
 HASZNOS INFORMÁCIÓK A 
NYELVTANULÁS CÉLJÁBÓL 

MÁLTÁRA ÉS GOZÓRA 
LÁTOGATÓ DIÁKOK SZÁMÁRA



BEMUTATKOZÁS
Üdv! Ebben a füzetben néhány praktikus tanácsot és 
hasznos tudnivalót gyűjtöttünk össze azoknak, akik hozzád 
hasonlóan Máltán szeretnének tanulni és tartózkodni. 

Ezt az útmutatót érdemes még indulás előtt átlapoznod, 
mivel hasznos tippeket találsz benne a készülődéshez, és 
azt is megtudhatod, hogy máltai utad során mit tehetsz 
saját magad és holmijaid épségéért. 

INDULÁS ELŐTT
Ellenőrizd, hogy az alábbiak közül minden szükséges 
dokumentumot bepakoltál-e:
 
• Érvényes személyi igazolvány (a schengeni övezeten 

belül élő uniós állampolgárok esetében) vagy útlevél, 
illetve vízum, amennyiben a látogatás időtartama 
miatt szükség van rá. 

• Utasbiztosítás az utazás teljes időtartamára. Az 
útlevél adatoldalának fénymásolata – ezt az eredeti 
dokumentumtól elkülönítve érdemes tárolnod. Még 
hasznos lehet, ha véletlenül elvesztenéd az iratot. 

• Érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya 
(European Health Insurance Card – EHIC), ha jogosult 
vagy rá. Ezzel szükség esetén állami egészségügyi 
ellátásban részesülhetsz. 

• Felvételi értesítő a leendő iskoládtól, és az intézmény 
kapcsolattartási adatai.

Ha valamilyen krónikus betegségben vagy allergiában 
szenvedsz, vagy különleges igényeid vannak, iskoládat 
érdemes még azelőtt értesítened, mielőtt Máltára utazol, 
így az intézmény megteheti a szükséges előkészületeket 
a fogadásodra. 

Célszerű a leendő iskolád és máltai szállásod kapcso-
lattartási adatait családtagjaidnak vagy barátaidnak is 
megadnod a hazádban, hogy vészhelyzet esetén tudják, 
hol keressenek téged.





AMIKOR MEGÉRKEZEL MÁLTÁRA 
Amíg Máltán tartózkodsz, az alábbi néhány dokumentumot 
mindenhova magaddal kell vinned: 

• az iskoládtól beszerzett diákigazolványodat, amellyel 
azonosíthatod magadat; 

• az iskolád és szálláshelyed elérhetőségeit, ha esetleg 
eltévednél; 

• a veszély esetén hívandó telefonszámok listáját. 

EGÉSZSÉG ÉS SZEMÉLYES 
BIZTONSÁG
Általánosságban elmondható, hogy Málta kifejezetten 
biztonságos ország. Azonban az alábbiakra mindenképpen 
érdemes odafigyelned: 
• Ne stoppolj. A szigeten közlekedj az iskolád által 

biztosított járművekkel, használd a tömegközlekedést, 
vagy taxizz bejelentett taxitársaságokkal. 

• Ismeretlen környéken ne sétálgass egyedül éjszaka. 
• Lehetőleg ne maradj egyedül éjszaka a strandon. 
• A strandon ne tedd ki magad fölösleges kockázatnak, 

és ne ugorj magas helyekről a vízbe, ez ugyanis 
kifejezetten veszélyes. 

Máltán az autók az Egyesült Királysághoz hasonlóan az 
út bal oldalán közlekednek. Saját biztonságod érdekében 
itt is tartsd be az otthon már megszokott közúti 
közlekedésbiztonsági szabályokat: 

• Az úton mindig a zebránál vagy a gyalogos 
jelzőlámpánál kelj át. Csak akkor indulj el, ha úgy 
látod, hogy az autók már megálltak. 

• A járdán közlekedj, ne az út közepén – utóbbival 
akadályoznád a közlekedést, és saját testi épségedet 
is veszélyeztetnéd. 

• Várakozás közben ne akadályozd a haladásban az 
úton vagy a járdán közlekedőket.

