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1. Szent Péter templom, Louvain
2. Citadella, Dinant
3. Bruges
4. Harangtorony, Tournai
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Brüsszel 
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Belgium 
szövetségi állam 
 
Belgium szövetségi állam, amelyet 3 közösség (Flamand Közös-
ség, Francia Közösség, Német Nyelvi Közösség) és 3 régió 
(Brüsszel Fővárosi Régió, Flamand Régió, Vallon Régió) alkot. 

A fő szövetségi intézmények a szövetségi kormány és 
a szövetségi parlament. A közösségek és a régiók saját 
törvényhozói és végrehajtói hatáskörrel rendelkeznek. 

A három belgiumi közösség határait nyelvi alapokon jelölték 
ki. A közösségek hatáskörei elsősorban az oktatás, a kultúra, az 
ifjúságnak  nyújtott  támogatások és az egészségügyi politika 
egyes területeit fedik le. 

A három régió hatáskörébe a területiség fogalmához 
kapcsolódó kérdések tartoznak. Ilyen hatáskör például 
a középítkezések, a mezőgazdaság, a foglalkoztatás, a 
területrendezés és  a  környezetvédelem.

1
2

3

1. Flamand Régió
2. Brüsszel Fővárosi Régió
3. Vallon Régió
4. Flamand Közösség
5. Francia Közösség
6. Német Nyelvi Közösség
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A belga monarchia 
Belgium alkotmányos monarchia.

Belgiumi Fülöp a belgák 7. királya. A belga király 
politikai téren nem fejt ki saját tevékenységet, a politikai 
tevékenységét miniszterei segítségével gyakorolja. 
Feladatainak gyakorlása során a király a belga társadalom 
számos képviselőjével áll kapcsolatban. 

A király és a királyné, valamint a királyi család többi tagja 
képviselik Belgiumot külföldön (állami látogatások, 
gazdasági  küldetések, nemzetközi találkozók). Az 
állampolgárokkal is szoros kapcsolatot tartanak fenn, és 
ösztönzik a társadalom fejlődéséhez  hozzájáruló állami és 
magánkezdeményezéseket.

A király és a királyné 



Szabadidős lehetőségek földje
 
Flandriában, a „lapos földön”, elsősorban a városok és a kikötők határozzák meg a tájat. Vallónia völgyesebb, különösen a déli részén, 
ahol az Ardennek teremt harmóniát a táj és a turizmus között. Belgium a szabadidő eltöltésének számtalan lehetőségét kínálja: 
gyalogtúrák az ardenneki erdőkben vagy a Fagnes-fennsíkon, pihenés az Északi-tenger partján, kerékpár-, lovas- vagy vízitúrák, 
golfpályák, vidámparkok, kastély- és birtoklátogatások, nemzetközi vásárok és kiállítások, bolhapiacok és régiségvásárok…
Belgium különböző zenei fesztiválokkal is büszkélkedhet, mint például a Tomorrowland, a Rock Werchter, a Couleur Café és a Dour. 
Mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő szórakozást, anélkül, hogy túl messzire kellene mennie.
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1. Kite Fesztivál, Ostende
2. Belga Ardennek
3. Jehay kastély
4. Tomorrowland 



Kulturális örökség
 
Belgium a jelentős építészeti stílusok számos lenyomatát őrzi. 
A középkorban emelt katedrálisok és harangtornyok még 
ma is a belga városok díszei. A vidéket megszámlálhatatlan 
kastély tarkítja. A XX. században Brüsszel a szecesszió fővárosa 
lesz. Mindez  hozzájárul  az ország egyedülálló építészeti 
sokszínűségéhez. 

Az országban csodálatos egyházi emlékművek maradtak fenn, 
melyek nyitva állnak a nagyközönség előtt. Élvezni lehet a 
begina kolostorok megnyugtató hangulatát vagy megkóstolni a 
szerzetesek által az apátságokban készített trappista sajtot és sört.

Az ország az elmúlt háborúk nyomait is magán viseli. 
Emlékművek, történelmi helyszínek, temetők és történelmi 
rekonstrukciók tanúskodnak róluk.

Antwerpen,  Főtér

A  legtöbb  belga  város  nagyon  
régi, némelyik  több  mint  2000  éves.



