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Odajutás: 

Odafelé én repülővel mentem Budapesttől Brüsszelig a Ryanairrel, ami a legolcsóbb és a 

legjobb, mivel minden nap megy repülő Brüsszelbe. Itt fontos tudni, hogy mindig vannak 

bizonyos napok, amikor a repülőjegyet sokkal olcsóbban meg lehet venni, ezért érdemes már 

hónapokkal korábban keresni és lefoglalni, nehogy elhappolják őket az orrunk elől. 

Brüsszeltől autóval vitt tovább a keresztapám. Repülővel Amszterdamig lehet utazni, és 

onnan vonattal tovább Utrechtbe. Egy másik lehetőség a busz, amivel viszont gond, hogy 

nagyon sokáig tart az út. Szerintem a legjobb megoldás, ha repülővel kimész Amszterdamba 

és onnan átszállsz a vonatra. Csak figyelj arra, hogy minél hamarabb elkezdj repülőjegyeket 

keresni, mert előfordulhat, hogy sikerül egy olcsót kifognod. 

 

Utazás kint: 

Hollandiában mindenkinek van bringája és a hollandok szinte mindig, mindenhová azzal 

közlekednek. Hosszabb távokra, persze a vonatot használják. Így én azt ajánlom, hogy szerezz 

be egy biciklit magadnak. Kutatni persze kell és nem szabad az első jónak tűnő árat elfogadni, 

hanem keresni kell tovább, hátha találsz olcsóbbat. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, 

mert én is sokat kutattam a megfelelő bicikli után. Mások inkább megelégedtek az első 

boltban talált legolcsóbbal, vagy interneten rendeltek egyet, de én inkább jártam a várost és 

megnéztem a bicikli boltokat. Találtam is egy nagyon jó üzletet az egyetem Drift utcai 

épületétől 2 percre egy Multicopy bolt mellett, ahol kifogtam egy 45 Euros biciklit. Mindenki 

csodálkozott rajta, hogy ilyen jó áron sikerült bringát találnom. Szóval ne adjátok fel, mert, ha 

kitartóak vagytok, akkor biztosan megtaláljátok a megfelelő biciklit. Egy dologra viszont 

mindig figyeljetek: Hollandiában nem kell attól félned, hogy meglopnak, de az egyetlen 

dolog, ami könnyen eltűnhet, az a bicikli. Ezért mindig figyeljetek arra, hogy a bringátokat 

egy mozdíthatatlan tárgyhoz rögzítsétek és az a legjobb, ha két lakat van rajta, egy elől és egy 

hátul. Ha nem akartok biciklizni, akkor rendeljetek egy személyre szóló OV chipkártyát, 

amivel utazhattok minden tömegközlekedésen. Ez azért is jó, mivel Hollandiában minden 

diák ingyen utazik. Ezen az oldalon utána olvashattok mindennek: https://www.ov-

chipkaart.nl/. Vannak anonim kártyák is, amik kiállítására nem kell várni, csakhogy ezt bárki 

használhatja. Ha ezt veszed meg, akkor mindig kell rá elegendő pénzt töltene A buszozás nem 

egy olcsó dolog kint. Anonim kártyával nekem egy nap alatt oda-vissza 3 euroba került. Ezért 

is érdemesebb vagy biciklizni vagy pedig személyre szóló kártyát venni. Amit még jó, ha 
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tudtok az-az, hogy kint a biciklistáknak van elsőbbsége, mindenki figyel rájuk, és a hollandok 

eléggé őrülten bringáznak, így gyalogosként nagyon oda kell figyelned. 

 

Szállás: 

Ezt sajnos nehéz találni ezért hamar el kell kezdeni. Én ezt az oldalt használtam: 

http://www.kamertje.nl/. Ezt az oldalt nekem is ajánlották és nagyon jónak találtam, mert 

Hollandiában bárhol találhatsz ennek segítségével szállást. Azonban fontos tudni, hogy 

regisztrálni kell és fizetni kell, azért, hogy egy bizonyos ideig üzenetet tudj küldeni a 

tulajdonosoknak. Ez lehet akár 10 vagy 20 euro is. De ez nem csak ezen az oldalon van így. 

Minden holland szállást hirdető oldal így működik. Pozitívum, hogy be tudod állítani a 

maximum összeget, ameddig hajlandó vagy elmenni. Viszont mindig érdemesebb több 

szállást is kinézni egyszerre és mindegyiknek írni, mert nem mindenki fog válaszolni, ez 

személyes tapasztalat. Én is vagy 8 tulajdonosnak írtam és abból csak kettő válaszolt. Fontos, 

hogy mielőtt írsz, megnézd, hogy a tulaj milyen bérlőt keres, mert a hirdetésben benne van, 

hogy nőt, vagy férfit keresnek, vagy mindegy nekik. Az egyetemnek van kollégium része, de 

nekem az túlságosan is drága volt, mert havi 430 eurót kértek. Ezért azt ajánlom, hogy a 

szállás legyen az egyik első dolog, amit elintézel. 

 

Egyetem: 

Az utrechti egyetem az egyik leglátogatottabb egyetem Európában. Minden szemeszterben 

több ezer külföldi diák érkezik, ami nem is csoda. Az egyetem hatalmas és sok épülete van a 

város különböző pontjain, ezért fontos, hogy figyeljetek arra, hogy melyik órátok hol van. 

