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  Lisszabonban, az ISCTE-IUL (helyiek szava járása szerint „iskte”) nevű egyetemre jártam 

erasmusosként, itthon a Károlin emberi erőforrások szakosként, kint vegyes szakosként :D  

Sajnos mivel a Károlin a közgazdasági szakok még újaknak számítanak, így nincs sok 

közgazdasági tárgyakat tanító külföldi egyetemmel kapcsolata – vagyis az ISCTE-n volt olyan, 

de nekünk nem volt szabad a portugál diákoktól elvenni a helyet -, de ennek ellenére nem 

bántam, mert tanultam izgalmas dolgokat.  

Erasmusra jelentkezés előtti dilemma 

Ha már azon gondolkoztok, hogy menjetek-e Erasmusra, már nincs is értelme tovább 

gondolkozni, a válasz egyértelműen az igen. Nekem nővérem ment Lengyelországba pár éve 

egy félévre és ő mondta, hogy biztosan megéri, akkor is, ha nem olyan jól alakul, de a 

valószínűbb az, hogy nagyon-nagyon jól fog és rengeteg dolgot megtanulsz közben saját 

magadról, amit előtte nem is gondoltál volna. Személy szerint, a családom otthoni melegéből 

kiutazni három hónapra Európa legnyugatibb országába, 3000 km-el arrébb, eleinte nagyon 

félelmetes volt. Nem hittem volna magamról, hogy végig boldogulni fogok, vagy hogy nem 

fog elviselhetetlenül hiányozni az itthoni élet. Pedig így lett. Megtanultam főzni, előre 

gondolni, rendet tartani magam körül, nyitottabbnak lenni, azt, hogy ha magabiztosnak 

mutatom magam, akkor egy idő után azzá is válok, valamint nem utolsó sorban azt, hogy 

hogyan lehet megoldani, hogy ugyanolyan jól működjön egy kapcsolat, ha épp pár ország 

elhatárol minket egy hosszabb időre. 

Így visszatekintve nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem, hogy sikerült, de közben 

nagyon jól is éreztem magam az idő nagy részében. 

Ország és város kiválasztása 

Az országok és azok városai közül való választásnál először is érdemes utána nézni, hogy 

mennyi pénz elegendő egy-egy városban a megéléshez összehasonlítva Magyarországgal, 

hogy milyen a kultúrája, a város kinézete, hangulata, az emberek, hogy mások mit mondanak 

róla (rengeteg videó van ilyen témában youtube-on). Nekem egyértelműen az volt az első 

támpont, hogy mediterrán hely legyen, valamint, hogy új hely legyen számomra. 

Lisszabonról rengeteg jót hallottam, van óceán partja, de közben főváros lévén bulihelyeket, 

kávézókat, éttermeket is meg lehet találni, valamint az Erasmusos hallgatók érdekei eléggé 

központban vannak. Nem véletlenül egyre több a turista és a külföldi tanuló – az utóbbi egy 

évben 5 magyar ismerősöm is ezt a várost választotta.  

Természetesen nem csak a kedv szerint kell választani, nagyon fontos a pénz is, hogy 

mennyit szánunk a félévre, vagy hogy esetleg szeretnénk-e kint diákmunkát végezni, mennyi 

dologra lesz elegendő az ösztöndíj és hogy drágább-e a kinti élet, mint amit itthon 



megszoktunk. Lisszabonról elmondható, hogy drágább, mint Budapest szállás, közlekedés és 

éttermek terén például. Ha főz az ember, Lidl-ben vásárol (igen, van Lidl!!) és előre gondol, 

akkor kivitelezhető. Nem beszélve arról, hogy nekem nagyon jól jött, hogy az egyetemen volt 

menza, 2,7 euróért kaptam egy levest, választható másodikat, választható desszertet és 

innivalót, amik mindig nagyon finomat voltak és pont elegek. Heti háromszor tudtam ott 

enni, amúgy főztem, vagy egyszer-kétszer egy hónapban étteremben ettem.  

