
Lipcse 2015 

 

Majoros Zsanett vagyok a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves történelem-

némettanár mester szakos hallgatója. A tavaszi félévemet az Erasmus+ program keretén belül 

Lipcsében az Universität Leipzig vendéghallgatójaként töltettem el. Az egyetemünkről 

jómagam vagyok az első vendéghallgató, úgyhogy mint úttörő, szeretném megosztani 

tapasztalataimat és élményeimet a következő oldalakon.  

 

Lipcse és környéke 

Lipcse Szászország észak-nyugati csücskében található. A várost Magyarországról a 

legegyszerűbben vonattal – drezdai átszállással – közelíthetjük meg. A jegy ára Budapesttől --

Drezdáig kb. 40 euróba, Drezdától Lipcséig pedig kb. 17-20 euróba kerül. Lipcsében a 

közlekedés egyszerű, minden megállóban térképes tájékoztató van elhelyezve a város 

közlekedési hálózatáról. A városban nem olyan sok nevezetesség található 

(Völkerschlachtdenkmal, Thomaskirche, Nikolaikirche, Altes Rathaus, Neues Rathaus, kisebb 

kastélyok, Red Bull aréna, Panorama Tower)  viszont cserébe számtalan múzeumba és 

kiállításra látogathatunk el, ezenkívül minden talapaltnyi szabad területen egy-egy park terül 

el (a két legnagyobb belvárosi park a Leipziger Auwald és a Johannapark), ahol kellemesen 

eltölthetjük szabadidőnket. A városban és környékén rengeteg tó található, ahol a hidegebb 

hónapokban is mindig várja valamilyen program az odalátogatót. A három legnagyobb tó a 

városban: Cospudener See (Cospi), Kulkwitzer See, Markleeberger See). A tavakon lehet 

strandolni és különféle vízi sportokat űzni. Lipcsében minden héten van valamilyen 

programsorozat (pl. komolyzenei, könnyűzenei, különböző fesztiválok, könyvvásár stb.), így 

unatkozni igazán nem lehet, ráadásul Lipcse „egyetemváros” így a diákélet mindig pezseg.  

Az UniCarddal (részleges információk lentebb) beutazhatjuk Lipcse 60km-es körzetét. 

Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, hiszen rengeteg szép helyre el lehet jutni. Pl. 

Merseburg, Halle, Torgau stb.. Egynapos utazásokra kiváló a Sachsen Ticket (Deutsche 

Bahn), mely kb. 25 euróért korlátlan utazást nyújt az adott napon Sachsen, Thüringen és 

Sachsen-Anhalt területén. Érdemes élni ezzel a kedvezménnyel, hiszen így elég olcsón 

ellátogathatunk a szomszédos tartományok városaiba - pl. Erfurt, Weimar, Jena - és Sachsen 

egyéb régióiba is mint pl. Drezda vagy Sächsische Schweiz.  

Hosszabb utakra ajánlom a Meinfernbus-t, viszont ha nem a kiinduló vagy érkező állomásról 

indul a busz, hanem „jön” valahonnan, akkor egy kis késésre kell számítani. De még így is 

megéri, ugyanis viszonylag gyorsan és olcsón el lehet jutni Németország bármely pontjába 

(pl. Lipcse-Berlin 8 euró!). Jegyet online lehet foglalni.  

 

 

 



Az egyetemről 

Elsőként fontosnak tartom megemlítni, hogy az oktatás színvonala nagyon jó és egy kicsit 

magasabb mint itthon. Az előadások nagyon élvezetesek és nyitottak, azaz bármilyen „külsős” 

személy részt vehet rajtuk. Az előadások és a Sprachzentrum órái (legalábbis a latin)  a „fő” 

kampuszban vannak (Universitätstrasse 7), a történelmi szemináriumok a Beethovenstrasen 

(körülbelül 15 perc séta az Universitätstrasseról). Továbbá ebben kampuszban találhatóak a 

tanszékek és az Erasmus koordinátor is. A Studienkolleg Sachsen órái egy harmadik helyen 

vannak. Nem kell megijedni kapunk térképet, mellyel könnyen oda lehet mindenhová találni. 

Szinte minden kampuszon vagy kampusz közelében (kivéve pl. Studienkolleg Sachsen) 

található Cafeteria (Büfé) és Menza. Körülbelül 3 euróból már bőségesen meg lehet ebédelni, 

ami olcsónak számít a többi étteremhez képest. Fizetni az UniCarddal kell, melyet ott helyben 

lehet feltölteni pénzzel. Az egyetemhez több könyvtár is tartozik. A történelem szakosok 

főként az Albertinát használják, mely a Beethovenstrassen található. A könyvtárban lehetőség 

van internethasználatra. Az egyetemen mind a tanárok, mind a diákok rendkívül segítőkészek.  

