpétervár: Oroszországnak ez a része 2019 őszétől már ingyenes e-vízummal is elérhető. Ide is 
van szervezett út, 210 euróért, aminél sokkal jobban ajánlom a saját szervezést, ugyanis a két város 
között irányonként 10 euróért közlekednek a buszok, valamint a szállás sem drágább, mint mondjuk 

Budapesten vagy Tallinnban. Ez a kirándulás is garantáltan felejthetetlen élmény lesz. 
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Hajózás a Balti-tengeren: Ha valaki Helsinkibe, esetleg Stockholmba szeretne menni komppal, már 
maga az utazás is nagyon nagy élmény. Hatalmas tengerjáró hajók közlekednek a Balti-tenger partján 
lévő nagyvárosok között. Ezeken a hajókon elsősorban a finnek miatt az olcsó alkohol hatására hatalmas 

bulik szoktak lenni. Jegyvásárláshoz a következő oldalakat ajánlom: 
https://www.vikingline.fi/ 
https://www.tallinksilja.fi/etsi-matka 
Általában a finn nyelvű oldalakon lehet a legolcsóbb jegyeket venni, érdemes a hírlevélre feliratkozni. 

Tallinn-Helsinki járatra nem ritka az 5 eurós jegy. 

 

5. Oktatás 
A modern kampusz a városközponttól fél órára van busszal, gyönyörű zöld környezetben. A felvehető 

tárgyak listája és még rengeteg hasznos információ az egyetem honlapján megtalálható: 
 https://www.ttu.ee/en/ 

Sustainable Energy Sources 
A tárgy átfogó képet ad a zöld, fenntartható építményekről, fejleszti a projektszemléletet. Van néhány 
kiscsoportos munka és minden óra végén ZH. 

Fundamentals of Sustainable Transportation 
Előtanulmányoktól függően hasznos tárgy. 3 db nem túl hosszú házi feladat, egy prezentáció és egy félév 
végi ZH. 

Computer Aided Design 
Elsősorban gépészmérnököknek lehet hasznos, Solidworksben kell dolgozni. 

Construction Investments 

Építőipari beruházások: költség-haszon elemzés, nagyon sok házi feladat, kifejezetten nehéz tárgy 3 
kreditért, csak annak ajánlom, akit igazán érdekel. 
Jegyzet a tárgyhoz: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
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Estonian Language and Culture 
Aki Észtországba megy Erasmusra, annak ez kötelező. Heti egy órában természetesen nem kell nagy 
csodákat várni, néhány hasznos kifejezést, egy kis nyelvtant lehet tanulni. Valamint az órának van egy 

nagyon érdekes kulturális része is. 

Basics of Physical Movement I 
Testnevelés. 24 alakommal kell megjelenni a sportcsarnokban és részt venni valamilyen órán. Akár 

minden alkalommal lehet más sportágat választani, van pl: kosárlabda, röplabda, súlyzós edzés, 
tollaslabda, pingpong stb. Szerintem mindenki talál magának megfelelőt. Ezen kívül 3 alkalommal el kell 
látogatni valamelyik egyetemi csapat meccsére. Ez elsőre nem tűnik túl izgalmasnak, de a Taltechnek 
első osztályú csapatai vannak és nagyon magas színvonalú meccseket szoktak játszani, ilyenkor általában 
megtelik a sportcsarnok. A legnagyobb felhajtás a férfi kosárlabdacsapat körül van. Ezeken kívül még egy 
rövid online tesztet is ki kell tölteni. 

Preparaoty Course for Academic Communication in English 2: Online Grammar 

A nevéből kiderül, online angolról van szó. Aki szeretné átvenni az angol nyelvtant, annak ajánlom. 

Preparaoty Course for Academic Communication in English 1 

Könnyen teljesíthető angol nyelvtan, számomra nem volt annyira hasznos, mint az online változat. 

6. Árak 
Először is szeretném leírni, hogy tapasztalatom szerint nagyon sok ember számomra furcsa módon 

ítéli meg egy külföldön töltött félév költségeit. Miután valaki megtudja, hogy külföldön hallgattam egy 

szemesztert, az első kérdések között szerepel, hogy ki lehet-e jönni az ösztöndíjból. Szerintem ilyenkor 
azt érdemes végiggondolni, hogy itthon elegendő lenne-e ha csak a jelenleg kapott ösztöndíjaidból élnél. 
A kapott támogatás miatt a legtöbb erasmusos diáknak nem lesz drágább egy külföldi félév, mint egy 
itthoni. A szükséges kiegészítő forrást pedig hasonló módon lehet biztosítani, mint amikor itthon 

hallgatunk egy szemesztert. 

Az Erasmus pályázatban Észtország az alacsonyabb megélhetési költségű országok között szerepel, 
szerintem helytelenül. Az árak mindent összevetve 15-20%-kal magasabbak, mint Magyarországon. Ebéd 
az egyetemi menzán 4 euró, egy korsó sört szórakozóhelyen 3 eurótól lehet kapni. 

7. Összefoglalás 
Aki csak teheti, töltsön külföldön legalább egy szemesztert a tanulmányai során, biztosan nem fogja 

megbánni. Nagyon jó nyelvtanulási lehetőség, inspiráló nemzetközi környezet és rengeteg élmény. 


