A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
NARIC-Vlaanderen
NARIC-Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Higher and Adult Education (AHoVo)
Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 553 97 33
Fax: +32 2 553 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be
Web: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC/

Tartózkodási engedély:
Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, akik három hónapnál hosszabb időt szeretnének Belgiumban tölteni. Regisztrációra a helyi önkormányzatoknál van lehetőség.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu E-mail: info@npk.hu

Ösztöndíj lehetőségek
Belgium és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális
belgiumi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján
lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu. Ezenkívül a
Stanislas Kostka Alapítvány évente hirdet meg ösztöndíjakat Belgiumba: http://www.faludiakademia.hu/?m=9&am=54
Érdemes továbbá a kiválasztott egyetemnél/főiskolánál érdeklődni.

Szállás:
A lakhatás havi átlagköltsége 200-300 €. Kiadó apartmanokról leginkább
az adott egyetem/főiskola adhat részletes információkat.
További információ:
http://www.vremco.com/stu_acc_eng.htm – antwerpeni szállások
http://www.laj.be/
http://www.hostels.com/en/be.html – hostelek Belgiumban

A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
A kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
hivatalos véleményét.

Külképviseletek:

További hasznos weboldalak:

Magyar Nagykövetség
44, Avenue du Vert Chasseur
1180 Brüsszel
Tel: 00-32-2-348-18-00
E-mail: bxl.missions@kum.hu

www.scholarship.hu
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Konzuli hivatal
44, Avenue du Vert Chasseur
1180 Brüsszel
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Tisztelt Olvasó!

Nemzeti ünnepek:

Telefon:

A Euroguidance Hungary – Nemzeti Pályainformációs Központ az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát, az Európai Unió valamennyi országára kiterjedő
Euroguidance hálózatának hazai tagjaként. Fő célkitűzéseink: a pályaválasztás, az élethosszig tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság, valamint a nyelvtanulás elősegítése.
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•  Nemzetközi hívószám: + 32
Nagyobb városok hívószámai:

A www.npk.hu honlapunkon számos információt talál az európai képzési ajánlatokról, felsőoktatási intézményekről, gyakornoki programokról, szakképzőkről, megtalálhatja a hazai középiskolai és felsőoktatási beiskolázási adatokat.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Belgium
Alapvető információk:

január 1. Újév
március/április Húsvét hétfő
május 1. a munka ünnepe
május-június Áldozócsütörtök (a húsvét utáni hatodik csütörtök)
június: Pünkösd hétfő (a húsvét utáni hetedik hétfő)
július 11. a flamand közösség ünnepnapja
július 21. I. Lipót trónra lépésének évfordulója
augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
szeptember 27. a francia közösség ünnepnapja  
november 1. Mindenszentek napja
november 11. Az első világháborút lezáró fegyverszüneti
egyezmény napja
• november 15. a német nyelvi közösség ünnepnapja
• december 25. Karácsony
Amennyiben ezen ünnepnapok valamelyike hétvégére esik, minden
munkavállaló plusz egy szabadnapra jogosult a kieső hivatalos munkaszüneti nap helyett.

Település
Antwerpen
Brüsszel
Charleroi
Gent
Leuven
Liege
Ostend (Oostende)
Namur
Roeselare

Hívószám
+32 3
+32 2
+32 71
+32 9
+32 16
+32 4
+32 59
+32 81
+32 51

Közlekedés:
Repülőterek: A legnagyobb repülőtér a Brüsszel Zaventem repülőtér,
12 km-re Brüsszeltől. További repülőterek: Charleroi, Antwerpen
(Duerne), Liege, Ostend-Bruges. A repülőterekről Európa minden nagyobb városába indulnak járatok.
További információ: http://www.trabel.com/airport-information.htm
Vasút: Belgiumban a vonat a belföldi közlekedés legcélszerűbb módja.
Az országnak kiterjedt vasúthálózata van, amellyel bárhová el lehet jutni.
Részletes információ belföldi és nemzetközi járatokról egyaránt.
További információ: http://www.b-rail.be/main/index.htm
Expressz járatok: http://www.thalys.com/

Hivatalos név: Belga Királyság
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 30 528 km²
Népesség: 10 403 951 fő
Főváros: Brüsszel
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: holland, francia, német
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 250 HUF)
Vallás: római katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +32

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 100
Tűzoltók: 100
Rendőrség: 101

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a belgiumi állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. Vizitdíjat (az ellátás költségeinek 25%-át) fizetni kell. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes
OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvoda az oktatási rendszer szerves
része, de nem kötelező; 2-6 éves kor között ingyenes.
Általános iskola: A tankötelezettség 6-18 éves korig tart, nappali tagozaton 15 éves korig – ebből az általános iskolai képzés (6 év) 12 éves korig
tart. A kötelező oktatás ingyenes. Az ország három hivatalos nyelve, illetve a régiók szerint eltérő az oktatási rendszer.
Középiskola: A diákok 12 és 18 éves koruk között járnak középiskolába.
A francia nyelvű közösségben két típusa van a középiskoláknak: háromszor 2 év (reform), illetve kétszer három év (hagyományos). A középiskolák különféle képzéseket nyújtanak: általános, műszaki, művészeti,
vagy szakmai képzést.

Brüsszeli fesztivál
Brüsszel

Vízi közlekedés: Rendszeres kompjáratok közlekednek az Egyesült Királyságba. Belgium két fő kikötője: Ostend és Zeebrugge.
További információ: http://www.poferries.com/tourist/ (UK);
http://www.superfast.com/site/splash.html (Skócia)
http://www.hoteltravel.com/belgium/guides/transport.htm

Felsőoktatás: A francia és a flamand közösségekben a felsőoktatás
egyetemekre, illetve rövid- és hosszú távú oktatásra oszlik. Az egyetem
legalább négy éves, amely két 2/3 éves ciklusokra bomlik. A bolognai
képzési rendszer szerint 3 év után szerezhető meg a BA diploma, majd
további 2 év elvégzése után az MA diploma.
Busz: A Eurolines és a National Express járatok összekötik Belgiumot
Franciaországgal, Hollandiával, Németországgal és az Egyesült Királysággal. Belföldön könnyebb vonattal közlekedni.
További információ: www.eurolines.com, www.nationalexpress.com

