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Utazás 

Odajutás repülővel, vonattal, busszal, kocsival ízlés szerint. A repülő gyors, de csak 

kevés poggyászt tudsz kivinni, a vonat és a busz igazi kihívás a majdnem 24 órás menetidővel. 

Én kocsival költöztem ki, mert sok cuccom volt és öt hónapra nem tudtam egy szál bőrönddel 

elmenni. 

Tömegközlekedés 

Ha sokat utazol, akkor a legjobb megoldás az OV-chipkaart. Ez egy feltölthető kártya, 

amivel az egész országban utazhatsz vonaton, buszon, metrón és villamoson. Két változata 

létezik: anonim és névre szóló fényképes chipkártya. Az anonim előnye, hogy rögtön 

megveheted az állomáson és több ember is használhatja (persze nem egyszerre). A személyre 

szóló chipkártyát postán küldik, erre lehet előfizetést is venni, ami mindenképp érdemes, ha 

sokat utazik az ember. Az egyetem sajnos nem támogatja a külföldi diákok utazását, ezért 

nincs diákkedvezmény, de helyette vehetsz előfizetést. A Dal Voordeelt tudom ajánlani, ez 

50€ egy évre, és szinte mindig 40% kedvezményt ad az utazásokra. A 40% csúcsidőn kívül 

érvényes, vagyis 9.00 - 16.00 és 18.30 - 6.30 között. További előnye ennek az előfizetésnek, 

hogy három másik embert is magaddal vihetsz 40% kedvezménnyel. Az OV-chipkártyának is 

van ára, az anonim és a személyre szóló is 7,5€ (2014), de amikor mi kijöttünk, pont volt egy 

akció, amikor 2€-ért lehetett megvenni a fényképeset. 

Ha csak egyszer-egyszer utazol, akkor a pénztárban is lehet jegyet venni, de erre mindig 

felszámolnak 1€ kezelési költséget, szóval hosszú távon érdemesebb az OV-chipkártya. A 

pénztár zárása után automatákból is lehet jegyet venni, de a gép csak aprót fogad el, így ha 

mondjuk este bulizni indulsz Amszterdamba és jegyet is kell venned előtte, akkor legyen 

nálad vagy 10 eurónyi aprópénz. 

Az utazás úgy működik, hogy becsekkolsz a kapunál utazás előtt, amikor pedig megérkeztél 

ki kell csekkolni a kapuknál. Pénzt tölteni a kártyára a nagy sárga-kék automatáknál lehet (itt 

csak holland bankkártyával) vagy a pultnál, itt viszont gyakran nagy a sor, úgyhogy érdemes 

holland bankszámlát nyitni. Van egy alap összeg, aminek rajta kell lennie a kártyán, mert 

amikor becsekkolsz, a gép leveszi az instaptarief-ot, kicsekkoláskor visszaadja ezt az összeget, 

de levonja belőle az utazás összegét. Busznál, metrónál és villamosnál ez a minimum összeg 
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4€, vonatnál 20€, ha viszont van előfizetésed (pl. Dal Voordeel), akkor csak 10€-nak kell rajta 

lennie. Az állomásokon és a vonatokon is van wifi, a szerelvényeken képernyőkön mutatják 

az állomásokat és még egy perces késést is bemondanak és elnézést kérnek érte. Nekem csak 

jó tapasztalataim voltak a tömegközlekedéssel, pedig télen állítólag gyakori a késés és a 

vonatok kimaradása. 

Ha még több utazásra vágysz és be akarod barangolni Hollandia távolabbi tájait is, akkor 

érdemes figyelni az akciós jegyeket, amiket az NS, vagy valamelyik bolt árul pár havonta. Mi 

a Kruidvatban vettünk 14 euróért hétvégi napijegyet, amivel korlátlanul lehet utazni vonattal. 

