További hasznos weboldalak:

Külképviseletek:

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

Magyar Nagykövetség
Hogeweg 14.
2585 JD Hága
Tel.: (+31) 70-350-04-04
E-mail: mission.hga@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/hague
Konzuli hivatal
Hogeweg 14.
2585 JD Hága
Tel.: (+31) 70-355-3319
E-mail: consulate.hga@kum.hu

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

Tartózkodási engedély:
Minden olyan EU állampolgárnak, aki három hónapnál hosszabb időt
szeretne Hollandiában tölteni, a három hónap leteltével regisztráltatnia
kell magát a holland Bevándorlási Hivatalnál (IND).

Hollandiában meglehetősen nehéz albérletet találni a túl nagy kereslet
miatt. Egy Amszterdam központjában található egyágyas apartman ára
elérheti a havi 800 eurót. Lehetőség van viszont állami támogatásra.
További információ:
http://www.minfin.nl/
http://www.dutchamsterdam.nl
http://www.amsterdam.info/students/housing/
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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!

Nemzeti ünnepek:

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.
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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.

Hollandia
Alapvető információk:

Január 1., Újév napja
Húsvét, április körül, változó
Húsvét hétfő, április körül, változó  
Április 30., A királynő napja
Május 1., A munka napja
Május 5., A felszabadulás napja
Pünkösd vasárnap, május körül, változó
Pünkösd hétfő, május körül, változó
December 15.,  A királyság napja
December 25., Karácsony
December 26., Szent István napja, Karácsony második napja

•  Nemzetközi hívószám: +31
Nagyobb városok hívószámai:

Hivatalos név: Holland Királyság
Elhelyezkedés: Nyugat-Európa
Terület: 41 526 km²
Népesség: 16 645 313 fő
Főváros: Amszterdam
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: holland, fríz
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 280 HUF)
Vallás: római katolikus, protestáns, muszlim, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +31

Település
Amsterdam
Eindhoven
Groningen
Hague
Maastricht
Rotterdam
Utrecht

Hívószám
+31 20
+31 40
+31 50
+31 70
+31 43
+31 10
+31 30

Óvoda és iskola előtti képzés: Hollandiában nem létezik kifejezetten
iskolára felkészítő képzés; úgynevezett játszócsoportokat hoznak létre a
négy év alatti gyermekek számára, vagy állami, illetve magánóvodákba
is adhatják őket, de ezek közül egyik sem ingyenes.

Középiskola: A diákoknak 16 éves koruktól tandíjat kell fizetni. A középiskolában a tanulók egyetemi előkészítő (VWO – 6 év), magasabb
szintű általános képzés (HAVO – 5 év), alacsonyabb szintű általános
képzés (MAVO – 4 és fél év) és szakmai előkészítő képzés (VBO – 4 év)
között választhatnak.

• Segélyhívó szám: 112 (ingyenes, ezen a számon elérhetők
a mentők, tűzoltók és a rendőrség is)
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a holland
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Oktatási rendszer:

Általános iskola: A teljesen ingyenes általános iskolai képzés 8-12 éves
korig tart. Az utolsó két évben kötelező az angol nyelv.

Sürgősségi ellátás:

Telefon:

Utrecht

Hollandiában ezen kívül a legnépszerűbb közlekedési eszköz a kerékpár:
kiépített kerékpárút-hálózat könnyíti meg a közlekedésnek ezt a módját.
Kerékpárbérlésre gyakorlatilag minden városban nyílik lehetőség.

Busz: Városok között és városon belül is utazhatunk busszal, de a rendkívül sűrű vasúthálózat miatt jóval kevesebb a távolsági busz. Az úgynevezett Interliner távolsági buszokkal gyorsabban eljuthatunk Hollandia
nagyobb városaiba.
További információ: http://www.9292ov.nl/
Vízi közlekedés: Számos városban a csatornákon is lehetőség nyílik az
utazásra, csónakkirándulásokra. Kompjáratok leginkább az Egyesült Királysággal kötik össze Hollandiát.
További információ: http://www.ferry-to-holland.com/

Felsőoktatás: Hollandiában a felsőoktatási rendszert az egyetemi képzés, a magasabb szakmai (nem egyetemi szintű) képzés és a nyitott
egyetemek alkotják. A felvételi követelmény egy VWO bizonyítvány és
egy sikeres központi felvételi vizsga. Az egyetemeken legalább 4 év elvégzése után szerezhető diploma; ez alól kivételek az orvosi, gyógyszerészeti, állatorvosi (6 éves képzések), valamint a fogorvosi és az egyes
filozófiai tanulmányok (5 éves képzések).
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/netherco.htm

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
International Recognition Department
Dutch ENIC/NARIC
Kortenaerkade 11, Postbus 29 777
2502 LT Den Haag, The Netherlands
Tel.: (+31) 70 426 0270
Fax: (+31) 70 426 0395
E-mail: circ@nuffic.nl
Web: http://www.nuffic.nl/

Közlekedés:

Ösztöndíj lehetőségek

Repülőterek: A Schiphol (Amszterdam) repülőtér a legnagyobb Hollandiában (a 4. legnagyobb Európában), de vannak repülőterek más városokban is: Rotterdam, Lelystad, Maastricht, Eindhoven, Groningen.
További információ:
http://www.azworldairports.com/azworld/p2160.cfm

Hollandia és Magyarország között államközi szerződés van érvényben,
az aktuális holland ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB)
honlapján lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu.
Kifejezetten holland ösztöndíjakat az alábbi oldalakon találhat az érdeklődő: www.grantfinder.nl, www.nuffic.nl
Érdemes továbbá a kiválasztott felsőoktatási intézménynél, illetve a holland Oktatási Minisztériumnál érdeklődni:
http://www.minocw.nl/english/

Vasút: Hollandiában leginkább vonattal érdemes közlekedni, a közutakon számos alkalommal szaladhatunk forgalmi dugóba. Egy úgynevezett
„Off-peak discount card” vásárlása (50 €) esetén 40% kedvezmény jár egy
éven keresztül bármilyen vonatjegyre a vásárlónak és 3 útitársának.
További információ: http://www.ns.nl

Den Bosch

