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A 2016-2017-es félév első félévét tölthettem kint Belgiumban, Leuvenben a 

tanulmányi Erasmus + program keretein belül. Ebben a beszámolóban hasznos 

tanácsokat adnék azoknak, akik ugyanide fontolgatják a kiutazást. 

Belgium nagyon praktikus úticél, hiszen központi elhelyezkedése van 

Nyugat-Európában innen több nagyváros könnyen és olcsón megközelíthető távolsági 

busszal vagy fapados légitársasággokkal. 

Fontos megjegyezni, hogy Budapestről a fapados légitársaságok nem brüsszeli 

nemzetközi (Zaventem) reptérre érkeznek hanem Charleroi reptérre ami ugyan 

Brussels Southnak van feltüntetve de egy óra útra van a fővárostól. Busz illetve vonat 

is rendelkezésre áll az utazásra, de közvetlen Leuvenbe nincsen sajnos lehetőség 

eljutni mindenképpen Brüsszelbe kell előbb utazni. Onnan Leuven/˛Louvain (francia) 

irányba tartó vonattal kell utazni az IC 15, a személyvonat 50perc alatt ér oda. A 

jegyár kb 6,5euró sajnos diák kedvezmény nincsen és a jegyautómata is vagy érmét 

vagy bankkártyát fogad el. A leuveni vasút állomásról pedig a helyi buszok (de Lijn) 

indulnak a jegyár 3 euró körül van de interneten elővételben 1,5 euró. 

Én a Loyola International Nachbar Huisben laktam ami az amerikai Loyola 

Maryland University kollégiuma de lényegében már a többség nemzetközi 

hallgatókból áll össze. Belga árakhoz képest olcsó 180-210 euró egy hónapra viszont 

egyágyas szobát nem lehet bérelni. A kollégium vezetése nagyon kedves és segítőkész 

sok programot szerveznek (kirándulás, hálaadás vacsora, bor és sajt est) ami vagy 

ingyenes, vagy nagyon kedvezményes áron van. Mindenkinek ajnánlom ezt a 

szálláshelyet nagyon érdemes ide jönni. 

A támogatás összege épphogy fedezi az utazást és a lakhatást, úgyhogy egyrészt 

érdemes igényelni a szociális alapon kérhető plusz 100 eurós havi kiegészítő 

támogatást illetve annyi költőpénzt összegyűjteni amennyit csak tud az ember, mert 

drága az élet kint a magyar viszonylatokhoz képest, főleg ha utazgatni is szeretnétek. 

Erre hasznos a GoPass 10 elnevezésű vasúti bérlet, amit a vasútállomáson lehet 

kiváltani 26 éves kor alatt 51 euróért. Belgium területén belül bárhova lehet utazni 

vele távolságtól függetlenül. 

Kiutazás előtt érdemes interneten időpontot foglalni a regisztrációs irodába ahol 

egy orientációs előadáson kötelező a részvétel. Itt az Erasmus program alatti 

teendőkről, és a Belgiumi életről adnak tájékoztatást ezt követően lehet a kinti 

diákigazolványt csináltatni. Érdemes már a megérkezés napjára előre foglalni 

időpontot ugyanis amíg nincsen meg a kártya (1 nap alatt elkészül) addig nem tudtok 

internethozzáférest sem kapni. Ezután lehet a tanszéki ügyintézőhöz és a 

Staatkantorba (városháza) elmenni ahol a Belgiumi tartózkodást intézik, itt mind 

megérkezéskor mind távozáskor meg kell jelenni.  

Nagyon hasznos kint bankszámlát nyitni hiszen van féléves ideiglenes számla is 

ráadásul ingyenes is. Sajnos kint nem minden üzletben lehet magyar bankkártyával 

fizetni de még magyar deviza kárytával sem. Érdemes kinti számlát nyitni a könyebb 

boldogulás érdekében. 

Vásárlásra a legolcsóbb a Lidl és Aldi illetve a Colruyt de nagyobb a választék és 

magasabbak az árak a Delhazie és Carrefour üzletekben. Illetve a vasútállomástól 5 

percre van magyar bolt és étterem ahol itthoni árakért lehet vásárolni. Vasárnap a 

legtöbb üzlet zárva van de vannak kivételek amik nyitva vannak pl. Carefour express. 

Közlekedés szempontjából gyalog Leuvenen belül mindenhova el lehet jutni de 

lehet kerékpárt is bérelni a Velo cégtől kb. 120 euróért amiből 60 a deposit ami vissza 



jár. De lehet használtan is venni 55-100 euróig amit eladhatunk ha már nincsen rá 

szükségünk. 

Az egyetemi oktatás nagyon színvonalas az angol nyelven tartott órák teljesen 

érthetőek az oktatók segítőkészek. Itthoni gyakorlattal ellentétben nem a félévkezdet 

előtt kell felvenni az órákat hanem van kb. 2 hét amig be lehet járni és ki lehet 

próbálni őket, hogy aztán csak amik elnyerik a tetszésünket azokat vegyük fel 

véglegesen. Én a Faculty of Artsra jártam ahol az Erasmus koordinátorok nekünk 

minden egyetemi ügyintézést elintéztek de más tanszékeken van hogy a hallgatónak 

kell ezeket megcsinálnia. A vizsgákra nagyon sokat kell készülni mert nehezek és 

többet követelnek mint itthon, mindegyik szóbeli számonkérés és 11-es érdemjegyet 

kell minimum elérni a 20-ból. Aki szeretne hollandul tanulni vagy már tanul itthon 

annak nagyon érdemes az ILT tanszéken igénybe venni az ingyenes nyelvtanfolyamot 

ami több szinten és időpontban kínál nyelvtanulási lehetőséget. 

Véleményem szerint óriási élmény az Erasmus+ program és nagyon hasznos 

jelentkezni rá mert valóban egy életre szóló élményt ad.  

 