Ha már elnyerted az ösztöndíjat 

A kiutazás előtt egy évvel már nézz szállásokat! Nagyon fontos, mivel Lisszabon egyre 

népszerűbb és a szállások terén nagyon drága. Valamint könnyen átverhetnek, mert az 

ingatlan ipar számít a legfeketébb üzletnek talán egész Portugáliában, de Lisszabonban 

biztos. A legjobb, ha van ismerősöd, aki előtted már lakott kint valahol és tud ajánlani 

szállást, akár a sajátját, de ha nincs ilyen, akkor mindenképp az olyan szállásokat kell nézni, 

amelyek verified jelzéssel el vannak látva a szálláskereső oldalakon, tehát az oldal 

alkalmazottai elmentek ellenőrizni személyesen és megerősítették, hol valóban létezik és úgy 

létezik a hely, ahogy mondják.  

Fontos, hogy hol helyezkedik el a városban a szállás – Lisszabon no-go zónáinak Indentente-t 

és Martim Moniz-ot mondják, amit meg tudok erősíteni, ott láttam a legtöbb gyanús embert, 

valamint drogosokat és prostituáltakat, de alapjáraton ugyanúgy kell figyelni az értékeinkre, 

mint itthon. 

A nagyon zsúfolt helyeken viszont fokozottan figyelni kell, az Erasmus cornernél főképp, ott 

rengeteg erasmusos diák telefonját ellopták. 

 

A repülőjegyeket is jó előre megvenni, mert egyre drágábbak, ahogy a kiutazás időpontjához 

haladunk. Általában átszállás nélkül meg tudjuk venni a jegyet, de én például átszállással 

utaztam a Brussel airlines-zal, ami szerintem a legjobb légitársaság az árait és a felvihető 

csomagokat is tekintve.  

 

Szerintem nagyon fontos, hogy legyen buddy-d! Nekem nagyon sokat segített, hogy már a 

repülőtéren is ott várt és elkísért a szállásomra, elkísért bérletet venni, ami egy elég 

összetett folyamat, hiszen először egy kétórás sort kell kivárni, hogy az igazolvány képedet és 

az adataidat felvegyék, majd pár nappal később visszamenni az elkészített csipes kártyáért, 

amire utána pénzfeltöltéssel lesz havi bérleted. Sok buliról is ő értesített és általa sok 

portugál emberrel tudtam beszélgetni és jobban megérteni pár szokásukat, nem utolsó 

sorban pedig sokkal könnyebben vettem az akadályokat a portugál nyelv tanulásakor tudva, 

hogy volt egy helyi, portugál barátom. 

 

Kiutazás előtti teendők 
 

Írtam egy listát, hogy mik a legfontosabb dokumentumok és elintézni valók, mielőtt 

kiutazom. Természetesen a legfontosabbak az Erasmus iroda által megkövetelt 

dokumentumok, amik nélkül nem is tudnánk kiutazni. Érdemes megfogadni az általuk adott 

tanácsokat, amik az időben elkezdett ügyintézést illeti, mert sosem tudhatjuk, hogy mikor 

feledkezünk meg valamiről, vagy milyen gyorsan oldódnak meg a problémáink. Az ISCTE-IUL-



ról elmondható, hogy időben, pontosan és elegendő információt adnak a kiutazás előtt, 

valamint az ügyintézőjük is nagyon kedves és segítőkész, aki hamar válaszol. A 

tárgyfelvételnél gyorsan és időben kell kiválasztani a megfelelő tárgyakat, egyrészt azt 

figyelembe véve, hogy melyik fajtákat vehetjük fel (ezt először nekem kicsit bonyolult volt 

megértenem), valamint hogy meglegyen a minimum 15 kredit. Én három tárgyat vettem fel 

összesen, egy nyelvi órát, és két szociológiához legközelebb állót, mindhárom 6-6 kredites. 

  Kint létem alatt már adódtak problémák a határidőket illetően, általában az segített, ha 

személyesen kerestem fel az embereket, az e-mail-ekre nem igazán válaszoltak egyből. 