SEGÉLYHÍVÓSZÁM:
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HELYI TÖRVÉNYEK, 
AZ ITT ÉLŐK ÉS SZOKÁSAIK
A Máltára érkezés egy izgalmas, új élmény kezdete lehet 
a számodra – nagyszerű lehetőség, hogy még közelebbről 
ismerd meg a kis, független szigeten lakók életét, 
kultúráját, szokásait és hagyományait. Málta egy tipikus 
déli, mediterrán, katolikus ország, ahol mindenki kedvesen 
és segítőkészen bánik az ide érkezőkkel. 

Te pedig azzal viszonozhatod vendégszeretetüket, ha 

• tiszteletben tartod a helyi szokásokat és 
hagyományokat; 

• a templomokban és más szent helyeken odaillő 
öltözékben jelensz meg; 

• tiszteletben tartod a köz- és magántulajdont. 

Ellátogatnál a tengerpartra? 

• Amikor elhagyod a strandot, vegyél fel egy felsőt 
vagy pólót. Az utcán nem viselhetsz fürdőruhát. 

• Hölgyeknél a félmeztelen fürdés sem megengedett. 
• Arra kérünk, hogy a szemetet mindig a számos helyen 

megtalálható kukákba dobd, és segíts nekünk, hogy 
megőrizhessük Málta tisztaságát.

Az óráid után érdemes benézned az iskolád nektek 
szervezett programjaira is. Ezeknek éppen az a célja, 
hogy széles körű tapasztalatokra tegyél szert Máltával 
kapcsolatban. Amikor más diákokkal együtt ütitek el az 
időt, ne feledd, hogy adott esetben egy csoport tagja 
vagy, és ha nem figyelsz oda, másokat is zavarhatsz. A 
következőket mindig tartsd szem előtt: 

• Soha ne hangoskodj az utcán vagy közterületen. 
• Ne hallgass zenét kifejezetten hangosan 

délutánonként (13:00 és 16:00 között), mivel ebben 
az időszakban sokan sziesztát tartanak, illetve 23:00 
után sem, amikor a családok már valószínűleg pihenni 
szeretnének. 

• Ne dőlj a helyiek házainak, és semmiképpen se 
támaszkodj az utcán parkoló autóknak, nehogy 
véletlenül kárt tegyél valamiben. 

• Az itteni meleg éghajlat kiváló a pihenésre, és 
a biztonságérzetet is erősíti, ám ahogy minden 
turisztikai célpont esetében, itt is fokozottan ügyelned 
kell személyes holmijaidra. 

• Értékeidet (pénztárcádat, mobiltelefonodat, Mp3-
lejátszódat stb.) soha ne hagyd őrizetlenül. 

• Ne tarts magadnál nagy mennyiségű készpénzt.



HOGYAN KERÜLHETED EL, HOGY 
ÖSSZETŰZÉSBE KEVEREDJ A 
RENDŐRSÉGGEL?
- NE FELEDD: 
• Közterületen tilos a dohányzás. 
• Ha illegális kábítószert (pl. kannabiszt, ecstasyt, 

LSD-t, amfetaminszármazékokat stb.) találnak nálad, 
amíg Máltán tartózkodsz, az jogi eljárást és/vagy 
kitoloncolást vonhat maga után. 

• 17 éves kor alatt nem vásárolhatsz vagy fogyaszthatsz 
alkoholt. 

• Ha elmúltál 17 éves, csak mértékkel vagy egyáltalán 
ne fogyassz alkoholt. A bárokban és éttermekben 
számos alkoholmentes italból válogathatsz. 

• Ne fogyassz alkoholt az utcán. 
• Semmiféle fegyvert nem hordhatsz magadnál, többek 

között kést sem.





AZ ISKOLÁBAN

Vannak olyan iskolai dolgozók, akiknek annak biztosítása 
a dolga, hogy az itt töltött időd örömökben és sikerekben 
gazdag legyen. A sikeres és örömteli látogatáshoz azonban 
az alábbiakat is be kell tartanod: 

• Járj be rendszeresen az órákra. 
• Ha változtatni szeretnél az órarendeden, mielőbb 

keresd fel csoportvezetődet vagy a tanulmányi 
felelőst. 

SZÁLLÁSHELY

• Mindenképpen nézz utána szálláshelyed házirendjének. 
• Ne zavard a többi ott lakót. 
• Szobádat tartsd tisztán. 

