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A diploma megszerzését követően Erasmus+ szakmai gyakorlati program keretében a 2017.
évi őszi szemesztert Hollandiában, Werkendam városában töltöttem a Lino Droogbloemen
nevű vállalatnál. Az Erasmus által nyújtotta lehetőségekről még harmadévesként szereztem
tudomást, ugyanis számos évfolyamtársam tanult külföldi egyetemeken a programnak
köszönhetően. Ennek hatására negyedéves hallgatóként benyújtottam a pályázatom az
Erasmus+ hallgatói mobilitási programra, így 2016. első félévében a Bécsi Egyetem Jogi
Karán tanulhattam. A Bécsben való tartózkodásom több szempontból is előnyös volt
számomra, így hazatérésem után elhatároztam, hogy a tanulmányaim befejezését követően
ismét külföldre szeretnék utazni annak érdekében, hogy még több tapasztalatot szerezhessek.
A szakmai gyakorlati programot olyan országban szerettem volna eltölteni, ahol az angol
nyelv az elsődleges, így esett a választásom Hollandiára. A fogadó intézmény egzotikus
szárazvirágokkal foglalkozó nemzetközi cég, amelynek üzleti kapcsolatai az egész világot
behálózzák. Feladataim közé tartozott a szerződés tervezetek angol nyelvű elkészítése,
különböző adminisztratív munka, illetve a magyarországi partnerekkel való kapcsolattartás.
Számomra a legnagyobb kihívás az angol nyelv mindennapi használata jelentette, de a
kollégák nagyon megértőek és türelmesek voltak, ha nem értettem valamit, igyekeztek
másként elmagyarázni. Így néhány hét elteltével már az idegen nyelv használata sem okozott
nagy problémát.

1

Név: Kiss Annamária
Szak, évfolyam: Állam-és Jogtudományi Kar, végzett hallgató
Tanév: 2017. őszi szemeszter
Célország: Hollandia, Werkendam
Fogadó intézmény: Lino Droogbloemen
A kiutazást Eindhovenbe repülővel történt, amely nem jelent nagy kiadást abban az esetben,
ha indulás előtt néhány hónappal megvásároljuk a repülőjegyet. A repülőtérről rendszeres
buszjárat közlekedik a központi pályaudvarra, ahonnan egyszerűen el lehet jutni az ország
bármely pontjába vonattal vagy busszal. A tömegközlekedés nagyon kulturált, gyors, pontos
és az egész országot behálózza, azonban a jegyek ára meglehetősen magas, így érdemes előre
kalkulálni azzal, hogy hozzávetőlegesen mennyi pénzre lesz szükségünk a tervezett utazások
lebonyolításához.
Hollandia a kerékpárok hazája, szinte mindenki így közlekedik. Ezért az első és legfontosabb
dolog, amit be kell szereznünk az a kerékpár, ami közhelynek tűnik, de valóban ez lesz az
ember legfőbb útitársa, mivel szinte mindenhova el lehet jutni ennek segítségével. Olcsó,
praktikus és gyors módja a közlekedésnek. Nemcsak a városon belül, hanem a városok között
is kerékpárutak találhatók, így a rövidebb távolságok biciklivel is biztonságosan megtehetők.
Viszont be kell ruházni egy jó lakatra is, ugyanis a biciklilopás igen gyakori eset
Hollandiában.

