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Holland alapszakosként töltöttem a tavaszi félévet Groningenben. A város regionálisan nagy, 

de nem túl nagy, barátságos és csodaszép, rengeteg lehetőséggel és barátságos, segítőkész 

hollandokkal. Groningen eléggé kiesik a könnyen megközelíthető városok közül, de az 

ország méreteinek köszönhetően egész gyorsan el lehet jutni akár az ország másik végébe is. 

Legolcsóbban és kényelmesebben talán Eindhovenből érdemes utazni (Budapestről 

Eindhovenbe egész olcsón vannak repülőjegyek, majd Flixbus-szal vagy vonattal lehet 

tovább utazni Groningenbe). A csomagokat pedig UPS csomagküldő szolgálat szállíthatja 

meglehetősen jó áron. 

 

Groningenben kötelező a városházán beregisztrálni érkezés után 5 munkanapon belül, ha 

több, mint 4 hónapot tölt valaki a városban, mivel bírságot szabhatnak ki ha ezt nem teszi 

meg az illlető. A regisztráció ingyenes, csak személyi és lakbér szerződés kell hozzá. 

 

Az egyetemi épületek jól felszereltek, elég modernek és jól szét vannak szórva főként a 

belvároson belül (egymástól max. 15 perc bicikli útra). Minden épülethez van külön bicikli 

tároló és működik a WIFI. Az egyetemi tanárok és tanulmányisok is nagyon segítőkészek és 

megértőek, de a követelményeket következetesen elvárják. Érdemes részt venni az 

Introduction week-en, ahol fontos információkkal gazdagodhatunk. A tárgyakat nem könnyű 

teljesíteni, nem adják könnyen az 5 kreditet, ezért érdemes 4-5 tárgyat felvenni. A félév két 

negyed éves blokkra van osztva, ezért már az első 2 hónap után is vannak vizsgák. 

Pótvizsgázni egyszer lehet tárgyanként, vizsgaidőpontok közül nem lehet válogatni, de már a 

félév elején megvannak adva. A pótvizsgák mindig a második negyedév vizsgaidőszakában 

vannak (június, július). Az első két hétben könnyen lehet tárgyakat fel-le adogatni. A 

hollandok többsége jól beszél angolul, de holland szakosként rengeteg lehetőséget kaptam a 

holland nyelv használatára is. Az egyetemen belül teljesen el lehet boldogulni csak angol 

tudással is, a városon belül viszont nem árt némi holland tudás. Az angol nyelvtudás 

elengedhetetlen a tárgyak teljesítéséhez is, mivel majdnem minden tárgyhoz angolul van az 

irodalom. Az egyetem kínál angol, illetve holland nyelv kurzusokat is, melyekért akár 

kreditet is lehet szerezni, ezek azonban fizetősek (300 euró).  

 

A városon belüli közlekedésre a bicikli a legpraktikusabb és legolcsóbb megoldás. Groningen 

jól kiépített biciklis út hálózattal rendelkezik, de a hollandok közlekedési stílusához hozzá 

kell szokni. Vannak különböző Facebook csoportok külön bicikli adásvételre, de az én 

tapasztalataim szerint nem egyszerű ezeken keresztül biciklit szerezni (vagy éppen eladni). 

Rengeteg használt bicikli üzlet van a városban, ahol egész jó árakon lehet biciklit venni. A 

Rosana fietsen-t és a Budget bikes-ot tudom ajánlani, ahol egész olcsón lehet normális 

biciklit találni. A városháza havonta kétszer szokott bicikli vásárokat is tartani az őrzött 

bicikli tárolókban (Boteringestraat), ahol állítólag egész olcsón adják el a központi 

pályaudvarról/közterekről beszerzett bicikliket. A pályaudvaron max. 12 napig lehet ott 

hagyni a biciklit, mivel utána elszállítják (majd esetlegesen el is adják, ha a tulajdonos nem 

megy érte).  

 



Nehéz szállást találni, főleg 5 hónapra, mivel a legtöbb kiadó szállás min. 6 hónapos 

szerződést szeretne. Az egyetemen keresztül is lehet kollégiumot bérelni, de ezek általában 

drágák (és minőségben sem jobbak a magyar koliknál) és hamar betelnek. Én végül Facebook 

csoportos hírdetésen keresztül találtam szállást (Free housing announcements Groningen). Én 

úgy tapasztaltam, hogy olyan hírdetésekre is érdemes jelentkezni/írni, amikre már sokan 

jelezték érdeklődésüket, mert sokszor visszalépnek.  

 

Hollandia meglehetősen drága ország, ez a termékek árán is tapasztalható. Bevásárolni 

ALDI-ban a legolcsóbb, de a Lidl is elfogadható áron van, a Jumbo és Albert Heijn kicsit 

drágábbak, de sokszor vannak akciók. A zöldség-gyümölcsöt érdemes piacon vásárolni. 

Piacon szintén lehet bankkártyával fizetni. Éttermek kínálatában nincs nagy választék, 

rengeteg a pizzéria, az olasz étterem és a gyros-os. Mivel a hollandok nem igazán ebédelnek 

13-14 óra előtt elég nehéz nyitva tartó éttermet találni. Az éttermek többsége hihetelen drága. 

Ha valaki utazni szeretne, folyamatosan vannak napi vonatjegy akciók a különböző boltokban 

(Kruidvat, Albert Heijn, Etos és Blokker), de a holland vasút online oldalán is 

(spoordeelwinkel.nl) lehet kedvező ajánlatokat találni. 

 

Bankkártyák közül mindenhol elfogadják a Maestro-t, és elvétve a MasterCard-ot és a Visa-t 

is. A városban elég sűrűn vannak az ATM automaták, viszont nem igazán érdemes pénzt 

felvenni, mert még magyar eurós számláról is kb 5-6 euró konvertációs díjat von le 

mindegyik automata. Szerintem egy 5 hónapos időszakra nem érdemes holland számlát 

nyitni. 

 

Összességében Groningen egy nagyon barátságos, hangulatos város, ahol rengeteg 

lehetőséget kaptam a holland nyelvtudásom fejlesztésére és személyiségem fejlesztésére, az 

önállósodásra és rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodtam itt. Megéri tavasszal menni, 

mert az ország ilyenkor a legszebb, ilyenkor nyílnak a tulipánok, az időjárás is elviselhetőbb, 

mint télen és a hollandok is jobb kedvűek.  

 