Ha csak Amsterdamba mész oda-vissza, már akkor is megéri a jegy, de ilyenkor érdemes 

messzebb utazni. A lakótársammal rengeteg helyen voltunk a félév alatt, így ha tipp kell egy 

hétvégi kiruccanáshoz, vagy érdekel, hogy mit érdemes megnézni Hollandiában, csak írj. 

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

http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen 

http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen/dal-voordeel.html 

 

Bicikli 

Sok élményből kimaradnál, ha nem szereznél biciklit az ottléted alatt. A neten folyton 

árulnak bicikliket, és mivel sok a cserediák, ezért a biciklik is folyton gazdát cserélnek. Egy 

bicikli kb. 60€-tól indul, persze függ az állapottól és a méretétől is. Ezek a használt biciklik, 

amiket vagy diáktól vehetsz neten keresztül, vagy bemész Leiden egyik használt bicikli 

üzletébe. Új biciklik több száz eurótól indulnak, de úgysem akarsz majd vadiúj biciklit venni, 

mert a használtat is félteni fogod a tolvajoktól. Alapszabály, hogy olyan zárat vegyél a 

biciklidhez, ami legalább fele annyiba kerül, mint maga a bicikli. Az én biciklim sikeresen 

túlélte a félévet, de mindig rendesen le volt zárva a hátsókerék zárral, ha az állomáson 

hagytam, akkor még egy plusz lakattal is. Leidenben nagyban megkönnyíti az életedet egy 

bicikli, legyen szó órára tekerésről, akár bevásárlásról. Biciklizni jó: gyorsan odaérsz 

mindenhova, könnyen lehet rajta nagy és nehéz cuccokat szállítani (pl. heti bevásárlás, frissen 

szerzett kisbútor, ember), és nem utolsósorban biztonságosabb, mint gyalog. Leidenben szinte 

mindenhol külön biciklisávok vannak és itt is érvényes a holland mondás: a biciklis az úr. És 

ha már van egy közlekedési eszközöd, akár fel is fedezheted a tágabb környezetedet két 

keréken. Mi voltunk biciklivel a tengernél, fürödtünk a közeli tavakban, barangoltunk a zöld 

szívben (http://www.groenehart.nl/) és felfedeztük a teylingeni romokat is 

(http://kasteelteylingen.nl/). Csatornák, tavak, nemzeti park és kecskefarm – ezek mind fél 

https://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen
http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen/dal-voordeel.html
http://www.groenehart.nl/
http://kasteelteylingen.nl/
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órán belül vannak biciklivel. Hazamenetel előtt simán el tudod adni a biciklit a következő 

generációnak, szóval mindenképpen megéri beruházni egy igazi holland omafiets-re. 

 

Szállás 

Leiden diákváros lévén bővelkedik szállásokban, de az árak sajnos elég magasak. Egy 

szoba 350-400€-tól indul havonta, és akkor még osztozkodni kell a konyhán és a fürdőn több 

másik diákkal. Facebookon ajánlom a Leiden Housing csoportot, itt lehet a legkönnyebben 

szállást találni. További oldalak a lenti linkeken. Sok diák inkább Hágában lakik Erasmus 

alatt, mert ott könnyebb szobát találni, és az árak is jóval a leideni alatt vannak. Bejárás 

szempontjából viszont macerás, szóval inkább Leident próbáld. A DUWO Hollandia 

legnagyobb szállásadó szervezete, ők tuti találnak neked diákszállást, csak éppen borsos áron. 

https://www.duwo.nl/ 

https://www.facebook.com/groups/239427083843/ 

https://www.facebook.com/groups/541673855875093/ 

https://www.facebook.com/groups/40628214075/?ref=browser 

https://www.facebook.com/groups/1391213697799857/?ref=browser 

https://www.facebook.com/groups/199645606765902/ 

 

