
Az én Erasmus+ élményem 

Hajdu Kata, Breda (Hollandia), 2021 tavaszi félév 

 

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévét Hollandiában töltöttem az Erasmus+ program keretein 

belül. A Miskolci Egyetemen a Gazdaságtudományi Karra járok, így a Business, Leadership 

and Sustainability szakon tanultam Bredában, az Avans University of Applied Sciences nevű 

egyetemen. A következőkben a félév során szerzett élményeimről és tapasztalataimról 

szeretnék beszámolni, hátha más is kedvet kap belevágni ebbe a fantasztikus kalandba, amiben 

részem volt. 

 

Lakhatás, közlekedés, mindennapok 

Hosszas mérlegelés után döntöttem a kiutazás mellett, hiszen teljes mértékben bizonytalan volt 

az oktatás menete a korona vírus hatásai miatt. Pontosan február elsejétől laktam Bredában, 

annak ellenére, hogy az oktatás online kezdődött meg, mivel szerettem volna a helyzet ellenére 

is a lehető leghitelesebb Erasmus élményben részesedni. A szálláskeresés nem volt egyszerű, 

nekem csak túl későn jeleztek vissza a kollégiumtól, hogy mégis van szabad szoba, így végül 

egy átlagos házban béreltem egy szobát és két holland lány lett a lakótársam. Velük a félév 

során nagyon jól kijöttem, sokat beszélgettünk és még az egyikük szülinapját is közösen 

ünnepeltük. Breda egy nagyon aranyos kis város, én imádtam a tégla házakat és a sok kis parkot, 

ami a kertvárosibb területeket jellemzi, illetve a városközpont is nagyon hangulatos volt. 

Közlekedéshez természetesen első sorban biciklit használtam, amit lehet vásárolni vagy bérelni 

is. Én az utóbbi mellett döntöttem a Swapfiets céget választva, ami Hollandia szerte szinte 

mindenhol megtalálható és rengetegen használják. Az egész országra jellemző a jól kiépített 

bicikli utak rendszere, hiszen itt tényleg mindenkinek van legalább egy (de általában több) 

biciklije, így sosem volt gond a közlekedéssel a városon belül és kívül sem. Emellett 

természetesen van lehetőség tömegközlekedést is igénybe venni, ami persze nem olcsó dolog, 

de viszonylag könnyen el lehet jutni bárhova például vonattal az országon belül. Nekem két 

csoporttársam is kocsival költözött ki, így ezt szerencsésen ki tudtuk használni, hogy egy kis 

pénzt és időt takarítsunk meg az utazásoknál. A mindennapi élethez természetesen 

hozzátartozik a bevásárlás is, ami az otthon is ismert Aldi, Lidl vagy Spar boltokban is el lehet 

intézni, azonban sokkal nagyobb termékpalettával rendelkezik a holland Albert Heijn és a 



Jumbo. Jó tanács szerintem, (amit én is hallottam másoktól, de nem fogadtam meg) egy holland 

bankkártyát csináltatni, ugyanis viszonylag sok helyen nem fogadnak el, csak Maestro kártyát, 

így ha nem akarunk folyamatosan készpénzt kivenni, ez sok mindent megkönnyít. 

 

Oktatás 

Az Avans egyetemen egy teljesen más oktatásban volt részem, mint amit otthon tapasztaltam. 

Az én programom még az általános holland szakoknál is szabadabb és gyakorlatiasabb volt, így 

nekem itt nem volt semmilyen konkrét tananyagom vagy vizsgám, ehelyett egyéni és csoportos 

beadványokat kellett készítenünk, amik komplex tudást igényeltek. Nem voltak 

hagyományosnak nevezhető óráink sem, bár az oktatás majdnem végig teljesen online folyt, 

így természetesen ez is beleszámított ebbe. Az otthon ismert előadások és gyakorlatok helyett 

például workshopokat szerveztek a tanáraink vendégelőadóval, illetve arra ösztönöztek minket, 

hogy saját magunk keressünk számunkra érdekes témákat, és azokat beszéljük meg közösen az 

órák során. A tanárok szerepe is teljesen más volt, első sorban coachként foglalkoztak velünk 

és segítették az egyéni munkánkat. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a csoportos feladat során 

egy holland céggel dolgoztunk együtt, és számukra próbáltunk új megoldásokat kitalálni, ami 

során rengeteg hasznos tapasztalatot szereztem, és jobb bepillantást nyerhettem egy piacvezető 

vállalat belső folyamataiba. A vírussal kapcsolatos korlátozások lazulásával a félév második 

felében bejárhattunk az egyetemre tanulni, illetve ott is adtuk elő a prezentációinkat. Én az 

utolsó félévemet töltöttem kint a szakmai gyakorlat előtt, aminek következtében nagyon 

szakspecifikus tárgyaim voltak otthon, így egyik tárgyamat sem tudtam beszámíttatni az otthoni 

tanulmányaimba, azonban úgy gondolom, hogy a program lazasága miatt viszonylag jól 

megoldható volt teljesíteni mindkét egyetemen. Ehhez persze hozzájárult az online oktatás is, 

hiszen így részt tudtam venni az otthoni órák nagy részén, mikor kinti órám éppen nem volt. 

