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Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy mehetek a KULeuven-i egyetemre. Sajnos a sok munka 

és tanulás mellett elfelejtettem időben leadni az adminisztrációs papírjaimat, de hála a koordinátoraim 

kedvességének és odafigyelésének az utólagos jelentkezésemet is elfogadták, így nyugodt szívvel 

indulhattam neki az útnak. Ezúton figyelmeztetnék mindenkit, hogy nagyon figyeljetek oda a határidőkre 

és ne járjatok úgy mint én, mert így minden ügyintézést be kellett sűrítenem egy hétbe, jobb ha hagyunk 

magunknak időt mindenre.  

 

Szállás 

 

Mint ahogy azt az előbb említettem a szállás keresése is az utolsó pár hétre korlátozódott, így eléggé 

izgultam azért, hogy kapok e kollégiumi szállást, hiszen az a legolcsóbb megoldás kint. Én elsősorban 

olyan szobákat kerestem ahol van szobatársam, mivel így olcsóbb a lakbér és nem utolsó sorban 

megismerkedhettem egy új baráttal. Az én jelentkezési sorrendem a következő volt: 1.Loyola 2. 

Mgr.Karel Cruysberghs 3. Vives International  4. Copal. 

Decemberben kiderült, hogy a Cruysberghsbe van szabad hely két fős szobában, így egyből írtam is, 

hogy szeretnék odaköltözni. Egy olasz lány volt a szobatársam és volt olyan szerencsém, hogy nagyon 

kedves Belga diákokkal laktam együtt, akikkel életre szóló barátságot kötöttem. A havi bérleti díj 237 euró 

továbbá 115 euro adminisztrációs díjat és 330 euro depositot kellett fizetnem, amit ha mindent rendben 

találnak távozáskor visszakap az illető. Ezt érdemes kézpénzben kérni, mivel a visszautalással 

problémák lehetnek. A havidíjat utalhatjuk mi magunk, vagy kitölthetünk egy formanyomtatványt és az 

egyetem magától vonja le a díjat a számlánkról. A koli mellett szól még, hogy van mosó és szárítógép, 

így nem kell külön fizetni a mosodáért illetve, hogy 5 percre található a központi szórakozóhelytől, vagyis 

az Oude Markt-tól. 

 

Kijutás 

 

Belgiumba való kijutás: kocsi, busz, vonat, repülő. Én csak a repülőről tudok információval szolgálni ,de 

ha valaki meg tudja oldani a kocsis kijutást, több koffert tud magával vinni. Olcsó repülő járatok találhatók 

a Wizzair (https://wizzair.com/hu-HU/FlightSearch ) és a Ryan air (http://www.ryanair.com/ ) oldalain én 

mind a két társasággal repültem, mert hol az egyiknek hol a másiknak voltak jó ajánlatai. Javaslom 

összehasonlítani őket, mert ha plusz csomagokat visz magával az ember az ár változhat. Ezek a járatok 

Belgium- Charleroi-ra érkeznek meg, ahonnan tovább juthatunk Brusselbe kétféle képpen: 1. shuttle bus 

(http://www.brussels-city-shuttle.com/fr/#/ ) előre lefoglalva 14 € a busz helyszínen 17€  2. helyi buszjárat, 

ami a reptér mögül indul (reptérrel háttal állva bal oldalt) az A TEC busz, ami 5 € és Charleroi Sudra visz 

be, ahol át lehet szállni a vonatra. Vonat járatokat Leuven felé kell nézni, 2 féle járat van gyors és normál 

(http://www.belgianrail.be/fr ). Én első alkalommal a helyi járatot választottam és a Charleroi állomáson 

egyből megvettem a GoPass bérletet 51 € ért (10 út), de lehetőség van sima GoPAss jegyre is, ami 

akárhova Belgiumon belül 6 € csak oda útra. A GoPass bérletek és jegyek 26 éves korig járnak, és az 

állomáson lehet megvenni őket. 