Egyetem 

Leidenben a Dutch Studies szak kimondottan külföldi diákoknak van, akik egy félévet, 

vagy esetleg az egész BA-t Hollandiában végzik. Diákok a világ minden részéről érkeznek, a 

legtöbben mégis Ázsiából és Kelet-Európából jönnek Leidenbe. A tantárgyakat is kifejezetten 

a külföldi diákok igényeihez igazítják, így tanulhatsz nyelvtant, holland irodalmat, járhatsz 

szókincsbővítésre és nyelvtörire. A Dutch Studies szakon kívül bármilyen más tárgyat 

felvehetsz a Leideni Egyetemen, lehet az akár a Science Faculty egyik előadása is. Tárgyakat 

az alábbi linken tudsz keresni, arra figyelj csak, hogy vagy szabadon választható tárgy legyen, 

vagy exchange. 

https://studiegids.leidenuniv.nl/ 

Én az őszi félévben ezeket a tárgyakat vettem fel: 

 Introduction to Dutch Studies (Liesbet Winkelmolen): angol nyelvű bevezető óra a 

holland kultúrába. A legtöbb órát Winkelmolen tartja, de vannak vendégelőadók is, 

akik történelemről, festészetről, nyelvészetről beszélnek. Az órák anyagát így vagy 

úgy már tanultuk otthon az egyetemen, de attól még itt Leidenben is érdekes volt 

https://www.duwo.nl/
https://www.facebook.com/groups/239427083843/
https://www.facebook.com/groups/541673855875093/
https://www.facebook.com/groups/40628214075/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/1391213697799857/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/199645606765902/
https://studiegids.leidenuniv.nl/
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meghallgatni és újabb dolgokat tanulni. A teljesítéshez egy év végi írásbeli vizsga 

szükséges és egy év közbeni feladat. A vizsga adja a végleges jegy 75%-át, az év 

közbeni beadandó 25%-ban számít bele. A beadandó egy City report, vagyis egy 

városi bemutató. Párban kell egy holland várost meglátogatni és az ottani élményekről 

írni 2.000 szóban, ezt kb. november elejéig meg kell csinálni. A vizsga nekünk 

december közepén volt, minden óráról volt egy kifejtendő kérdés, ezekre külön jegyet 

adott és az átlagát vette. 

 Woordenschat/Schrijven (Jelle Stegeman, Liesbet Winkelmolen): ez az óra két részből 

áll: a fogalmazást Jelle tanítja, a szókincsfejlesztés Winkelmolen feladata, aki nem tart 

órát, csak vizsgáztat. Ez a szótanulós rész otthon zajlik, volt egy tematikus tankönyv, 

aminek a szavait mindenki otthon megtanulta, aztán háromszor bementünk vizsgázni a 

félév során. Az első vizsga október végén volt, a második a karácsonyi szünet előtt, az 

utolsó január elején. Egy-egy vizsgára 600-800 szót kell aktívan ismerni (névelő, múlt 

idő, vonzat stb.), és könnyű vele elcsúszni, mivel nincs hetente óra, amire készülni 

kéne. A vizsgán 80% a határ, ez alatt nem sikerült, szóval nagyon kell tudni. A 

schrijven részen összesen öt féle fogalmazást kell írni a félév során, az első beadott 

változatot kijavítja a tanár, visszaadja, majd a másodikra verzióra ad jegyet, azaz 

összesen tízszer kell fogalmazást beadni, de csak ötre ad jegyet. A szókincsfejlesztés 

és a schrijven rész is 50%-ban számít bele a végső jegybe. 

 Grammatica (Johanneke Caspers): nyelvtan óra hollandul külföldi diákoknak. Az órák 

elég unalmasak voltak, házi ellenőrzés, handoutok kiosztása és felolvasása, majd 

gyakorló feladatok. Viszont nagyon hasznos dolgokat tanultunk ezen az órán. 

Évközben háromszor kell beadandót írni, ezek 30%-ban számítanak év végén. A 

vizsga adja a maradék százalékot, itt van elméleti és gyakorlati rész is. 

 Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1 (Olfert Praamstra): holland történelem az 

őskortól 1800-ig. Az órák érdekesek, a tanár úr elképesztő szónok, ráadásul humora is 

van. A jegyet az év végi vizsga adja, ahol kifejtős kérdések vannak. 

