
LEIDEN (Hollandia) 

 

Rákóczi Adrienn 

Magyar és Holland szak 

 

 Talán a legfontosabb, amit el szeretnék mondani az Erasmus ösztöndíjról, hogy minorról is 

megpályázható. Én magyar főszakos hallgató vagyok, mégis a Holland tanszék küldött az 

ösztöndíjra.  

 

Utazás 

 Repülő: a leggyorsabb és a legkényelmesebb, én mindig ezt választottam. 

 WizzAir: Fapados járat, Budapest–Eindhoven között. Az árak nagyon változóak, jó 

előre le kell foglalni a jegyet, hogy megérje. Eindhovenből még 3,5€ a reptéri busz 

(jó 20 perc menetidő), majd 19,70€ a vonat (egy átszállás, majd 2 óra az út). Nekem 

egy idő után az agyamra ment ez a rengeteg utazgatás, szóval jól gondoljátok meg, 

hogy ezt választjátok-e. 

 KLM: Nem fapados, Budapest–Amszterdam vagy Budapest–Rotterdam között. 

Csakis akkor éri meg, ha retúrjegyet vesztek (mondjuk karácsonyi hazaruccanás a 

családhoz), mert a visszaútra mindig ajánlanak egy ingyen járatot. Amszterdam 

reptere 15 perc vonattal, körülbelül 4€, Rotterdam egy jó 45 perc lehet, 8–10€ körül.  

 Autó: a lakótársaim mindig így utaztak. 16–18 óra az út, viszont sokkal több poggyászt 

tudtok magatokkal hozni. 

 Busz: Budapest–Hága. Semmivel sem olcsóbb, mint a repjegy, több helyen megáll 

Európán belül. Szerintem elég kényelmetlen.  

 

Utazás Hollandián belül 

 Hollandiában az OV chipkártya az ember legjobb barátja (https://www.ov-chipkaart.nl/, 

http://www.ns.nl/). Ha csak egyszer is el akartok menni egy másik városba, máris megéri. 5/7€ 

maga a kártya, de csak egyszer kell kifizetni. Utána mindig töltötök rá pénzt, azt pedig 

leutazhatjátok. Például, töltötök rá 20€-t, abból elmentek egyszer Hágába oda-vissza, a maradék 

pénzt pedig leutazzátok egy héttel később más városba. Egy a fontos: mindig csekkoljatok be és ki a 

kártyával (ezt kb. lehetetlen elfelejteni, ugyanis mindenki azt fogja tenni körülöttetek). Ha nincs 

chipkártyátok minden jegy drágább 1€-val! 

 Anonim OV chipkártya: azoknak, akik nem utaznak túl sokat. Nem lehet rá 

kedvezményt vásárolni, viszont rögtön megvehetitek, amint megérkeztetek. 

https://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ns.nl/


 Fényképes OV chipkártya: interneten rendelhető, amolyan hajamat-tépem idegölő 

procedúrával, viszont nagyon megéri. Különböző fajta kedvezményeket vásárolhattok rá 

(akik fél évre jönnek, javaslom a DagVoordeel akciót, akik pedig 1 évre, és minden 

hétvégén utaznak, azoknak a WeekendVrij-t). Mielőtt végleg hazajöttök, visszakérhetitek 

róla a maradék pénzt. 

 

Egyetem 

A link, ahol utánanézhettek az összes órának, amit az egyetem tart: https://studiegids.leidenuniv.nl/ . 

A kurzusok, amiken én részt vettem: 

 Introduction to Dutch Studies: Mindenkinek javaslom. Hiába jön már ki a fületeken a 

sok kultúratörténet, ezt imádni fogjátok. Az előadások érdekesek, különböző tanárok 

tartják, egyszer még biciklitúrára is elvisznek titeket. Az előadás angol nyelvű, a 

részvétel nem kötelező.  

 Teljesítés:  

 Cityreport: párban kell írni egy 2000 szavas fogalmazást valamelyik holland 

városról. Akik kalandvágyók, azoknak egy újabb ürügy utazni, akik 

kényelmesebbek, azoknak pedig ok, hogy kimozduljanak. Ez inkább szórakozás, 

mintsem megterhelés. 

 Vizsga: rengeteget kell rá olvasni, viszont nem teljesíthetetlen. Esszékérdések 

lesznek, különböző tanárok javítják ki.  

 Geschiedenis van het Nederlands: Holland nyelvű, a részvétel kötelező. A tanárnő 

nagyon tájékozott, segítőkész és érdekes interaktív órákat tart. Sokat kell rá tanulni, 

viszont, ahogy közeledtek a félév végéhez, egyre könnyebb lesz az anyag. 

 Teljesítés:  

 Házi dolgozat: hétről hétre lesz egy kicsi internetes házi dolgozat, félév közepén 

pedig egy nagy, 6 óra anyagából. Nagyon nehéz lesz. 

 Vizsga: Ez viszont könnyű lesz. Rövid, nyitott kérdések. 

 Grammatica: Holland nyelvű, a részvétel kötelező. Az órák unalmasak, viszont itt lehet 

az egyik legtöbbet fejlődni. A tanárnő nagyon elnéző, mindenben segít a diákoknak. 

Ajánlom ezt az órát. 

 Teljesítés: 

 Leadandó: három évközi leadandó. Könnyen teljesíthetőek, csak egy kis 

figyelem kell hozzájuk. 

