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A Hungarian Youth Association (HYA) a külföldön tanuló magyar
hallgatók számára létrehozott diákszervezet. A Hungarian Youth
Association Hollandia a HYA alszervezete, amely a Hollandiában tanuló
diákokat képviseli. Szervezetünk célja egy olyan platform létrehozása a
magyar diákok számára, ahol a fiatalok megoszthatják a
tapasztalataikat, és kapcsolatokat teremthetnek hasonló háttérrel
rendelkező társaikkal. Víziónk egy olyan közösség megalkotása, ahol a
tehetséges magyar fiatalok otthonra találhatnak Magyarországtól távol
is.

A Hungarian Youth Association elkötelezett, hogy a kiemelkedően
tehetséges magyar diákok útját minél több aspektusában segíthesse a
kezdetektől (egyetem választás), az egyetemi éveken át, a
munkavállalásig. Jelenleg, a HYA összesen több mint 6000 diákot
képvisel 9 országban, köztük Hollandiában is. Holland alszervezetünk
mára több mint 10 egyetemen és 10 nagy egyetemi városban van jelen
és folyamatosan bővül.

Ezt az útmutatót a Hollandiában tanuló diákok segítségével rakta össze
a HYA Hollandia csapata. Reméljük hogy hasznos tanácsokat, tippeket
találsz majd benne.

SOK SIKERT KÍVÁN A HYA HOLLANDIA CSAPATA A
JELENTKEZÉSHEZ!
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1.1 A jelentkezés menete
A holland egyetemi programokra való jelentkezés általában ősszel,
legtöbb esetben októberben nyílik meg, és április 1-jén zárul az EU-s
diákok számára. Vannak kivételek, mint például a numerus fixus
programok, amelyeknél korábbi határidők vannak, de ezek eltérőek
lehetnek, mind egyetemenként, mind szakonként. Ha középiskolai
végzős diák vagy, érdemes a lehető leghamarabb, ősszel vagy kora
télen elindítani a jelentkezési folyamatot, ugyanis előfordulhat, hogy
bizonyos szakokra meghatározott szintű érettségit várnak el az adott
tárgyakból, amelyekről otthon februárig kell nyilatkoznod iskoládban.

Ezenkívül néhány szaknál előfordulhat az is, hogy figyelembe veszik a
jelentkezésed megkezdésének és leadásának idejét, és prioritizálják
azokat a diákokat, akik hamarabb leadták jelentkezésüket, szóval ezért is
érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni az egészet! Ezekről
részletesebben írunk majd az elkövetkezendő pontokban.

A holland egyetemekre való jelentkezésnek három univerzális
lépése van:

1. Első és legfontosabb lépés egy StudieLink-fiók létrehozása, amely a
holland felsőoktatási jelentkezési platform. Ezen az oldalon kell
megadnod minden személyes és korábbi tanulmányi adatodat amik
szükségesek a profilod létrehozásához, illetve itt tudod benyújtani
jelentkezésed az egyetemekre és az általad kiszemelt szakokra. Ezt
az alábbi linken teheted meg.
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Jelentkezés ~ A jelentkezés menete

2. A StudieLinken keresztül kerül továbbításra a jelentkezésed az adott
egyetemre. Ezután általában az egyetemek a saját rendszerükben
nyitnak neked egy fiókot, ahol folytatnod kell a jelentkezésedet.
Ezeken az oldalakon kell feltöltened a szükséges jelentkezési
dokumentumokat, mint például az érettségi bizonyítványodat,
nyelvvizsgádat. Ezt a jelentkezés megkezdése előtt érdemes már
megnézni, hogy az adott egyetemen és szakon mit kérnek vagy
éppen nem kérnek, hogy minél hamarabb és gördülékenyebben
beadhasd a jelentkezést és azt feldolgozhassák. Ha több egyetemre
vagy szakra jelentkezel, érdemes egy listát összeállítani, hogy
hova,mit kérnek, hogy ne hagyj ki semmit.

3. Miután feltöltötted a kért dokumentumokat az egyetemed
platformjára, következőnek az adminisztrációs díjat kell befizetni,
amely általában 100 euró körül mozog. Ha ez is megtörtént már csak
várni kell, hogy feldolgozzák a jelentkezésed és, hogy kapj erről egy
ajánlatot -más néven offert. Ez általában 6 és 12 hét között bármennyi
időt igénybe vehet, rengeteg jelentkezést kell feldolgozniuk az
egyetemeknek. Mindenképp figyeld rendszeresen a spam mappádat
is, mert előfordulhat, hogy odakerül a levél, amiért eddig ismeretlen
külföldi feladótól érkezett email!

A határidők legtöbb esetben a szükséges dokumentumok feltöltésére, a
jelentkezés véglegesítésére vonatkoznak. Nem kell aggódni viszont ha
az érettségi bizonyítványodat csak június végén vagy július elején
kapod kézhez, mert az egyetemek tisztában vannak azzal, hogy nem
minden diák tudja megszerezni a jelentkezési határidő előtt azt. Ebben
az esetben lehetőség van arra, hogy utólag feltöltsd a
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dokumentumaidat, amelynek a határideje általában augusztus szokott
lenni. Ilyenkor a jelentkezésed feldolgozása után feltételes felvételt
nyersz az egyetemre és kiküldik számodra az offerjüket. Az offer
tartalmazza, hogy milyen tárgyból, milyen szintű érettségit kell tenned.
Akkor kerülsz be hivatalosan is a szakodra ha ezeket a feltételeket
sikerül teljesíteni és az eredményeidet a határidő előtt feltölteni.

Meglepő módon, rengeteg szakra annyit kérnek az offerben, hogy
érettségizz le és legyen meg a bizonyítványod. Ugyanakkor vannak
szakok ahol nem elég csak letenni az érettségit, hanem más
követelményeik is vannak az egyetemeknek, erről szintén a következő
pontokban írunk, egyetemekre lebontva, az ott tanuló egyetemi
referenseink beszámolói alapján.
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1.2 Szükséges dokumentumok
Az alábbi dokumentumokra minden esetben szükséged lesz a
jelentkezés megkezdéséhez és véglegesítéséhez:

• Személyi igazolvány vagy útlevél

• Önéletrajz, angolul

• Nyelvvizsga-bizonyítvány

• Motivációs levél

A nyelvviszga-bizonyítvány egyetemenként, illetve szakonként is
változhat, hogy milyen típusú nyelvvizsgát és milyen szinten kérnek. Az
is előfordulhat, hogy egyáltalán nem is kötelező az adott szakra, mert
elfogadják a közép- vagy emelt szintű angol érettségit.

További dokumentumok, amelyek szükségesek lehetnek az
alapképzésre való jelentkezéshez.

Ha még középiskolás vagy, és érettségi előtt állsz, szükséged lesz:

• A legfrissebb évvégi vagy félévi bizonyítványod eredetijére vagy
hiteles másolatára eredeti nyelven, illetve annak hitelesített angol
fordítására. Ez utóbbi egyetemtől függ, hogy milyen nyelven kérik,
van, ahol hollandot kérnek, van, ahol elfogadnak németet is.

