
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018-AS TANÉVRE VONATKOZÓ 

   KIUTAZÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI DÍJAIRÓL 

   A Kiutazási Tájékoztató a Részvételi Megállapodás mellékletét képezi. 

Az AFS Magyarország kiutazásért felelős munkatársa:  

Tóth Mónika     E-mail: monika.toth@afs.org   Telefon: (1) 225 1380 

 

AFS körzet  AFS körzetelnök, körzetsegítő E-mail cím Telefonszám 

Balassagyarmat (Nógrád megye) Paulikné Pósfai Klára  pne.posfaik13@gmail.com 36 20 362 58 68 

Békéscsaba (Békés megye) Baji Nikolett nikolett.baji@afs.org 36 20 560 5987 

Budapest (Pest megye) Beregszászi Balázs balazs.beregszaszi@afs.org 36 30 377 2159 

Debrecen (Hajdú-Bihar megye) Tóthné Timár Katalin katalin.tothne@afs.org 36 30 345 5456 

Eger (Heves megye) Borosné Molnár Anikó aniko.borosne@afs.org 36 30 382 6644 

Győr (Győr-Moson-Sopron megye) Horváth Kristóf kristof.horvath@afs.org 36 70 662 7914 

Jászság-Mátra (Jász-Nagykun-Szolnok 
megye) 

Bódi Csaba csaba.bodi@afs.org 36 30 228 5152 

Jászság-Mátra (Jász-Nagykun-Szolnok 
megye) 

Horváth Teodóra teodora.horvath@afs.org 36 30 395 9952 

Kaposvár (Somogy megye) Sárközy Andrea andrea.sarkozy@afs.org 36 20 428 6544 

Kecskemét (Bács-Kiskun megye) Szabó-Vojnich Veronika  veronika.szabo@afs.org 36 70 431 2041 

Kecskemét (Bács-Kiskun megye) Farkas Edina  edina.farkas@afs.org 36 70 512 7929 

Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye)  Péterné Szilágyi Ibolya ibolya.peterne@afs.org 36 30 925 6394 

Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Miklós Imréné Margó margo.miklosne@afs.org 36 30 9150 482 

Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Tóth Gáborné, Andrea andrea.tothne@afs.org 36 20 661 70 34 

Nagykanizsa (Zala megye) Suhainé Kolongya Zsuzsanna zsuzsanna.kolongya@afs.org 36 20 321 7944 

Nagykanizsa (Zala megye) Sztankovics Andrea andrea45.vics@gmail.com 36 30 259 39 39 

Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye) 

Majorosné Toldi Zsuzsanna zsuzsanna.toldi@afs.org 36 20 337 2992 

Orosháza (Békés megye)  Dr. Csizmadia Ferencné ibolya.csizmadiane@afs.org 36 70 943 0030 

Pápa/Veszprém (Veszprém megye) Beller Zsuzsanna zsuzsanna.beller@afs.org 36 30 933 1316 

Pécs (Baranya megye) Mericsné Papp Tünde tunde.papp@afs.org 36 30 216 5040 

Pécs (Baranya megye) Tóth Zsófia zsozso258@t-online.hu 36 30 904 93 69 

Sopron (Győr-Moson-Sopron megye) Vódli Zsolt István zsolt.vodli@afs.org 36 20 918 8951 

Szeged (Csongrád megye) Kovács Mónika monika.kovacs@afs.org 36 30 436 5855 

Székesfehérvár (Fejér megye) Rosta Károly karoly.rosta@afs.org 36 30 727 5573 

 
 
 



 

 

Előzetes jelentkezési lap kérhető az irodából, vagy elérhető a www.afs.hu címen a „Jelentkezz most!” 
menüpont alatt. 

