
Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés Regisztrációs díj

Pozsony
a kollégium menzáján 2-3 

EUR-ból meg lehet ebédelni

kb. 30.000 Ft/hó a kollégium (kb. 70-

100 EUR), kb.100.000 Ft/hó (kb. 250-

300 EUR) az albérlet

tanulmányi: 470 EUR/hó

szakmai: 570 EUR/hó

ISIC kártyát érdemes beszerezni, kb. 

15 EUR/hó

*Regensburg
vannak menzák ahol UR-

Carddal fizetsz

kollégiumok 180-300 EUR/hó + 260 

EUR kaució + 160 EUR lefoglalási díj, 

amit nem kapsz vissza, de be kell 

fizetned vagy az egész évet ki kell 

fizetned és nem csak a félévet                     

Aki Németországban több mint 3 

hónapot tölt el, annak kötelező 

bejelentkezni kinti lakcímre, és tv adót 

fizetni (17,5 euró/hó). 

tanulmányi: 520 EUR/hó 

szakmai: 620 EUR/hó

bicikli ajánlott, a 

városközpontokban csak azzal lehet 

közlekedni, bolhapiacok hétvégente, 

olcsó használt biciklik, amit 

könnyen el tudsz adni visszatérés 

előtt, UR-Carddal ingyenes utazás 

minden tömegközlekedési eszközön

Nincs regisztrációs díj, 

de 135 eurót be kell 

fizetni a Studentenwerk-

nek (ez a UR-Card díja)

Valencia

éttermekben és egyetemi 

étkezőben kb 4.50 

EUR/étkezés, ebéd mindenhol 

14:00-15:00 között, vacsora 

20:00-21:00 óra között, az 

éttermekben is

sokan először ifjúsági szállón alszanak 

amíg lakást nem találnak, diákszállók 

elérhetőek, lakások 120-150 

EUR/fő/hó + rezsi

tanulmányi: 520 EUR/hó 

szakmai: 620 EUR/hó

tömegközlekedés jó, piros buszok, és 

metró, jegyárak 2-15 EUR típustól 

függően, bicikli bérlés, használt 

bicikli vásárolható

Zágráb

12 menza a karokon és 

diákrezidenciákon, 

diákigazolvány kell hozzá

csak albérletek, kb 1500 kuna/hó 

(bérlés+rezsi), arbnb is lehetőség

tanulmányi: 470 EUR/hó

szakmai: 570 EUR/hó

tömegközlekedés egész nap, és este, 

busz, villamos, városi vonat, jegy 4 

kuna (ha a buszon/villamoson 

veszed 10), napi jegy 25 kuna, havi 

bérlet előszőr 30 kuna/4 EUR, utána 

83 kuna/ 11 EUR (ki kell tölteni 

hozzá egy nyomtatványt és 

lepecsételni az egyetemmel), 

diákbérlet elérhető, elektromos 

rollerekkel könnyű a közlekedés
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*Németországi, 

Ausztriai 

helyek

A német szemeszterek időbesztását figyelni kell: 

az első félév októbertől március végéig tart, ezért 

már  a megelőző júliusban lejár a jelentkezési 

határidő a következő év januári-márciusi 

gyakorlatokra is. Figyelembe kell venni 

ügyintézéskor!