• Egyetemtől és szaktól függően - miután már kézhez kaptad az
érettségi bizonyítványod - az érettségi bizonyítvány másolatára és a
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hitelesített angol fordítására, hogy megfelelnek-e az ott elért
eredményeid az offeredben foglaltaknak. Mint az előző pontban, itt is
eltérhet, hogy milyen nyelvű fordításokat fogadnak el.

Ha már megszerezted az érettségid, akkor szükséged lesz:

• Az eredeti középiskolai érettségi bizonyítványra, vagy annak hiteles
másolatára eredeti nyelven és hiteles angol fordítására.

• A teljes érdemjegylistádnak eredetijére vagy hiteles másolatára az
eredeti nyelven és hiteles angol fordítására.

Előfordul, hogy bizonyos típusú programokra való jelentkezés esetén,
részt kell venni egy úgynevezett alapozó éven - Foundation year -, ám
ez nagyon ritka. Ezekre a programokra való jelentkezéshez egy ilyen
alapozó év igazolása is szükséges.
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1.3 Eltérő jelentkezési folyamatok
Mint korábban említettük, vannak bizonyos egyetemek és szakok
amelyek esetében a jelentkezési folyamat és követelmények
eltérhetnek. Ebben a pontban a jelenleg is ott tanuló diákok
segítségével összegyűjtöttünk néhány olyan intézményt és szakot ahol
bonyolultabbak, illetve több időt és felkészülést igényelnek a
jelentkezések leadásai és nehezebb felvételt nyerni. Sajnos mivel
nincsen minden egyetemre és az összes ilyen szakra rálátásunk, így
ebben az útmutatóban csak néhány esetről tudunk beszámolni, de
reméljük ezek is sokatoknak tud segítséget nyújtani és egy nagyobb
képet adni arról, hogy egy adott szakra milyen felvételi procedúrára
lehet számítani.

Universiteit van Amsterdam
• BSc Psychology

A legtöbb szakkal ellentétben, itt a jelentkezési határidő januárban ér
véget.

Erre a szakra a matematika és az angol a két fontos érettségi tárgy,
ezekből mindenképp érettségit kell tenni, ugyanakkor nincs
meghatározva, hogy milyen szinten kell az érettségit letenni, az emelt
szintű angol érettségit pedig elfogadják a nyelvvizsga helyett.

9

1. Jelentkezés



Jelentkezés ~ Eltérő jelentkezési folyamatok

Nem számít, hogy milyen korán vagy későn adod be a jelentkezést,
összesen 600 embert vesznek fel a szakra, tehát numerus fixus szak.
Annak ellenére, ha nem kerülsz be az első 600 ember közé, nem kell
egyből kétségbe esni, ugyanis nagyon sokan kieshetnek még előled.

Az általános jelentkezés után kell a numerus fixus-ra jelentkezni, amely
a rangsorolási fázis. Ennek a jelentkezési határideje is januárban van. A
teszthez, amely alapján rangsorolják a jelentkezőket elküldenek néhány
videót és pár oldalnyi anyagot amiből egy hét alatt kell felkészülni egy
feleletválasztós tesztre. A tesztnek időkorlátja van illetve figyelemmel
kísérnek kamerán keresztül a csalás elkerülése végett. A maastricht-i
egyetemen is van hasonló teszt, annyi különbséggel, hogy ott egy
hónapot adnak a felkészülésre és nincs időkorlát a teszt kitöltésére.

• BSc Politics, Psychology, Law and Economics - PPLE

A PPLE-re háromkörös felvételi van és február 1-ig lehet leadni a
jelentkezést amely egyben az első kör is.

Az első körben csak az önéletrajzodat kérik, hogy megmutasd milyen
sokszínű érdeklődési köröd van, illetve, egy motivációs levelet, hogy
miért ez a négy tanulmányi terület tetszik és hogyan harmonizálnak
számodra.

A második kör három komponensből épül fel. Először is egy tanulási
tervből (study plan), hogy hogyan tudod aminimum 40 órányi tanulást a
hetedben beosztani minden más kötelezettséged és szórakozás
mellett. Másodszor egy pénzügyi tervből (financial plan), hogy hogyan
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osztanád be egy heted pénzügyileg. Ehhez érdemes tudatosnak lenni a
kiköltözés és a Hollandiában élés pénzügyi hátterével. Nem utolsó
sorban pedig egy vizsgát kell tenni ami viszont minden évben más
szokott lenni. Ez egy előadáson vagy egy cikken alapul, amivel egy
egyetemi vizsgát szimulálnak, azt vizsgálva, hogy hogyan teljesítenél.

A harmadik körben egy interjú van, amiben arra kíváncsiak, hogy ki vagy,
mennyire érdekel a szak és, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy hogyan
épül fel és mennyi energiát és időt vesz igénybe.

Amsterdam University College

Az Amsterdam University College (AUC) jelentkezése is numerus fixus-
on alapul, ugyanakkor itt évente csak 300 diákot vesznek fel.

Az alap dokumentumokon és követelményeken túl van egy önértékelési
teszt (self-assessment test), ahol a motivációidra és a tanulmányi
hátteredre, érdeklődési körödre kiváncsiak, ezen kívül arra, hogy hogyan
tudnál hozzájárulni az AUC-nak az értékeihez és küldetéseihez. Kérnek
továbbá egy tanulási tervet, mint a PPLE-nél, egy-egy tanári
ajánlólevelet kettő tanárodtól, illetve a matematikai követelményeknek
való megfelelésről egy bizonylatot. A későbbiekben egy kevésbé
formális interjúra is sor kerül, ami leginkább egy lehetőség számodra,
hogy feltegyél kérdéseket az egyetemről és az itteni életről.

Két jelentkezési határidő van, december 1., illetve február 1. Előbbi
esetében februárban kapsz értesítést a döntésről, utóbbinál áprilisban.
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Az, hogy mikor adod le a jelentkezésedet nem befolyásolja az
esélyedet, hogy bekerüllj, viszont a hamarabb jelentkezők korábban
választhatnak szobát.

Technische Universiteit Delft
• BSc Computer Science and Engineering

A jelentkezés ősszel kezdődik, és, mivel korlátozott férőhelyes (numerus
fixus) a szak, január közepén lezárul. Erre a szakra kötelező itthon emelt
szintű matek érettségit tenni.

Januárban kezdődik a felvételi folyamat, amely három fő lépésből áll. Az
első és a harmadik lépésben (Non-Cognitive Skills Assessment és Self-
Reflection Assessment) betekintést nyerhetsz abba, hogy milyen lesz
majd az élet az egyetemen, emellett néhány rövid fogalmazást kell írnod
és egyszerű, informatikával kapcsolatos feladatokat megoldani.
Azonban a legfontosabb lépés a második, a felvételi vizsga (Cognitive
Skills Test), mert az ezen elért eredmények alapján állítják fel a felvételi
rangsort.