 

Közlekedés 
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A város viszonylag kicsi, így gyalog is könnyen bejárható, de ha valaki Haverlee környékén lakik érdemes 

egy busz bérletet venni. Beiratkozásnál figyeljünk, hogy a student cardunkhoz milyen extra jár, mert 

félévente/évente változó és lehet, hogy éppen a tömegközlekedést vehetjük igénybe ingyen. Lehetőség 

van még kerékpárbérlésre vagy vételre a Leuven junk shop 

(https://www.facebook.com/groups/leuvenjunkshop/ ) illetve a Leuven secondhandshop 

(https://www.facebook.com/groups/1405463016402311/ ) oldalán nagy kínálata van a bicikliknek. Én 

sajnos nem tudok biciklizni így számomra maradt a gyalogos közlekedés, de az egyetem erre is nyújt 

megoldást (amit én sajnos későn tudtam meg), mivel indítanak biciklioktatásokat.  

 

Kiadások 

 

Az ösztöndíjam 400 €/ hó volt összesen 2000 €, aminek csak a 80%-át kaptam meg és a maradék 20% 

akkor, amikor minden kötelezettséget teljesítettem. Nekem az erasmus ösztöndíj csak a lakhatásomat 

fedezte, így sokat kellett dolgoznom mielőtt kimentem, hogy legyen költő- és megélhetési pénzem. Úgy 

gondolom nem éltem nagylábon és igyekeztem spórolni, hogy az utazásokra félre tudjak tenni. Ha más is 

az ételen akar spórolni, akkor a kifőzdék és a még diákbarát árakkal kecsegtető éttermek is kerülendők! 

Én személy szerint magamra főztem és mindig megszabtam egy árhatárt a heti bevásárláskor, amit 

szigorúan betartottam, egy héten élelmiszerre körülbelül 20 €-t költöttem. Szerencsére a mosószer és 

egyéb higiéniai eszközök vételekor felesben fizettünk a szobatársammal. Top 3 olcsó bolt : 1. Lidl 2. 

Colruyt 3. Aldi 

 

Bank 

 

Nyitottam számlát kint a BNP banknál, mivel az előző beszámolókat olvasgatva hasznosnak találtam, 

hisz 25 éves korig ingyenes a számlavezetés és nyitás is. Utólag átgondolva inkább itthon kellett volna 

euro alapú számlát nyitnom, mert 2 hetet kellett várnom az ösztöndíjamra és a bank egy alkalommal 

zárolta a számlámat előzetes figyelmeztetés nélkül. Kiderült, hogy az ideiglenes tartózkodási engedély - 

amit megérkezéskor kell megcsináltatni a City Hallban - 3 hónap után lejár, ezt frissíteni kell és felmutatni 

a bankban. A zárolási procedúrával is voltak kisebb gondjaim, így én inkább az itthoni euró számlát 

javasolnám, még akkor is, ha ezzel veszíteni lehet 1-2 €-t. 

 

Egészségügy 

 

Az egyetemnek van saját iskolaorvosa, ahova előzetes bejelentkezés szükséges. A vizsgálat 24,50 €, 

melynek a 80%át visszakapjuk miután regisztráltunk a Healthcare Centerbe. Ne felejtsük el az itthoni EU-

s TAJ kiváltását, mert csak akkor jár vissza a pénz! 

 

Programok 

 

A szorgalmi időszak megkezdése előtt a kinti külföldi diákokkal foglalkozó ESN csoport több ismerkedős 

játékot és programot is szervez, amiket nem érdemes kihagyni. Én sajnos az itthon vizsgaidőszak miatt 

lemaradtam ezekről, de szerencsére hamar behoztam a lemaradást ismerkedés terén, mivel szinte 

minden héten van vagy 2-3 program ahol lehetőséget kapunk kapcsolatrendszerünk kiépítésére. Az első 

héten érdemes regisztrálni az ESN-hez, ahol kapunk egy kártyát, amivel járnak kedvezmények a 

rendezvényeiken és egy 20€-val feltöltött simkártyát is. (Itt jegyezném meg, hogy ne felejtsünk el 

otthonról elhozni egy kártyafüggetlen mobiltelefont, mert hasznos eszköz a mindennapokhoz.) Maga az 

egyetem is színes programokat kínál a látogató számára, szinte minden héten van 4-5 szabadon 

látogatható előadás, vagy szabad program a hallgatók számára.  

https://www.facebook.com/groups/leuvenjunkshop/
https://www.facebook.com/groups/1405463016402311/


 

 

Sok szerencsét kívánok minden leendő Leuveni hallgatónak! Én nagyon imádtam, TI is fogjátok!  


