
 

 

 

Sajtóközlemény (2018.10. 03.) 

 

Mennyibe kerül a külföldi tanulás? 

Hatalmas előnnyel indulnak azok az egyetemisták, akik tanulmányaik során rövidebb-
hosszabb ideig külföldi egyetemeken tanulnak, hiszen stabil nyelvtudással, szélesebb 
látókörrel, életre szóló élményekkel gyarapodhatnak. Az így szerzett tapasztalatok 
megfizethetetlen előnyt jelenthetnek a munkaerőpiacon, a tudásszerzéshez azonban 
először komoly összeget kell befektetnünk. 

Ma már számtalan lehetőség nyitott a diákok számára, hogy tanulmányaikat részben vagy 

egészben külföldön folytassák. Sok középiskolás már célzottan külföldi egyetemekre adja be 

a jelentkezését, mások pedig az egyetemi ösztöndíjprogramokon keresztül tervezik a külföldi 

féléveket. Bár utóbbi rövidebb időre szól és jelentős támogatásokra is számíthatnak a 

hallgatók, már egy félév is alaposan megterhelheti a családi kasszát.  

Országonként és intézményenként változó, hogy mennyibe kerülnek a külföldi képzések. 

Uniós polgárként több országban is ingyen tanulhatnak a diákok: térítésmentesen, vagy 

néhányezer forintos szolgáltatási díj fejében járhatnak például osztrák, dán, svéd vagy finn 

egyetemekre. A holland, spanyol, olasz és francia intézményekben viszont százezertől akár 

700 000 forintig is terjedhet a tandíj. Az Egyesült Királyságban ennél is többe kerülhet egy 

szemeszter, még a nem elitegyetemnek számító képzéshelyeken is elérheti a 3 millió forintot 

az ára.   

Bár a legtöbben hajlamosak a tandíj nagysága 

fényében válogatni a lehetséges desztinációk 

között, fajsúlyosabb kérdés a megélhetés. Ez a tétel 

ugyanis akár százezres nagyságrendet jelenthet 

havonta, a skandináv országokban élni például 

kifejezett drága, még diákként is. A tanulmányi 

mobilitást támogató ösztöndíjak havi 150-200 ezer 

forintos hozzájárulással könnyítik az anyagi 

terheket, de a külföldi tanulás még így is a magyar 

átlagfizetés összegét emészti fel a tandíjon felül. 

Egyik megoldás a diákmunka, amellyel részben 

előteremthetők a szükséges anyagiak, de néhány 

egyetem korlátozza a munkavállalás feltételeit, 

lehetőségét az ösztöndíjprogram ideje alatt. 

Ráadásul az elinduláshoz fontos, hogy 

rendelkezésre álljon az első féléves tandíjra, az 

utazásra és legalább 2 hónap megélhetésre 

elegendő összeg. Így a szükséges kezdőtőke 

önmagában meghaladhatja az egymillió forintot.  

 

Top10 legdrágább európai város 

1. Genf 

2. Zürich 

3. London 

4. Oslo 

5. Bergen 

6. Koppenhága 

7. Párizs 

8. Dublin 

9. Stockholm 

10. Helsinki 

Ezekben a városokban a legdrágább a 

mindennapi megélhetés az átlagos 

vásárlói kosarak összehasonlítása 

alapján. Jó részük egyben 

egyetemváros is. 

Forrás: glassdoor.com 



 

 

„A tanulásba fektetni a legjobb, és leginkább megtérülő vállalkozás, ehhez azonban valódi 

családi összefogásra, erős anyagi hátországra van szükség, hogy a kint töltött idő ne a 

nélkülözésről, hanem valóban az élmények gyűjtéséről és a szellemi gyarapodásról szóljon. 

Az ösztöndíjak kihirdetésének időszakában mindig ugrásszerűen nő a személyi kölcsönök 

utáni kereslet, hiszen az életkezdés már egy hazai nagyvárosban is anyagi kihívásokat 

támaszthat. Hatványozottan igaz ez a külföldi egyetemi évekre.” – mondta el a külföldi 

tanulmányok finanszírozásával kapcsolatos érdeklődések kapcsán Lengyel Zoltán, a 

Sberbank Magyarország Marketing, PR és Digitális területének vezetője.  A tapasztalatok 

alapján a legnagyobb előnye a konstrukciónak, hogy a szükséges kiadásokat nem egyszerre, 

hanem tervezhetően, időben eloszlatva kell kifizetnünk, a befektetés pedig jó esetben már az 

első munkavállalás révén, rövid időn belül megtérülhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati 

ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar 

piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 8 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és 

Németországban. 

 


