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Olá, bom dia!  

Ha meghoztad már a döntést és jelentkeztél, akkor előre gratulálok életed egyik legjobb elhatározása 

volt. Ha még nem akkor pedig nem is kérdés, hogy itt az ideje kitölteni és elküldeni a jelentkezést. 

Elöljáróban szeretnék annyit elmondani, hogy sejtettem, hogy nagyon jó lesz, de most már csak arra 

tudok gondolni, hogy milyen módon, és mikor juthatnék ki megint valahova (Erasmus szakmai 

gyakorlat jövök!).   

Szállás és közlekedés 

Kezdjük talán azzal, amivel én is kezdtem miután kiderült, hogy Lisszabonban fogok tölteni 

ősszel egy fél évet! Nagyban meghatározza a közérzetünket és az élményt, hogy milyen helyre 

megyünk haza nap, mint nap (vagy éppen nem megyünk haza mert átbulizzuk az éjszakát egy 

Erasmusos buliban, vagy Madeirán túrázunk éppen). Én a Uniplaces-t (www.uniplaces.com) 

használtam, és már relatíve korán le is foglaltam a szobát április eleje környékén, ekkor még bőven volt 

választék relatíve jó áron, de később amikor visszanéztem már csak drágábban kevésbé jó szobákat 

találtam így javaslom a korai szálláskeresést. Amit a saját bőrömön tapasztaltam meg, és még úgy sem 

volt túl jó pedig előre készültem rá. hogy nem mindenhol van sajnos központi fűtés (sőt a legtöbb 

helyen nincs). A legtöbb főbérlő ezt úgy oldja, meg hogy ad valamilyen elektromos fűtőtestet, de az én 

esetemben ez azt eredményezte decemberben, hogy mivel mindenki fűtött fél óránként csaptuk ki a 

biztosítékot, mert az öregebb ház elektromos hálózata nem bírta… Nem tudom ez mennyire egyéni 

probléma, de talán ezt is érdemes figyelembe venni a választásnál.  

A következő tanácsom, ahogy azt már korábbi kiutazók is mondták, hogy minél hamarabb 

próbáljátok elintézni a bérletet, mert habár a bérlet sem olcsó még mindig jobb, mint folyton jegyet 

venni. Ennek a kitöltésében nekünk segítettek egy sablonnal az Erasmus Life Lisboa (ELL) irodájában, 

róluk illetve az Erasmus Student Network-ről (ESN) még később írok bővebben. A megfelelő papírok 

leadásával (igazolás az egyetemtől, és kérelem) sürgősségi eljárásban egy nap alatt elkészítik az 

igazolványt. Ezután kétfajta bérlettípust választhatunk az egyik a Metropolitano, ami csak a városon 

belül érvénye ez nekem mivel már elmúltam 23 éves (ez alatt jogosult valaki diákkedvezményre) ezért 

30 euró volt, míg a Navegante ami az agglomerációba (Cascais, Sintra, Costa de Caparica) is jó az 40 

euróba kerül. Az utóbbit annak ajánlom, aki komolyabban szeretne megismerkedni a szörfözéssel és 

havi többször lemenne a tengerpartra (én még januárban is szörföztem, az időjárás nem kifogás). 

 Kinti egyetem és élet 

 Az Universidade Nova de Lisboa kifejezetten Erasmus hallgatóbarát egyetemnek bizonyult a 

félév során, több más portugál egyetemen tanuló külföldi hallgatótól hallottam, hogy hiába voltak 

Erasmusos diákok az órán azt portugálul tartották és minimális segítséget kaptak angolul. Nos, ez a 

Nova egyetemről nem mondható el, és az Erasmus office-os munkatársak is mindig segítőkészek és 

kedvesek voltak. A campusról is csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, már csak esztétikailag is 

nagyon jól mutatnak a modern és a régi épületek együtt, a pálmafákról meg ne is beszéljünk… Továbbá 

egész Lisszabonban itt ehetünk a legolcsóbban egy teljes értékű menüt a kantinban 2,7 euróért több 

fogás közül választva. Ne várjunk nagy kulináris élményt, illetve a leves fél éven át keresztül ugyan az 

volt de nagy kincs lehet ennyi pénzért egy laktató menü. Ha ősszel utazunk ki akkor részt vehetünk a 

Praxe-on ami kvázi az itthoni gólyatáborral egyenértékű és egy hétig tart. Itt a frissen felvetteket és az 

Erasmusos hallgatókat csoportokba osztják és különböző feladatokat oldanak meg a hét során. 

Továbbá a hagyomány szerint a hallgatók fekete köpenyt öltenek, és ebben vannak egész héten, 

ilyenkor az egész város tele van fekete köpenyesekkel. Nagyszerű lehetőség az Erasmusos szaktársak 

illetve a helyi hallgatók megismerésére is. Továbbá az egyetem „sunset party”-t is szervez a 
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hallgatóknak, amikor a campuson belül DJ zenél és FoodTruck-okból vehetünk sört és mindenféle 

streetfood-ot. Egy szó, mint száz az egyetemi életre nem lehet panasz.  