Az egyetem a vizsgára való felkészüléshez segédanyagot biztosít, és
körülbelül 3 óra alatt kell megoldani a feladatokat, amelyek analízissel
és logikai algebrával kapcsolatosak.

A felvételi rangsort április közepén hozzák nyilvánosságra.
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Erasmus University Rotterdam
• BSc International Communication and Media

A motivációs levélnél itt a szokásos formátum helyett 10 kérdésre kell
válaszolni a megadott kereteken belül. A kérdések a motivációidról
szólnak és arra kíváncsiak, hogyan tudnál beilleszkedni egy
multikulturális környezetbe. Ezt a formátumot majd a kapott felhasználói
felületről kell letölteni.

Van lehetőség ajánlóleveleket vagy egyéb dokumentumokat, például
angolra lefordított tantárgyleírást is feltölteni.

A jelentkezési határidő április elején szokott lenni és 2-3 hétre rá kapsz
egy névre szóló ajánlatot. Ezen a szakon amire figyelni kell, hogy a
középszintű matematika érettségin felül kérhetnek egy matek vizsgát
(SAT vagy OMPT), de nem köteleznek rá.

Technische Universiteit Eindhoven

A jelentkezés október 1-jén kezdődik amely szaktól függően január 15-
én (numerus fixus) illetve május 1-jén zárul. Határidőtől függetlenül
ezekre a szakokra kötelező a matematika emelt érettségi, illetve
bizonyos szakoknál a fizika vagy a kémia is (legnehezebb esetben mind
a három).

Azon szakok esetében, ahol május 1-jén zárul a jelentkezés, a folyamat
csak az emelt érettségik megcsinálásából és az általános lépésekből
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áll. Általában ezek azok a képzések, ahol több emelt szintű érettségi az
elvárás. Azoknál, amelyeknél rövidebb a jelentkezési határidő, további
plusz, sokszor valamilyen típusú kognitív tesztekből áll. Ezen tesztekhez
részt kell venni egy úgynevezett kiválasztási napon, amely során kell
elvégezned őket. Ezek a tesztek szakonként eltérőek. Például a
Computer Science and Engineering szakon három kognitív teszt van,
hogy felmérje a matematikai gondolkodást, a logikus gondolkodást,
illetve az algoritmikus gondolkodást. Az Industrial Design interjúkból és
kérdőívekből áll, amelyek során be kell mutatnod egy általad készített
kreatív darabot. Ezeket érdemes részletesebben megnézni szakonként.
Ez a tesztnap mindig márciusban van, azonban szakonként eltérő
dátumokon. A tesztekhez felkészülési segítséget nyújt az egyetem. Az
eredmények viszonylag hamar, április 15-én kiderülnek, ahol 14 nap áll
rendelkezésre, hogy elfogadod-e vagy sem a felajánlott helyet.

Fontos kitétel, hogy a szakok többsége angol, viszont a Biomedical
Engineering, és a Medical Sciences and Technology holland
nyelvtudást igényel.
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1.4 Ösztöndíjak
Hollandiában számos ösztöndíj áll rendelkezésre azon hallgatók
számára, akik felsőfokú tanulmányokat kívánnak folytatni. Ezeket az
ösztöndíjakat viszont leginkább a fejlődő országokból vagy az EU-n
kívülről érkezőknek kínálják, de bizonyos egyetemi ösztöndíjakra (pl.
Justus és Louise van Effen kiválósági ösztöndíj a TU Delft-en) az EU-ból
érkező hallgatók is pályázhatnak.

Ezek az ösztöndíjak az egyes egyetemeken (gyakran karonként is)
eltérőek, de általában megkövetelik, hogy a jelentkezést jóval a
szokásos határidő előtt nyújtsd be. Ez akár azt is jelentheti, hogy
december 1-je előtt (TU Delft) vagy február 1-je (TU Eindhoven) előtt
véglegesítened kell a jelentkezést. Ezek jelentős támogatást kínálnak
(körülbelül 5000-12000 euró egy évre), de gyakran szükség van további
dokumentumokra és referencialevelekre is.
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1.5 Diákhitel
A diákhitelnek és más diákokat megsegítő támogatásoknak sok
követelménye van és elintézése rengeteg idővel és papírmunkával tud
járni. EU-s diákként havonta 56 órát vagy többet kell, hogy dolgozz,
ahhoz, hogy jogosult legyél ezekre. Ez egy hétre lebontva nem tűnik
nagyon soknak első látásra, ám elsőévesként ez nagyon megterhelő
tud lenni, ha még nem tudod, hogy mennyi időt kell tanulásra szánni és,
hogy hány tanórád lesz egy héten, miközben épp próbálsz megszokni
egy új oktatási rendszert is. Abban az esetben, hamégismunkát vállalsz
és megfelelsz a követeményeknek, lehetőséged lesz általános vagy
tandíjra fordítható diákhitelt felvenni, tömegközlekedési támogatásokat
igénybe venni (lásd Közlekedés pont), illetve vissza nem térítendő
támogatást igényelni, amennyiben 10 éven belül szerzed meg a
diplomád. Ezutóbbi a szülők éves bevételétől függ, amelyet igazolni kell
és Magyarországra küldik ki a szükséges dokumentumokat hozzá.
Ezeknek az igazolása és a dokumentumok feldolgozása viszont akár
heteket, hónapokat is igénybe vehet sajnos. További információkat a
diákhitelről az alábbi linken lehet elérni.
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1.6 Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram

2019-ben egy új ösztöndíjprogramot indított el a 2008 óta működő
Nemzeti Tehetség Program. A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram
célja azon kiemelkedő tehetségek támogatása, akik képességeik és
tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb
egyetemeinek egyikén tanuljanak és vállalják, hogy megszerzett
tudásukat tanulmányaikat követően Magyarországon hasznosítják.

2019-ben az „A”, 2020-ban már az „A” és „B komponens”, míg 2021-ben a
„B” és „C komponens” pályázati lehetőségek elérhetőek a diákok
számára. Az „A komponens” a felvételi eljárásban való részvételt, a „B
komponens" a tanuláshoz szükséges feltételeket (az első évben), míg a
„C komponens" az ösztöndíjprogram támogatásával már megkezdett
külföldi tanulmányok folytatását biztosítja.

