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A 2019/20/1 félévben Madridban töltött nemzetközi mobilitásunk alatt szerzett
tapasztalatainkat és élményeinket szeretnénk bemutatni ebben a nem kimondottan rövid, ám
remélhetőleg kellően informatív beszámolóban nektek, leendő Erasmus-os hallgatóknak. A
madridi székhelyű Universidad Rey Juan Carlos (Rey Juan Carlos University) egyetemre
nyertünk felvételt a 4. félévünkben, így az 5. félévünket kint tölthettük.
Akiket csak a lényeg érdekel röviden, tömören: ugorjon az Összefoglalás részhez.

Kiutazás
Madridba legkönnyebben és legolcsóbban fapados járatokkal
lehet kijutni. Jókor foglalva egészen nevetséges árakon lehet
megkaparintani repjegyeket. Mi egészen konkrétan 13€-ért
mentünk ki Madridba, bécsi indulással, de budapesti indulással
is sikerült kifognunk jegyeket 50€ alatt (csak az odaút).
Érdemes lehet kint ESN kártyát igényelni, ugyanis komoly
kedvezményeket kaphattok a Ryanair áraiból, ami akár már 1
út alatt megtérülhet (erről később).

Madrid – a város és az emberek
Madrid gyönyörű és nagyon biztonságos. Az utcák tiszták és rendezettek, tele van a város fákkal
és parkokkal, a tömegközlekedés elképesztően jól szervezett és modern, az emberek pedig
furcsák…
Igen, mi sem értettük a barátaink szavait, mikor azt
mondták: „a spanyolok furcsák”. De tényleg
azok. A legtöbbjük nem barátságos a külföldiekkel,
legalábbis a spanyolul nem beszélő külföldiekkel.
Sajnos az angol nyelvet még hallásból sem ismerik
és nem is akarják megtanulni, egy kicsit sem. Se a
belvárosi pénzváltóban, szupermarketben sőt, még
a reptéren se beszélik az angol nyelvet. Aki esetleg
beszél is valamit, az szörnyen nehezen érthető
spanyolsággal teszi azt. Szerencsére a fiatalok
között látható némi javulás e téren, de ez egy
hosszú folyamat lesz.

Retiro Park

A
tömegközlekedés
elképesztően jó. Összesen 13
metróvonal és számos „hév”
vonal található a városban, ami
teljesen lefedi a bel- és külvárosi
részeket is, így kvázi nincs
szükség más tömegközlekedési
eszközre. A diákok havi 20€-ért
használhatják korlátlanul ezeket
a járműveket, amelyekre egy
plasztik kártyával (abono joven)
Egy meccs a Santiago Bernabeuban
lehet felszállni. Ezt érdemes
megrendelni még a kiutazás
előtt, ugyanis hatalmas sorok szoktak lenni a félév elején az irodákban.
Madrid építészete és „természetközelisége” nagyon hangulatossá teszi az ottlétet. A
belvárosból sok helyen ki vannak tiltva az autók, ami egy nagyon jó dolog – főleg ha ott laktok.
Mi fél év alatt sem jártuk be Madrid összes részét, de amiket láttunk, azok teljesen lenyűgöztek
minket.

A diákéletet segítő szervezetek és csoportok
1. Citylife Madrid
A Citylife Madrid egy, az egyetemtől független diákszervezet akik speciálisan a külföldről
érkező hallgatókat segítik az első néhány hétben vagy akár később is. Ők segíthetnek lakást
találni, bankszámlát nyitni, SIM kártyát szerezni, az abono joven-t – vagyis a havi
diákbérletedet előre megrendelni vagy bármilyen más általános vagy speciális problémában.
Szerveznek utazásokat is, de ezek nem mindig a legjobb ár-érték arányú opciók (erről később).
2. ESN
Az ESN az egyetemi hallgatóság által kezelt szervezet, akik hasonlóan működnek, mint a
Citylife Madrid. A legfőbb különbég az, hogy az ESN kártyáddal (€10) 15% kedvezményt
kapsz a Ryanair repjegyeiből és 1 ingyenes 20kg-os poggyászt is feladhatsz.
3. Egyéb szervezetek, pl. BeMadrid
Hasonló profilú szervezetek, mint az első kettő rengeteg van. Ezek leginkább utazásokat és
kirándulásokat szerveznek.