Jelentkezési határidők: 
Középiskolai keresztféléves éves programok (2017. febr.- 2018. jan.) és második féléves 
szemeszteres (2017.jan.-júl.) programokra: 
o 2016.09.01.: Argentína/Uruguay, Ausztrália 
o 2016.09.20.: Costa Rica, Oroszország, Brazília, Malajzia 
o 2016.10.09.: Japán, Chile, Spanyolország, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, 

Franciaország, Olaszország, Írország, 
o 2016.11.01.: Honduras, Fülöp-szigetek 

 

Egyéb programok (középiskolai éves, első féléves szemeszteres, három hónapos és 
egyetemi éves): 
o 2016.11.14. (kiválasztás időpontja: 2016.11.19-20.) 
o 2016.01.23. a fennmaradó helyekre (kiválasztás időpontja: 2017.01.28-29.) 
o 2016.03.05. a fennmaradó helyekre (kiválasztás időpontja: 2017.03.11-12.) 

  
A kiválasztás költsége: 25.000- Ft/fő, amely a teljes költséget fedezi (szállás, étkezés, teljes program). Bővebb 
információért forduljon bizalommal az AFS Magyarország munkatársaihoz és a helyi körzetek vezetőihez! 
A kiválasztáson írásbeli és csoportos feladatokra, játékokra, valamint egy személyes beszélgetésre kerül sor, 
melynek során felmérjük a jelölt tájékozottságát, általános műveltségét, illetve programtól függően nyelvtudását 
(az Egyesült Államokba és a thai-angol programra jelentkezőknek angol nyelvű teszt is lesz). A kiválasztáson való 
részvétel feltétele még az online kitöltött előzetes jelentkezési lap. 
 

Középiskolai keresztféléves éves programjaink (2017. feb. – 2018. jan.)      
 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

ARGENTÍNA / 

URUGUAY 
1 fő 

Születési időpont: 1999.02.01. – 2002.02.01. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor                                                                  

Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program február közepétől január közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: Argentína kb. 80 000 HUF  / 

Uruguay kb. 400 USD  

2 190 000 Ft 

CHILE  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.08.24.– 2001.08.24. 

Minimális spanyol nyelvtudás és befejezett 9. évfolyam 

kiutazáskor. Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program február közepétől január elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 80 000 HUF 

1 890 000 Ft 

 

COSTA RICA 

 

nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.05.01.- 2002.02.01. 

Alapszintű spanyol ajánlott 

Befejezett 8. évfolyam kiutazáskor 

A program február közepétől január elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 470 USD 

2 190 000 Ft 

HONDURAS  1 fő 

Születési időpont: 1999.08.19.– 2001.02.19. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor.  

Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program február végétől január elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 380 USD 

1 890 000 Ft 

FÜLÖP-SZIGETEK 1 fő 

Születési időpont: 1999.09.27. – 2002.01.27. 

Az oktatás többnyire angol nyelven történik, érettségizett 

diákokat nem fogadnak 

A program január végétől – november végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 700 USD    

1 990 000 Ft 

JAPÁN  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.04.02. – 2002.04.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás és befejezett 

9. évfolyam kiutazáskor.  

Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program március közepétől február elejéig tart 

Az iskolai egyenruha 48.000 yen is lehet, ami plusz kiadás 

2 790 000 Ft 

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók. 
 

http://www.afs.hu/


 

 

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók. 

Középiskolai 2. féléves szemeszteres programjaink (2017. jan. - júl.) 

 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 

ETC-vel 

együttműködésben 

szervezve 

2 fő 

Születési időpont: 1999.07.30.-2001.06.01. 

ELTIS teszt minimum 222-es pontszámmal (Erős középfokú 

angol nyelvtudás) 

Kötelező befejezett 9. évfolyam, érettségizett diákokat nem 

fogadnak 

A program januártól – május végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 390 USD 

2 290 000 Ft 

AUSZTRÁLIA nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.06. - 2002.02.04. 

Középfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, érettségizett diákokat 

nem fogadnak 

Az iskolai egyenruha 500 USD is lehet, ami plusz kiadás 

A program február elejétől július elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 700 AUD 

2 390 000 Ft 

ARGENTÍNA / 

URUGUAY 
1 fő 

Születési időpont: 1999.02.01. – 2002.06.01. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor  

Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program február közepétől július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: Argentína kb. 80 000 HUF  

 Uruguay kb. 400 USD 

1 790 000 Ft 

BRAZÍLIA 1 fő 

Születési időpont: 1998.08.10. – 2002.02.10. 

Minimális portugál nyelvtudás kiutazáskor  

A program február elejétől július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 100 USD 

 1 490 000 Ft 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

SAUK-kal 

együttműködésben 

szervezve 

nincs több férőhely 

Születési időpont: 1997.02.06.– 2001.02.06.  

Erős alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program január elejétől május végéig tart 

2 190 000 Ft 

FRANCIAORSZÁG   nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.04.28.– 2002.07.28. 

Alapfokú francia nyelvtudás kiutazáskor 

A program január végétől július elejéig tart 

1 690 000 Ft 

ÍRORSZÁG 

EIL-lel 

együttműködésben 

szervezve 

1 fő 

Születési időpont: 2002.01.06.– 1999.06.04.   

Középszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program január elejétől június elejéig tart 

2 390 000 Ft 

MALAJZIA 1 fő 

Születési időpont: 2000.06.01.– 2002.01.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program február elejétől július elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 120 USD 

1 490 000 Ft 

OLASZORSZÁG   nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.05.01.– 2001.11.01. 

Minimális olasz nyelvtudás kiutazáskor  

A program január végétől – július elejéig tart 

1 390 000 Ft 

OROSZORSZÁG   1 fő 

Születési időpont: 1999.07.27.– 2002.07.27. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program január végétől - június végéig tart    

Várható plusz vízumköltség: kb. 35 000 forint 

1 390 000 Ft 

SPANYOLORSZÁG  
2 fő 

 

Születési időpont: 1999.07.13.– 2002.01.13. 

Alapfokú spanyol nyelvtudás kiutazáskor  

Kötelező befejezett 9. évfolyam, érettségizett diákokat nem 

fogadnak 

A program január közepétől – június végéig tart 

A nyelvterület nem választható! 

1 590 000 Ft 



 

 

 

Középiskolai éves programjaink (2017. aug.- 2018. júl.) 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 
12 fő 

Születési időpont: 1999.03.11. – 2002.08.11. 

ELTIS teszt minimum 212-es pontszámmal 

Kötelező befejezett 9. évfolyam 

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 390 USD 

3 350 000 Ft 

ARGENTÍNA / 

URUGUAY 
1 fő 

Születési időpont: 1999.08.01. – 2002.08.01. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor  

Nem fogadnak érettségizett diákokat 

A program augusztus közepétől július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: Argentína kb. 80 000 HUF / 

 Uruguay kb. 400 USD 

2 190 000 Ft 

AUSZTRIA nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.04.- 2002.03.04. 

Alapfokú német nyelvtudás kötelező 

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program szeptember elejétől – június végéig tart 

1 990 000 Ft 

BELGIUM  

(FLAMAND 

NYELVTERÜLET)  

2 fő 

Születési időpont: 1999.01.01.– 2002.08.18. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, kint holland nyelven 

folyik az oktatás 

A program augusztus végétől – július elejéig tart 

1 990 000 Ft 

BELGIUM  

(FRANCIA 

NYELVTERÜLET)   

1 fő 

Születési időpont: 1999.01.01. – 2002.08.23. 

Alapfokú francia nyelvtudás kiutazáskor. Kiutazáskor már 

igazoltan min. 2 éve tanulja a nyelvet. Ha nem, akkor 50 eurós 

online nyelvtanfolyamot kell elvégezni 

A program augusztus végétől – július elejéig tart 

2 390 000 Ft 

BRAZÍLIA  1 fő 

Születési időpont: 1999.02.04. - 2002.08.04. 