Nekem szerencsére minden órám a Drift illetve a közelében lévő épületekben volt és az 

Orientation Day-en kívül egyszer sem kellett az egyetem központjába mennem, ami 30 percre 

volt. Az egyetem nem volt könnyű, sőt az elején nagyon nehéz volt, de pár hát alatt bele lehet 

szokni. Az Utrecht Universiteiten nem két féléves szemeszterek vannak, hanem négy negyed 

évesek, és minden tárgynak két része van: egy szemináriumi és egy előadás. Kint az 

előadások is kötelezőek. Az előadások 2 órásak a szemináriumok, pedig 3 illetve 4 órásak, 

ezért egy negyed szemeszterre max. 3 órát lehet felvenni, ami több mint elég. Hollandiában 

fontos, hogy legyen véleményed, azt el tudd mondani és érvelni is tudj mellette, ezért a 

szemeszter végi jegyednek egy részét az órán nyújtott aktív munkád adja. Továbbá ne 

lepődjetek meg rajta, hogy minden tárgynál van kiselőadás, ami lehetakár 10 perces, vagy 45 

perces. És nem csak előadást kell tartani, de azokat értékelni is kell, hozzá kell szólni, 

kérdéseket kell feltenni és meg kell válaszolni azokat a kérdéseket, amiket az előadók tesznek 

fel. Nem csak az egyéni munka a fontos, hanem a csapat munka is, erre jók a kiselőadások és 

más projektek. Például nekem volt olyan órám, ahol a tanár egy csoportosan írt ebookot kért 

és az adta a jegyünk 60%-át. Ez egyszerre volt csoportos és egyéni munka is, mivel 

mindenkinek kellett írnia egy 4000-5000 szavas fejezetet, de a bevezetést és a befejezést 

együtt csináltuk meg, valamint tartottunk róla egy összefoglaló kiselőadást is. Fontos még 

felkészülnötök arra is, hogy rengeteget kell olvasni óráról órára és, általában ezeket ki is kell, 

jegyzetelni vagy a tanárnak el kell küldeni a fejezet/fejezetek összefoglalását. Tudom, hogy 

ezek nehéznek, talán ijesztőnek hatnak, de belejön az ember és a végén azt veszed észre, hogy 

magadtól kezdesz el utána olvasni a dolgoknak és már teljesen természetes, hogy 
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összefoglalókat, esszéket vagy akár több ezer szavas beadandókat kell megírnod 2 hetes 

határidővel. Az egyetemnek van egy hatalmas nagy könyvtára, amiben mindent megtalálsz. 

Valamint rengeteg számítógépe is van, és állandóan tele van, így nehéz gépet vagy helyet 

találni. Jobb, ha a laptopodat mindig magaddal viszed, mivel az órákon is általában arra 

jegyzetelnek a diákok. Wifi mindenhol van Hollandiában, még a vonatokon is. És a vonat, 

valamint az iskola wifije bárki számára használható. A tanárok nagyon kedvesek, de 

szigorúak, viszont, ha valamit nem értesz, vagy eltér a véleményed, akkor ne izgulj, 

nyugodtan kérdezz, illetve fejtsd ki, hogy te mit gondolsz. Az oktatók imádják az olyan 

diákokat, akik, aktívak és nem hisznek el mindent, amit mondanak és tényekkel is alá tudják 

támasztani az állításaikat. A diákok, sőt úgy egyben a hollandok mind nagyon kedvesek és 

segítőkészek. Nyugodtan fordulj hozzájuk, ha valamiben elakadtál, nem tudod, hogyan írd 

meg a beadandódat, hogy az a tanárnak is megfelelő legyen vagy bármi más gondod, kérdésed 

van. Az egyetlen, amire figyelj, hogy, amint meghallják az akcentusodat, vagy látják rajta, 

hogy egy szó nem jut, az eszedbe rögtön angolra váltanak, ami nekik a második anyanyelvük. 

Ilyenkor mond meg nekik, hogy hollandul szeretnél beszélni. Valószínűleg többször is el kell 

mondanod nekik, vagy csinálhatod azt is, hogy habár angolul válaszolnak te akkor is 

hollandul beszélsz és egy idő után, már nem akarnak majd angolra váltani. Habár valószínűleg 

feltűnt, de azért megemlítem a tanárok a cserediákokat is úgy kezelik, mint a holland 

diákokat, vagyis ne várd, hogy máshogy viselkedjenek veled. Valamint az osztályozási 

rendszerük is teljesen más, mint a miénk. 1-10-ig vannak a jegyek. 1-5-ig megbuktál. 5,5-től 

átmentél. 10-est senki nem kap, mert, ahogy ők mondják az Istené. A 9-es a tanáré, így az 

nagyon-nagyon ritka. Olyanoknak adják, akik olyan jó dolgozatot írnak, amit a tanár is 

megirigyel. Vagyis, általában 6-8-ig terjedő jegyekre koncentrálj. Nem szoktak egész jegyeket 

adni. Simán megeshet, hogy 6,2-őt kapsz egy dolgozatodra. 

 

Kikapcsolódás: 

Mivel itt rengeteg külföldi cserediák van, ezért abban biztos lehetsz, hogy minden héten 

legalább egyszer lesz buli a kollégiumban. Habár, amikor én kint voltam, akkor minden este 

volt. Ezért is tanácsosabb máshol tanulni, mert koliban nem fogsz tudni. Ajánlom a 

könyvtárat, ami szorgalmi időben 8-ig vizsgaidőben, pedig, akár éjfélig is nyitva van. Vannak 

Erasmus-os programok is, ezek általában fizetősek, de nem kötelező mindre menni. Ezeken 

kívül a külföldi diákok mindig szerveznek valamit, így érdemes velük tartani. Ha már kint 

vagy nézz szét a városban, nézd meg Hollandiát vagy látogasd meg a szomszédos országokat. 

A tanulás fontos, de a kikapcsolódásra is szükség van, hogy feltöltődj. 