 Wereldmythen en hun betekenis (Hugo Koning): ez a tárgyam a görög és latin nyelvű 

kultúrák tanszék egyik szabadon választható előadása, vagyis ezt az órát hollandok 

anyanyelvűeknek szánták. Érezni is lehetett a színvonalon, több felkészülést is 

igényelt a tárgy, de ez volt a kedvenc órám, mert nagyon érdekes dolgokat tanultunk. 

Minden héten írtunk egy tesztet az aznapra feladott olvasmányból, ezek 25%-ban 
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számítottak a félév végén. Január közepén írtuk a vizsgát, a legtöbb kérdés 

feleletválasztós volt egy-két kifejtendő kérdéssel és esszével megspékelve. 

 

Nem kell megijedni a vizsgáktól, minden tanár visz be órára próbavizsgát, amit együtt 

megcsináltok, vizsgaidőszakban pedig fogadóórát is tartanak, amikor lehet menni a 

kérdésekkel. Az osztályozás 1-10-ig történik, az elégséges a 6-os. Az Erasmusos diákokat 

segítik a tanárok, de azért követelik is a tudást rendesen. Sokan azt hiszik, hogy az Erasmus 

egy nagy buli, pedig sokszor többet kell készülni egy órára, mint otthon. A tanácsom tehát az, 

hogy már év elején készülj rendszeresen az órákra, így nem kell az egész féléves anyagot 

vizsgaidőszakban megtanulnod. 

A Leideni egyetem internetes rendszere nem éppen felhasználóbarát, Erasmus alatt 

visszasírod még a Neptunt. Első héten mindenkinek megmutatják a rendszer használatát, de 

ha kérdésed van évközben, akkor az egyetemen is kapsz segítséget. 

USIS 

Ebben a rendszerben kell felvenni a tárgyakat és a vizsgákat. A vizsgákat 8 héttel az időpont 

előtt lehet felvenni, viszont a rendszer 10 nappal vizsga előtt lezár, szóval résen kell lenni! A 

kiválasztott tárgyakat a bevásárló kosárba kell tenni, mintha csak a Libriben vásárolgatnál, 

innen már csak négy lépés és sikerült is felvenni a tárgyat. :P  Itt látod majd a jegyeidet is. 

Blackboard 

A Neptun Meet Street-jének felel meg, ide töltik fel a tanárok a tananyagokat, itt 

gyakorolhatod a Woordenschatos teszteket, megnézheted a jegyeidet stb. Ez a felület nagyon 

felhasználóbarát és kinézetre is szép, szóval élmény lesz innen tanulni. A tárgyaidat itt is fel 

kell venni, de ez nem olyan hivatalos, mint az USIS, elvileg bármilyen tárgyat fel tudsz venni. 

Engem például érdekelt a Dutch painting óra, de nem annyira, hogy fel is vegyem tárgyként, 

viszont Blackboard-on felvettem, így én is hozzáfértem az anyagokhoz. 

 

Programok 

Orientációs hét 

http://orientationweek.org/ 

Az első nagyobb esemény a tanév megkezdése előtt. 2014-ben 60€ volt a részvételi díj, ebben 

benne vannak a programok és az étkezések, szállást azonban mindenkinek magának kell 

keresnie. Ha jelentkezel az OWL-ra – és miért ne tennéd? -, akkor érdemes úgy kalkulálni a 

kiutazással és a szobakereséssel is. Nálunk voltak emberek, akiknek még nem volt szállása, 

http://orientationweek.org/
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ők az egyetem tornatermében aludtak, és az egy hét alatt mindenkinek kerítettek szállást a 

következő hónapokra. A programok között volt csónakázás Leidenben, körbevezetés az 

egyetemen, sportnap, koncert, pubquiz és sok egyéb szórakoztató dolog. A legjobb az 

egészben, hogy rengeteg új emberrel ismerkedhetsz meg. Direkt vegyítik a csoportokat, 

úgyhogy találkozhatsz olasz matematikus diákokkal, lengyel csillagász tanulókkal és koreai 

művtörisekkel. A félév során is összetartanak a csoportok, rendszeresen szerveznek pizzázást, 

bulizást stb. 

