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Odajutás: repülővel:  

 Wizzair: Budapest - Eindhoven - ez talán a legolcsóbb, de innen még Leidenbe 

az út kb. 20€ vonattal 

  KLM: Budapest - Schiphol, Amsterdam - ez drágább, viszont Schiphol kb 10 

percre van vonattal Leidentől, így ez csak olyan 4€ 

(Megj.: Plusz még mindegyik helyen ott van a repülőtér-vasútállomás távolság, ami 

szintén olyan 3-4€, legalábbis Eindhoven esetében. Apropó, akit érdekel a taxi: az 

például, hogy Eindhovenben a vasútállomásról eljuss a reptérig, kapásból 25€, 

úgyhogy ezt csak vészhelyzet esetén ajánlom.) 

 És azoknak, akik szeretik a kihívásokat: busszal: 

 Eurolines: Den Haag-Budapest: amikor én utaztam vele, akkor olcsóbb volt, 

mint a repülőjegy, viszont az út 22 órás, szóval csak erős idegzetűeknek 

ajánlott! Mondjuk most felmentek itt is az árak, szóval már lehet nem is éri 

meg ezt a tortúrát választani. 

 

Ha már utazás: 

 tömegközlekedés: Hollandiában chipkártya rendszer működik, szóval ha nem 

akarsz folyamatosan jegyekkel bíbelődni, akkor ezt neked találták ki! Többek 

között vasútállomásokon lehet venni. Választhatsz anonim kártyát, azt helyben 

megkapod, feltöltöd pénzzel, és már használhatod is; a másik lehetőség a 

fényképes chipkártya, de azt szerintem nem készítik el rögtön, hanem kiküldik 

címre. Amit fontos tudni, hogy mindegyiken kell lennie egy minimum 

összegnek ahhoz, hogy egyáltalán használni tudd: ez busz, metró, és villamos 

esetében 4€, vonat esetében meg 10-20€. Persze a végén visszakaphatod a 

pénzed, amit tulajdonképpen csak azért tartasz a kártyán, hogy használni tudd, 

de ennek is vín díja, ami 2€ körül van. 



 bicikli: Hollandiában köztudottan mindenhol, de Leidenben kifejezetten sok a 

biciklis, autó alig van, szóval aki nem pont a város központjában talál szállást, 

annak erősen ajánlom, hogy szerezzen biciklit. Mivel elég sok a cserediák, 

mindig találni olyan embert, aki épp megválna a kerékpárjától, az átlagár, 

ahogy elnéztem, 60€ körül mozog. De ez tulajdonképpen mindegy is, mert 

hazamenetel előtt Te is ugyanígy el tudod majd adni. 

 

Szállás: Hát ez sajnos nem olcsó, olyan 350€/hó körül kezdődnek az árak. Ezeken az 

oldalakon lehet keresgélni: 

 www.kamernet.nl 

 www.studentenkamers.nl 

 Illetve keresd Facebookon a Leiden Housing és a Housing in Leiden 

csoportokat.  Itt egyébként nemcsak lakásokat hirdetnek meg, hanem 

mindenféle más dolgot is, amitől a hazautazó diákok szeretnének megválni, 

tehát például a fent említett bicikliket is, de az evőeszközöktől kezdve egészen 

a kanapéig mindent megtalálhatsz itt. 

 

Az egyetem: Én a Dutch studies szakon tanultam, ami holland szak, kifejezetten 

külföldieknek. Tantárgyakat csak innen vettem fel, de egyébként a rendes, 

anyanyelvűeknek szánt holland szakról is lehet felvenni órákat. Ezt ugyanakkor nem 

igazán ajánlanám, ugyanis garantálom, hogy a Dutch studies-os órákkal sem fogsz 

unatkozni. 

Ami magát az épülete(ke)t illeti, a suli jól felszerelt, tiszta, öröm volt oda járni. Itt 

említeném még meg az egyetem könyvtárát is, ami szintén meglehetősen modern: 

van ingyen WIFI, és könyvtári gépek (amik még működnek is!). A kölcsönzés 

önkiszolgáló, a könyvtár internetes katalógusán lehet kikérni a kívánt könyvet, 

ugyanis a helyben található példányok csak helyben olvashatóak. Egyszerre rengeteg 

könyvet ki lehet kölcsönözni, és sokszor lehet hosszabbítani, nálam például volt egy, 

amit félév elején vettem ki, és egészen a végéig hosszabbítgattam. Viszont itt is 

figyelni kell, mert ha esetleg van valaki, aki szintén igényt tart a nálunk lévő 

példányra, és ezt a szándékát a rendszeren keresztül is jelzi, akkor kapni fogunk egy 

értesítőt az egyetemtől kapott (nem saját, szóval ezt külön ellenőrizni kell néha!!!) 

email címünkre, és akkor vissza kell vinni a könyvet, különben megbüntetnek. (Ez 



kezdetben, nagyjából az első hét után "csak" 5€, de az idő múlásával ez folyamatosan 

növekszik.) 

