
Bécs 

 

A 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében a Bécsi Egyetem (Universität Wien) hallgatója 

voltam. Azért döntöttem Bécs mellett, mert amellett, hogy német nyelvterület (így 

lehetőségem volt némettudásom fejlesztésére), egyben egy hatalmas, nyüzsgő, színes európai 

főváros. Rengeteg különböző nemzet képviselőivel ismerkedhettem meg, így nem csak az 

osztrák kultúrával találkozhattam. 

Kiutazás előtt: 

Érdemes a kiutazás előtt időben elindítani a Learning Agreement aláírását, hisz csak akkor 

juthatsz hozzá az ösztöndíjadhoz, ha ez a dokumentum alá van írva. Ajánld fel a 

dokumentumok szkennelt/faxolt küldését, el fogják fogadni! Így neked is egyszerűbb. 

Továbbá érdemes a félévkezdés előtt két héttel már kint lenni és részt venni a különböző 

Erasmus-os eligazításokon. 

Szállás: 

A szálláskeresés egy külön procedúra. Egyrészt drága (a kollégium is) másrészt nem 

kapkodnak. A tavaszi félév március 1-én kezdődött, én február 15-én utaztam ki, szállást 

pedig 2 héttel a kiutazás előtt találtam. Sok az online foglalós felület, de érdemes noszogatni 

őket és levelet is írni. Aztán az első összeg, amit el kell utalnod, igen nagy, de megbízhatóak, 

minden rögzítenek online és elküldenek neked is minden dokumentumot, így nem kell 

féltened a pénzed. Íme néhány kollégium: Wihast, OeAD, home4student (én itt laktam, a 

Boltzmanngassen, 5 percre a Campustól). 

Kiutazás utáni fontos teendők: 

A legfontosabb teendőd az, hogy bejelentsd a lakcímed. Ez a híres-neves Meldezettel-mizéria. 

Ami igazából nagyon egyszerű: a kollégiumtól kapsz egy Meldezettelt aláírva, ezt kitöltöd és 

3 napon belül beviszed a kerületi önkormányzathoz (http://www.wien.gv.at/). Ez kb. 5 percet 

vesz igénybe, tényleg, bemész, tépsz egy jegyet, leülsz, vársz 2 percet, bemész, köszönsz, 

mosolyogsz, 3 perc, aláírsz és kész. A hazautazás előtt ki kell majd jelentkezned.  

Az eligazításon biztos ajánlanak neked bankot, telefontársaságot. Igazából bőven elég az, amit 

ajánlanak. Már szinte minden bankkártyához adnak Quick funkciót, amire a bankban tudsz 

pénzt feltölteni. Ez azért jó, mert pl. a mosógépek is Quick-kel működnek. 

Vásárlás: 

Készülj fel arra, hogy Bécsben minden kb. másfélszer annyiba kerül, mint Magyarországon. 

Én úgy vettem észre, hogy a Hoferban éri meg legjobban vásárolni, egész olcsó. Aztán a 

Billa, ami kicsit drágább, de nagyobb és talán kicsit jobb minőségű az áru. Bátran vásárolj 

sajátmárkás terméket a Hoferban és Billában is, megbízhatóak és jó árúak. A menüs étkezések 

(én a központban mozogtam, mert az egyetem és a szállásom is ott volt) kb. 5-15 euró között 

http://www.wien.gv.at/


mozognak. Ahol megbízható és finom a menü: http://www.kriterium.at/, http://www.cafe-

votiv.at/.  

Bécs képekben: 
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A Burggarten 

 

 

Sacher (ami itt is megosztja a cukrászokat: lekvár középen vagy a csokis máz alatt? Teszteld 

le te is  ) 

 

 