A program augusztus elejétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 100 USD 

2 190 000 Ft 

CHILE  nincs több férőhely 

Születési időpont: 2000.08.04. – 2002.08.04. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor ajánlott 

Elvégzett 9. évfolyam, érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus elejétől – július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 50.000 HUF 

1 fő részére: 

990 000 Ft 

 
1 890 000 Ft 

COSTA RICA  1 fő 

Születési időpont: 2000.08.01. – 2002.08.01. 

Alapfokú spanyol nyelvtudás és befejezett 8. évfolyam 

kiutazáskor 

A program augusztus elejétől – június végig tart     

Várható plusz vízumköltség: kb. 500 USD    

2 290 000 Ft 

CSEHORSZÁG  1 fő 

Születési időpont: 1999.02.01. - 2002.08.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus végétől – július elejéig tart 

1 690 000 Ft 

DÁNIA   2 fő 

Születési időpont: 1999.08.04. – 2001.02.04. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, a program alatt dán 

nyelven kell tanulni  

A program augusztus elejétől – június végéig tart 

2 490 000 Ft 

DOMINIKAI 

KÖZTÁRSASÁG  
1 fő 

Születési időpont: 1998.03.21. – 2001.03.20. 

Minimális angol/spanyol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 150 USD    

Várható plusz egyéb költség: kb. 250 USD 

 

2 390 000 Ft 

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

SAUK-kal 

együttműködésben 

szervezve 

nincs több férőhely 

Születési időpont: 1997.11.08. – 2001.11.08.  

Középszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program szeptember elejétől – június végéig tart 

3 290 000 Ft 

EGYIPTOM  1 fő 

Születési időpont: 2000.09.01. - 2002.08.31. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, érettségizett diákot nem 

fogadnak 

A program szeptember elejétől június végéig tart 

Várható plusz vízum- és egyéb költség: kb. 160 USD    

1 790 000 Ft 



 

 

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók. 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek 
 
Programár 
 

FINNORSZÁG  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.01.01. – 2001.12.31. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, a program alatt finn 

nyelven kell tanulni  

A program augusztus közepétől – június közepéig tart 

2 390 000 Ft 

FRANCIAORSZÁG  1 fő 

Születési időpont: 1999.12.01. – 2003.03.01. 

Alapfokú angol vagy francia nyelvtudás kiutazáskor 

A program szeptember elejétől – július elejéig tart 

2 690 000 Ft 

FÜLÖP-SZIGETEK  1 fő 

Születési időpont: 2000.01.01. – 2001.01.01. 

Az oktatás többnyire angol nyelven történik, érettségizett 

diákokat nem fogadnak 

A program július közepétől – május közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 700 USD    

1 990 000 Ft 

HOLLANDIA  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.11.18. – 2002.08.18.  

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, holland nyelv 

tanulásának elkezdése ajánlott 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

2 090 000 Ft 

HONGKONG  1 fő 

Születési időpont: 2001.03.18. – 2002.08.18. 

English Language Form kitöltése legalább 2-es szinten 

Az oktatás kínai és angol nyelven történik az iskolákban 

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 80 USD    

2 190 000 Ft 

HONDURAS  1 fő 

Születési időpont: 2000.02.01. – 2001.08.01. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor  

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 380 USD    

1 890 000 Ft 

HORVÁTORSZÁG  1 fő 

Születési időpont: 1999.09.01. – 2002.06.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program szeptember elejétől – július végéig tart 

1 490 000 Ft 

INDIA  1 fő 

Születési időpont: 2000.01.01. – 2002.01.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás és befejezett 10. évfolyam 

kiutazáskor  

Az oktatás angol nyelven történik az iskolákban 

A program június végétől – május elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 30.000 HUF    

1 990 000 Ft 

INDONÉZIA  1 fő 

Születési időpont: 1999.07.28. – 2001.07.28. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor  

A program július végétől – június elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 150 USD    

1 890 000 Ft 

IZLAND  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.01. – 2001.01.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus közepétől – június elejéig tart 

1 990 000 Ft 

ÍRORSZÁG 

EIL-lel 

együttműködésben 

szervezve 

3 fő 

Születési időpont: 2002.08.19.– 2000.06.03.   

Középszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 

Érettségizett diákot nem fogadnak 

A program augusztus közepétől június elejéig tart 

3 390 000 Ft 

JAPÁN nincs több férőhely 

Születési időpont: 2000.04.02. – 2002.04.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor  

Elvégzett 9. évfolyam, érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

Az iskolai egyenruha 48.000 yen is lehet, ami plusz kiadás 

2 790 000 Ft 

KOLUMBIA  nincs több férőhely 

 

Születési időpont: 2000.06.18. – 2003.08.18. 

Minimális spanyol nyelvtudás kiutazáskor  

A program augusztus közepétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 230 USD    

1 990 000 Ft 

 



 

 

 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

LETTORSZÁG  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.08.21. – 2002.01.20. 

Minimális angol nyelvtudás és befejezett 9. évfolyam 

kiutazáskor.  

A program augusztus végétől – június végéig tart 

1 890 000 Ft 

LENGYELORSZÁG  1 fő 

Születési időpont: 2000.02.25. - 2002.02.25. 

Alapfokú angol nyelvtudás, online lengyel kurzus első szintjét 

teljesíteni kell 

A program augusztus végétől – július elejéig tart 

1 690 000 Ft 

MALAJZIA   3 fő 

Születési időpont: 2000.01.01. – 2002.07.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program július közepétől – június elejéig tart 

2 190 000 Ft 

MEXIKÓ  1 fő 

Születési időpont: 1999.11.01 – 2002.08.01. 

Alapfokú angol kötelező, alapfokú spanyol nyelvtudás 

kiutazáskor  

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 130 USD    

2 190 000 Ft 

NÉMETORSZÁG  3 fő 

Születési időpont: 1999.03.15. – 2002.03.15 

Alapfokú angol kötelező, alapfokú német nyelvtudás ajánlott 

A program szeptember elejétől július elejéig tart 

2 690 000 Ft 

NORVÉGIA  1 fő 

Születési időpont: 1999.02.18. – 2001.08.19. 

Alapfokú angol és norvég nyelvtudás kiutazáskor ajánlott 

A program augusztus közepétől – június közepéig tart 

2 490 000 Ft 

OLASZORSZÁG  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.12.01. – 2002.06.01. 

Online nyelvi kurzus első szintjét teljesíteni kell 

A program szeptember elejétől – július elejéig tart 

2 190 000 Ft 

OROSZORSZÁG  1 fő 

Születési időpont:2000.02.26. – 2003.02.26. 

Erős alapszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus végétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 35 000 forint 

1 990 000 Ft 

PANAMA  nincs több férőhely 

Születési időpont: 2000.05.24. – 2002.08.24. 

A program augusztus végétől – július végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 350 USD 

2 190 000 Ft 

PARAGUAY   1 fő 

Születési időpont: 1999.01.04.-2002.08.04. 

A program augusztus elejétől július elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 360 USD 

1 890 000 Ft 

PERU 1 fő 

Születési időpont: 2000.05.02. - 2002.08.02. 

Alapfokú angol és spanyol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus elejétől június közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 300 USD 

1 790 000 Ft 

PORTUGÁLIA  1 fő 

Születési időpont: 1999.08.03. – 2000.09.02. 

Alapfokú portugál nyelvtudás ajánlott 

A program szeptember elejétől – július elejéig tart 

1 890 000 Ft 

SPANYOLORSZÁG  nincs több férőhely 

Születési időpont: 2000.03.08. – 2002.09.08.  

