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A kezdetek 

A mobilitás szervezésében folyamatosan kaptam információkat, hogy mikor milyen dokumentumokat 

kell előkészíteni, beszerezni, kitölteni. A kinti egyetem is elküldte nekünk azokat az információkat 

amelyekre szükségünk volt. Mikor pedig kijutottunk Finnországba az ottani ügyintéző mindent 

előkészítve várt már minket, így nekünk szinte semmit se kellett intézünk. Személyi igazolványra kellett 

ügyelni, hogy nehogy érvénytelen legyen. 

lakhatás 

 A lakhatás választható volt, hogy a kinti koordinátorok keresnek nekünk vagy mi saját magunknak. 

Mikor megérkeztünk taxit küldtek értünk és az ottan mentor-hallgatókkal megnéztük a lakást, amit 

találtak nekünk. Igyekeztek jó árban, de mégis szép, tiszta, kellemes lakást találni nekünk, ez látszott is. 

Nagyon meg voltunk elégedve a lakásunkkal. 4-en voltunk ott magyarok, mind óbudaisok. Én egy 

hallgatótársammal együtt jelentkeztem Erasmusra így a lakhatásnál is annyit kértünk, hogy egy lakásba 

kerüljünk és ezt figyelembe véve kerestek/találtak/ nekünk lakást. A lakásunk az öböl partjához közel 

volt, viszont a városközponttól se voltunk messze, kb 5-8 perc séta. Az egyetem már kicsit messzebb 

volt, kb 40 perc séta. Kikeresték nekünk a helyi buszjáratot, ami nekünk a legkényelmesebb lehetett 

volna, viszont elég magas volt az ára (drágább lett volna az utazás az Egyetemig meg vissza, mint az 

ebéd napi szinten). A buszokat nem is nagyon használja senki, kisebb méretű, kb 16 fős buszokat lehet 

látni. Viszont biciklivel még a legnagyobb hidegben is közlekednek néhányan. 

Szociális élet 

A kinti egyetem készített nekünk egy „what’s up” csoportot, így már a kiutazás előtt tudtunk ismerkedni 

és kérdezni az ottaniaktól. Az utazás szervezésekor is hozzájuk tudtunk fordulni, mikor már meg volt a 

terv, hogy szerintük az úgy rendben lesz-e és segítettek, ha valamit máshogy volt érdemes szervezni. 

Véleményem szerint a finnek nagyon rendesek és kulturáltak, nagyon szabálykövetők. Ugyanakkor 

rendkívül visszahúzódók és nem csak az idegenekkel szemben, legalábbis a mindennapokban. Viszont, 

ha a természetben találkozik az ember finnekkel, akkor nagyon közvetlenek és közlékenyek, szívesen 

megkérdezik, hogy honnan jöttél és merre túráztok, esetleg tanácsot is adnak. A legtöbb finn ember 

beszél angolul, még az idősebb korosztályban is. Ha pedig egy közös tűzrakó helyen fut össze velük az 

ember akkor akár órákat is el tudnak beszélni, ugyan így egy szaunában. Illetve, ha megtudják, hogy 

magyar származású az ember, akkor rögtön megemlítik a magyar-finn rokonságot és sokkal nagyobb 

érdeklődést mutatnak, mesélnek a saját élményeikről, sokan pedig jártak is Magyarországon esetleg 

tudnak egy pár magyar szót is. A közbiztonság pedig kiemelkedően jó, az emberek általánosan sokkal 

jobban megbíznak egymásban és ettől a mindennapok sokkal kellemesebben telnek. 

Utazás 

Én egy másik hallgatótársammal együtt repülővel, egy átszállással Helsinkiben, utaztunk oda és vissza 

is. Viszont volt olyan is, aki például a saját autójával tette meg ezt az utat pár nap alatt természetesen 

(ez egyébként egy osztrák hallgató volt). Illetve a vírus miatt izgultunk, hogy nehogy lezárják a 



reptereket és/vagy töröljék a járatunkat, de szerencsére ez nem következett be. Viszont volt olyan akinek 

törölték a járatát és nem is hagyhatta el a saját országát így nem sikerült megkezdenie a mobilitását. Én 

javaslom, ha van rá lehetőség, akkor kis felárral ugyan, de a repjegyeknél lehet kötni „biztosítást” arra, 

hogy ha a vírus miatt nem tud kiutazni az illető, akkor visszafizetik a teljes összeget. Mivel a repülőjegy 

nem éppen olcsó Finnországba. 