Az „A komponens” esetében a nyertesek számára rendelkezésre
bocsátott összeg olyan egyszeri pénzbeli támogatás, amelyet
kötelezően a felvételi eljáráson való részvételre kell fordítani. A
pályázatban a felvételi eljárás díja, az utazási költség, az utasbiztosítás
díja, de akár szállásköltség is elszámolható. A „B komponens” esetében
a következő költségekkel tervezhetnek a pályázók: tandíj, szállás,
megélhetési költségek, utazási költség és utasbiztosítás, tankönyvek,
nemzetközi nyelvvizsga költsége, egészségügyi biztosítás,
tudományos konferencia részvételi díja, tudományos konferencia
utazási díja.
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A program 2021-től a „C komponens”-sel egészült ki, amely anyagi
támogatást nyújt ahhoz, hogy a külföldi tanulmányaikat az
Ösztöndíjprogram támogatásával már megkezdő, kiemelkedő tehetségű
fiatalok képességeiket továbbra is optimális környezetben
bontakoztathassák ki azon a külföldi egyetemen, amelyen már
megkezdték tanulmányaikat.

Az ösztöndíjprogramról az alábbi linken lehet több információt szerezni.

18

https://ntk.hu/stipendium-peregrinum/


Hollandiában a lakhatási kérdés évek óta egy eléggé kritikus pont
mindenki számára, és sajnos ez az elmúlt években csak fokozódott.
Ebben a pontban megpróbálunk minél több segítséget és alternatívát
nyújtani a lakhatást kereső diákok számára.

2.1 Kollégium
Néhány egyetemen van lehetőség az első tanév idejére kollégiumi
szobákra vagy stúdiókra jelentkezni, amelyek több, diákokra fókuszáló
ügynökséggel vannak leszerződtetve. Ezeknek a várólistája viszont elég
hosszú szokott lenni, illetve itt is szoktak adminisztrációs díjat elkérni a
jelentkezésért, amelyet viszont visszautalnak, ha nem tudnak szállást
biztosítani. Ugyanakkor mindenképpen arra ösztönzünk, hogy élj a
lehetőséggel és jelentkezz a várólistára, mert rengeteg nehézséggel jár
piaci alapon lakást, szobát vagy stúdiót bérelni, nem csak elsőévesként.

Ezen kívül vannak még további oldalak, ahol ugyanezektől a cégektől
közvetlenül is lehet bérelni. Az egyetlen probléma ezekkel, hogy
regisztrációs alapon működnek, ami azt jelenti, hogy minél régebb óta
vagy regisztrálva az oldalra, annál nagyobb az esélye, hogy te kapod
meg a helyet ahova jelentkeztél. Az országban lévő lakhatási krízis és az
egyetemek iránti megnövekedett nemzetközi érdeklődés miatt viszont
előfordulhat, hogy akár 2-2,5 évet is várni kell, mire elég régi lesz a
regisztrációd, hogy sikerrel járj. Ezért ha már nagyon korán eldöntötted,
hogy Hollandiába tervezel jönni egyetemre, mindenképp ajánljuk, hogy
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a lehető leghamarabb regisztrálj ezekre az oldalakra, egy egészen
alacsony, körülbelül 20 eurós adminisztrációs díj fejében, ha nem jönne
össze az egyetem által felajánlott lakhatás.

Ezeket az oldalakat érdemes figyelemmel követni (nem mindegyik
található meg minden városban!):

https://www.room.nl/en

https://www.studentenwoningweb.nl/en

https://www.sshxl.nl/en

https://www.thestudenthotel.com

https://www.ourcampus.nl

https://studentexperience.nl

https://www.the-cohesion.life

https://holland2stay.com/

https://magisrent.nl/welcome
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2.2 Albérlet
Albérletet találni az országban, nemzetközi diákként nagyon sok
nehézséggel jár, mivel a hirdetők nem bíznak a diákokban és a szülői
garancia rendszerében, illetve rengeteg megtévesztő hirdetés is kering,
főleg a Facebook csoportokban. Érdemes lehet felregisztrálni
lakáshirdető oldalakra is, ám néhánynál hátrány, hogy prémium fiókkal
kell rendelkezni, hogy láthasd a tulajdonos vagy közvetítő adatait, hogy
jelentkezhess megtekintésre.

A nagyobb megbízható hirdető oldalak, ahol érdemes keresni:

https://www.funda.nl/en/

https://kamernet.nl

https://www.pararius.com/english

https://housinganywhere.com/

https://www.huurwoningen.com/

Facebook-on rengeteg hirdetős csoport van, ezek többségében
szobákat szoktak kiadni. Ha szerencséd van egészen jó helyeket lehet
kifogni, ám elképesztően sokan és nagyon gyorsan szoktak reagálni
egy-egy hirdetésre, így résen kell lenni. Az átverések elkerülésének
érdekében különösen figyelj az olyan jelekre, mint például, hogy frissen
regisztrált felhasználó hirdet, akinek nincsenek ismerősei, gyanúsan
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olcsón hirdet, nem ad lehetőséget megtekintésre vagy előleget kér a
megtekintésre, szerződésmegírására. Nagyon fontos odafigyelni arra is,
hogy a hirdetett árba például beletartoznak-e a közszolgáltatások is és,
hogy be lehet-e regisztráltatni magad az önkormányzatnál (Gemeente)
a címre, ugyanis rengeteg szolgáltatáshoz szükséges, mint például
egészségügyi biztosításhoz vagy bankszámla nyitáshoz.
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3.1 Bankolás
Hollandiában a legtöbb kisebb boltban és az Albert Heijn-ok nagy
részében sem fogadják el se a VISA se a Mastercard bankkártyákat. Az
univerzálisan elfogadott kártyák a Maestro illetve a V Pay, amiket
holland bankoktól lehet igényelni. A legfőbb indok viszont egy holland
bankszámla és kártya mellett az iDeal online fizetési platform. A
közigazgatásban illetve a szolgáltatóiparban is elég sok helyen bevett
gyakorlat, hogy online csak ezen a platformon keresztül lehet fizetni,
ehhez viszont szükséges egy holland bankszámla. Ugyan az utóbbi
időben elkezdett megjelenni egyre több helyen a Revolut is, mint iDeal
opció, mégis inkább azt tanácsolnánk, hogy nyiss egy bankszámlát
valamelyik nagyobb banknál. Ezen kívül ha jelentkezel és elfogadták a
kérvényed lakhatási és egészségügyi támogatásra, akkor ezeket csak
és kizárólag holland bankszámlára utalják ki. Minden nagyobb holland
banknál van lehetőség diákszámlát nyitni, amelyek ingyenes
számlavezetést és kártyahasználati díjat kínálnak, ám minden évben fel
kell tölteni az aktuális diák jogviszonyt igazoló dokumentumot. Ezeknél
a bankoknál érdemes hosszú távon számlát nyitni: ING, ABN Amro,
Rabobank

A legtöbb banknál a számlanyitáshoz rendelkezni kell regisztrált
holland lakcímmel, illetve BSN - Burgerservicenummer - számmal így a
bankszámlanyitást a regisztráció után tudod megtenni. Ez alól az ING
kivétel ahol előfordul, hogy engednek diákszámlát nyitni mielőtt kézhez
kapnád a BSN számod, ám ezt ahogy megkapod, egyből pótolni kell.
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3.2 Bevásárlás
Élelmiszerboltok

