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A kezdetek: 

Kiutazásomról elég későn értesültem, ezért viszonylag kapkodva kellett minden 

dokumentumot kitölteni és az utazást, valamint egyéb más papírokat intézni. Ami a 

kiutazáshoz szükséges iratokat illeti, én nem csináltattam útlevelet. Személyi igazolvánnyal 

is ki lehet utazni, igaz, nem árt, ha van egy érvényes útlevelünk is, arra az esetre, ha elveszne 

a személyi igazolvány vagy ellopnák.  

Talán a legfontosabb dolog ezen kívül a szállás kérdése. Mivel elég későn jelentkeztem, 

kérdéses volt, hogy kapok-e diákszállást. Mindent megtettem annak érdekében, hogy ez 

sikerüljön és az egyetem honlapján mindenhova beadtam a jelentkezésem. Szerencsémre 

december elején értesítettek, hogy a ’Residence Cruysberghs’ nevű kollégiumban 

elfogadták a jelentkezésemet. A havi bérlet díja 232,5 euro volt, valamint kaucióként 400 

eurót kellett átutalnom, amiből 100 euro adminisztrációs díj, a többit pedig visszautalják, ha 

mindent rendben hagytam ott távozásom után. 

 

Megérkezés: 

A kiutazás legegyszerűbb módja a repülő volt, Wizz Air járat közlekedik elég gyakran 

Budapest és Charleroi között. Ez viszonylag olcsó, de a bejutás Leuvenbe már drágának 

mondható, ha szerencsénk van, akkor 10 euróból megoldhatjuk, de ehhez jó előre le kell 

foglalni a buszjegyet (http://www.brussels-city-shuttle.com/en#/). A buszút körülbelül egy 

óra, és Brüsszel Midi állomás mellett tesz le minket (hazafele ugyanott kell felszállni rá). Az 

állomáson automatából lehet jegyet venni, egy jegy ára Leuvenig 5,30 euro.  

 

Közlekedés: 

Mivel a város elég kicsinek mondható és a szállásom is a központban volt, ezért én nem 

vettem bérletet, aminek az ára 20 euro. Viszont aki a külvárosban talál magának szállást, 

annak érdemes meggondolnia, hiszen elég sűrűn járnak buszok mindenhova és viszonylag 

sokáig. Ha valaki nem szeretne buszozni, az bérelhet kerékpárt is, aminek féléves díja 60 euro 

volt. 

Belgiumon belüli utazásokra én az ún. ’Go Pass’ vasúti jegyet ajánlom, aminek ára 51 euro 

viszont 10 alkalmat biztosít utazásra két tetszőleges, általunk választott város között. Könnyű 

és egyszerű vele utazni. 

 

http://www.brussels-city-shuttle.com/en#/
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Költségek: 

Az ösztöníjam 350 euro volt havonta (1750 euro összesen). Ebből rögtön lejön a havi 

szállásdíj, így nem sok marad megérhetésre. Mindig próbáltam a lehető legolcsóbb helyeken 

(Aldi, Lidl) vásárolni, de még így sem jöttem ki az ösztöndíjamból. ezért 400 eurót vittem ki 

készpénzben, pluszban.  

Továbbá mivel az ösztöndíjat valutában utalják, ezért megéri egy külföldi bankszámlát nyitni. 

Én a BNP banknál tettem ezt meg. 25 év alatt ingyenes, csak személyi igazolvány és állandó 

helyi lakcímet igazoló papír kell hozzá, amit ott a városházán állítanak ki. érdemes ezt minél 

hamarabb elintézni, így megkönnyítve saját dolgunkat. 

 

Szállás: 

Mint már említettem, nem olcsó szállást találni, de nem is lehetetlen. Az én szállásom a 

’Residence Cruysberghs’, ami csak 5 percre található az Oude Markt-tól, Leuven központi 

helyétől. A szállás maga rendezett és tiszta volt. Egy finn sráccal osztoztam a szobán, ami 

kifejezetten nagynak számított, viszont földszinti elhelyezkedése miatt kilátás nem volt. A 

szintemen csak belga hallgatók laktak, ők sajnos nem voltak annyira kommunikatívak velünk, 

cserediákokkal, de jól ki lehetett velük jönni. A konyha rendesen felszerelt volt, kaptunk 

mindent, ami a főzéshez kellett. Fürdőszoba úgyszintén kifogástalan, rendszeresen 

takarították, csakúgy, mint a konyhát, ezzel nekünk nem kellett bajlódni. További előnye a 

szállásnak a nagy közösségi szoba, ahol volt ping-pong és biliárdasztal is, valamint ha 

akartuk, akkor le is foglalhattuk, ha összejövetelt akartunk tartani. 

 

Programok: 

Rengeteg program közül lehet választani, amíg kint vagyunk. Kezdve az Orientation days-től, 

ahol átfogóan bemutatják az egyetemet és minden egyes tudnivalót, egészen az egy- vagy 

többnapos kirándulásokig szinte kimeríthetetlen a választék. Ezek ára változó, de kb. 15-20 

euro között vannak egy átlagos kirándulás költségei. 

 

Remélem elég kimerítő volt az útmutatóm, minden leendő Erasmusos hallgatónak nagyon 

szép időtöltést kívánok!  
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