Lakásvadászat
Lakást szerezni nem kimondottan nehéz Madridban, ha jó előre felkészültök. Nagyon fontos:
Előre ne utaljatok pénzt senkinek közvetlenül, amennyiben nem láttátok élőben a lakást!
Sok rémtörténetet hallani lehúzott diákokról és szörnyű állapotban lévő lakásokról, azonban
ezeket könnyű elkerülni ha oda figyeltek.

A legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a lakásbérlésnek a lakásközvetítő cégeken
keresztüli foglalás. Ilyen cégek például: Spotahome, Uniplaces, Erasmusu, stb. Ezeknek a
szervezeteknek általában van egy plusz költsége (jutalék), de a biztonság érdekében ezt sajnos
muszáj bele kalkulálni az árba (kb. 100€-400€ cégtől és lakástól függően).
Ezek a cégek videókkal, képekkel és hosszú leírásokkal mutatják be az adott lakásokat, vagyis
biztonsággal lehet foglalni látatlanban is rajtuk keresztül. Amennyiben valami mégsem
stimmel a lakással, általában 48 órán belül jogotokban áll elállni a beköltözés után (ha valami
tényleg eltérő a neten látottaktól).
Mi a Spotahome-n keresztül foglaltunk egy stúdió apartmant ketten, a belváros kellős közepén
(közel a Puerta del Sol-hoz). Az ára ennek kb. 1000€ volt havonta rezsivel, ami a belvárosban
egy egész jó árnak tekinthető.
Lakásárak nagyságrendileg, havonta:






stúdió apartman a belvárosban: 900€-2000€
stúdió apartman a külvárosban: 700€-1500€
szoba egy shared flat-ben, belvárosban: 500€-800€
szoba egy shared flat-ben, külvárosban: 300€-600€
kollégiumi szoba az egyetemnél: 600€-850€

Tipp: lakást, szobát a belvárosban foglaljatok,
ugyanis csak így fogjátok megtapasztalni a város
igazi arcát. Igaz, a suli akár 40-60 percre is lehet
tőletek, de ez még mindig jobb, mint kintről beutazni
ugyanennyit a suli után, pl. találkozni másokkal.
Azok akikkel mi beszéltünk és a külvárosban foglaltak szállást maguknak, mind megbánták és
többen a félév közben módosítottak is ezen.
Még egy opció lehet kiutazni a félév előtt Madridba (valamilyen olcsó fapados jeggyel) és
személyesen lakást keresni. Ezzel szintén elkerülhetitek a kényelmetlen és veszélyes
szituációkat.

Az egyetem és a tanulás – Universidad Rey Juan Carlos
Az egyetem a belvárosból kb. 40-60 perc alatt érhető el, ami soknak tűnhet, de a jól kialakított
metró hálózatnak köszönhetően nagyon egyszerű az odajutás. Az Óbudai Egyetemnek a
Vicálvaro campussal van kapcsolata, így természetesen mi is oda jártunk.
Maga az épület teljesen rendben van, ha minden igaz a ’90-es években épült, tehát relatív
modernek is mondható. Fűteni nem szeretnek – télen sokszor hidegebb van bent, mint kint.
Mondjuk ez nem csak az egyetemen van így.

