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1. Miért döntött úgy, hogy EU-n kívüli mobilitást pályázza meg? 
 
Az élet úgy hozta, hogy korábban lehetőségem volt EU-n kívül önkéntesként dolgoznom és 
megtapasztaltam mennyire egységes Európa és mennyivel más a világ a határainkon kívül. Eredetileg 
Erasmust pályáztam volna meg, de amikor láttam, hogy van lehetőség Brazíliába, Mexikóba, 
Ausztráliába és még egy csomó különleges helyre utazni a BME által, számomra nem volt kérdés, 
hogy menni szeretnék. 
 

2. Miért pont TEC? 
 

Eredetileg Sao Pauloba terveztem menni, de a jelentkezési határidő előtt körülbelül egy nappal 
megváltoztattam a döntésemet Mexikóra, mert rájöttem sokkal több angol kurzus van mint 
Brazíliában, és ráadásul ha spanyol nyelvterületre megyek, az még hasznosabb is mint a portugál, 
nyelvtanulás szempontjából. Plusz a TEC egy elég nívós hely, a világ top 150 egyetemében benne 
van, de a business szakok tekintetében a top 50-ben. Plusz a campus olyan, mint egy disneyland, 
minden IS van amire szükséged lehet. Edzőterem, színház, filmstúdió 4K kamerákkal, ingyenes 
edzőterem, meditációs szobák, óriási könyvtár, amiben szinte az időd nagy részét töltöd (0-24h 
nyitva van). Még sokat lehetne mesélni az egyetemről, de egyszerűbb, ha rákeresel és látni fogod 
mennyire elképesztő a felszereltség és a színvonal. Itt érdemes megjegyezni, hogy nem csak 
Monterreybe a fő campusra lehet jelentkezni, hanem egyéb más városokba is. Például Querétaro és 
Guadalajara is nagyon jó hely (voltak ott külföldi ismerőseim) és a campus is gyönyörű azokban a 
városokban. De ha valaki egy metropoliszban szeretne tanulni, Mexikóváros (CDMX) is egy jó 
választás lehet. 
 

3. Milyen volt a jelentkezési folyamat? Sikerült minden infót egyértelműen megtalálni a 
pályázáshoz? Segített a kinti koordinátor? 

 
A tárgyakat kicsit nehéz megtalálni, mert csak a félév előtt pár héttel hirdetik ki milyen tárgyak 
indulnak, szóval ez egy picit körülményes. Így, ha egy otthoni tárgyat egy ittenivel szeretnéd 
kiváltani, mindenképpen írj egy emailt az egyetemnek, mert biztos választ valószínűleg online nem 
fogsz kapni. 
 

4. Hogy ment a vízum kérés? Van ehhez valamilyen praktikus tanácsa? 
 

A vízum a legegyszerűbb ha csak egy szemeszterre jön valaki, ugyanis magyar állampolgárként elég 
egy turista vízum, aminek maximum időtartama 180 nap lehet (ez több mint egy szemeszter). Ha 
valaki úgy dönt, hogy két félévet marad, akkor el kell hagyni az országot a félév végen, és újra 
igényelni kell a határon egy úgynevezett FMM dokumentumot. Es sem annyira bonyolult. Persze 
lehet ’student’ vízumot is kérni az otthoni nagykövetségen, de csak macerás és költséges (én nem 
ajánlom). 
 

5. Mennyivel hamarabb utazott ki, mint ahogy kezdődött az év (ha így volt)? 
 
Egy héttel a kezdés előtt elegendő kiutazni, sőt ajánlott is, mert van egy orientációs hét amikor a 
többi nemzetközi diákkal megismerkedhetsz és a kapcsolatszerzés szempontjából is ajánlott. De ha 
valamilyen oknál fogva később érkeznél az sem baj, mert nagyon nyitott mindenki és könnyen találsz 
barátokat bármikor. Ja és a mexikói diákokkal is érdemes jóban lenni és keresni a társaságukat, mert 
nagyon nyitottak és kedvesek. A vendégszeretetük 10/10, van mit tanulni tőlük... 
 

6. Hogyan teltek az első napok? Kapott segítséget a kintiektől? 
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Amikor megérkeztem először aludtam egy fél napot, mert a 3 napos út és a jetlag is megtette a 
hatását. Mivel a szobámban csak egy ágy volt (sima matrac), ezért be kellett szerezni ágyneműt meg 
hasonló dolgokat a lakáshoz, szóval az első pár napban napközben boltról boltra jártam, esténként 
meg a közös programokra mentem, amiket a ’goodlife’ nevű szervezet csinál nemzetközi diákoknak. 
Ismerkedésre tökéletes, ne hagyd ki! 
 

7. Hogy ment a szálláskeresés? Végül milyen szállást talált? Van ehhez bármilyen tipp, 
javaslat, link? 

 
Mondhatni nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert egy kinti magyar diákkal fel tudtam venni a 
kapcsolatot, aki ajánlott egy szálláshelyet, így szinte pár nap alatt volt egy szobám még mielőtt 
kiutaztam volna. Sok diák úgy érkezik, hogy az első pár napban hostelban vagy airbnb-ben lakik és 
helyeben próbál szállást találni. Amit tanácsolnék, hogy mindenképpen próbáld meg felvenni a 
kapcsolatot egy kinti magyarral, aki a BME-ről tanul kint és ő segíteni fog ebben. Lehet az ő helyére 
tudsz menni a következő félévben, vagy egy ismerősének a lakásába. A kulcs a kapcsolatokban rejlik, 
egyedül nehéz, mert sok az átverés így érdemes óvatosnak lenni. Van két óriási épület, ahol nagyon 
sok diák lakik, a Torres Tec és a Villas Tec. Ezekre érdemes rákeresni, nekem sok ismerősöm lakott 
ott. Én szintén egy hasonló épületben laktam a neve Viviendas Tec, a gondnoknak kell írni, és ő segít 
lakást találni az épületben. 
 

