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Idegen nyelvi készségek fejlesztése GINOP

Magyarország Kormánya a lakosság idegen nyelvi kompete
Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a lakosság minél nagyobb aránya 

vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerő

ci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák meg

cél elérését a Kormány a szakképzési centrumok együttműködésével tervezi megv

lósítani. 
 
A program indokoltsága és célja 
 
Az idegen nyelvi készségek fejlesztése mind általánosságban, az egyén fejlődése, mind mu
kaerő piaci szempontból kieme
zetten felértékelődött, jelentősége a kisebb méretű országok állampolgárai, munkavállalói 
esetében különösen nagy.  
Fentiekhez képest a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségei a statisztik
alapján alacsony szintűek, idegen nyelveket kevesen beszélnek. A rendszerváltás óta ugyan 
javuló tendencia figyelhető meg: az 1990
ság 9%-a, tíz évvel később 15%
idegen nyelvet beszél, az Eurostat 2012
szehasonlítható adattal utolsók vagyunk az EU tagállamai között. A 2012
felmérés leírja, hogy azon országok között, ahol a
nyelvet beszélnek az állampolgárok, a legutolsó helyen áll hazánk Portugáliával együtt: 13%
os ez az arány (Egyesült Királyság: 14%, Görögország: 15% vs. a legjobb helyen L
84%, Hollandia: 77%).  
Az Európai Unió átfogó, oktatás és képzést érintő stratégiai céljait megfogalmazó Oktatás és 
Képzés 2020 stratégiai dokumentum nevesíti az idegennyelv
zést. Az oktatás és a képzés minőségé
hogy a nyelvtanulással kapcsolatos munk
ten egyaránt. „Nyelvtanulás: annak lehetővé tétele, hogy a polgárok az anyanyelvükön kívül 

két másik nyelven is tudjanak kommunikálni, adott ese

szakoktatásban és szakképzésben, továbbá felnőttoktatásban, …”.

A Tanács következtetései (2014. május 20.) a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák 
fejlesztéséről szintén a többnyelvűség támoga
Nemzeti szintű, kapcsolódó stratégiai dokumentumok a Köznevelés
o.), valamint az Egész életen át tartó tanulás stratégiája4. Utóbbi kiemeli, hogy számos, a 
köznevelésben a korábbiakban megtett és folyamatban 
mos lépésre van szükség ahhoz, hogy az európai elvárásoknak a nyelvtudás szintjén megf
lelhessünk." A Köznevelés-fejlesztési stratégia intézkedésként nevesíti az idegen nye
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Magyarország Kormánya a lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében 
Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a lakosság minél nagyobb aránya 

vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerő

ci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák meg

cél elérését a Kormány a szakképzési centrumok együttműködésével tervezi megv

A program indokoltsága és célja  

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése mind általánosságban, az egyén fejlődése, mind mu
piaci szempontból kiemelt jelentőségű. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifej

zetten felértékelődött, jelentősége a kisebb méretű országok állampolgárai, munkavállalói 

Fentiekhez képest a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségei a statisztik
alapján alacsony szintűek, idegen nyelveket kevesen beszélnek. A rendszerváltás óta ugyan 
javuló tendencia figyelhető meg: az 1990-es népszámláláskor (saját bevallás alapján) a lako

a, tíz évvel később 15%-a vallotta magáról, hogy anyanyelvén kívül még legalább egy 
idegen nyelvet beszél, az Eurostat 2012-es adatai szerint 35%-a – ezzel a nemzetközileg ö
szehasonlítható adattal utolsók vagyunk az EU tagállamai között. A 2012
felmérés leírja, hogy azon országok között, ahol az anyanyelven felül még legalább két idegen 
nyelvet beszélnek az állampolgárok, a legutolsó helyen áll hazánk Portugáliával együtt: 13%
os ez az arány (Egyesült Királyság: 14%, Görögország: 15% vs. a legjobb helyen L

pai Unió átfogó, oktatás és képzést érintő stratégiai céljait megfogalmazó Oktatás és 
Képzés 2020 stratégiai dokumentum nevesíti az idegennyelv-tanulást mint stratégiai célkit
zést. Az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása 
hogy a nyelvtanulással kapcsolatos munka folytatására van szükség európai és tagállami szi

Nyelvtanulás: annak lehetővé tétele, hogy a polgárok az anyanyelvükön kívül 

két másik nyelven is tudjanak kommunikálni, adott esetben a nyelvoktatás előmozdítása a 

szakoktatásban és szakképzésben, továbbá felnőttoktatásban, …”. Emellett a 2014/C 183/06 
A Tanács következtetései (2014. május 20.) a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák 
fejlesztéséről szintén a többnyelvűség támogatását hangsúlyozza.  
Nemzeti szintű, kapcsolódó stratégiai dokumentumok a Köznevelés-fejlesztési stratégia (44. 