Anyagiak és szabadidő 

Az ösztöndíj repjegyet, lakhatást, étkezést és kirándulást, tehát mindent beleszámolva a kiadásaimnak a 

2/3-adát fedte le. Az egyetem étkezdéje nagyon kedvezményes árú és jó minőségű. Bár ezt nagyban 

befolyásolta, hogy az utazás és a lakhatás is nagyon szerencsésen, olcsón jött ki. Igaz egy szobán 

osztoztunk azzal a barátommal, akivel együtt jelentkeztünk, mi 200 eurót fizettünk, míg mások pl.: 320 

eurót fizettek (3-an egy szobában) havonta, kb ugyan akkora szobáért. (utóbbi lakás közelebb volt az 

iskolához, jobban fel volt szerelve, volt saját szaunája is) Tehát én úgy gondolom, hogy az ösztöndíj 

lefedi azt a pénzmennyiséget, amely szükséges dolgokhoz megvásárlására kell. Viszont csupán 

alapszinten, tehát utazásra, bulikra esetleg néha napján ha az ember étterembe szeretne menni, akkor 

még kb az 1 harmadát hozzá kell tenni. Viszont még-egyszer mondom, hogy szerencsés voltam a 

lakhatással és az utazással, illetve mi magyarok kaptuk a legnagyobb támogatást (az országok 

fejlettségének különbsége miatt). Tehát mások kevesebb ösztöndíjból és nagyobb költségeket kellett 

kigazdálkodniuk. 

A tavaszi félévben sok télisportot ki tudtunk próbálni, volt egy sportért felelős Úr, akitől sokféle 

sporteszközt lehetett kérni, én kipróbálhattam így a crosscountry skiinget, de jégkorcsolyát és rendes 

sífelszerelést is lehetett kérni. Jégúszáson lehetett részt venni. Az öbölön keresztül nagyon jól meg 

lehetett közelíteni a környező kis-szigeteket. Ezeken nagyon sok tűzrakóhely és kunyhó van elhelyezve 

mellettük fával ellátva, hogy az emberek könnyedén tudjanak túrázni, de tudjanak tüzet rakni, ha arra 

van szükségük arra vagy kedvük. A vírus miatt természetesen a legtöbb szórakozóhely nem volt nyitva, 

viszont a szituáció mindig jobb volt, mint Magyarországon és nem igazán voltak nagyobb korlátozások.  

Egyetem és tanulás 

Az egyetemnek nagyon szép modern az épülete, benne a laborok jól felszereltek és szintén modernek. 

A finn oktatás híres arról, hogy jól osztja be az anyagiakat. Így minden héten volt valamilyen új 

fejlesztés. Vagy a laborokban vagy a közösségi helyeken, pedig már egyébként is nagyon szép és 

modern volt. Azoknak a hallgatóknak, akik ott írták a szakdogájukat, az egyetem vásárolt a témájukhoz 

megfelelő berendezéseket. Konkrétan az egyik srác egy asztali lézeres vágó-gravírozó berendezésből 

írta, egy másik lány pedig a 3D nyomtatáshoz szükséges filament újrahasznosításából és elkészítéséből, 

melyhez szintén megvásárolta az egyetem a szükséges gépeket.  

Viszont a laborban is folyamatosan érkeztek az újítások, az új berendezések, felszerelések. 

Ez a mentalitás hatotta át a tanárokat és az egész egyetemet. Az oktatásban a hallgató fejlődése az első, 

ehhez pedig fontos számukra, hogy a hallgató jól érezze magát, kényelmes kapcsolata legyen a 

tanárával, hiszen „ha könnyen megközelíthető a tanár, akkor ezáltal az ő által oktatott téma is”, mondta 



a kinti koordinátorunk és egyben több tárgyból tanárom is. Így például a hallgatók a tanáraikat mindig 

a keresztnevükön szólítják és minden problémára nyitottak, nem hesegetnek el senkit. 

The group 

A mi erasmusos félévünkben volt egy orosz, 2 cseh, 3 belga, 3 német, 8 osztrák és 4 magyar hallgató. 

Illetve a finn mentorok is szerves részét képezték a baráti társaságnak. Én úgy gondolom, hogy egy 

nagyon intelligens és nyugodt társaság voltunk. Mindenki nyitott volt mások kultúrájára. Én leginkább 

ezt emelném ki, nagyszerűek voltak ezek az emberek.

 

Egyik tó az „1000-ből”, pár nappal az után, hogy teljesen kiolvadt (Március 4.) 

 

Összegezve 

Mind tanulás szempontjából, mind szociálisan, sőt minden szempontból ez a félév nagyon sokat adott 

nekem, tényleg az életem minden területén egyfajta előrelépésnek tartom. A következő erasmusos 

mobilitásomat pedig Belgiumba intézem már most a következő félévemre. 

 

 

  