Sokszínűség és 
multikulturalitás
 
Belgium befogadó ország, ahol többféle országból 
érkezett bevándorló telepedett le. Számos korszak 
kiemelkedő személyisége és gondolkodója is menedéket 
lelt az országban, mint például Karl Marx, Victor Hugo, 
Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Auguste Rodin…

Európában, a latin és a germán világ találkozási pontján 
elfoglalt központi helyzete, soknyelvűsége, úttörő politikai, 
társadalmi és vallási szabadsága mind hozzájárultak 
kozmopolita jellegéhez. Belgium tolerancián alapuló 
multikulturális társadalom.

„Zinneke Parade”
Egyesületek, iskolák és városrészek részvételével, közös projekt 
mentén megrendezett brüsszeli ünnepség. 



A legendák és az 
adrenalin országa
 
Belgiumban a kerékpározás az egyik legnépszerűbb sport. 
Népszerűségéről a hagyományos nagy versenyek, mint a Liège-
Bastogne-Liège, a Gand-Wevelgem, a Tour des Flandres vagy a 
Flèche wallonne is tanúskodnak.

A másik hagyományosan népszerű sport a labdarúgás. A belga 
nemzeti válogatottban, a Vörös Ördögök között sok, neves külföldi 
csapathoz igazolt játékos játszik, mint például Romelu Lukaku, 
Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Eden Hazard 
vagy Kevin De Bruyne.

Belgiumban számos más sportág (tenisz, hoki, dzsúdó…) is széles 
körben elterjedt, és nemzetközi versenyek megrendezésére kerül 
sor. A Mémorial Van Damme a világ egyik legjelentősebb atlétikai 
versenye. 

Végül, Belgiumot a Forma 1 kedvelői is jól ismerik  
a Spa-Francorchamps-i Nagydíj miatt. A Spa-Francorchamps-i pályát a 
világ egyik legszebb F1-es pályájának tekintik.

1. Tour des Flandres
2. A Vörös Ördögök
3. A Spa-Francorchamps-i pálya
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 A kreatív Belgium 

Film
Mi a belga  film  sajátossága? A humanitással  teli  és  a  valóságot 
ábrázoló társadalmi freskók, amelyek a „való élet” „valódi 
embereinek” életét mutatják be. Az új rendezői generáció tagjai és a 
színészek gyakran részesülnek rangos kitüntetésben, mint a cannes-i 
Arany  Pálma-díj vagy  a  hollywoodi  Oscar-díj. Brüsszel és Bruges is 
a neves filmrendezők kedvelt forgatási helyszíne.

Kilencedik művészet
Belgium a képregény hazája, itt  tevékenykedik a világ 
legjelentősebb képregényszerző közössége. Hergé (Tintin), Peyo 
(Schtoumpfs), Edgar  P. Jacobs (Blake és Mortimer), Morris (Lucky 
Luke), Bob de Moor (Barelli, Cori a hajósinas), Willy  Vandersteen 
(Bob és Bobette) és mások hagyományait követik.

Festészet 
A régi flamand  mesterek – Pierre-Paul Rubens, Pierre Brueghel, Jan 
Van Eyck, Antoine Van Dyck – és az újabb idők művészeinek – Paul 
Delvaux és René Magritte – remekművei ma a világ minden táján 
lévő múzeumokban megtekinthetők. 

Zenei előadóművészet
Számos  belga  tehetség  hallat  magáról  a  nemzetközi zenei 
színpadokon: Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic…
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Jazz
Belgium a jazz zenészek országa és Adolphe Sax, a róla elnevezett 
hangszer, a szaxofon feltalálójának szülőföldje. 

Divat 
Régi  hagyományokra  visszanyúló  mesterségbeli  tudás  
és kreativitással  párosított  merészség: a belga tervezők 
ma mindenütt  jelen  vannak  a  rangos  pódiumokon  és  
szalonokon.

Formatervezés
Legyen szó bútorokról vagy dísztárgyakról, a belga 
formatervezők előszeretettel  keverik a műfajokat és rombolják 
le a stílusok közötti határokat! A belga  kreatív  művészeket a 
nemzetközi autóipar is előszeretettel alkalmazza. 