 

Leiden az a város, ahol soha nem fogsz unatkozni. Vannak mozik, színházak, 

múzeumok, szórakozóhelyek és rengeteg kocsma kimondottan diákoknak. Íme néhány 

esemény, amiken mi részt vettünk az őszi félévben: 

Open monumentendag: a múzeumok éjszakájához hasonlítanám, csak itt nem múzeumokba 

lehet ellátogatni, hanem különböző épületekbe, pl. templom, városháza, gyár, ráadásul még 

fizetni se kell érte. Kétnapos rendezvény, az ország több pontján rendezik, úgyhogy mi egy 

egész napot Leidenben töltöttünk, a másikat pedig Hágában. 

Október 2-3-4.: Leidenben az október 3. hivatalos ünnepnap, ekkor ünneplik a város 

felszabadulását a spanyol ostrom alól. A buli már 2-án elkezdődik a helyi szervezetek, 

sportegyesületek, zenekarok és egyéb klubbok felvonulásával. Három napig vásár van a fél 

városban, búcsúhangulat, óriáskerék, tűzijáték és mindenki nyers heringet eszik. 

Sinterklaas intocht: a Télapó érkezése Leidenbe. Zwarte Pietek, pepernoten és Leiden összes 

gyereke egy helyen. 

Winter Wonderland: karácsonyi vásár a Rajnán. Igen, a bódék uszályokon állnak a csatornán, 

van élőzene, forralt bor és korcsolyapálya. 

 

Szórakozás 

Ha sokat tervezel bulizni, akkor mindenképpen érdemes egy ESN/ISN kártyát venni. 

Ez egyfajta klubtagság, a kártyával olcsóbban mehetsz be szórakozóhelyekre, az Einsteinbe 

pedig csak ezzel engednek be. Egy évre 4 euró a kártya, de ez két bulizás alkalmával megtérül. 

Bulikon kívül minden héten van filmest, csatlakozhatsz főzőklubhoz, elutazhatsz egy 

hétvégére Antwerpenbe, mehetsz tököt faragni halloweenkor, szóval rengeteg az ISN-es 

program. 

http://www.isnleiden.com/ 

 

 

http://www.isnleiden.com/
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In Casa 

http://www.incasa.nu/ 

ISN kártyával olcsóbb a belépő. 2014 decemberében bezárt a hely, mi még ott voltunk az 

utolsó bulin. Azért hagyom bent a nevét a felsorolásban, hátha kinyit ott egy másik klub, ami 

az InCasa utódja lesz. 

Hifi 

http://hifibar.nl/ 

Minden hónapban International Friday kimondottan külföldi diákoknak. 

Einstein 

http://www.einstein.nu/ 

Hétközben egy pub, szerda este viszont itt találkozik Leiden legtöbb diákja. 11 után a belépés 

csak ISN kártyával. 

Zien 

https://www.facebook.com/zienleiden 

Igazi vízipipás hely füstös sarkokkal és kedves török bácsival. 

 

Bank 

Az egyetemi köszöntőcsomagban van bankos szórólap, amiben arra bíztatják a diákokat, hogy 

nyissanak holland bankszámlát. Én is javasolni tudom, nekem nagyon megkönnyítette a kint 

tartózkodást. Leidenben ezeket a bankokat szeretik leginkább a diákok: Rabobank, ING, ABN 

Amro, SNS. Én az ING-nél nyitottam számlát, és nagyon meg voltam elégedve a bankkal. A 

diákszámla teljesen ingyenes, se a számlanyitásért, se az utalásért, se a pénzfelvételért nem 

kell fizetni. Az ügyintéző percek alatt elintézte a papírmunkát és már ott a helyszínen kaptam 

egy ideiglenes bankkártyát, amit később felváltott a névre szóló (ami egyébként két nap 

múlva érkezett postán). 