Mi egyre nagyobb tudatossággal igyekszünk megóvni 
környezetünket. Vedd ki a részedet belőle te is: 

• Ne folyasd a csapot feleslegesen – Málta vizének nagy 
részét fordított ozmózissal állítják elő, amely nagy 
mennyiségű elektromos áramot emészt fel. 

• Kapcsold le a lámpákat, ventilátorokat, 
fűtőkészülékeket és a légkondícionálót, ha épp nem 
használod. 

Ha bármilyen probléma merül fel közted és a szállást 
biztosító személy között, azonnal értesítsd erről iskolád 
szálláskoordinátorát.



FOGADÓ CSALÁDOK

Ha egy fogadó családnál szállsz meg, bepillantást 
nyerhetsz egy igazi máltai család mindennapjaiba. A 
fogadó családdal töltött idő alatt talán az egyértelmű 
kommunikáció a legeslegfontosabb. Fontos, hogy 
érkezéskor tisztában legyél azzal, fogadó családod mit vár 
tőled. Íme néhány tanács, hogy beilleszkedj: 

• Nézz át az iskoládtól származó minden tudnivalót, 
hogy tisztában légy azzal, mire számíthatsz. 

• Legyél tekintettel máltai családod szokásaira. Ők nem 
nyaralnak, hanem valószínűleg minden nap dolgoznak. 
Ne zajongj éjjel, hogy nyugodtan pihenhessenek. 

• Ha a Junior programban veszel részt, feküdj le időben. 
• Tájékoztasd a családodat arról, hogy mi az aznapi 

programod, hova mész pontosan. 
• Mindig kérj engedélyt a fogadó családtól, mielőtt 

áthívsz valakit. 
• Már az érkezésedkor jelezd a családnak, ha bizonyos 

ételeket nem tudsz megenni. 
• Kérdezd meg, hogy a család mikorra vár az egyes 

étkezéseknél, és lehetőleg ne késs el. 
• Ha úgy tűnik, mégsem érsz oda időben, vagy valamilyen 

más programod van, szólj előre a családnak. 
• Ha a szobádban lévő eszközökön kívül mást is 

használni szeretnél, előtte érdemes engedélyt kérned. 
• Ne érezd magad feljogosítva az elektronikus eszközök 

használatára. 
• Engedély nélkül ne használd a konyhát. 
• Engedély nélkül ne szolgáld ki magad, ha éhes vagy 

szomjas vagy. 
• Gondoskodj arról, hogy a szobádat és a fürdőszobát 

mindig tisztán és rendben hagyd magad után. 

Jó dolog, ha egy kissé te is a fogadó család tagjának 
érezheted magad, amíg Máltán élsz, de attól még 
nem dobálhatod szét a koszos ruhát, és a fürdőszobát 
sem hagyhatod ott piszkosan és rendetlenül – minden 
helyiségben ügyelj a rendre és tisztaságra.



HOTELEK

Ha itt tartózkodásod alatt hotelben szállsz meg, arra 
kérünk, olvasd el és tartsd be az ottani szabályokat, és ne 
zavard a többi vendéget.

DIÁKSZÁLLÁS
Az élet a diákszálláson új és izgalmas élmény lehet 
a számodra. Még az is lehet, hogy más országokból 
érkező diákokkal lakhatsz majd együtt. Ne feledd, hogy 
a diákszállás általában lakott környéken található, a 
környéken élők minden bizonnyal nyugalomban szeretnék 
élni mindennapjaikat.

• Ne zajongj éjjel. 
• Ne dobj ki semmit az ablakon vagy az erkélyen, mivel 

így járókelők is megsérülhetnek. 
• Vigyázz, nehogy kárt okozz. 
• Ne akadályozd a közlekedést az utcán, ha barátaidra 

vagy valamilyen járműre vársz. 
• Mindenkor köteles vagy betartani szállásod testi 

épségre és biztonságra vonatkozó szabályait.



HASZNOS WEBOLDALAK MÁLTÁN TARTÓZKODÁSOD IDEJÉRE

Elérhetőségeink:
ELT Council,
Room 318,
Ministry for Education and Employment (MEDE),
Great Siege Road,
Floriana, VLT 2000
Tel:  +356 2598 1240/1/2/3/4
Email: info.eltcouncil@gov.mt
Weboldal: www.eltcouncil.gov.mt

Málta hivatalos weboldala turisták számára
www.visitmalta.com

The Federation of English Language Teaching Organisations Malta (FELTOM) weboldala
www.feltom.com


