
  

FELFEDEZÉS ÖNBIZALOM NYELVI FEJLŐDÉS ÖNÁLLÓSÁG KAPCSOLATOK 

Külföldi Nyelvtanulási Program  

2022.06.17. – 2022.08.31. 

Kedves Szülő! 

A KNYP program keretein belül ebben a tanévben lehetőség nyílik kéthetes külföldi nyelvi 

kurzuson való részvételre, mellyel kapcsolatban az alábbiakban osztunk meg információkat. 

A 2021/2022-es tanévtől a 9., valamint a 11. évfolyamos technikumi tanulók kéthetes 

egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a tantervi keretek között tanult idegen 

nyelvek (angol, német) célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, 

Írországban, Máltán, vagy Németországban. 

A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes 

összegét Magyarország Kormánya biztosítja. A köznevelési adatok alapján 2022-től a 

programban nagyságrendileg 140 ezer tanuló jogosult részt venni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a 

Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal 

rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában. A program 

honlapja itt található: https://www.knyp.hu/hu/knyp  

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg: 

1. tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált 
nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben, 2022.06.17 és 2022.08.31 

között (egyéni nyelviskolai pályázat); 
2. a hazai középiskola által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a 

minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott 

tanévet követő nyári szünetben, 2022.06.17 és 2022.08.31 között (csoportos 
iskolai pályázat); 

3. a hazai középiskolák által a partneriskolákkal közösen szervezett projektalapú mobilitás 
a célországokban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő 

célja (csoportos partneriskolai pályázat). 

KI JELENTKEZHET A PROGRAMRA? 

A Külföldi Nyelvtanulási Programban először a 2021/2022-es tanévben iskolánk 9. valamint 

11. évfolyamos technikumi tanulói jogosultak alanyi jogon részt venni, kizárólag 

pályázat útján. 

FINANSZÍROZÁSI TUDNIVALÓK 

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű 

támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi 

szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási 

költségeket. A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, 

előfinanszírozás nem szükséges. 

A tanulók a támogatás részeként zsebpénzre is jogosultak, melyet a Tempus Közalapítvány a 

pályázó intézményen keresztül juttat el a diákok részére.  

A pénzügyi konstrukció részleteiről, a beszámolási kötelezettségekről és az esetleges nem 

teljesítés esetéről a pályázati felhívásokban olvashat.  

https://www.knyp.hu/hu/knyp
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MIKOR, HOL LEHET JELENTKEZNI? 

Az előregisztráció elkezdődött, 2021 decemberétől 2022 január végéig várják a csoportok 

jelentkezését. Iskolánk – partner bevonásával – csoportos kiutazást szervez (2. pont), így 

nálunk kell jelentkezni az osztályfőnöknél. A diákok ez esetben kísérőtanárokkal utaznak a 

programra. Most 2022. január 5-ig előzetes jelentkezést kérünk, amely alapján meg–

kezdjük a csoportok szervezését, az időpontok és helyszínek kiválasztását. 2022. január 28-

ig várjuk a jelentkezés véglegesítését. A pályázat jóváhagyásához a tanulónak és mindkét 

gondviselőjének Ügyfélkapu regisztráció szükséges, amely okmányirodában tehető meg. 

Egyéni jelentkezés is lehetséges. Pályázni a Tempus honlapján keresztül elérhető elektronikus 

pályázati felületen lehet majd, amelynek várható nyitása 2022. február.  

COVID-19 INFORMÁCIÓK 

A kurzusokon történő részvétel feltétele az EU által elfogadott valamely védőoltás 

felvétele 2022 márciusáig, így a programra olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik ennek 

megfelelően már rendelkeznek engedélyezett oltással vagy hajlandóak a jelzett időpontig 

felvenni a védőoltást. Az legfrissebb utazási szabályokkal kapcsolatban javasoljuk a 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon szereplő információk folyamatos nyomon 

követését. 
 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/