Számos élelmiszerbolttal lehet találkozni Hollandiában. Árban
rangsorolva így néznek ki:

€€€ Albert Heijn, Ekoplaza, Jumbo

€€€ Aldi, Lidl

€€€ piacok

A piacok nem mindegyike olcsó, viszont nagyvárosokban a zöldség,
gyümölcs (sőt, néha a hús is) olcsóbban beszerezhető, mintha
szupermarketben vásárolnál. A legtöbb boltnak van telefonos
alkalmazása is, ahol a hetente frissülő akciókat lehet követni, illetve a
digitális kártya segítségével szert tenni a kedvezményekre. Ilyen
például az Albert Heijn vagy a Lidl alkalmazása. Az Albert Heijn esetében
személyre szabott akciók is vannak hetente, amiket a korábbi vásárlási
szokásokból ajánl fel az alkalmazás. A kedvezmények viszont csak ezen
alkalmazásokon keresztül érhetőek el és mindenképpen le kell
olvastatni hozzá a kártyát.
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Mindennapi boltok

€€€ Lokális kisebb boltok, HEMA

€€€ Decathlon, IKEA, Praxis

€€€ Action

Az IKEA-ból rendelés esetén mindenképpen szükséges egy holland
telefonszámmal rendelkezni, anélkül nem lehetséges leadni a
megrendelést. Az Action kifejezetten olcsó, bár ez legtöbbször a
minőség kárára megy. Azonban, ha csak egy vagy két évre nézel kisebb
szerszámokat, evőeszközöket akkor itt tudsz a legjobb árban kijönni.
Elektronikai eszközöket viszont nem javasolt itt venni.

TooGoodToGo

A TooGoodToGo alkalmazáson keresztül aznap lejáró készételeket,
élelmiszereket tudsz körülbelül 5 euróért lefoglalni. Rengeteg éttermet
és boltot meg lehet találni rajta. Ha boltoktól vásárolsz, általában egy
nagy zacskó vegyes, hűtést igénylő ételre lehet számítani, mint például
felvágottak, nyers húsok, csomagolt készételek, tejtermékek, saláták,
amiket pár napon belül érdemes felhasználni. Gyakran nagy
mennyiségű élelmiszerről van szó, szóval a befektetést mindig bőven
megérik. Éttermeknél leginkább egy főre elég adagot lehet elhozni,
viszont szintén olyan 5 euró körül, ami a kinti árakhoz viszonyítva igen
kedvező. A spórolás mellett a környezetnek is jót teszel ha ezt az
alkalmazást használod. Egyes telefonokon át kell állítani a régiót, hogy
le lehessen tölteni.
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3.2 Közlekedés
Tömegközlekedés

A leggyakoribb tömegközlekedési eszközök Hollandiában is a metrók,
villamosok és buszok, városok között pedig a vonatok - NS - illetve a
Flixbus.

A tömegközlekedés viszont alapjáraton nem bérlet és vonaljegy alapú,
hanem elektronikus kártyákon és a megtett távolságon alapul. Ezeket a
kártyákat “OV-chipkaart”-nak nevezik, amit a le- és felszálláskor kell
leolvasni és automatikusan levonja a meghatározott összeget magáról
a kártyáról vagy egy megadott bankkártyáról, ha ez beállításra került.
Ellenkező esetben manuálisan kell feltölteni a kártyát online vagy
automatáknál. Természetesen itt is elérhetőek olyan jegyek, amelyek
bizonyos ideig érvényesek, ám hosszú távon ezek nem igazán érik meg.

Mint említettük, az OV-chipkaartot használva, az utazás ára a megtett
távolságtól, illetve az igénybe vett közlekedési eszköztől és az
időszaktól függ. Ugyanezt a kártyát lehet vonattal utazásra is használni,
viszont a kártya leolvasásakor minimum 20 eurónak rajta kell lennie,
vagy be kell állítani az automatikus levonást egy bankkártyáról.

Az OV-chipkaartokból kétféle van, az általános (kék) és a személyes
(sárga). Mindkét kártya 7,5 euróba kerül, ami egyszeri díj, viszont öt
évente új kártyát kell igényelni. A kék kártyát elég sok helyen meg lehet
vásárolni, néhol még szupermarketekben is. A személyre szabott
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kártyát ezen oldalon lehetmegrendelni, amihezmindenképp szükséges
egy holland lakcím. Ezutóbbi kártyának számos előnye van, például
vissza lehet igényelni a levont pénzt abban az esetben, ha elfelejtetted
leolvasni leszálláskor, vagy elhagyott kártya esetén vissza lehet
igényelni a rajtahagyott összeget. Ugyanerre a kártyára van lehetőség
különböző, havidíjon alapuló vonat kedvezményeket igényelni. Például
havonta két euróért 40% kedvezmény jár vonatra hétvégente, öt euróért
pedig 40% kedvezmény bármelyik nap, csúcsidőn kívül. Ezekről az
előfizetésekről bővebben pedig itt lehet olvasni.

Hogyha megfelelsz a diákhitel igényléséhez szükséges feltételeknek,
abban az esetben tudsz jelentkezni a Student Travel Package-re. Ezzel
lehetőséged van hogy hétköznap, vagy hétvégén ingyen utazz minden
tömegközlekedési eszközön az egész országban, a másik időben pedig
40% kedvezménnyel. Hogyha valahova ingáznod kell, akkor nagyon
hasznos lehet és rengeteget spórolsz vele, ezen kívül pedig az ország
felfedezésére is kiváló segítség.

Kerékpár

Talán az egyik legjobb dolog Hollandiában, hogy aki csak teheti biciklivel
közlekedik és különösen nagy hangsúly van fektetve a biciklis
infrastruktúrára. Kivéve, amikor orkán erejű szembeszél van és épp egy
teljes hónapnyi eső zúdul a nyakadba félúton.

Biciklizésre három opciót ajánlunk.
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1. A használt bicikli vásárlás éri meg a legjobban hosszútávon.
Hatalmas piac van rá és rengeteg nagyon jó minőségű biciklit lehet
találni a Marktplaatson, Facebook Marketplace-en vagy éppen a
városodnak a bicikli piacán, egész jó áron, 50 és 100 euró között.
Érdemes egyből egy nagyobb lakatot, láncot, illetve olyan biciklit
venni aminek van a hátsó kerekén is lakat. Mivel rengeteg kerékpár
kerül ellopásra évente, ezért se éri meg újonnan vásárolni egyet.

2. Bérlés a Swapfiets-től. Havidíjon alapuló szolgáltatás, több fajta
biciklit is van lehetőség bérelni tőlük, a legolcsóbb opció 15 euró
havonta. Ebbe az árba viszont beletartozik az is, hogy díjmentesen,
akárhányszor szervizeltetheted ha szükséges, illetve egy teljesen új
biciklit is igényelhetsz akármikor. Szeptemberben, a tanévkezdés
elején szoktak lenni promócióik, mint például, hogy az újonnan
előfizető diákoknak az első két vagy három hónap díjmentes.