 

Barátok, szórakozás 

Úgy gondolom hatalmas szerencsém volt a csoporttársaimmal, mivel majdnem mindenki 

kiköltözött Hollandiába a járványhelyzet ellenére is, és egy nagyon szuper és befogadó csapatot 

tudtunk alkotni mind az egyetem keretein belül, illetve a szabadidőnkben egyaránt. A 

korlátozásokat (nagyjából) betartva igyekeztünk annyiszor találkozni, ahányszor csak tudtunk. 

A csoport több nemzetiségből állt össze természetesen, így gazdagodtam francia, német, 



portugál, spanyol, belga, holland és svéd barátokkal a félév során. Rajtam kívül egy másik 

magyar lány volt még a programban, így vele néha ki tudtunk szakadni az angol nyelv világából 

és nagyon könnyen összebarátkoztunk. A szabadidőnket első sorban sok utazás és bulizás 

jellemezte, amit mind nagyon élveztem. Közösen meglátogattuk Rotterdamot, Utrechtet, Hágát, 

Amsterdamot, Leident és Domburgot, illetve kétszer béreltünk ki AirBnB-t, így több napot 

töltöttünk a tengerparton Katwijk aan Zee településén, valamit Gemertben egy szuper táboros 

helyen. Ezen kívül sok összejövetelünk volt Bredában, többször élveztük a napsütést a parkban, 

illetve a város szélén található tónál, valamint egymás lakásában és a kollégiumban töltöttük az 

időnket. Úgy gondolom, hogy tényleg életre szóló barátságokat kötöttem a program során 

Európa szerte, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ennyire fantasztikus 

társaság tagja lehettem. 

 

Korona vírus hatása 

Természetesen egy, a megszokottól eltérő, Erasmus élményben volt részünk a pandémia miatt, 

azonban úgy gondolom, hogy ennek ellenére is nagyon jól telt a félév. Bár hasonló intézkedések 

jellemezték Hollandiát, mint Magyarországot mikor kiutaztam, úgy gondolom, hogy itt 

valamivel lazábban vették a szabályozásokat, ami természetesen előnyös volt a társaságunk 

számára. Az online oktatás is viszonylag zökkenőmentesen ment, nagyrészt részt tudtam venni 

mindkét egyetem óráin óraütközés nélkül. Az oltások elterjedésével itt is enyhítettek az 

intézkedéseken, bár mivel itt kétszer akkora az ország népessége, mint otthon, így kicsit 

lassabban haladtak ezzel a folyamattal. Ennek ellenére megtapasztalhattuk azt is, milyen mikor 

végre kinyitnak a teraszok, éttermek, és kezd visszaállni az élet a rendes kerékvágásba. Én úgy 

érzem első sorban a kiutazás döntésének meghozásakor volt szerepe a vírushelyzetnek, illetve 

abban, hogy sokkal komplikáltabb lett volna a tesztekkel és karanténokkal hazautaznom a félév 

közben, így én végig kint tartózkodtam Hollandiában.  

 

Összegzés 

Összességében én hihetetlenül élveztem ezt a félévet, úgy gondolom életem legjobb döntése 

volt minden nehezítő tényező ellenére kiutazni. Eléggé félve jöttem el otthonról, hiszen soha 

nem volt még hasonló élményben részem, így nem tudtam mit várjak, de az összes aggályom 

elszállt az első találkozásokkor, mivel rögtön egy hangon voltunk a csoporttársakkal. Úgy 



érzem rengeteget tanultam, nem csak iskolai, vagy szakmai szinten, hanem általánosan az 

élettel kapcsolatban. Tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a programot, minden percét 

élveztem, és kissé szomorúan, de rengeteg fantasztikus emlékkel tértem haza. 

 

Képek 

Végül a félév során készített rengeteg képből szeretnék kiemelni párat, hogy jobban 

szemléltethessem az élményeimet. 

Kocka házak Rotterdamban 

Szélmalom Domburgban 

Hajókázás Amsterdamban 
A tengerparti sétány Hágában 



 
Breda központja 

Galderse Meren (tó Breda határában) 

Park Valkenberg Bredában 

Utrecht 

Avans University of Applied Sciences 



  

Látogatás az Upstairs nevű cégnél, akivel a 
csoportmunka kereteiben dolgoztunk 

Az első offline találkozás a teljes csoporttal és a 

tanárokkal 

Csoportképek: 

Utrecht Gemert 

Katwijk aan Zee 
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