8. Az előre eltervezett kurzusokat sikerül felvenni, voltak ezzel kapcsolatban nehézségek? 
Ehhez valami javaslat? 
 

Az előre eltervezett kurzusokat nem tudtam felvenni, de nekem nem volt különösebb probléma 
ebből, mert szerencsére tudtam találni más érdekes tárgyakat is. Ennek oka a fent említett 
rendszerbő fakad, hogy csak pár héttel a kezdés előtt derül ki a végleges tárgylista. 
 

9. Milyenek az órák, amiket felvett? Érdekes voltak, elfognak valamit fogadni belőle esetleg? 
 
Először is az itteni oktatási forma teljes eltér az otthonitól. Mivel ez egy magánegyetem, sokkal több 
figyelmet és odafigyelést kapnak a diákok. Nincsenek óriási előadók, mert egy csoport létszáma 
általában 20-40 fő. Sok a csoportos munka és nagyon odafigyelnek arra, hogy kialakítsanak benned 
egy kreatív és vállalkozó szemléletet. 
 

10. Hány vizsga lesz/volt, milyen a számokérés menete, mire lehet számítani? 
 
Mint ahogy otthon is, vannak tárgyak, ahol van vizsga és valahol nincsen. Egy biztos, hogy félév 
közben mindig számon vagy kérve valamilyen formában. Általában napról napra kell készülnöd, de 
abszolút nem nehéz teljesíteni a feltételeket és a követelményeket. 
 

11. Milyen nemzetközi hallgatókkal sikerült összebarátkoznia? Milyen volt a campus? A város? 

Könnyű eligazodni külföldiként? Nem volt honvágya? 😊 
 
Én általában németekkel voltam együtt, mivel a szobatársam egy német srác volt. A baráti társaság 
valahogy úgy alakult, hogy a többség német volt. De ezen kívül természetesen jóban voltam még sok 
helyivel is, meg sok más nemzetközi diákkal is. Ismerkedni tényleg nagyon egyszerű, és attól 
senkinek nem kell tartania, hogy egyedül lesz és magányos. A honvágyat felejtsd el, arra nem lesz 
időd. 
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12. Tudott utazni és merre? Mi tetszett a legjobban? 
 
Félév közben van idő utazni, főleg akkor, ha az órák online vannak (covid miatt), de az új tanulmányi 
rendszer olyan, hogy a félév alatt kétszer is van egy-egy hét amikor nincsenek órák, így sokat lehet 
utazni, ha valaki nyitott rá. Én eddig amit meglátogattam és szívesen ajánlok: Mexikóváros, 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Sayulita, Tequila, Merida, Oaxaca város (egyben egy állam is) és 
Merida. Erről részletesebben itt találsz néhány infót és képeket: 
https://unchicodehungria.wixsite.com/lacapital 
 

13. Ki lehetett jönni az ösztöndíjiból? Kb mennyibe kerül a megélhetés: kaja, internet, szállás, 
könyvek, stb? 

 
Nekem Campus Mundi ösztöndíjam volt, ami elegendő mindenre, ha odafigyelsz a költségekre. 
Sajnos sok pénz megy el azzal, hogy nincsen tömegközlekedés és muszáj Ubert használni. Pont ezért 
érdemes az egyetem közelében lakni, hogy ne kelljen minden nap autóba ülnöd. Én Monterreyben 
laktam, ahol nagyon drága az élet, ezért tényleg érdemes odafigyelni a költségekre, plusz azzal is 
számolni kell, hogy a repülőjegy is drága lesz. A szállás 6000 peso körül van havonta (abban benne 
van az internet, víz, villany, stb.), a kaja legalább ugyanennyi, és még ha néha utazni szeretnél, 
érdemes spórolni azzal, hogy otthon főzöl. Az egyéb költéségek (uber, belépők, mosás, éttermek) 
plusz pár ezer peso. Szóval ilyen 15000 peso elég lehet havonta (2022.08.). 
 

+1. ha röviden meg kellene fogalmaznia, mit mondana, miért jó EU-n kívülre utazni? 

 
Tapasztalatszerzés, élménygyűjtés, kapcsolatépítés és magadat is jobban megismered. 
Mozdulj ki a komfortzónádból! Európa kicsit olyan, mint egy buborék. Fogalmunk sincsen 
milyen a világ azon kívül. Nem látunk túl rajta. Ha elhagyod és a határokon kívül élsz nem 
csak nyaralsz, más szemléleted lesz a világról, láthatsz egy másik valóságot. Látni fogod 
Európán kívül milyen más problémák dominálnak, miért más egy európai szemlélet, és ha 
eddig nem tudtad megfogalmazni mit is jelent magyarnak lenni, majd ez után tudni fogod.  