A könyvtár hatalmas és nagyon jó hely a tanulásra.
Vannak „kibérelhető” szobák, ahol nagyon jól lehet
csoportosan dolgozni, de vannak számítógépek és
természetesen Wifi is, ami nagyon gyors és mindig
elérhető volt (az egész egyetem területén).
A termek inkább hasonlítanak egy középiskolás
tanteremre, de ez a csoportok száma miatt van így, ugyanis
nem jár egyszerre 40-50 hallgatónál több az órákra.
Minden terem projektorral szerelt, amit a tanárok
rendszeresen használnak – a hallgatók pedig
notebookokat. Kb. a hallgatóság 90%-a jegyzetel
notebookba vagy tabletbe és ezt a tanárok ”el is várják”,
mivel sokszor van olyan órai feladat, amihez kell
használni ezeket az eszközöket.
Sok tantárgy hallgatható angol nyelven, ami előny – főleg
kereskedelem és marketing, illetve gazdálkodás és
menedzsment szakosok számára kínálnak angol nyelvű tárgyakat. A tanárok elvárják az órai
aktív részvételt és a csoport munkát, beadandókkal/prezentációkkal kiegészítve. Nekünk
minden órán kellett csoportosan dolgoznunk sőt, valahol ez adta a félév végi jegyet. Egyéb
esetben is minimum 30-40%-ban beleszámít a félév végi jegybe az órai munka.
Az egyetem könyvtárának egy része

A spanyol „barátságtalanság” itt is látszik (tisztelet a
kivételnek), ugyanis a csoportok vagy csak külföldi
diákokból vagy csak spanyol diákokból állnak. Ez talán jobb
is, a spanyolok egymással csak spanyolul hajlandóak
beszélni, még ha több külföldi diák is van az adott
csoportban.
A tanárokról elmondható, hogy míg a fiatalabbak nagyon jól
beszélik az angolt (persze erős akcentussal), addig az
idősebb oktatók inkább ”Spenglish”-t beszélnek – vagyis az
angol és a spanyol keverékét, ami szörnyen nehezen érthető
és értelmezhető. Ettől függetlenül a legtöbb tanár szereti az
Erasmus-os hallgatókat és segítenek minden problémában
ha úgy adódik.
Összességében a követelmények magasak, amit csak
tovább nehezít a nem anyanyelvű oktatás. A vizsgák
Egy átlagos óra az URJC-n
„multiple choice” rendszerűek, ami általában 10 kérdést
takar. Jó válasz: +1 pont, rossz válasz: -1 pont, sikeres
vizsga: 5 ponttól. Nem ritkán egy kérdés akár fél A4-es oldal is lehet, vagyis nagyon oda kell
figyelni, mit válaszolunk – főleg azért mert a vizsgaidőszakban csak egy vizsgaidőpont van
tantárgyanként, a pótvizsga pedig fél évvel később.
Sokan érkeztünk azzal a tudattal, hogy a dél-európai oktatási rendszer laza és könnyen
teljesíthető. Sajnos ez nincs így ezen az egyetemen. Ugyanezen a véleményen voltak más
nemzetek hallgatói is.