https://www.rabobank.nl/particulieren/ 

https://www.ing.nl/particulier/index.html 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html 

http://www.snsbank.nl/particulier/home.html 

 

 

http://www.incasa.nu/
http://hifibar.nl/
http://www.einstein.nu/
https://www.facebook.com/zienleiden
https://www.rabobank.nl/particulieren/
https://www.ing.nl/particulier/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html
http://www.snsbank.nl/particulier/home.html
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Telefonálás 

Lehet kapni különböző prepaid sim kártyákat, ezeket bármilyen kártyafüggetlen telefonnal 

tudod használni. A sim kártya sok helyen ingyen van, csak a feltöltést kell fizetni. Általában 

az egy hálózatban lévők ingyen hívják egymást és az sms is ingyenes. Lebara, Delight, Lyca a 

legnépszerűbb szolgáltatók. 

http://www.delightmobile.nl/ 

http://www.lebara.nl/ 

http://www.lycamobile.nl/nl/ 

 

Vásárlás 

Kijkshop 

http://www.kijkshop.nl/ 

Alap bolt az indulásnál, itt szinte minden elektronikus cuccot be tudsz szerezni, ami a félév 

során kellhet. Lehet kapni vízforralót, kártyafüggetlen mobilt és wifi routert. Sokszor van 

akció, érdemes figyelni a prospektust vagy feliratkozni a Kijkshop hírlevelére. 

Élelmiszerboltok 

Aldi 

Hoogvliet 

Jumbo 

Dirk 

Lidl 

Spar 

Albert Heijn 

 

Csütörtökönként koopavond van, vagyis a legtöbb bolt tovább tart nyitva. Minden szombaton 

piac van a központban, szerdánként biopiac. Lehet kapni zöldséget-gyümölcsöt, húst, halat, 

ruhákat, iphone tokot, illetve frissen sült óriás stroopwafelt. Én friss gyümölcsöt és húsokat is 

vettem a piacon, amik nemcsak jó minőségűek, de sokszor olcsóbbak is, mint a 

szupermarketekben. Természetesen minden árusnál lehet kártyával fizetni, ezt hirdeti a 

„pinnen ja graag” feliratú tábla. 

 

 

http://www.delightmobile.nl/
http://www.lebara.nl/
http://www.lycamobile.nl/nl/
http://www.kijkshop.nl/
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Kruidvat 

https://www.kruidvat.nl/ 

Holland Rossmann heti akciókkal, törzsvásárlói kártyával. 

Etos 

http://www.etos.nl/ 

Holland DM heti akciókkal. 

Blokker 

http://www.blokker.nl/nl/blknl 

Kéne még pár tányér vagy jól jönne egy palacsintasütő? Ez a te helyed, itt mindent megtalálsz, 

aminek köze van a konyhához, fürdőszobához. 

Action 

http://www.action.nl/ 

Ha zár kell a biciklidre, vagy egy új lámpa, akkor ide menj, ugyanis nagyon jó minőségű 

biciklis cuccokat árulnak nagyon-nagyon olcsón. Amelyik zár máshol 15 euró, azt itt 5 euróért 

megkapod, és tuti bírni fogja a gyűrődést. Nagyon szép lakásdekorációkat árulnak, de vannak 

kutyajátékok, édesség, ruha, füzet, szemetes zsák és pamut horgoláshoz. 

Hema 

http://www.hema.nl/ 

Xenos 

http://www.xenos.nl/ 

Lakberendezési dolgok, gyertyák. 

Wibra 

http://www.wibra.nl/ 

Otthon a Kik-re hasonlít. 

 

https://www.kruidvat.nl/
http://www.etos.nl/
http://www.blokker.nl/nl/blknl
http://www.action.nl/
http://www.hema.nl/
http://www.xenos.nl/
http://www.wibra.nl/

