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TÁJÉKOZTATÓ 

az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

VEKOP-8.5.1.-17-2017-00004 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című 

projektről 

 

Manapság az idegennyelv-tudás szerepe kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. Az 

elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, hiszen a nyelvtudás javítja a 

munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország 

versenyképességének növekedéséhez. 

Jelen projekt megvalósításával, térítésmentes angol (Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-

001279/2015/C0001) és német (Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001279/2015/C-002) 

nyelvtanfolyamok biztosításával a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum hozzájárul a 

lakosság, illetve saját tanulói idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésével ahhoz, hogy az ország 

nyelvtudás szintjén az európai elvárásokhoz közelebb kerüljön. 

A projekt keretében A1, A2, B1, B2 szintre felkészítő csoportokat indítunk. A tanfolyamok szervezése 
során 9-14 fős csoportokat alakítunk ki. A tanfolyamok időtartama 120 óra. 

A projekt keretében támogatásban részesülhet, aki 

- elmúlt 16 éves, de nem nyugdíjas, 

- olyan magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, ami 

Budapesten és Pest megyében található, 

- idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezik, 

- legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképességgel rendelkezik, 

A jelentkezésnél előnyt élveznek: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott 

köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti 

személyek. 

- hátrányos helyzetű személyek. 

Hátrányos helyzetű: bármely olyan személy, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 

b) 16 és 24 év közötti életkorú; vagy 

c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes 

nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), 50 éven felüli személy; vagy 

d) megváltozott munkaképességű; vagy 

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy 

f) etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek idegen nyelvi 

kompetenciáinak fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy 

javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye. 

 

 

http://www.gszc.hu/


 

Nem lehet a projekt alanya, nem támogatható a képzése annak a személynek, aki: 

 párhuzamosan vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés 
keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben, 

 Az Idegen nyelvi készségek fejlesztése projektben bármely kedvezményezettnél 
(Szakképzési Centrumnál) támogatásban részesült, 

 (képzési) támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik. 

 

A program keretében a támogatásban részesülő személy részére, - amennyiben megfelel a projekt 

feltételeinek - az alábbi képzéshez kapcsolódó támogatások nyújthatók: 

 A képzési költség (beleértve az előzetes tudásszintmérés, a tankönyvek és a felnőttképzést 
kiegészítő mentorálási tevékenység költségét is). 

 A kontaktórás képzések mellett valamennyi résztvevő számára az otthoni tanulást elősegítő 
online nyelvi kurzust is biztosítunk. 

 

A jelentkezés módja, a kérelem elbírálásának menete: 

A jelentkező a saját intézményében a kijelölt nyelvtanár által megjelölt helyen és időpontban 

szintfelmérésen vesz részt, ahol egyidejűleg kitölti a jelentkezési lapot is.   

A jelentkezési lap (önállóan, vagy igény szerint segítséggel kitöltve) tartalmazza az elvégezni kívánt 

tanfolyam megnevezését, óraszámát, tervezett helyszínét, lehetséges időpontjait.  

A jelentkezés pozitív elbírálását követően a jelentkezővel megkötésre kerül a támogatási és 

felnőttképzési szerződés, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok 

és kötelezettségek, szerződésszegéssel kapcsolatos információk, a támogatás elszámolására 

vonatkozó szabályok. 

Várunk szeretettel az Európai Unió által támogatott VEKOP-8.5.1.-17-2017-00004 azonosítószámú 

„Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló  képzésen. 

 

Bővebb információért kérjük, forduljon a Budapesti Gépészeti Szakképző Centrum 

projektszervezetének munkatársaihoz az alábbi e-mail-címen: 

vekop851@gszc.hu 

 
 

 