3. Ha rendelkezel OV-chipkaarttal akkor van lehetőséged igénybe venni
az OV Fietsek egyikét amelyek általában a vasútállomásoknál
találhatóakmeg. Erre is vannak különféle előfizetési konstrukciók. A 24
órás használati díja 3,5 euróba kerül, viszont vissza kell vinni a bérlés
helyére. Ezzel leginkább városnézések és kirándulások esetén
érdemes élni.

Taxi és Uber

A taxik és az Uberek önmagukban elég drágák tudnak lenni, ha viszont
többen összeálltok akkor egy jó alternatíva tud arra lenni.
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4.1 Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítás (TB) teszi lehetővé az egészségügyi
szolgáltatások használatát Magyarországon. Mivel külföldön tanuló
diákként nem lesz magyar, nappali tagozatos hallgatói jogviszonyod és
már minden bizonnyal nagykorú vagy, fizetned kell az egészségügyi
szolgáltatási járulékot, ami havonta jelenleg 8000 forint. Dönthetsz úgy
is, hogy nem fizeted ezt a járulékot a külföldön tartózkodás ideje alatt,
ilyenkor ennek a kezdetét és megszűnését 15 napos határidővel kell
jelezned az adóhatóságnak. Ha az egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetési kötelezettség megszűnését nem jelzed, ez a hatósági
nyilvántartásokban tartozás keletkezését okozhatja, ami ha eléri a
járulék havonta fizetett összegének a hatszorosát, akkor az
egészségügyi ellátásra való jogosultságodnak korlátozását és
elvesztését kockáztatod. Ha hathavi tartozás gyűlik fel, a TAJ számod
érvénytelenné válik, vagyis ingyenesen semmilyen egészségügyi
szolgáltatást nem vehetsz igénybe – még sürgősségi ellátást sem.
Amíg külföldön vagy biztosítva, deMagyarországon nem,magyarországi
ellátást csak külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségügyi
Biztosítási Kártyával (EHIC), vagy azzal egyenértékű
formanyomtatvánnyal vehetsz igénybe. A TAJ számod akkor lesz újra
érvényes, ha a külföldi biztosítási jogviszonyod megszűnt, és azt be is
jelentetted az egészségbiztosítóhoz.
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A másik lehetőség, hogy folytatod az egészségügyi járulék havi
fizetését, és így nem kell jelentened ennek a kötelezettségnek a
megszűnését és jogosult maradsz egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére.

A külföldi egészségbiztosítás bejelentésének folyamatáról az alábbi
linken találsz több információt.
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4.2 Lakáskeresés
Ezt érdemes a lehető legkorábban elkezdeni, amint felvételt nyertél az
egyetemedre de még akár azelőtt is, a korábban felsorolt okok miatt.
Elsőévesként regisztrálj az egyetemed kollégiumi programjára,
amennyiben van erre lehetőség, valamint az egyéb regisztrációs időhöz
kötött portálokra, hogy a későbbi években előnyben legyél. Albérleteket
általában június-júliustól lehet találni szeptemberi beköltözéssel.

4.3 Kiutazás
Hollandiába kiutazni a leggyorsabban természetesen repülővel tudsz.
Három légitársaságot tudsz igénybe venni, a KLM-et, EasyJet-et illetve
a WizzAir-t. Fontos, viszont, hogy míg előbbi kettő amszterdami járat,
addig a WizzAir csak Eindhovenbe repül. Ezenkívül egyre több
lehetőség van vonattal is érkezni, mint például a Bécsből induló
Nightjettel, ami Amszterdamba visz. Rendszeres Flixbus járatok is
vannak, ám ezek nem közvetlenek, legtöbbször vagy Pozsonyban vagy
Prágában kell átszállni és meglehetősen hosszú a menetidő.
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4.4 Regisztráció & BSN
Egyes egyetemek szerveznek nyárvégi és őszeleji regisztrációs
napokat, ezeken egyszerűen és gyorsan elintézhető a regisztráció a
kitelepült önkormányzati asztaloknál. Amennyiben nem tudsz élni ezzel
a lehetőséggel, magadnak kell elintézned a regisztrációt a városod
egyik önkormányzati irodájában (Gemeente). Ehhez szükséged lesz a
hallgatói jogviszonyodat igazoló dokumentumra (declaration of
enrolment), albérleti szerződésre az adott városban, személyi
igazolványra vagy útlevélre. Regisztrációd soránmeg fogod kapni a BSN
számodat (Burgerservicenummer), ami a holland közigazgatásbeli
azonosítódként fog szolgálni. Erre szükséged lesz holland telefonszám,
bankszámla, és egészségügyi biztosítás nyitásához.

Nagyvárosokban nagyon hamar betelnek a foglalható időpontok, ezért
foglalj időben, még augusztusban, hogy mindenképp hamar el tudd
intézni vagy ha van lehetőség az egyetemi regisztrációs napon!

4.5 DigID
Amint megjött a BSN azonosítód, hozz létre egy DigiD fiókot az alábbi
linken. Ezzel fogsz tudni bejelentkezni a különböző holland
közigazgatási felületekre. A DigiD profilodban szereplő információk
egységesítettek, tehát ha megváltoztatsz valamit a központi felületen,
az frissülni fog minden állami szervnél (telefonszám, lakcím, stb).
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https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid/
https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid/


4.6 Bankszámla
Ahogy már korábbi pontoknál említettük, mindenképp tanácsoljuk egy
holland bankszámla nyitását több ok miatt. Ezek közül a legfontosabb,
az hogy az adóhatóság csak a holland bankszámlára küldi ki az
egészségügyi biztosítási és lakhatási támogatásokat. Erről
részletesebben egy későbbi pontban írunk. Fontos ugyanakkor, hogy
ugyanúgy, mint az önkormányzati regisztráció esetén, itt is érdemes
előre lefoglalni egy időpontot számlanyitásra, mert augusztus végén és
szeptember elején tele szoktak lenni a bankok.

4.7 Telefonszám
Holland telefonszámot és előfizetést lényegében bármelyik
szolgáltatónál van lehetőséged igényelni. A legnépszerűbbek és
megbízhatóbbak közé tartoznak a Vodafone, T-Mobile, KPN, Lebara és a
Youfone, amely a legkedvezőbb csomagokat tudja nyújtani. Ugyanakkor
mivel az Unió területén belül maradsz, nem feltétlen muszáj egy holland
előfizetésre váltanod, hanem a magyarországi számodat méltányos
használat erejéig használhatod. Ez változhat a szolgáltatók között,
érdemes utánanézned az oldalukon, ügyfélszolgálatuknál.
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https://www.vodafone.nl
https://www.t-mobile.nl
https://www.kpn.com
https://mobile.lebara.com/nl/nl
https://www.youfone.nl


4.8 Egészségbiztosítás
Európai Uniós diákként nem kötelező, hogy hollandiai biztosító által
legyél biztosítva. Ha viszont munkát szeretnél vállalni, akkor már
mindenképp kell egy holland biztosítást kötni. Az Európai Unión belül
pedig kötelező, hogy valamelyik országon belül legyen egészségügyi
biztosításod, de hivatalosan egyszerre csak egy országban lehet.