 

Tárgyaim: 

Elöljáróban annyit, hogy a közhiedelem ellenére (legalábbis én ezt hittem) nem 

bánnak kesztyűs kézzel a cserediákokkal, szóval ne vedd félvállról a tanulást! Elég 

szigorúan osztályoznak. Egyébként a tanárok rendesek, ha például egy beadandóddal 

nem tudsz elkészülni időben, meg lehet velük beszélni. Gyakorlati órákon nem 

nagyon szeretik a hiányzást, erre is érdemes odafigyelni! (Ha mégis előfordul, 

értékelik, ha előtte írsz egy mailt.) 

 Introduction to Dutch Studies (Liesbet Winkelmolen): tulajdonképpen egy 

sima kultúrtöri óráról van szó, angol nyelven. A teljesítéséhez évközben 

csinálni kell valakivel párban egy city reportot, plusz félév végén vizsga. Nem 

könnyű tárgy, de azért teljesíthető. 

 Dutch Painting 1400-1950 (Marion Boers): ez pedig művtöri óra, szintén angol 

nyelven. A tanárnő jó órákat tart, érdekes dolgokat mond, de a vizsgája 

szerintem túl nehéz (mondjuk 10 kredites a tárgy, tehát miért is ne): tudni 

kellett például, hogy az órán átvett festmények mikor készültek, de volt 

engedmény: +/- 5 évet, máskor +/- 10 évet is lehetett tévedni...! Ó, itt 

egyébként kétszer kell vizsgázni: egyszer van félév közepe körül egy vizsga, 

aztán a félév végén is. (Így is rengeteg az anyag, szóval ez így rendben is van 

szerintem.) 

 Geschiedenis van het Nederlands (Myra Arends): holland nyelvtöri óra, 

hollandul. Szerintem ő volt az egyik legjobb tanár, akit itt megismertem, 

segítőkész volt, az órái is jók voltak. A tárgy teljesítéséhez minden héten ki kell 

tölteni egy internetes tesztet, plusz a félév végén vizsga. 

 Woordenschat/Schrijven (Hans Aniba): írás- és szókincsfejlesztő óra, szintén 

hollandul. Ez volt a legmacerásabb, ám egyben a leghasznosabb órám is. 

Ahhoz, hogy teljesítsd, a félév során el kell küldeni 5 fogalmazást (amit aztán 

órán jól kiveséztek – név nélkül persze), ez az írásfejlesztés rész, továbbá félév 

közepén és végén is van egy vizsga, szavakból. Itt a minimum, amit hoznod 

kell, az 80%, különben megbuktál, szóval gatyákat felkötni! Ennek ellenére 

erősen ajánlom ezt az órát, tényleg ezen fejlődtem a legtöbbet a félév során. 



(Nevezhetjük életbenmaradásért folytatott küzdelemnek is egyébként.) Az 

mondjuk tény, hogy a tanár egy szadista, de az órái szórakoztatóak. 

 Grammatica (Johanneke Caspers): holland nyelvtan óra, természetesen ez is 

hollandul. Néha kicsit szerintem túlságosan is elmélyedtünk egy-egy nyelvtani 

szabályban, de ez is mindenképpen egy hasznos óra. Ahhoz, hogy jegyet kapj, 

évközben el kell küldeni három beadandót, plusz félév végén vizsga. 

Röviden ennyi, további infókat ezekről a kurzusokról, vagy akár a többiről itt 

találhatsz. 

 

Programok: Leiden, egyetemi város lévén, lehetőségekben bővelkedik, már ami a 

fiataloknak szánt programokat illeti. Vannak kisebb-nagyobb múzeumai is, amit nem 

érdemes kihagyni, bár ha jelentkezel a szemesztert megelőző, gólyatábor-szerű 

orientációs hétre, akkor ezeket „ingyen" megnézheted. 

Orientációs hét: egy-két héttel a félév megkezdése előtt rendezik, és egy hétig tart. A 

részvételi díj nekem 60€ volt, ebben benne volt minden program díja (kivéve, ha a 

csoportotokkal külön programot szerveztek, akkor persze az külön költség), napi egy 

étkezés, és a belépők ára. Nagyon sokan voltunk, így 10-15 fős csoportokra osztottak 

minket – ha jól láttam, egy csoportba nagyjából egy karról kerültek csak emberek, 

legalábbis nálunk mindenki bölcsész volt. Jó sokat lehet itt ismerkedni mindenféle 

országból érkezett diákokkal, szerintem megéri befizetni rá!  

Ezenkívül mindig rendeznek különféle programokat a (nem feltétlenül Erasmus, vagy 

cserediákoknak), ezekre is érdemes ellátogatni. 

 

 

 

 

 

 

https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/2504/Nederlandkunde-Dutch-Studies

