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Tájékoztató a Külföldi Nyelvtanulási Programról 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

 
A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos 
gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek 
részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek célországaiban. A nyelvtanulási 
program hazai költségvetési forrásból valósul meg, azt teljes egészében a magyar állam finanszírozza. 
A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Tempus 
Közalapítvány végzi. 2019. december 16-án a Tempus Közalapítvány közzétette a Külföldi 
Nyelvtanulási Programra vonatkozó Pályázati felhívást: „Gimnáziumi és szakgimnáziumi képzést 
folytató köznevelési intézmények vagy ilyen képzést folytató köznevelési intézmények fenntartói 
számára a Külföldi Nyelvtanulási Program CSOPORTOS NYELVISKOLAI KÉPZÉSEIBEN TÖRTÉNŐ 
RÉSZVÉTELRE a 2019/2020. tanévben”. Ezen pályázati felhívás alapján kívánjuk Önöket ezúton 
tájékoztatni a 9. és 11. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók külföldi nyelvtanulási programjáról. 
 
A Győri Szakképzési Centrum pályázatot nyújt be a fenti programban való részvételre, csoportos 
tanulói kiutazást szervez. Mivel az előzetes igényfelmérés alapján több mint kétezer tanulónk 
jelezte, hogy szeretne a lehetőséggel élni, a pályázat sikeres előkészítése, benyújtása, majd a 
program eredményes megvalósítása érdekében a Centrum felvette a kapcsolatot a külföldi 
nyelviskolák képviselőjével, hogy tanácsadással, dokumentációk elő/elkészítésével, képzési-, szakmai 
garanciavállalás mellett nyújtson segítséget a feladat ellátásához. 
 
A tanulók a pályázati program keretében a célországi nyelvtanfolyamokon való részvételükhöz 
maximum 1 500 € vagy 1 350 £, továbbá országtól függően teljes ellátás biztosítása esetén 110 000 Ft 
- 167 000 Ft, illetve félpanziós ellátás biztosítása esetén 177 000 Ft - 234 000 Ft közötti összeg erejéig 
vissza nem térítendő pályázati támogatást nyerhetnek el fejenként. A támogatás pontos összegét a 
Támogató a tanulók csoportja és az intézmény által kiválasztott és a célországi nyelviskola által 
visszaigazolt nyelvi kurzus díja, illetve az utazási és biztosítási költségek, továbbá a megélhetési 
költségek számítása alapján nyújtja a tervezett tevékenységek költségeinek biztosítására. A tanulók a 
támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges. A 
tanulónak megítélt ösztöndíjból a Támogató a tanuló engedményezésével a nyelviskolai kurzus díját 
közvetlenül a nyelviskolának utalja, euróban/angol fontban, amely a következőket foglalja magába: 
csoportos nyelvórai képzés, nyelvi és kulturális programok, szállás, teljes ellátás, transzfer (a 
legközelebbi nemzetközi repülőtértől, vasúti pályaudvartól). A Támogató a tanuló 
engedményezésével az intézménynek forintban utalja az ösztöndíj fennmaradó részét, amelyből az 
intézmény az utazási jegyeket megvásárolja, a biztosítást megköti, majd az ösztöndíj fennmaradó 
részét a tanulónak maradéktalanul, a kiutazást megelőzően átutalja, mert az a tanuló célországi 
megélhetési támogatása.  
A tanuló a számára nyújtott ösztöndíj felhasználása kapcsán szakmai beszámolót készít, és 
benyújtja a nyelviskola részvételi igazolását. Amennyiben a tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, 
a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi 
igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét 
visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból 
történt. A pénzügyi konstrukció részleteiről, a beszámolási kötelezettségekről és az esetleges nem 
teljesítés esetéről a pályázati felhívásban olvashatnak. 
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A pályázni kívánó tanulók kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanév 
során az iskolában, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a 
tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a 
tanuló nyelvvizsgát szerzett. 
 
A Győri Szakképzési Centrum a csoportos pályázat keretében vállalja a tanulók szakmai, módszertani 
felkészítését a Külföldi Nyelvtanulási Programban való eredményes részvételre, beleértve a tanulók 
jogainak és kötelezettségeinek ismertetését, a tanulók és kísérőpedagógusok utazásának 
megszervezését, az utazási jegyek megvásárlását, valamint a tanulók és kísérőpedagógusok utazási 
biztosításának megkötését, amely kiterjed az utazás, illetve a külföldi tartózkodás alatt bekövetkező 
balesetek, betegségek, káresetek biztosítására, továbbá az útlemondás biztosítására is. Az intézmény 
biztosítja a csoport létszámától függően a kísérőtanár(ok) jelenlétét, akik koordinálják a csoport 
utazását, a csoporttal együtt utaznak, a csoportos nyelvi képzés teljes időtartama alatt a kiutazó 
tanulók számára személyesen elérhetőek, a tanulók őket megkereshetik felmerülő problémáikkal. A 
problémák kezelése kapcsán a kísérőpedagógus szükség esetén együttműködik a nyelviskolával, 
Magyarország célországi konzulátusával, illetve a célország illetékes intézményeivel, hatóságaival.  
 