 Vizsga: főként feleletválasztós. Ha év közben becsülettel készültetek, ez már nem 

lesz nehéz. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/


 Woordenschat/Schrijven: Holland nyelvű, kötelező. Két külön tanár tartotta nekünk. 

Az íráskészség-fejlesztés órák nem voltak túl érdekfeszítőek, viszont sokat lehet tanulni 

belőle. A szókincset nagyon felhúzza. 

 Teljesítés: 

 Fogalmazás: hétről hétre egy 750 szavas fogalmazás, elég nehéz témákból. 

 Három szódolgozat: kétszer 750 szó és egyszer 500. Számítógépes dolgozatok, 

elég nehezek, viszont ez az óra sem teljesíthetetlen.  

 

 FONTOS: a vizsgaidőszak teljesen máshogy működik, mint nálunk. A diákok nem 

válogathatnak több időpont közül, arra az egyre kell elmenni, amit meghirdetnek, vagy marad a 

pótvizsga. Tehát összesen KÉT alkalmatok van próbálkozni, ha pedig az elsőn nem jelentek meg, 

csak EGY!  

 

Szállás 

 Szállást találni nem lesz egyszerű, jó előre kezdjetek el keresgélni. Az árak horribilisek, szóval 

azt javaslom, költözzetek össze valakivel. Én három magyar diákkal laktam együtt és több előnyét 

láttam ennek, mint hátrányát. Mindenkinél kevesebbet fizettünk, még a holland diákoknál is, szép 

helyen laktunk, nem kellett 15 másik emberrel osztozkodni egy koszos fürdőn.  

 Több oldalon is hirdetnek szobákat: https://kamernet.nl/ az egyik legnépszerűbb. Ez az oldal 

viszont fizetős, csak úgy nem tudsz ráírni a szobákra. Ezt amúgy is inkább hollandoknak hirdetik, 

különböző diákszervezetek tagjai költöznek össze.  

 A következő facebook csoportok hasznosak: Leiden Housing, Housing in Leiden, Leiden: 

BUY/SALE/EXCHANGE. Viszont legyetek óvatosak, sokan kínálnak szobát szerződés nélkül és 

mindig előre kell fizetni. 

 Én az EasyRental (http://www.easyrentals.nl/en) ingatlanközvetítő cégen keresztül jutottam 

szálláshoz. Nagyon korrektek, rugalmasak és segítőkészek. Csakis ajánlani tudom. 

 

Szórakozás 

 Ez sem elhanyagolható szempont, amikor az ember várost választ. Leiden nem egy „partiváros”, 

viszont én sosem unatkoztam. Csak néhány szórakozóhelye van (HiFi, Einstein), viszont oda 

megéri elmenni párszor. A mozit csak azért ajánlom, hogy lássátok, mi volt a Multiplex előtt. 

Viszont Leiden múzeumai elsőrangúak. Javaslom a múzeumkártya megvételét 

(http://www.museumkaart.nl/). Kifizettek egyszer 60 eurót és utána szinte az összes múzeumba 

ingyen bemehettek. Én körülbelül 200 eurót költöttem volna múzeumbelépőkre, ha nincs ez a 

kártya.  

https://kamernet.nl/
http://www.easyrentals.nl/en
http://www.museumkaart.nl/


 Leiden kirándulás/túrázás szempontjából nagyon jó helyen fekszik. Pillanatok alatt eljuttok 

vonattal a legfontosabb holland városokba, a vidéket pedig biciklivel is felfedezhetitek. Amíg szép 

idő volt, sokat jártam parasztgazdaságokba, ahol ingyenes az állatsimogatás vagy pedig nagyobb 

tavakhoz, ahol fürdeni lehet. Ehhez persze nélkülözhetetlen egy bicikli, szóval menjetek fel a már 

említett facebook csoportokba és vegyetek egyet (átlag ár 70€).  

 

Orientációs hét 

 Egy hét a szemeszter kezdete előtt, amikor körbevezetnek titeket Leidenben, megmutatják, hol 

vannak a legfontosabb épületei az egyetemnek, segítenek bringát vásárolni, holland mobilszámot 

szerezni és mindemellett rengeteg kocsmaprogramot kínálnak. Nagyon fárasztó lesz, de megéri 

részt venni rajta. Az ára 60€ volt, viszont kaptam Leiden Universiteit-es táskát (valljuk be, 

nélkülözhetetlen!), napi kétszer (meleg) ételt és fontos információkat. 

 

Információ 

 Ugyan fölöslegesen írom ide, mert tudom, hogy mindenki le fogja rágni a tíz körmét, mire 

berendezkedik Leidenben, de azért mégis: NE AGGÓDJATOK! Teljesen fölösleges, ugyanis mind 

az otthoni, mind a Leideni Egyetemtől meg fogtok kapni minden információt időben. Ráadásul a 

Leideni Egyetem rettentően lazán kezeli a határidőket. Ezzel nem buzdítanék senkit arra, hogy 

direkt késsen a leadandó anyagokkal, csak ha mégis elcsúsznátok valamivel, ne essetek pánikba. 

Fogtok kapni egy e-mailt a mentor programról, arra feltétlenül jelentkezzek, ugyanis hasznos és 

szórakoztató.  

 

 

 