Emiatt tehát két opció jöhet szóba.

1. Megtartod a magyarországi biztosításod és Hollandiában nem kötsz
egészségbiztosítást. Miután leérettségiztél lesz egy türelmi időszak,
amíg nem szűnik meg a tanulói jogviszonyért járó
társadalombiztosításod, onnantól kezdve viszont neked kell jelezned
az illetékes hatóságok felé, hogy szeretnél jogosult maradni rá és
továbbra is fizetnéd a járulékot. Ahogy már írtuk, ez 2021-ben havonta
körülbelül 8000 forintnak megfelelő összeg. Ebben az esetben
viszont mindenképp váltsd ki az Európai Egészségügyi Biztosítási
Kártyát (EHIC), amely segítségével igénybe vehetsz orvosi
szolgáltatásokat sürgősségi esetekben az Európai Unión belül.

2. Magyarországon felmondod a társadalombiztosítást (lásd
Társadalombiztosítás alpont), Hollandiában kötsz
egészségbiztosítást és mindezt jelented Magyarországon az
illetékes hatóságoknak, hogy tisztában legyenek vele, hogy
mindenképpen biztosítva vagy valahol. Ebben az esetben ha van
Magyarország által kibocsátott EHIC kártyád, azt vissza fogják kérni, a
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Elintéznivalók ~ Egészségbiztosítás

TAJ-számod ideiglenes “felfüggesztésre” kerül és kékszínűként fog a
rendszerben megjelenni, ami azt jelenti, hogy egy Európai Uniós
tagországban vagy biztosítva. A holland egészségügyi biztosítás
megkötése mellé pedig megkapod a Hollandia által kibocsátott EHIC
kártyát, amit szintén igénybe lehet venni Magyarországon.

A hollandiai egészségbiztosítás, a magyartól eltérően, privát
biztosítócégeken keresztül igényelhető. Több különböző csomagot kínál
minden biztosító, de egy alapcsomagot kötelezően nyújtania kell
minden szolgáltatónak, ez a “basisverzekering”. Körülbelül 110 euróba
kerülnek havonta ezek a biztosítások amik a legtöbb egészségügyi
beavatkozást fedezik, kivéve a fogászatot. A havidíj megfizetése mellett
évente körülbelül 380 euróig magadnak kell megtérítened az
egészségügyi ellátásod kapcsán felmerült költségeket, kivéve a
háziorvosi látogatást. Ez a kötelező önrész, az “eigen risico”. Ha viszont
az éves ellátásod e fölé emelkedik, akkor a többletetmár a biztosító fizeti.

Diákok gyakran kedvezményt kapnak a havidíjból, erre érdemes figyelni.
Ilyen biztosítási csomagot kínál például a ZilverenKruis és az AON.
Külföldiek számára a Loonzorg olyan csomagot is kínál, ahol nagyjából
120 euróért cserébe a 380 eurós önköltséget is fedezi a biztosítás.

Az Európai Egészségügyi Biztosítási Kártyáról pedig itt lehet további
információkat megtalálni.

35
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4.9 GP / Háziorvos
Magyarországhoz hasonlóan itt is, ha bármi egészségügyi problémád
van, először a háziorvost kell felkeresni. Ahhoz, hogy egy háziorvos
megvizsgáljon, be kell jelentkezned a praxisába, amit általában
telefonon vagy interneten keresztül tudsz elintézni. Szerencsére a
legtöbb egyetemen van lehetőség az egyetem saját orvosához
beregisztralni, így nem kell külön keresni a környékeden. A
kommunikáció általában nem probléma, az orvosok nagy része beszél
angolul. Ha mégse lenne az egyetemeden erre lehetőség, vagy csak
szeretnél inkább máshova menni, ez a honlap segítségedre tud lenni a
választásban. Előfordulhat, hogy egy orvosnál hosszú várólista van,
amely akár több hónapos várakozást is jelenthet. Ettől függetlenül nem
árt feliratni magad és tovább keresni. Ha a várólistán rád kerül a sor, fel
fog hívni az asszisztens, de nyugodtan mondhatod neki, hogy mégsem
szeretnél oda menni. Onnantól kezdve, hogy van háziorvosod, és úgy
érzed valami baj van, ne habozz elmenni hozzájuk. A holland
rendszerben a háziorvos a kulcs mindenhez, ő tud beutalni a
szakrendelésekre.
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https://www.zorgkaartnederland.nl/


4.10 Lakhatási és egészségügyi-biztosítási
támogatások
Diákként, ha nincsen saját kereseted - bizonyos esetekben és
mértékben akkor is ha van - két fajta támogatást (toeslag) lehet igénybe
venni a holland adóhivataltól (Belastingdienst). Ez a kettő a lakhatási
(huurtoeslag) illetve az egészségügyi biztosítás után járó támogatás
(zorgtoeslag). Mindkét esetben több szempontot vesznek figyelembe,
hogy jogosult lennél-e a támogatásokra, ilyen például, hogy diák vagy-
e, mennyit fizetsz lakbérért, a közszolgáltatásokért és az
egészségbiztosításért, egyedül laksz-e, dolgozol-e, vagy kapsz-e
diákhitelt. Az ezeket igazoló dokumentumok benyújtása után az
adóhivatal megállapítja, hogy mekkora részére vagy jogosult a
támogatásoknak, amennyiben pedig megítélik számodra onnantól
kezdve havonta elutalják ezt az összeget a holland bankszámládra.
Ezeknek a támogatásoknak az igénybevétele néha körülményes tud
lenni és sok időt felemészthet, de meglehetősen megéri, illetve ha
elhúzódna az ügyintézés, visszamenőleg is elutalják a megállapított
támogatást. Példának okáért, egy egészségügyi biztosítás alapcsomag
körülbelül 110-115 euróba kerülhet havonta, ami elsőre nagyon drágának
tűnhet, ám támogatással együtt ez lehet akár 8-10 euró körül is, ami
átszámolva olcsóbbra jön ki mint amagyarországi társadalombiztosítási
járulék. Ezekről a támogatásokról és az igénybevételükről az alábbi
linken lehet további információkat szerezni.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits/
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4.11 Magyar diákigazolvány
Mivel Hollandia EU-s tagállam, így az egyetemed által kiállított
diákigazolvány a legtöbb helyen - mint például a BKV-nál és a MÁV-nál
- érvényes a diákkedvezmény igénybevételére. Abban az esetben ha
viszont mégis szeretnél egy magyar diákigazolványt igényelni azt az
alábbi módon teheted meg.

