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 A 2018/19-es tanév első félévét Belgiumban töltöttem az Erasmus tanulmányi 
mobilitásnak köszönhetően. Ennek keretein belül a Leuveni Katolikus Egyetemen (KU 
Leuven) folytathattam tanulmányaimat. Mivel holland alapszakos hallgató vagyok, 
számomra egyértelmű volt, hogy a nyelvterületen belül keressek fogadó intézményt. 
Emellett a leuveni egyetem színvonalas helyet foglal el a világrangsorban is. 

 A beszámolóm célja viszont, hogy ismertessem a külföldi élet apró örömeit és 
segítséget nyújtsak nektek, jövőbeni kiutazóknak. A kiutazás előtti időszakról minden 
információt megkaptok az Erasmus koordinátoroktól, ezért inkább a kinti rendszerről 
szeretnék mesélni. 

Szeptember közepén utaztam ki, a szállásomat viszont már jóval előtte (májusban) 
megtaláltam, ami fontos, mivel egy igazán diákbarát kollégiumról van szó. A Loyola 
International Nachbahr Huisban éltem, ami 67 nemzetközi hallgatónak nyújt otthont. Ha 
szeretnél különböző kultúrájú embereket megismerni, akkor ez a legalkalmasabb hely a 
számodra. Emellett a leuveni szállások közül valószínűleg ez a legolcsóbb is. A magyar 
kollégiumokhoz képest drágának tűnhet, de a felszereltséget és biztonságot tekintve megéri 
az árát.  

 A budapesti járatok nagy általánosságban a Charleroi reptérre érkeznek, közvetlenül 
a reptér elől pedig shuttle busszal folytathatod utadat Brüsszelig. Brüsszelben a shuttle az 
egyik vasútállomásnál tesz le, ahonnan Leuven már csak fél órányira van. Belgiumban létezik 
a bizonyos GoPass 10 gyűjtőjegy, ami 52 euró, ha szeretnél belföldön utazgatni, akkor ezt 
javaslom megvenni. Egyéb hosszabb útra pedig Flixbusszal érdemes elindulni. 

Amennyiben külföldön szeretnél bankszámlát nyitni, a BNP Paribas Fortis bankot 
tudom ajánlani. Számlanyitás előtt viszont mindenképp be kell jelentkezned a városházán, 
ugyanis csak érvényes külföldi lakcímmel kerülhet sor a számlanyitásra! A városházán 
időpont nélkül nem fogadnak, ezt online ki tudod magadnak választani, a bankban viszont 
érdemesebb személyesen időpontot kérni. Az ügyintézők mindent gyorsan elvégeznek, 
fiatalok számára kész ajánlatuk van és a bankszámla használatához segítséget is nyújtanak 
egy maximum 1 órás kiselőadás keretein belül, amit szintén a hallgatók számára találtak ki. 

 A bevásárlás miatt senkinek sem kell aggódni, Leuvenben is van Lidl és Aldi nagyjából 
azonos áron, mint itthon. Hasonló szupermarketek a Colruyt, Carrefour és Delhaize is, 
viszont utóbbi valamennyivel drágábbnak mondható. Ha esetleg valamilyen bútorra lenne 
szükséged, akkor sem kell túlköltekezned, ugyanis a városban több turkáló is található. 
Tudom, ez sokszor eltántorítja az embereket, hiszen használt holmi és annyit nem ér, DE a 
belga turkálókban csakis jó minőségű árukkal találkoztam, kifogásolhatatlan áron. 

 A vizsgák számomra nehezek voltak, nem tudtam mire számítsak és egy-egy tárgyhoz 
bizony nem 50-60 oldalnyi tananyaggal kell dolgozni, az én esetemben ez 780 oldalban és 
filmtörténet lévén legalább 300 filmben merült ki. Ennek ellenére hatalmas élmény volt 
számomra a külföldön töltött 4 és fél hónap és mindenkinek ajánlom, hogy használja ki a 



lehetőséget. Ha még gondolkoznál rajta, akkor olvasd el mások beszámolóját is, szerintem 
nem fogsz negatív visszajelzést találni. 