Az egyetem diákszervezetei (pl. Wilma), mindig szerveznek valamilyen programot, melyen 

érdemes részt venni: pl. kirándulásokon, workshopokon (pl. hogyan írjuk meg beadandó 

dolgozatunkat stb.) és természetesen bulikon. A Buddy rendszer is elég jól működik, az én 

„személyes segítőm” tényleg mindenben a segítségemre volt.    

 

Nyelvkurzusok 

Az egyetemen a Studienkolleg Sachsen szervez ingyenes nyelvkurzusokat Erasmusos diákok 

részére. Többféle kurzus indul (pl. tudományos szaknyelv, írásfejlesztés stb.) melyekből 

bármennyit fel lehet venni. A nyelvkurzusokra való beiratkozás személyesen történik érkezési 

sorrendben, úgyhogy ajánlatos a beiratkozási időpont előtt már órákkal előbb ott lenni. 

(Legalábbis 2015 tavaszi szemeszterében még így működött). A kurzusok egyenként 3 

kreditet érnek.  

 

Az első nyelvkurzus 

A szemeszter előtt indul egy 3 hetes nyelvkurzus, melynek díja 100 Euró. A kurzus délelőtti 

nyelvórákból és délután programokból áll pl. városnézés, különféle előadások, találkozás az 

egyetemi koordinátorral stb.. A program végén van egy drezdai kirándulás, az utolsó napon 

pedig egy éttermi ebéd. A kurzus indulása előtt szintfelmérő tesztet kell írni. Amennyiben 

nem megterhelő a díj, mindenképpen javasolnám a részvételt, nemcsak a nyelvfejlesztés és az 

érdekes programok miatt, hanem azért is, mert itt lehet leggyorsabban barátokra, ismerősökre 

szert tenni. A kurzus 3 kreditet ér. A nyelvórák a Studienkolleg Sachsen-ben vannak, melyet 

villamossal, vagy gyalogosan (amennyiben valaki a belvárosban lakik) lehet megközelíteni. 

Ezt az információt azért tartom fontosnak, mert az UniCard csak a szemeszter hivatalos 

kezdésétől érvényes, azaz az előkészítő nyelvkurzus alatt még nem, így utazási költséggel kell 

számolni. Egy darab villamosjegy 1,80/2,50 Euróba, a hetijegy pedig 23,70 Euróba kerül. 



(Annak aki, szeret biciklizni, ajánlatos beszerezni egy kerékpárt kb. 40 Eurótól lehet már 

kapni.) 

 

Közlekedés 

A város nagyon jó közlekedési hálózattal rendelkezik (villamos, busz, s-bahn, troli), viszont a 

járatok átlagosan 10-15 percenként követik egymást, szóval ajánlatos pontosan tájékozódni a 

menetrendekről. Az éjszakai busz óránként indul (1.11, 2.22, 3.33). Az éjszakai közlekedés és 

a kampuszok távolsága miatt fentebb is említettem hasznos lehet egy kerékpár beszerzése. 

(Bár nekem nem volt és így is elég jól elvoltam.) Lipcsében rengetegen közlekednek 

kerékpárral, a kerékpáros infrastruktúra elég fejlett (kerékpárutak, kerékpártárolók, 

kerékpárszállítás járműveken). 

 

Általános és egyetemi ügyintézés 

Először is fontosnak tartom megosztani azt a tényt, hogy a német ügyintézés nem egy 

egyszerű dolog, de nem kell megijedni, kis gyakorlással az ember könnyedén kiigazodhat a 

bürokrácia útvesztőiben. 

Beiratkozás 

A beiratkozáshoz (Immatrikulation) már a kiutazás előtt is elég sok papírmunkát el kell 

végezni, de az egyetem minden információt elküld ezzel kapcsolatban, úgyhogy nehézséget 

nem fog okozni. Egyébként azt tanácsolom, hogy lehetőleg minden a határidő előtt már egy-

két nappal legyen leadva. A beiratkozást az én esetemben Frau Christiane Schmidt intézte, aki 

nagyon segítőkész, mindig minden levélre, problémára készségesen válaszolt. A 

LEGJELENTŐSEBB információ az az, hogy van egy regisztrációs díj, amit be kell fizetni. 

Ennek a díjnak az összege kb. 190-200 Euró. Ezért cserébe kapunk egy „diákigazolványt” 

úgynevezett UniCard-ot, mellyel az egész szemeszterben használni lehet a városi és a lipcsei 

régió (kb. Lipcse 60 km-es körzete) közlekedését. Továbbá ezen kártya egyben a 

könyvtárjegy is, illetve lehet rá pénzt tölteni és így mint fentebb már említettem 

fizetőeszközként is ez szolgál az egyetem kantinjaiban. Nagyon fontos, hogy a félév elején 

meg kell jelenni a személyes beiratkozáson is.  