Valamint azt is furcsállottam, hogy a félév elején az egyik tárgy tanára nem jelent meg két 

hétig és semmi értesítést nem kaptunk arról, hogy miért és meddig lesz ez így. A buddym 

szerint ez szokványos, hogy ott néha semmi előjel nélkül elmaradt egy-két óra. 

 

Deviza bankszámlát is nyitottam, amire az ösztöndíjamat kaptam, valamint azzal tudtam 

készpénzt felvenni, ami szükséges volt, mert a kisboltokban és a minden hétvégén 

megtartott vásárokban csak azzal tudtam fizetni. 

 

Portugál sim-kártya: az ELL-tól (Erasmus Life Lisboa) nem csak az ELL kártyát, amivel a 

programokra és utakra mehettem, hanem sim-kártyát is igényeltem, amivel korlátlan 

internetem lett. Így a Combo Pack-et vettem meg, amiben 25 euróért volt ugye az erasmus 

card, a sim-kártya, de ingyenes programok, sport lehetőségek, utak és különféle 

kedvezmények is. Akinek már itthon is van nete, annak működni fog kint is, de nekem nagy 

segítség volt. Wi-fi amúgy a legtöbb helyen van, de a tájékozódás miatt feltétlenül szükséges, 

hogy legyen interneted a városban mindenhol. 

 

Amiket máshogy csináltam volna 

 
- Nem pakoltam volna olyan sok ruhát (tényleg csak azt vidd, amit itthon is hordasz, 

valamint ami valóban fontos)  

- Nem ebben a félévben mentem volna ki, hiszen itthon ez volt a legnehezebb félévem, 

így alaposan megnehezítettem magamnak az életemet az összesen 12 tárgy 

teljesítésével, melyek közül 9 otthoni volt, főleg joggal kapcsolatos témákkal, amik 

számomra nehéznek számítanak 

- Nem csak az ELL (Erasmus Life Lisboa), hanem az ESN (Erasmus Student Network) 

erasmusosoknak programokat szervező szervezethez is regisztráltam volna, mert úgy 

többféle lehetőség közül is szemezgethettem volna 

- Kicsit bánom, hogy nem mentem ki januárban még pár hétre, hogy a kint szerzett 

barátaimmal együtt még utazgathassak, de ez igazából a nehéz, még január második 

felében és februárban levő itthoni vizsgáim miatt lett így 

Amiket imádtam Lisszabonban 

Igazából meglepően kicsi és aranyos maga a város, mert ha elindultam sétálva, csak hogy 

felfedezzem, mindig olyan helyre lyukadtam ki, amit már láttam korábban. Nagyon bonyolult 

utcai struktúrája van, hiszen ahogy mondják, így nehezebb volt feljutni az ellenségnek a 



várhoz, ami viszont csak száz éve van meg nekik, hogy „ősibbnek”, értékesebbnek tűnjön a 

város mások előtt. Rengeteg nagyon izgalmas történetet rejteget magában a város, a free 

walking tour-okon hallott sztoriktól nevettem, elcsodálkoztam és elrettentem. Szinte minden 

falon van graffiti, ami az új, modern művészetet mutatja, de a nagyon szép és aranyos 

csempés házak is mindenhol megtalálhatóak, amik azt az igazi Lisszabonos feeling-et 

megadják 😊 Amit csak akartam, megtaláltam Lisszabonban, tudtam még október végén is 

strandolni, bulizni is lehetett bőven, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, igaz barátot 

is találtam, és az egész mediterrán, pálmafás, decemberben is 18 fokos Lisszabon a szívembe 

lopta magát 😊 Portugália gyönyörű, Lisszabonból pedig a bérleteddel eljuthatsz 

lélegzetelállító oceán partokra, Európa legnyugatibb pontjára is, Cabo de Roca-hoz, ahol a 

200 méteres szikla tetején a lábad alatt látod az óceánt és ha elég messzire nézel, 

odaképzelheted New York felhőkarcolóit. De ez csak az egyik látogatnivaló a többszáz közül. 

 

Remélem, hogy meghoztam a kedved az Erasmushoz és jó tanácsokat adtam.  

Sok sikert, és jó szórakozást! 

 