Először is 3 fontos dokumentumra van szükséged:

1. Diákigazolványt igénylő adatlap kitöltése - ez itt található meg és
tölthető le

2. Iskolalátogatási igazolásra (declaration of enrollment) a külföldi
oktatási intézményedtől

3. NEK adatlapod másolatára (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) - ezt
az országban bármely okmányirodában igényelheted a
kártyafelhasználói regisztrációval. Ez tulajdonképpen ugyanaz a
folyamat, amin a középiskolai diákigazolványod igénylése során is
végigcsináltál - az aláírásod és fotó készítése.

Fontos követelmény, hogy az oktatási intézményed az adott országban
államilag elismert intézmény legyen!
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https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/kulfoldon_tanulok_igazolvanya


Elintéznivalók ~ Magyar diákigazolvány

Ezeket a dokumentumokat az alábbi címre postázhatod:

• Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.

Illetve személyesen ezen a címen is beadhatod:

• 1122 Budapest, Maros utca 19-21

Ezt követően az Oktatási Hivatal kiküldi neked az adott félévre érvényes
matricával ellátott diákigazolványod.

Arra figyelj, hogy ezt a matricát fél évente cserélni kell, hogy
megmaradjon a tanulói jogviszonyod és érvényes legyen a
diákigazolványod. Ezt akár személyesen, akár postai úton meg tudod
tenni a diákigazolványod felmutatásával illetve elküldésével az előbbi
címekre. Viszont ha esetleg egy családtagod vagy ismerősöd szeretnéd
megkérni, hogy megtegye ezt neked, akkor egy meghatalmazással ezt
is megteheted. Ez lehet alkalmi vagy általános is, de fontos, hogy a
meghatalmazási dokumentumot minden esetben bemutassa a
felhatalmazott. Ehhez az előbbi linken találod meg a szükséges
dokumentumot.

Ha esetleg sokáig tartanamire kiküldik a diákigazolványod, igényelhetsz
egy igazolást a tanulói jogviszonyodról, amely 60 napig illetve a
diákigazolványod megérkezéséig érvényes. Ezt szintén meg tudod
tenni személyesen a diákigazolvány igénylésed beadásakor vagy
postai úton.
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5.1 Diákmunka
Rengeteg diákmunka opció közül lehet választani, akár teljes,- akár
részmunkaidőben dolgoznál, főleg az úgynevezett HoReCa szektorban,
ami magába foglalja az éttermeket, bárokat, kávézókat, hoteleket és
ezeknek társait. Ezek a helyek általában az üzleten belül szokták
hirdetni, hogy munkaerőt keresnek vagy esetleg a közösségi média
oldalaikon ha van nekik. Ugyanakkor, hogyha nem látsz ilyen felhívást,
akkor is érdemes személyesen bemenni és megkérdezni, hogy van-e
esetleg jelenleg felvétel, illetve átnyújtani az önéletrajzod.

Ezen kívül rengeteg ételkiszállító cég van, mint például a Thuisbezorgd,
UberEats, Gorillas, és melletük jó pár csomagfutár cég is létezik, ahova
lehet jelentkezni biciklis futárnak. Az ilyen kiszállító cégeknél az esetek
nagy többségében elektromos kerékpárt is szoktak biztosítani. Az
ezekhez hasonló helyekhez lényegében folyamatos felvétel van, szinte
biztos, hogy azonnal felvesznek, ha jelentkezel.

Ezeknél a munkáknál nem szoktak általában holland nyelvtudást kérni,
el lehet boldogulni az angollal minden gond nélkül.
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5.2 Gyakornokság
Általában az egyetemeknek vannak saját álláshirdető felületeik, ahol a
cégek meghirdethetik az egyetemistáknak szánt gyakornoki vagy
gyakorlati pozícióikat.

Az egyetemeken működni szoktak az adott kar vagy akár szak
diákszervezetei is, akik különféle karriernapokat szerveznek ahol a
cégek képviseltetik magukat és van lehetőség kapcsolatokat kiépíteni.
Hosszabb távon érdemes lehet ilyenekre ellátogatni, vagy akár belépni
a szervezetbe, mert előfordul, hogy ilyen eseményeken keresztül
közvetlenül keresnek diákokat vagy csak a szervezet tagjainak hirdetnek
meg egy adott pozíciót.

Ezen kívül pedig mindenképp regisztrálj fel LinkedIn-re és legyen mindig
a lehető legaktuálisabb a profilod. Érdemes rendszeresen figyelni vagy
beállítani értesítéseket, mert a legtöbb gyakornoki pozíciót itt szokták
meghirdetni.

Ha esetleg van egy előre kiszemelt cég ahol nagyon szívesen
dolgoznál és van konkrét elképzelésed is, ne habozz küldeni nekik egy
emailt az önéletrajzoddal, soha nem lehet tudni, hogy éppen sikerrel
jársz-e, ártani pedig nem árthat.

Sajnos nagyobb cégek esetében amik ráadásul holland tulajdonúak,
nagyon sokszor kérhetnek holland nyelvtudást, de így is rengeteg
helyen elegendő az angollal.
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További kérdéseid lennének a Hungarian Youth Associationről?

Itt tudsz elérni minket:

42

6. Elérhetőségeink

info@hunyouth.org

www.facebook.com/HungarianYouth

www.linkedin.com/company/hungarianyouthassociation

www.instagram.com/hun_youth

netherlands@hunyouth.org

https://www.facebook.com/groups/514617629779084/

www.instagram.com/hun_youth_nl

Szeretnél jelenleg is Hollandiában tanuló diákoktól tájékozódni
vagy a munkánkról érdeklődni?

Itt tudod elérni a HYA Hollandiát és egyetemi referenseinket:

mailto:info@hunyouth.org
https://www.facebook.com/HungarianYouth
https://www.linkedin.com/company/hungarianyouthassociation
https://www.instagram.com/hun_youth
mailto:netherlands@hunyouth.org
https://www.instagram.com/hun_youth_nl
https://www.facebook.com/groups/514617629779084/
https://www.instagram.com/hun_youth_nl


Csatlakozz hozzánk és keress minket bátran!

A HYA Hollandia vezetősége:
National Executive - Gergely Bence

National Executive Assistant - Szabó István

Head of Communication - Molnár Tamás

Head of Finance - Laczkó Zsombor

Head of Community - Balla-Somogyi Csaba

Egyetemi referenseink:
Universiteit van Amsterdam - Pőcze Kinga, Iványi Lili

Amsterdam University College - Kálmán Kristóf

Universiteit Leiden - Sáránszki Anna

Technische Universiteit Delft - Lévay Kristóf

Technische Universiteit Eindhoven - Tóth Károly

Rijksuniversiteit Groningen - Murguly Balázs

Maastricht University - Horváth Anna Bella

Tilburg University - Sásdi Dorottya

Erasmus Universiteit Rotterdam - Hajba Noi

Universiteit Twente - Szecsei Tamás

De Haagse Hogeschool - Vigh Sára
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