
KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI 

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! 

 

Örömmel értesítjük kedves Diákjainkat és a tisztelt Szülőket, hogy újraindul a Külföldi 

Nyelvtanulási Program (KNYP) a 2021/2022-es tanévre! 

 

A 2021/2022-es tanévtől a 9. évfolyamos, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi 

tanulóink kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti 

alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek célországaiban. 

 

A program megvalósításának időtartama a 2021/2022-es tanévben benyújtott, egyéni, 

illetve csoportos célországi nyelviskolai képzéseket kizárólag 2022. június 17. és 2022. 

augusztus 31. között lehet megvalósítani, beleértve az utazásokkal töltött napokat is, ha az 

utazást a fogadó országok beutazási szabályai lehetővé teszik. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KI JELENTKEZHET A PROGRAMRA? 

A 2021/2022-es tanévben a 9. és 11. osztályos tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni 

pályázat útján. Az idén a 9NY évfolyamosok választhatnak, hogy ebben vagy a következő 

tanévben szeretnének élni a lehetőséggel.  

2. MILYEN MÓDON LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMRA? 

A programra a tanulók: 

a. egyénileg, 

b. vagy az iskola által szervezett csoportos pályázat útján jelentkezhetnek.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Külföldi Nyelvtanulási Programban való 

részvételkor szem előtt kell majd tartani a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

miatt elrendelt mindenkori hatályos hazai és nemzetközi járványügyi intézkedéseket, 

ezért annak megvalósíthatósága továbbra is függ a fogadó országok beutazási 

szabályaitól!  

A pályázat során, akár egyénileg, akár az iskola szervezésében jelentkezik, 

mindenkinek saját felelőssége, hogy megfeleljen a fogadó ország előírásainak! 

Az országonkénti szabályokat itt találja:  https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs 

 

 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs


3. EGYÉNI PÁLYÁZAT 

 

Az egyéni pályázást azoknak ajánljuk többek között, akik szívesebben utaznak másoktól 

függetlenül, illetve szeretnének saját maguk dönteni arról, hogy: 

- mikor utaznak,  

- melyik nyelvterületre,  

- melyik célországba történjen az utazás. 

 

Fontos, hogy minden érvényesen leadott pályázat elfogadásra kerül és támogatva lesz 

függetlenül attól, hogy egyénileg vagy az iskola által szervezetten lett megpályázva! 

 

4. EGYÉNI PÁLYÁZAT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK 

SZÁMÁRA 

Az egyéni pályázathoz a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók számára a Kormány további 

jelentős támogatást nyújt, mivel egyéni pályázat esetében van lehetőség plusz pénzösszeg és 

saját kísérő támogatására. 

 

A Program megvalósítása során a Kormány kiemelt célja a valódi esélyegyenlőség 

megteremtése, ezért a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kiegészítő támogatásra 

pályázhatnak 2021. november 16 és 2022. január 3 között. A kiegészítő SNI pályázatot a 

Tempus Közalapítvány weboldalán 2022. január 3-ig lehet beadni: palyazat.tpf.hu. 

További tudnivalók: www.knyp.hu 

 

5. ISKOLÁNK ÁLTAL SZERVEZETT CSOPORTOS NYELVISKOLAI 

PÁLYÁZAT 

Iskolánk több csoportos utazást tervez különböző időpontokban legfőképp angol 

nyelvterületre. A várható helyszínek és dátumok a fogadó nyelviskolák ajánlataitól, a 

jelentkezők számától és kísérő tanárok elérhetőségétől függenek. 

Az iskola és a fenntartó is eldöntheti, hogy végül pontosan kiknek vállalja a szervezést! 

Reményeink szerint a tervezett csoportok és dátumok már januárban kihirdetésre kerülhetnek, 

de a várható dátumok kizárólag a pályázat lezárását követően válnak véglegessé! 

 

Fontos, hogy aki az iskolánk által szervezett csoportos utazásra jelentkezik az igényfelmérés 

során, alaposan fontolja át döntését, hogy prioritásként tudja-e kezelni az egyéb nyári 

programjainak kialakításakor a megadott 2022. június 17. és 2022. augusztus 31. 

intervallumban megvalósuló 2 hetes (10 napos) külföldi nyelvtanulást. 

Amennyiben valaki visszamondja az iskolai szervezésű csoportban való részvételét, az 

egész csoport utazását veszélyezteti és a már lekötött utazásért anyagi felelősséggel 

tartozik! 

 

6. HOGYAN JELENTKEZHETNEK A TANULÓINK AZ ISKOLÁNK ÁLTAL 

SZERVEZETT CSOPORTOS UTAZÁSRA? 

https://palyazat.tpf.hu/
http://www.knyp.hu/


A jelentkezésre jogosult tanulók meghívót kapnak a széchenyis email címükre, ahol a 

Google Classroom-ban található linken tudnak jelentkezni.  

Jelentkezési határidő: 2021, december 14, kedd! 

 

FONTOS! Csak azon tanulóink jelentkezését várjuk, akik NEM egyénileg pályáznak!  

 

 

 

Sikeres pályázást kívánunk minden kedves Tanulónknak! 
 

 

 

 A tájékoztatás nem teljeskörű! Kérünk minden kedves diákot és szülőt, hogy további, teljeskörű és 

részletes információért keresse fel a Külföldi Nyelvtanulási Program (KNYP) és a TEMPUS 

Közalapítvány hivatalos weboldalait az alábbi linkeken: 

 Külföldi Nyelvtanulási Program (KNYP): www.knyp.hu 

 TEMPUS Közalapítvány: https://tka.hu/palyazatok/12899/kulfoldi-nyelvtanulasi-program 

http://www.knyp.hu/
https://tka.hu/palyazatok/12899/kulfoldi-nyelvtanulasi-program