 A kinti életritmusra és felfogásra jellemző hogy hogy mindent lazábban vesznek és a napi 

rutinjuk is el van csúszva az itthon megszokotthoz képest.  Nem ritka hogy éjfélkor állnak neki 

vacsorázni, bulizni nem indulnak el éjjel 2-3 előtt és az első metró is csak 7-kor indul el (el sem tudom 

képzelni ezt itthon). Ne nagyon várjuk, hogy a Portugálok időben érkeznének bárhova, de nincs is ezzel 

baj igazából az ottani környezetben ez minket sem zavar, az ottani élet lassabb és nyugodtabb. A 

tapasztalatok alapján ez valakinek vagy tetszik, vagy nem.  A tömegközlekedés jól kiépített több 

metróval, bár a menetrendet fél év alatt sem sikerült kiismernem, nem ritka hogy hétköznap reggel 

csúcsidőben 10 perc is eltelik két metró között. Talán ezért is késnek annyit.  Boltok tekintetében 

ugyanúgy vannak nagyobb szupermarketek és kisebb boltok is. Az én bevált helyem a Continente volt, 

de a lakótársaim például a Pingo Doce-ra esküdtek. Az árak nagyjából megegyeznek az itthoniakkal, 

amiben érezhető a különbség az a szolgáltatások, mint például a fodrász stb.  

Szórakozás és utazás 

 Az hogy ezt utoljára hagytam nem azt jelenti, hogy ez a legkevésbé lényeges téma sőt!  Ahogy 

már fentebb említettem Lisszabonban két szervezet van, ami kifejezetten az Erasmusos hallgatók 

számára szervez kirándulásokat, programokat és bulikat nem kis mennyiségben. Az egyik az ELL a másik 

pedig az ESN, mindkettőnek van egy egyszeri belépési díja, de megéri, mert nagyon jó utazásaik vannak 

és a kártyáikkal különböző szórakozóhelyekre is ingyen mehetünk be. Továbbá például az ESN és a 

Ryanair együttműködésének köszönhetően az ESN tagok 15% kedvezményt és ingyen 20 kg-os feladott 

poggyászt kapnak a repülőjegyek árából. Nekem ez többszörösen visszahozta a tagsági díjat, és ez csak 

egy kedvezmény a sok közül. Ha buliról van szó akkor Lisszabon nem fog csalódást okozni, éjszakánként 

a bulinegyed Bairro Alto szűk hangulatos utcácskái tele vannak emberekkel és az Erasmus Corner-től 

nem messze még olyan helyet is találhatunk ahol van pálinka, és a tulajdonos imádja a magyarokat.   

 Ami talán az én Erasmusos élményeimnek a csúcsa volt azok az utazások és az ország 

felfedezése. Nem hiába büszkék ennyire a nagy földrajzi felfedezéseikre, gyönyörű szigeteik vannak, 

legyen szó akár Madeiráról vagy az Azori- szigetekről. Nagyon érdekes érzés fogja el az embert amikor 

földet ér egy Balaton méretű szigeten az óceán közepén valahol Amerika és Európa között félúton. 

Most is a libabőrös leszek, miközben írom ezeket a sorokat, biztos hogy nem most voltam ott utoljára. 

Gyönyörű vízesések, zöld környezet amerre a szem ellát, meredek sziklafalak az óceán partján és 

Európa egyetlen teaültetvénye (illetve kettő van egymástól 2 kilométerre ugyan azon a szigeten). 

Madeira sem nyújt kevesebbet kicsit nagyobb és jobban kiépült, mint az Azori szigetek, de fantasztikus 

karácsonyi fényei vannak decemberben az meg hogy mindezt pólóban és rövidgatyában lehet csodálni 

már csak a hab a tortán. Még ilyen messze se kell menni Lisszabontól, nagyon ajánlom megnézni 

Belém-et, Cabo de Roca-t, Sintra-t, Cascais-t Nazaré-t a legnagyobb hullámok otthonát és 

természetesen Porto-t ahol kötelező a Portói bor megkóstolása.  Mindegyik helyről külön-külön 

legalább ennyit tudnék írni, de akkor lassan kiadhatnám könyvben is az élménybeszámolómat.   

Összegzés 

Nehéz relatíve kis terjedelemben írni az élményeimről, mert tényleg ezernyi lehetőséget rejt magában 

az Erasmus és mindenkit csak bíztatni tudok arra, hogy éljen vele mert utólag el sem tudom képzelni 

hogy valaha is megfordult a fejemben hogy ne pályázzak az ösztöndíjra. Sok szaktársam azt mondta 

hogy magyar jogászként ez nem ad sokat a szakmai előmeneteléhez, de szerintem ennél nagyobbat 

nem is tévedhettek volna. Olyan képességekkel és emberi tulajdonságokkal leszel gazdagabb amit 

talán sehol máshol nem tanulhatsz meg, nem mellesleg pedig szakmailag is sokat tud nyújtani 
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különösképpen ha a Nova egyetemről van szó. Illetve saját tapasztalatom szerint az itthoni ügyvédi 

irodák is előnyben részesítik a külföldi tanulmányokkal rendelkező pályakezdő jogászokat. Ha bármi 

kérdés merült fel benned az olvasás közben vagy valamiben tudok segíteni akkor, írj nyugodtan (és 

később ne felejts el meghívni Lisszabonba).   