Pénzügyek
Az Erasmus ösztöndíj mértéke -amikor ez a beszámoló íródik- 470€/hónap, míg a Campus
Mundi ösztöndíj mértéke 210.000 Ft/hónap. Mivel mi az utóbbi ösztöndíjat is elnyertük, így a
210.000 Ft-os összeggel kapcsolatban írunk most.
Ez a pénz sok mindenre elég lehet kint, ha ügyesek vagytok. Mi ketten közösen béreltünk egy
belvárosi (stúdió)lakást, havi kb. 1000€ összegért rezsivel együtt vagyis fejenként kb. 45.000
Ft maradt egyéb kiadásokra.
Az élelmiszer árak magasabbak, mint otthon. Általánosságban elmondható, hogy a budapesti
árakhoz képest Madridban 20-30%-kal drágábbak az élelmiszerek és napi cikkek.
Természetesen ez termékektől függően változó – van ami jóval olcsóbb és van ami jóval
drágább, mint otthon. Illetve, ehhez hozzá tartozik az is, hogy általában a belvárosban
vásároltunk, ami megint egy fontos tényező az árakat illetően.
A szórakozás és szabadidős tevékenységek is változóak. Egy havi diák kondibérlet kb. 20€
körül mozog a belvárosi, konditerem-láncok termeiben, míg egy belépőért a
szórakozóhelyekre 12€-20€ -t kérnek el, ami jó esetben tartalmaz egy italt is. Az utóbbit meg
lehet úszni olcsóbban is, különböző kedvezmények és akciók kihasználásával.
Egy biztos, mindenképpen ki kell egészíteni az ösztöndíjat valamilyen formában, ugyanis nem
lesz elég az a mindennapokra. Ez még a Campus Mundi ösztöndíjra is értendő, de főleg az
Erasmus ösztöndíj esetén. Nagyon változó, és sok tényezős a képlet, de kb. 700€ és 1000€
közötti összeggel kell készülni egy hónapra Madridban, 2019-ben (mindent egybe véve,
fejenként).
A lakás árakról már feljebb írtunk.

Szabadidő, barátok, utazások – magyarán: ERASMUS
Végezetül pedig a lényeg: amiről szól és szólnia kellene az Erasmus-os félévnek.
Rengeteg barátságot, kapcsolatot fogtok kint
kötni másokkal, ami akár az egész életeteket is
megváltoztathatja. Ne aggódjatok amiatt, hogy
barátok nélkül maradtok, ugyanis mindenki így
érez az elején – pont ez fog titeket összehozni
másokkal. Legyetek bátrak, kérdezzetek,
beszélgessetek, szervezzetek nyitóbulikat vagy
csak igyatok egy jó Tinto de Verano-t a 100
Montaditosban (thank me later 😉).
Rengetek módon el lehet tölteni a szabadidőt
Madridban és azon kívül is. Mi a pénzünket
Lisszabon
inkább utazásokra költöttük, így jártuk be:
Toledo-t, Mallorca-t, Lisszabon-t és Porto-t is. Korábban említettük, hogy nem feltétlen éri meg

foglalni utazásokat különböző szervezetek rendezésében. A repjegyek Madridból elképesztően
olcsók lehetnek különböző helyekre Spanyolországban és az országon kívül is.
Mallorcán még szeptemberben és októberben is simán lehet fürdeni a tengerben, a repjegy
árak pedig kb. 30€-40€ környékén megállnak (retúr!).
Portugália is közel van, ide vonattal és
busszal is lehet menni, de természetesen
opció lehet a repülő is, szintén hasonló
árakon, mint Mallorcára. Aki esetleg
Marokkót vagy más „egzotikusabb” helyet
szeretne felfedezni, szintén kifoghat extrém
olcsó repülőjegyeket.
Utazzatok ti is! Együtt olcsóbb és sokkal
emlékezetesebb is a túra, higgyétek el: soha
nem fogjátok elfelejteni ezeket az utakat.
Életünk egyik legjobb utazása: Mallorca

Összefoglalás
Dióhéjban: Madrid szép és biztonságos, ahol nem feltétlenül fogod megértetni magad angolul,
de az hola, gracias és adios szavak könnyen megtanulhatók 😉. Az egyetem nehezebb, mint
amire számítottunk eredetileg és a tanárok is furcsa angolt beszélnek. Az ösztöndíjon kívül
készülj még plusz pénzzel, ugyanis szükséged lesz rá. Lakást csak a belvárosban foglaljatok,
ha tényleg jól szeretnétek magatokat érezni. Ne lepődjetek meg a furcsa nyitvatartásokon:
boltok éjszakába nyúlóan nyitva, de reggel 10 előtt még a fű sem nő. Utazzatok és kössetek
életre szóló kapcsolatokat!
Az Erasmus egy csodálatos lehetőség az életetekben: használjátok ki!

„Erasmus is not a year in one life but a life in one year.”