A nem beiratkozással kapcsolatos ügyintézést, - például Learning Agreement stb. - a tanszéki 

erasmus koordinátor végzi: Frau Stefani Wiehl.  

 

Szállás 

A szállást érdemes minél hamarabb elkezdeni intézni, lehetőleg mihelyt megérkezett a 

Zulassungsbescheid. Az egyetemnek több kollégiuma is van, melyek általában WG-kből, 

többségében kétszemélyes WG-kből állnak. Egy ilyen „lakás” két egyágyas szobából (egy 



kisebb és egy nagyobb), valamint egy pici teakonyhából és fürdőszobából áll. De egyéb 

variációi is léteznek, vannak például apartmanok is, amelyek több szobából, több 

fürdőszobából és nagyobb térből állnak. Jómagam 200 Eurót fizettem havonta egy 

kétszemélyes WG nagyobbik szobájáért, a kisebbik szoba ára 170 Euró volt. Egyébként a 

kisebbik szoba véleményem szerint bőven elégséges. A kaució, melyet kézpénzben kell 

fizetni: 300 Euró. A beköltözés procedúrájához hozzátartozik még néhány irat beszerzése. 

Például el kell menni a Studentwerk-be és befizetni a kauciót, majd a kollégiumba egyeztetni 

a házmesterrel és felvenni a kulcsot, majd a polgármesteri hivatalba, ahol hivatalosan be kell 

jelentkezni. A hivatal egyébként általában reggeltől este 8-ig nyitva van és az ügyintézők 

nagyon segítőkészek. Ezt követően kell nyitni egy bankszámlát, ugyanis a Studentwerk innen 

fogja havonta leemelni a lakbért. Ehhez először be kell menni a bankba és időpontot kell 

kérni. Olyan pénzintézményt javasolok, ahol nincsen számlavezetési díj. Jómagam a 

Sparkasse-nál voltam, ahol havi 5 Eurót számolnak fel, mondjuk, cserébe minden sarkon van 

ATM, de szerintem összességében nem éri meg. Érdemes már kiutazás előtt tájékozódni a 

lehetőségekről.  

 

Felszereltség és bevásárlás 

A kollégiumokról és a szobákról az alábbi honlapon lehet tájékozódni (és pályázni): 

https://www.studentenwerk-leipzig.de/. Az a kollégium, ahol laktam a Johannes-R-Becher 

Strasse –én található. Ez már egy külvárosi rész, de nagyon szerettem, mert innen a belváros 

15-20 perc alatt elérhető, a közvetlen szomszédban pedig van egy kisebb bevásárlóközpont 

(Penny (olcsóbb) Leipziger Konsum (drágább), Mac-Geiz, Rossman (Jahr), kínaiak, más 

ruhaüzletek, virágbolt, éttermek, trafik, posta, egyéb üzeletek) és egy hatalmas szép park, 

tóval, ahol jókat lehet sétálni, pihenni, grillpartyt tartani. A lakás, ahol éltem egy kissé 

szocreál volt kevés bútorral. A szoba berendezése a következőkből állott: 1db egyszemélyes 

ágy, egy íróasztal, egy könyvszekrény, egy ruhásszekrény és egy komód. A kisebb szobába 

úgy emlékszem, hogy nincsen komód. Azzal mindenképpen számolni kell, hogy nem minden 

esetben van függöny az ablakokon, ez mondjuk az 5. emeleten nem volt zavaró, de ha valaki 

alsóbb emeleteken lakik, annak szükségszerű beszerezni. Amiket még szükséges lehet 

megvásárolni: Ruhaszárító állvány, edények, evőeszközök, konyharuha, lavór. Ezen és egyéb 

felszerelések beszerezhetőek a Mac-Geiz, Kik, Kaufland üzleteiben vagy a koliban, ugyanis 

szokás, hogy a kiköltözők áruba bocsájtják feleslegessé vált holmijukat (továbbá a 

Studentwerkben van lehetőség használt konyhai felszerelés beszerzésére). A kollégiumokban 

NINCS Wifi/Wlan, csak vezetékes internet. Ehhez be kell szerezni egy kábelt, hacsak az 

előző lakó nem hagyta ott. (Érdemes lehet otthonról vinni, ha van, és úgy tudom, hogy routert 

is lehet csatlakoztatni a rendszerhez.) Az internet beüzemelése elsőre elég bonyolultnak 

tűnhet, de van hozzá tájékoztató, melyben minden pontosan le van írva. Jómagam nem 

vagyok egy műszaki zseni, úgyhogy miután elsőre nem klappolt, átkopogtam a szomszédba 

segítségért. Így tettem szert az első barátomra.  

 

https://www.studentenwerk-leipzig.de/


Az Erasmus+ program során nagyon sokféle és érdekes emberrel találkoztam, megismertem 

más kultúrákat, barátságokat kötöttem. Én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy az 

utánam következők is jó élményekkel és tapasztalatokkal jönnek majd haza!  


