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Név: László Máté 

E-mail: Mate965@gmail.com 

A pályázat helye: Hollandia, Ede 

A pályázat időtartalma: 2019 szeptember-2020 január 

Fogadó intézmény neve: Christelijke Hogeschool Ede 

Az intézmény honlapja: https://www.che.nl/en 

 

Az Erasmus pályázat jóvoltából, egy félévemet Hollandiában töltöttem. Fogadó egyetemem az Edében található 

CHE (Christelijke Hogeschool Ede) nevezetű intézmény volt. A képzés, amin részt vettem Strategic 

Communication and Sustainable Development. 

 

A pályázatról 

Az Erasmus pályázat által nyújtott lehetőségekről más hallgatók által szereztem tudomást, a részletekbe pedig a 

KRE hivatalos honlapján ástam bele magam. http://www.kre.hu/portal/index.php/home/nemzetkozi-

kapcsolatok/2016-05-24-10-12-59/kiutazasi-lehetosegek-erasmus-szerzodesek.html 

Az ügyintézés gyorsan és gördülékenyen történt, a pályázat követelményei, pedig egyáltalán nem olyan 

teljesíthetetlenek, ahogy azt a laikusok gondolják. 

A pályázat sikeres elnyerése után nem sokkal felvettem a kapcsolat a fogadó intézmény ügyintézőivel, akik 

szintén kedvesek és segítőkészek voltak.  

 

1.Szállás keresés: A kinti ügyintézők a ROOM.NL nevezetű oldalra irányítottak, ahol kedvemre böngészhettem a 

szállások között, miután befizettem a regisztrációs költséget. Az oldalra való regisztrálás díja 35 Euró.  

https://www.room.nl/en/ 

 

Az oldalon található szállások folyamatosan frissülnek, a kezelőfelület pedig egyszerűen használható.  

 

 

 

 

 

Érdemes sűrűn böngészni a szállásokat az utazás előtti 1-2 hónapban. Sajnálatos módon csak a tervezett utazás 

előtt 3 héttel sikerült szállást találnom Edében, ez pedig a repülőjegy foglalás miatt okozott problémát. 

Rengeteg diák jelentkezik ezekre a szobákra a világ minden tájáról. A külföldről érkező hallgatók természetesen 

priorityvel rendelkeznek. 

A hetente frissülő kínálatot érdemes sűrűn böngészni, hiszen az újonnan megjelenő szobák gyorsan elkelnek. 
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Repülőjegy vásárlása esetén két közvetlen opció áll 

lehetőségünkre. 

Eindhoven és Amsterdam. 

A repülőjegy Budapest-Eindhoven távolságba jelentősen olcsóbb, 

ezért én az Eindhovenből való utazást választottam. Egyedüli 

negatívum, hogy Eindhovenből nincs direkt vasúti összeköttetés 

Edével, míg Amszterdamból ez a lehetőség adott. 

Leszállást követően 20 perc busszal kijutni az Eindhoveni 

repülőtérről a vasútállomásig, majd 50 perc vonat Utrechtig, ahol 

átszálltam egy járatra, ami megáll Edében, ez még 40 perc volt. 

Összesen kb 2 és fél óra. 

A holland tömegközlekedés magyar pénztárcához mérve drágának 

számít, Eindhovenből Ede/Wageningen megállóig való eljutás 

busszal és vonattal együtt kb 25 Euró.  

Diák kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség, a 

tömegközlekedés a holland származású diákok számára 

ingyenesen biztosítva van, de ez idegen diákigazolvánnyal nem 

vehető igénybe. 

 

 

Az oldalon rengeteg szállás van, de mivel Ede mellett található Hollandia egyik leghíresebb egyetemi városa 

(Wageningen), ezért az oldalon található szállások javarészt Wageningenben voltak.  

Másrészt a kiadó szobák Július-Augusztus hónapoktól voltak bérelhetők, ez pedig felvetheti a problémát, hogy 

az ember inkább kiutazik egy hónappal korábban, vagy egy üres szobáért fizet plusz egy hónapnyi lakbért csak 

azért, hogy ne vigyék el azt előle. Én harmadik lehetőségként vártam. 