A Külföldi Nyelvtanulási Programot 2020. június 13. és augusztus 31. között lehet megvalósítani, 
beleértve az utazásokkal töltött napokat is. A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum 
heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős 
programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, 
szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban 
történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a 
felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, 
hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban 
tanulja az idegen nyelvet. A tanulók az igénybe vett és támogatott nyelviskolai kurzuscsomag 
minden foglalkozásán kötelezően részt vesznek. A tanulók csoportja a nyelviskolai képzést a tanítási 
napokon túl az utazással eltöltött napok és a pihenőnapok figyelembevételével teljesítheti.  
 
A pályázat benyújtását megelőzően az alábbi feladatai vannak a Centrumnak, az intézménynek, a 
tanulóknak és a szülőknek: 

- Az intézmények megtervezték és összeállították a tanulói csoportokat 
- A Centrum a külföldi nyelviskolai kurzusokat folyamatosan befoglalja, az előzetes 

visszaigazolásokat az intézménnyel egyezteti, és visszajuttatja a külföldi partnereknek. 
- A tanulók az úti okmányok érvényességét az iskolák útmutatása mellett ellenőrzik, 

amennyiben szükséges, a pályázat benyújtása előtt megújítják. 
- A tanuló a nevére szóló bankszámlával rendelkezzen, amelyre a célországi megélhetési 

költség fedezetére szóló támogatási összeget utalni tudjuk. (Célszerű olyan számlát nyitni, 
amelyhez a külföldön történő vásárlásra is alkalmas bankkártya tartozik.) 

- A tanulók az adataikat a KIR iskolai adatbázisában ellenőrzik, és kiegészítik a pályázathoz 
szükséges egyéb adatokkal, amelyhez a Tempus Közalapítvány  útmutatója fog segíteni. Az 
adatlap jóváhagyása után nyomtatható a felületről tanulónként a szülői hozzájáruló és 
felelősségvállaló nyilatkozat. 

- A nyilatkozatot a pályázati felhívásban részletezetten a szülők/gondviselők az iskolában 
aláírásukkal látják el, illetve akadályoztatás (vagy egyéb ok) esetén a szükséges 
dokumentumokat csatolják a nyilatkozathoz, melyet az iskola köteles hitelesíteni és 
megőrizni, szükség esetén a Tempus Közalapítvány rendelkezésére bocsátani. 

- A Centrum benyújtja a pályázatot a Támogató által üzemeltetett online pályázati rendszeren 
keresztül. 

http://www.gyoriszc.hu/
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- A támogatási kérelmek elbírálását a Támogató végzi, a pályázatokról döntést a Tempus 
Közalapítvány Kuratóriuma hoz, és elektronikusan küldi meg a Támogatói okiratot. A 
Centrum kizárólag ez után kezdheti meg az utaztatás szervezését. 

 
Szülői tájékoztatóra várhatóan a pályázat benyújtását követően tartandó szülői értekezleteken kerül 
sor. A rendelkezésünkre álló információkat, ígéretünk szerint, rendszeresen megosztjuk Önökkel. 
Addig is látogassák a Tempus Közalapítványnak a Külföldi Nyelvtanulási Programra készített honlapját 
(www.knyp.hu). 
Türelmüket és bizalmukat köszönjük! Felmerülő kérdéseikkel kérjük, forduljanak a tanulók 
osztályfőnökéhez, az iskola pedagógusaihoz. 

 
További információk: 
https://www.knyp.hu/hu 
https://www.knyp.hu/uploads/palyazatifelhivas_csop-nyelvisk.pdf 
 
  

http://www.gyoriszc.hu/
http://www.knyp.hu/
https://www.knyp.hu/hu
https://www.knyp.hu/uploads/palyazatifelhivas_csop-nyelvisk.pdf
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TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATRÓL 

 
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók 
esetében szükség van a szülők (vagy gondviselő/törvényes képviselő) nyilatkozatára: 
 
Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban 
való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való 
részvételéhez a szülőknek (vagy gondviselőnek, törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia.  
 
Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése 
alapján vehet részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.) 
A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása 
érdekében, azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki 
felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, 
illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden 
esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k) vagy gondviselő vállalnak pénzügyi 
felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére. 
 
A Nyilatkozatot a tanulók, illetve a szülő(k)/törvényes képviselő kizárólag a pályázati felületről fogják 
tudni letölteni. A Nyilatkozat hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele. 
Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/törvényes képviselő a pályázó intézmény kijelölt 
munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be nyilatkozatát. A 
szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. 
a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő 
vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, 
a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal). 
 
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek 
elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi 
kivonat(ok) be kell mutatni. 
 
A csoportos nyelvi képzésre pályázatot benyújtó köznevelési intézmény vagy annak fenntartója 
szintén nyilatkozatot kér be a tanulóktól, illetve az ő szüleiktől/törvényes képviselőjétől, hogy fenti 
kötelezettségeinek ismeretében megbízza a tanulóval jogviszonyban álló köznevelési intézményt 
vagy annak fenntartóját, hogy a tanuló számára csoportos tanulmányutat szervezzen, és egyben 
vállalja, hogy az arra beadott jelentkezését neki felróható okból vissza nem vonja, mert tisztában van 
azzal, hogy részvételi szándékának megváltoztatása veszélyeztetheti az intézményi pályázat sikerét, 
illetve a többi tanuló részvételét a Külföldi Nyelvtanulási Programban. 
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