Irodalom
A XIX. századtól  napjainkig  hosszú a belga  írók listája: Hugo 
Claus, Georges Simenon (Maigret felügyelő megalkotója), 
Amélie Nothombe… Némely belga regényíró  művét  számos 
idegen  nyelvre  is  lefordították.  

Ipari innováció
Belgium  a  világ  minden  tájára  gyártott  és  szállított 
gőzmozdonyokat, gőzhajókat  és  más  nehézipari  termékeket. 
A dinamó, a szóda, a bakelit  és  számos  más  praktikus  eszköz 
feltalálója  is  belga vagy belga  származású volt. 

1. Schtroumpf  Grognon, Peyo
2. Stromae
3. Pieter Bruegel
4. Aaron  Eckhart  a „The Expatriate” forgatásakor Brüsszelben
5. Transforming  Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) a „Belgium, a 
Design” standján a 2014-es  Milánói  Design  Héten
6. 2014-es tavaszi-nyári kollekció, Dries Van Noten
7. Az  Adoplhe  Sax által 1863-ban készített  esz-alt  szaxofon, 
Hangszermúzeum, Brüsszel
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Az ínyenc  
Belgium
 
Belgiumban számos sörfőzde található, ahol különféle söröket készítenek. Sehol másutt nincs 
ennyi eredeti, a lehető legkülönbözőbb ízeket és aromákat társító regionális sör. A világon 
mindössze 10 trappista sör létezik, ebből 6 Belgiumban található. Különlegességük, hogy 
apátságban szerzetesek főzik. 

A másik belga különlegesség a csokoládé. Az egyedülálló ízű és minőségű csokoládé 
nemzetközi  hírű. Az ország két másik kihagyhatatlan édességgel is büszkélkedhet: a gofrival 
és a „spéculoos”-szal. 

Ez az az ország, ahol a sültkrumpli  egy  intézménynek  számít. A  Belgáknak  titkos  sütési 
receptjük van. Érdemes megkóstolni egy tölcsér hasábburgonyát az ország számos 
„sültkrumplizó”-jának egyikében. 

A belgák a  sajtkészítés  terén  is  számos újdonsággal  büszkélkedhetnek. Belgium, ahol több 
mint 300 féle sajt kapható, büszke sajtnemzet címére.

A  világon  
Belgiumban  a 
legmagasabb  az  
egy km2-re  esoő  

csillaggal kitüntetett  
éttermek száma. 



Folklór
A belgák  szeretnek  jól  élni  és  nagyra  tartják  az  élet jó dolgait, 
ezért  hétköznapjaikat  számos  különféle  ünnep  tarkítja: karneválok, 
vallási körmenetek, megemlékező menetek, történelmi felvonulások… 
Minden város és falu őrzi helyi hagyományait és saját ünnepségeket 
szervez.  E valódi népi ünnepekre hónapokon keresztül készülnek a 
családok és az egyesületek.

Az ősi hagyományokra visszanyúló, híres és tiszteletben tartott 
belga folklórnak meg vannak a szabályai, olyannyira, hogy azokat az 
UNESCO sok esetben az emberiség  szóbeli és szellemi örökségének 
remekműveiként tartja számon. Hogy néhány példát említsünk: alosti 
karnevál, Gilles de Binche, ath-i, brüsszeli, termonde-i, malines-i és 
mons-i gólyalábas felvonulás, de említhetnénk a brüsszeli  Meyboomot 
vagy a bruges-i Szent Vér körmenetet is.
 

Ahány  
település, 

annyi  ünnep!

1. Alost-i karnevál
2. Rózsák hétfője, Eupen
3. Ath-i ünnep
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Tudományos kutatás
Belgium  számos  nemzetközi  tudományos  programban  vesz  részt: az 
atomkutatás területén az Európai  Nukleáris  Kutatási  Szervezet (CERN) tagjaként, 
az űrkutatásban és az  ökológiai ügy érdekében, az antarktiszi „Princess  Elisabeth” 
állomás révén. A  belga  tudás  számos  más  területen, például  a nanotechnológia, 
a biotechnológia vagy az oltások területén is megnyilvánul. 