, valamint az Egész életen át tartó tanulás stratégiája4. Utóbbi kiemeli, hogy számos, a 
köznevelésben a korábbiakban megtett és folyamatban lévő intézkedés „… ellenére még sz
mos lépésre van szükség ahhoz, hogy az európai elvárásoknak a nyelvtudás szintjén megf

fejlesztési stratégia intézkedésként nevesíti az idegen nye

17 című projektről 

nciáinak fejlesztése érdekében a 

Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a lakosság minél nagyobb aránya 

vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerő pia-

ci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerezésére. A 

cél elérését a Kormány a szakképzési centrumok együttműködésével tervezi megva-

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése mind általánosságban, az egyén fejlődése, mind mun-
lt jelentőségű. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifeje-

zetten felértékelődött, jelentősége a kisebb méretű országok állampolgárai, munkavállalói 

Fentiekhez képest a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségei a statisztikai adatok 
alapján alacsony szintűek, idegen nyelveket kevesen beszélnek. A rendszerváltás óta ugyan 

es népszámláláskor (saját bevallás alapján) a lakos-
vén kívül még legalább egy 
ezzel a nemzetközileg ösz-

szehasonlítható adattal utolsók vagyunk az EU tagállamai között. A 2012-es Eurobarometer 
z anyanyelven felül még legalább két idegen 

nyelvet beszélnek az állampolgárok, a legutolsó helyen áll hazánk Portugáliával együtt: 13%-
os ez az arány (Egyesült Királyság: 14%, Görögország: 15% vs. a legjobb helyen Luxemburg: 

pai Unió átfogó, oktatás és képzést érintő stratégiai céljait megfogalmazó Oktatás és 
tanulást mint stratégiai célkitű-

 célkitűzés kiemeli, 
európai és tagállami szin-

Nyelvtanulás: annak lehetővé tétele, hogy a polgárok az anyanyelvükön kívül 

tben a nyelvoktatás előmozdítása a 

Emellett a 2014/C 183/06 
A Tanács következtetései (2014. május 20.) a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák 

fejlesztési stratégia (44. 
, valamint az Egész életen át tartó tanulás stratégiája4. Utóbbi kiemeli, hogy számos, a 

lévő intézkedés „… ellenére még szá-
mos lépésre van szükség ahhoz, hogy az európai elvárásoknak a nyelvtudás szintjén megfe-

fejlesztési stratégia intézkedésként nevesíti az idegen nyel-
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vi készségek, képességek fejlesztését a tanulói 
lesztése c. beavatkozás keretében. 
Mindezek alapján jelen konstrukció célja, hogy a magyarországi lakosság minél nagyobb ar
nya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempo
releváns – így idegen nyelvi –
 
A rendelkezésre álló forrás  
 
A Gazdaságfejlesztési és Innovác
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított.. 
 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrumban megvalósuló program bemutatása

GINOP-6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum 

fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetébe

A pályázat célja: Az adott idegen 
kező célcsoport, valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében 
a készségek magasabb szintre történő fejlesztése. 
A célcsoport: A 16-65 életév közötti, 
téssel rendelkező lakosság.  
Kiemelt célcsoport a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles 
korú, 16-25 év közötti személyek.
A megvalósítás törvényi hatálya: 

• A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
• A felnőttképzési tevékenység folytatásához

követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatk
zó részletes szabályokról szóló 

• 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi 
képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

A megvalósítás időszaka: 2019. január 
 
 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

E-001291/2015. 
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ségek, képességek fejlesztését a tanulói ismeretek és attitűdök szintjének em
lesztése c. beavatkozás keretében.  
Mindezek alapján jelen konstrukció célja, hogy a magyarországi lakosság minél nagyobb ar
nya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempo

– készségek megszerzésére. 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap 
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított..  

 
Nyíregyházi Szakképzési Centrumban megvalósuló program bemutatása

A program megnevezése: 
00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum - Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében 

 

: Az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rende
kező célcsoport, valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében 
a készségek magasabb szintre történő fejlesztése.  

65 életév közötti, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképes
 

a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles 
25 év közötti személyek.   

A megvalósítás törvényi hatálya:  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatk
zó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények 
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi 
képzés követelményei teljesítésének igazolásáról 

A megvalósítás időszaka: 2019. január – 2021. május 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám

ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fej-

Mindezek alapján jelen konstrukció célja, hogy a magyarországi lakosság minél nagyobb ará-
nya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból 

z Európai Szociális Alap 

Nyíregyházi Szakképzési Centrumban megvalósuló program bemutatása 

Idegen nyelvi készségek 

nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendel-
kező célcsoport, valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében 

ú végzettséggel vagy szakképesí-

a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles 

szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatko-

endelet 

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények 
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi 

elnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:  