Szerencsémre augusztus végén felkerült az oldalra egy szállás, ami Edében volt, arra pedig gyorsan le is 

csaptam. A szobát augusztus második felétől kellett fizetni. 

A szobát egy Idealis nevű közvetítő cégtől béreltem: https://www.idealis.nl/en/ 

 

2. Utazás tervezése: Mivel, csak augusztus közepén sikerült szállást találnom, ezért a repülőjegyet viszonylag 

későn sikerült lefoglalnom, ami emelte a költségeket. 

A város, Ede helyileg Eindhoventől és Amsterdamtól is relatíve ugyanolyan távolságra van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amire különösen fontos felhívni a figyelmet az az OV chipcard rendszer. Erre a kártyára kell pénzt 

feltölteni, és minden utazás előtt és után lecsipogtatni, sokkal egyszerűbb, mint jegyet vásárolni, és 

költséghatékonyabb is. Sajnos az automatáknál kézpénzzel való feltöltés nem lehetséges. 

 

 

 

https://www.idealis.nl/en/
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3. Megérkezés / szállás átvétele 

Utam során többször kértem segítséget és útbaigazítást. Rendkívül pozitív élmény volt látni, hogy 

minden ember, akit megszólítottam, jól beszélt angolul, és segítőkész volt. Egyik alkalommal még egy 

kocsival is félreálltak, hogy elvigyenek a szállásomra, mert látták, hogy küszködök a közel 50 kg 

poggyásszal. 

A kulcs átvételéhez az Idealis irodába kellett mennem, ami Wageningenben található, ez kb egy 10 

perces busz utat jelentett. 

A szoba egy régi katonai épületben volt, az erdő mellett, egy nagyon kellemes és nyugodt helyen. 

 

Az épületet kezdetben teljesen belaktuk, de mivel én voltam az egyetlen, aki az épületből Edében 

tanult, a többi lakó szépen lassan átköltözött Wageningenbe, az utolsó hónapot pedig egyedül 

töltöttem az épületben. 

Bármennyire is furcsának tűnik, nem éreztem magam kellemetlenül az egyedül eltöltött hónapban 

sem, hiszen jó barátságokat kötöttem az itt lakókkal, és tartottuk a kapcsolatot. 
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4. Iskola/ oktatás 

Az iskolában már az első nap barátságosan, prezentációval, kávéval és reggelivel vártak minden 

külföldről jött hallgatót. A rövid bemutatkozás után meg is kaptuk a saját biciklinket, amit az iskola 

biztosított számunkra a teljes félév hosszára, költségek nélkül, sőt még a szervízelést is ők intézték. 

 

 Az oktatás sokkal inkább csoportalapú és praktikus. Kevésbé követelnek lexikális tudást, mint itthon. 

Több különböző projektben és kutatásban volt részem az iskola által. Ezek között volt, ahol egy 

kávéval foglalkozó cég hálózatának kiépítéséhez kellett kutatást végezünk Costa Ricáról, egy másik 

projektben pedig személyesen kellett felkeresnünk a török nagykövetet, majd interjút készíteni vele.  

Bejártuk az ország nagyvárosait, sőt egy tanulmányi kirándulás alkalmával még Brüsszelbe is 

kiruccantunk. 
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Egy életre szóló élmény volt, mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus pályázat által biztosított 

lehetőségeket, Hollandiával pedig gyakorlatilag majdnem szerelembe estem. Nagyon nehéz volt 

hazajönni.   

Nyelvtanulás, új kultúrák megismerése, új barátok szerzése, szabadság, talán ezzel a pár szóval 

tudnám jellemezni a legjobban azokat az élményeket, amelyekben garantáltan részed lesz, bárhova is 

mész a világban a program keretein belül. 

 

Köszönöm az életre szóló élményt! 

 

 