A  belga  tudományos  szaktudásnak  elsősorban  az  egyetemek  adnak  otthont, 
amelyek  a „spin-off”-ok  létrehozásával  e  felbecsülhetetlen értékű szakértelem 
hasznosítását is célul tűzték ki maguk elé. A rák protonterápiás  kezelése  gazdasági 
és tudományos  szempontból  világszinten az egyik legsikeresebb  példa  erre.

A  legnevesebb  elismerést, a Nobel-díjat  is  rendszeresen  ítélték  belga 
tudósoknak.  2013-ban  François  Englert a brit Peter Higgs-szel  együtt  a  Higgs-
bozon  elméletéért  fizikai  Nobel-díjat  kapott. 

1. Napimpulzus
2. A király és Elisabeth  hercegnő  látogatása az „Inside the station” 
kiállításon, Brüsszel
3. A Higgs-bozon felfedezéséhez használt extrakciós rendszer, CERN, Genf
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Brüsszel 
a nemzetközi város
Belgium fővárosa, Brüsszel, több mint  ezer  nemzetközi közhasznú 
vagy  magánszervezet  székhelyének  ad  otthont. Közéjük  tartoznak  
az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 
fő intézményei is. 

A  nemzetközi intézmények a világ egyik legjelentősebb diplomata és 
újságíró közösségét vonzották. A városban számos szakma képviselője 
is dolgozik: „think tank”-ek tagjai, egyetemi tanárok, szakértők és 
előadók, nemzetközi vállalkozók, nemzetközi szolgáltató vállalatok… A  belga  foőváros a  világ  

egyik  legjelentoősebb  
konferenciaközpontja  is



Európa szívében
Az Európai Unió  több szempontból  is része a belgák  
hétköznapjainak.

A  gyakran „Európa  fővárosának” nevezett  Brüsszelben  több  európai 
intézmény is található, mint például az Európai Bizottság (Berlaymont-
ban) és az Európai Tanács (a Justus Lipsius épületben), ahol több ezer 
uniós köztisztviselő dolgozik. 

A naptárban  EU-s  csúcstalálkozók  és  tanácsülések, az Európai 
Parlament  plenáris  ülései és a parlamenti bizottságok megbeszélései 
szerepelnek. 

Belgium  mindig  az  európai  bővítés  és  az  európai  építés 
elmélyítésének  ügyét  szolgálta. Belga politikusok  is  meghatározó 
szerepet játszottak az Európai Unió építésében. 

Mindennek köszönhetően Európa közel áll a belgákhoz. 

Belgium  az  Európai  Unió hat  
alapító  tagállamának egyike. 



Belgium  fontos  pozíciót  foglal el a gazdaság színterén. Mind  az  export, mind  az  import 
tekintetében a 13. helyen áll (Kereskedelmi Világszervezet-WTO 2012).

Az  ország  a  befektetők  egyik  kedvelt  célpontja. Évente több milliárd euró közvetlen 
külföldi tőkebefektetést hajtanak végre Belgiumban. 

Központi  földrajzi elhelyezkedésének és kiváló minőségű logisztikai infrastruktúrájának 
köszönhetően Belgiumban 500 km-es körzetben 200 millió fogyasztó érhető el. Tengeri 
kikötők, belső kikötők, csatornák, repülőterek, vasúti, közúti és autópálya-hálózatok: a 
különböző belgiumi közlekedési hálózatok folyamatosan a gazdaság igényeihez igazodnak. 
Az antwerpeni kikötő, amely Európa legnagyobb petrolkémiai komplexumának ad otthont, 
a 2. legjelentősebb európai kikötő. Antwerpen a gyémánt fővárosa is, itt bonyolódik a 
nyersgyémánt-piac 80%-a és a csiszoltgyémánt-piac 50%-a. 

Belgium  sikere sok más okkal is magyarázható: magasan képzett, soknyelvű és rugalmas 
munkaerő, a Brüsszelben található nemzetközi döntéshozói szféra közelsége, számos 
pénzügyi és adóösztönző, megfizethető ingatlanárak, legendás vendégszeretet, kitűnő 
szociális biztonság… 

További információk : www.investinbelgium.eu

A beruházások kedvelt célpontja 



Ez a kiadvány a Miniszterelnöki Kancellária, valamint a Külügyi, Külgazdasági és 
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