
Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról 
 
A 2021/2022-es tanévben a Kormány újra indítja a Külföldi Nyelvtanulási Programot, amely alapján a 
9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos 
nyelvtanulásban vehetnek részt a tantervi keretek között tanult, választható idegen nyelvek (angol, 
német, francia) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, 
Írországban, Franciaországban. 
 
A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes összegét 
Magyarország Kormánya biztosítja. A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi, az érintett fenntartók és köznevelési 
intézmények aktív közreműködésével.  
 
Ki jelentkezhet a nyelvtanulási programra?  
A középiskolai nyelvi programban a 2021/2022-es tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, 
gimnáziumi tanulóink jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján.  
 
Mely nyelvek választhatók?  
A nyelvtanulási program keretében angol, francia vagy német nyelv választható. A nyelv 
kiválasztásánál egyetlen megkötés van: a tanulónak a pályázat évében a köznevelési intézményben 
tanulnia kell a választott nyelvet. A célnyelvek közül az az idegen nyelv is választható, amelyből a 
tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előrehozott érettségi vizsgát tett. 
 
A tanuló nem köteles az elsőként tanult idegen nyelvet választani, tehát azt, amelyet általános 
iskolában kezdett el tanulni, azonban legalább a pályázat évében már tanulnia kell tantervi keretek 
közt a választott nyelvet. 
 
Mit támogat a nyelvtanulási program?  
A nyelvtanulási program a célországokban való nyelvtanulásra nyújt támogatást: fedezi a külföldi 
nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a tanuló biztosítását, a szállást és ellátást, a célországon 
belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket, a megélhetés költségeit. 
A támogatás még a tervezett kiutazás előtt kifizetésre kerül, így önerő, előfinanszírozás nem 
szükséges.  
 
Program megvalósításának időtartama 
 

2022. június 17. és 2022. augusztus 31. között 
 

Pályázati típusok 
A pályázatot a tanuló egyénileg nyújthat be vagy oktatási intézmény által szervezett csoportos 
nyelviskolai pályázatban vehet részt. 
 
A nyelvtanfolyamokról  
A nyelvtanulási program keretében a célországokban működő minősített nyelviskolákban történő 
nyelvtanulás támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten 
vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért.  
 
A diákok heti minimum 20 nyelvórát tartalmazó nyelvtanfolyamon, valamint délutáni, hétvégi, 
nyelvtanulást elősegítő programokon (kulturális program, sportolási lehetőség, kirándulás, egyéb 
közösségi tevékenység vagy extra nyelvóra, stb.) tudnak részt venni. 
 
 



A tanulók kötelesek részt venni az igénybe vett és támogatott nyelviskolai kurzuscsomag minden 
foglalkozásán. 
 
COVID-19 
A pályázat benyújtásakor és a KNYP-ben való részvételkor figyelembe kell venni a Covid-19 
világjárvány miatt elrendelt mindenkor hatályos hazai és nemzetközi járványügyi intézkedéseket. 
 
Hogyan lehet jelentkezni a programra?  
A pályázati rendszer várhatóan 2022. év elejétől nyílik meg.  
 
A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében mindenképpen szükséges az érintettek körében végzett 
előzetes igényfelmérés. 
 
Intézményünkben 320 tanuló 9. vagy 11. évfolyamos, ez azt jelenti, hogy intézményünk a csoportos 
kiutazást csak az érintett tanulók egy részének tudja megszervezni. Kérjük, amennyiben a tanuló és 
családja úgy ítéli meg, hogy a tanuló nyelvi szintje, önállósága megengedi, akkor az egyéni kiutazást 
válasszák. 
 
https://www.knyp.hu/hu/knyp/a-programrol/tanulok/egyenileg-palyazom 
 
Kérjük, kövessék figyelemmel a Tempus Közalapítvány honlapján a nyelvi programmal kapcsolatos 

híreket.  https://www.knyp.hu/hu/knyp/a-programrol 

Előzetes igényfelmérés 

Az előzetes igényfelméréshez kérjük a szülők segítségét. 

Az előzetes igényfelmérés az Igényfelmérő lap - honlapunkról letölthető - kitöltésével történik, 

melyet 2022. január 5-ig kell eljuttatni a nyelvtanulas@vmg-erd.hu e-mail címre. 

Ez az igényfelmérés kizárólag előzetes adatgyűjtés céljából történik, az semmilyen kötelezettséget 
nem jelent sem a tanulóra sem az intézményre nézve. 
 

 
Segítségüket előre is köszönjük! 

 

 

Érd, 2021. december 13. 

Iskolavezetés 
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