Szállás:
Észtországban a hallgatók vagy az adott felsőoktatási intézmény kollégiumában szerezhetnek szállást, vagy lehetőség van szoba-, illetve lakásbérlésre. Az Észtországba külföldről érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak szállást az egyetemi városok diákszállóiban.
További információ: h ttp://www.hungarian.hostelworld.com/
http://visitestonia.com/index.php?page=9

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
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; www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Észtország és Magyarország között államközi szerződés van érvényben,
az aktuális észtországi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság
(MÖB) honlapján lehet részletes információkat találni:
www.scholarship.hu
Érdemes továbbá a kiválasztott egyetemnél/főiskolánál érdeklődni az
ösztöndíj lehetőségekről.

További hasznos weboldalak:
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://ec.europa.eu/ploteus/
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Tartózkodási engedély:
Tartózkodási engedélyre van szüksége minden olyan EU állampolgárnak, akik három hónapnál hosszabb időt szeretnének Észtországban
tölteni. A tartózkodási engedélynek a következők a feltételei: megfelelő
törvényes jövedelem (ez lehet ösztöndíj), a tartózkodás teljes időtartamára teljes körű betegbiztosítás, észtországi tartózkodási hely. A tartózkodási igazolást az Észt Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalnál
kell igényelni.
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Külképviseletek:
Magyar Nagykövetség
15025 Tallinn
Narva mnt. 122.
Tel.: (+372) 605-1880, (+372) 605-1882
E-mail: mission.tal@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/tallin
Konzuli hivatal
15025 Tallinn
Narva mnt. 122.
Tel.: (+372) 605-1880, (+372) 605-1886
E-mail: consulate.tal@kum.hu

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért
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Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) 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. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós
hátteret az Egész életen át tartó tanulás programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás,
a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele ill. a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu honlapon számos információ olvasható az európai
képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási
intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a
végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Észtország
Alapvető információk:

Tallinn

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•
•

Január 1., Újév napja (munkaszüneti nap)
Február 24., A függetlenség 1918-as kikiáltásának napja
Húsvét vasárnap és hétfő
Május 1., A munka ünnepe, Majális
Június 23., A Győzelem Napja
Június 24., Nyárközép, Szent Iván napja (Jaanipäev)
Augusztus 20., Az észt függetlenség 1991-es helyreállításának
napja
• November 16., A Szovjetuniótól való szuverenitás kinyilvánításának napja (1988)
• December 25., Karácsony
• December 26., Karácsony második napja

Sürgősségi ellátás:

Tallinn, Óváros
Hivatalos név: Észt Köztársaság
Elhelyezkedés: Északkelet -Európa
Terület: 45 226 km²
Népesség: 1 307 605 fő
Főváros: Tallinn
Államforma: parlamentáris köztársaság
Hivatalos nyelv: észt
Hivatalos fizetőeszköz: észt korona (1 EEK = kb. 18 HUF)
Vallás: protestáns, ortodox, keresztény, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1
Hívószám: +372

• Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, ezen a számon érhetők el a mentők, tűzoltók és a rendőrség is)
• Rendőrség (alternatív szám): 110
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, az észt
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. Észtországban csak a szakorvosi ellátásért kell vizitdíjat fizetni. (Az
Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Telefon:
•  Nemzetközi hívószám: +372
Nagyobb városok hívószámai:
Észtországban nincsen külön hívószáma a városoknak, az egész ország
területén a +372-t kell tárcsázni a telefonszámok előtt.

Oktatási rendszer:
Tallinni Katedrális

Közlekedés:
Repülőterek: Észtország fővárosában, Tallinnban található az ország
legnagyobb repülőtere. További repülőterek még Észtországban: Kärdla,
Kuressaare, Parnu és Tartu repülőterek.
További információ: http://www.airest.ee/
http://www.azworldairports.com/azworld/p1530.cfm
Vasút: Belföldi vonatjáratok kötik össze Tallinnt a nagyobb városokkal
(Pärnu, Viljandi, Valga, Tapa, Tartu). Továbbá Tallinnban vonattal is meg
lehet közelíteni a külváros egyes részeit.
További információ: http://www.edel.ee/
http://www.tourism.ee/en/train/
Busz: Észtország kiterjedt buszhálózattal rendelkezik, amely lefedi az
összes vidéki települést. A fővárosba közlekedő buszok rendszerint elég
gyorsak, és gyakrabban járnak, mint az egyéb városokat megközelítők.
További információ: http://www.tourism.ee/en/bus/
Vízi közlekedés: Gyakori kompjáratok kötik össze az országot a nagyobb szigetekkel, valamint a Peipsi-tó és az Emajőgi-folyó is alkalmas a
vízi közlekedésre.
További információ: http://www.tourism.ee/en/ship/

Óvoda és iskola előtti képzés: A gyerekek 3 éves korukig járhatnak
bölcsődébe, majd a szülők a helyi önkormányzatok által működtetett
óvodák közül választhatnak. Az óvodákban az étkeztetésért kell fizetni.
Általános iskola: A kötelező oktatás 7 éves kortól az általános iskola befejezéséig, vagy 17 éves korig tart. Az általános iskolai képzés 9 évig tart,
amely három ciklusra bontható: 1.-3., 4.-6. és 7.-9. osztály.
Középiskola: A diákok vagy gimnáziumban, vagy szakközépiskolában
járhatják ki a 10-12. osztályt. A középiskolai tanulmányok végén a diákok érettségi bizonyítványt kapnak. Vannak olyan szakiskolák, amelyek
a középiskolai tanulmányokra épülnek, szakmát tanítanak, így komoly
szerepet kap a gyakorlati oktatás.
Felsőoktatás: A középiskola után főiskolán (3 év), vagy egyetemen tanulhatnak a hallgatók. Az egyetemi képzés három szintje a bolognai
rendszernek megfelelően: bachelor (3 év), master (2 év) és a doktori
(3-4 év) képzés.
Észtországban az állami felsőoktatás tandíjmentes.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/estonco.htm

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC)
Estonian ENIC/NARIC
Foundation Archimedes
L.Koidula 13A
10125 Tallinn ESTONIA
Tel.: (+372) 696 24 15
Fax: (+372) 696 24 19
E-mail: enic-naric@archimedes.ee
Web: http://www.archimedes.ee/enic/