Ha valaki ezt a közlekedési módot választja, akkor érdemes arra is figyelni, hogy rétegesen
felöltözzünk, lehetőleg vízhatlan ruhát is viseljünk, mivel Hollandiában akármikor váratlanul
eleredhet az eső. Az első héten néhányszor eléggé eláztam biciklizés közben, így második
héten beruháztam egy esőkabátra és egy esőnadrágra is. Az eső mellett gyakran komoly
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kihívást jelentett az erős szél is, és sokszor tapasztaltuk munkába menet, hogy hiába próbáljuk
tekerni a biciklit, az mégsem halad. Reggelente ez elég bosszantó és persze fárasztó is volt, de
persze a szél ellen semmit sem tudtunk tenni. Utólag visszagondolva elég szórakoztató volt,
és a mindennapi biciklizéssel igazán átélhettük a holland életérzést.
A szállásunk Sleeuwijk városában található három szobás lakás volt, amelyet a fogadó cég
keresett és foglalt le. Mivel szállást találni nagyon nehéz, főleg a kisebb településeken, így
ennek elintézésére hosszabb időt kell ráfordítani. A munkahelyünk 6 kilométerre
(Werkendam) volt a lakóhelyünktől, így minden nap biciklivel tettük meg ezt az utat, és a
munka utáni napi teendőinket is Werkendamban intéztük.
Mint minden holland kisvárosról, így Werkendamról is elmondható, hogy rendkívül békés,
hangulatos és rendezett. Természetesen hétvégenként távolabbi helyekre is szerveztünk
kirándulásokat, így jártunk többek között Hágában, Rotterdamban, Utrechtben, Bredaban,
Gorinchemben, Leidenben, Delftben, Goudaban, Den Boschban és Amszterdamban, valamint
egy hétvégét Antwerpenben is töltöttünk. Volt olyan város is, amely annyira magával
ragadott, hogy többször is visszalátogattunk. Amszterdamban öt teljes napot töltöttünk, de azt
gondolom, hogy még ez sem volt elég ahhoz, hogy minden nevezetességet meglátogassunk.
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Az étkezést a hétköznapokon főzéssel oldottuk meg, így másnap a munkahelyre mindig
tudtunk meleg ebédet vinni. A munkatársaink számára ez
kezdetben szokatlan volt, mivel a hollandok ebédre csak
szendvicset és gyümölcsöt esznek. Ugyanis ott nem az ebéd
jelenti a fő étkezést, hanem a vacsora. Hollandia nem a
konyhájáról híres, ennek ellenére van néhány különlegesség,
amit érdemes kipróbálni, ezek közé tartozik a bitterballen, ami
egy húsgolyó fajta, a kibbeling nevű halat különböző
mártásokkal, az édességek közül pedig a stroopwaffelst és ’sHertogenbosch vásrosában a bossche bol nevű csokis
finomságot. Végül, de nem utolsó sorban kihagyhatatlan a sajtboltok látogatása, ahol rengeteg
féle sajtból kedvünkre válogathatunk.
A megélhetésről kapcsolatban elmondható hogy minden drágább, mint itthon és a támogatás
összege nem fedezi a kint tartózkodás költségeit. A lakhatásunk (2 személyre) havonta 1200
euro, egy hétvégi utazás (1 főre) minimum 50-60 euro volt. A kiadások összege természetesen
attól is függ, hogy mennyire él az ember nagy lábon és mennyit utazik, mivel a
tömegközlekedési eszköz igénybevétele nagyon drága (pl: Utrecht – Hága útvonal retúr
jeggyel: kb 30 euro). Érdemes odafigyelni azonban a különböző akciókra, ugyanis bizonyos
időszakban 10-15 euróért lehet napi vonatjegyet vásárolni a drogériákban (pl: Etos, Hema),
amellyel Hollandia területén bárhová és korlátlanul lehet aznap utazni. Élelmiszerre kb.
másfélszer annyit kellett költeni, mint Magyarországon, azonban ott is találhatók olyan
üzletláncok (pl: Aldi), amelyben hasonló áron vásárolhatunk.
Összességében elmondhatom, hogy a Hollandiában töltött néhány hónap életem egyik legjobb
döntése volt és semmire sem cserélném le azt a félévet. Természetesen voltak nehéz napok és
olykor kellemetlen élmények, de a rosszabb pillanatok emlékei idővel úgyis elhalványulnak a
megannyi kellemes élmény mellett. Rengeteg olyan tapasztalattal gazdagodtam, amelyeket
itthon soha nem tudtam volna megszerezni, ugyanis az ember ott egy más, pozitívabb
szemléletmóddal éli meg a mindennapokat. Ha a jövőben lehetőségem adódik rá,
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mindenképpen szeretnék visszalátogatni, hiszen egy gyönyörű, elragadó ország, telis-tele
mosolygós, kedves és nyugati mentalitású emberekkel.
Én őszintén bátorítanék mindenkit arra, hogy éljen az Erasmus által biztosított lehetőségekkel,
győzze le a félelmeit, lépjen ki a komfortzónájából és töltsön egy félévet a tanulmányai alatt
külföldön, hiszen felejthetetlen élmény.
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