Alapfokú spanyol nyelvtudás előny, befejezett 9. évfolyam 

kiutazáskor. Érettségizett diákokat nem fogadnak. 

A program szeptember elejétől – június végéig tart 

Várható plusz dokumentum költség: kb. 80.000 HUF 

A nyelvterület nem választható! 

2 490 000 Ft 

 

 SVÁJC 

(német nyelvterület)  

nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.18. – 2001.08.18. 

B1 szintű nyelvtudással vagy tanári igazolással/nyelvvizsgával 

kell rendelkezni – különben 1400 svájci frankos plusz költséget 

kell számolni online nyelvtanfolyamra 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

2 290 000 Ft 

 

 

SVÉDORSZÁG   

 

nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.07.22. – 2001.07.21 

Közepes angol nyelvtudás kiutazáskor 

Érettségizett diákokat nem fogadnak 

A program augusztus közepétől – július elejéig tart 

2 290 000 Ft 



 

 

 
 
 

Középiskolai három hónapos EU programjaink (2017. szept. - dec.)       
Európai Uniós fókusszal: európai értékek, európai állampolgársága középpontban. A program végén 4 napos tábor az összes 

résztvevő számára Brüsszelben, amit a programár fedez. 
 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

AUSZTRIA nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.04. - 2002.03.15. 
Alapfokú német nyelvtudás kiutazáskor, érettségizett diákot 
nem fogadnak. 
A program szeptember elejétől - december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

BELGIUM  

(FRANCIA 

NYELVTERÜLET)  

1 fő 

Születési időpont: 1999.01.01. – 2002.12.31. 
Legalább két év francia nyelvtanulás, bizonyíthatóan A1-es 
szinten, amennyiben ez hiányzik, kötelező online 
nyelvtanfolyamot kell elvégezni (50 USD).  
A program augusztus végétől – december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

BELGIUM 

(FLAMAND 

NYELVTERÜLET)  

2 fő 
Születési időpont: 1999.01.01. – 2002.12.31. 
Erős alapszintű angol nyelvtudás 
A program augusztus végétől – december elejéig tart 

990 000 Ft 

DÁNIA nincs több férőhely 
Születési időpont: 1999.09.08. – 2002.09.08. 
Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

990 000 Ft 

FRANCIAORSZÁG    nincs több férőhely 
Születési időpont: 1999.12.01. – 2003.03.01. 
Legalább 2 év francia nyelvtanulás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

HORVÁTORSZÁG 1 fő 
Születési időpont: 1999.09.01. – 2002.06.01. 
Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

850 000 Ft 

NÉMETORSZÁG nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.09.08. - 2002.09.08. 
Alapfokú német nyelvtudás kiutazáskor, érettségizett diákokat 
nem fogadnak 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

OLASZORSZÁG 1 fő 
Születési időpont: 1999.12.01. – 2002.06.01. 
Alapfokú olasz nyelvtudás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

990 000 Ft 

OROSZORSZÁG 2 fő 

Születési időpont: 2000.02.26. – 2003.02.26. 
Erős alapszintű angol nyelvtudás kiutazáskor.  
A program augusztus végétől - december elejéig tart 
Várható plusz vízumköltség: kb. 35 000 forint 

1 090 000 Ft 

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatokban találhatók. 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek 

 

Programár 

 

SZERBIA   1 fő 

Születési időpont: 1999.01.01. – 2002.12.31.  

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus végétől – július elejéig tart 

Várható egyéb plusz költség: kb. 120 EUR 

1 490 000 Ft 

THAIFÖLD  3 fő 

Születési időpont: 1999.09.13. - 2002.10.13. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

Az oktatás thai nyelven történik 

Érettségizett diákokat nem fogadnak  

A program július közepétől – május közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 40.000 HUF 

1 790 000 Ft 

THAIFÖLD (KÉT 

TANNYELVŰ)  
2 fő 

Születési időpont: 1999.09.13. - 2002.11.13. 

Középfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

Angol – thai két tannyelvű oktatás az iskolában. 

Érettségizett diákokat nem fogadnak  

A program július közepétől – május közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 40.000 HUF 

1 990 000 Ft 

TÖRÖKORSZÁG 2 fő 

Születési időpont: 1999.09.01. – 2002.09.01. 

Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

A program szeptember elejétől – június végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 120 USD 

1 790 000 Ft 



 

 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

PORTUGÁLIA 1 fő Születési időpont: 1999.08.03. – 2002.09.02. 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

990 000 Ft 

SPANYOLORSZÁG  1 fő 

Születési időpont: 2000.03.08. – 2002.09.08. 
Alapfokú spanyol nyelvtudás és befejezett 9. évfolyam 
kiutazáskor, érettségizett diákot nem fogadnak 
A nyelvterület nem választható! 
A program szeptember elejétől – december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

SVÁJC 

(német nyelvterület) 
nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.03.18. – 2001.08.18. 
B1 szintű nyelvtudással vagy tanári igazolással/nyelvvizsgával 
kell rendelkezni  
A program augusztus közepétől – december elejéig tart 

1 090 000 Ft 

SZERBIA 1 fő 
Születési időpont: 1999.01.01. – 2002.12.31. 
A program augusztus végétől – december elejéig tart 
Várható egyéb plusz költség: kb. 120 EUR 

850 000 Ft 

 
 

 
Középiskolai 1. féléves szemeszteres programjaink (2017. szept. - 2018. jan.)       

 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

ARGENTÍNA/URUGUAY 1 fő 

Születési időpont: 1999.08.01. - 2002.08.01 
Alapfokú spanyol nyelvtudás kiutazáskor  
A program augusztus közepétől - január közepéig tart  
Várható plusz vízumköltség: Argentína kb. 80 000 HUF / 
 Uruguay kb. 400 USD 

1 790 000 Ft 

COSTA RICA nincs több férőhely 

Születési időpont: 2000.08.01. – 2002.08.01. 
Alapfokú spanyol nyelvtudás és befejezett 8. évfolyam 
kiutazáskor 
A program augusztus elejétől – január elejéig tart    
Várható plusz vízumköltség: kb. 470 USD    

1 490 000 Ft 

EGYESÜLT 

KIRÁLYSÁG 

SAUK-kal 

együttműködésben 

szervezve 

nincs több férőhely 
Születési időpont: 2001.11.08. – 1997.11.08.  
Középszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – január elejéig tart 

2 190 000 Ft 

FINNORSZÁG nincs több férőhely 

Születési időpont: 1999.01.01. – 2001.12.31. 
Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor, a program alatt finn 
nyelven kell tanulni  
A program augusztus közepétől – január elejéig tart 

1 290 000 Ft 

FRANCIAORSZÁG   2 fő 
Születési időpont: 1999.12.01. - 2003.03.01. 
Alapfokú francia vagy angolnyelvtudás kiutazáskor 
A program szeptember elejétől – január végégig tart 

1 690 000 Ft 

 INDIA  1 fő 

Születési időpont: 2000.01.29. – 2002.06.27. 

Alapfokú angol nyelvtudás és 9. évfolyamos tanulmányok  

Az oktatás angol nyelven történik az iskolákban 

A program június végétől – december elejéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 30.000 HUF    

1 490 000 Ft 

ÍRORSZÁG 

EIL-lel 

együttműködésben 

szervezve 

1 fő 

Születési időpont: 2002.08.25.– 2000.01.28.   
Középszintű angol nyelvtudás kiutazáskor 
Érettségizett diákot nem fogadnak 
A program augusztus végétől január végéig tart 

2 390 000 Ft 

OROSZORSZÁG  2 fő 

Születési időpont: 2000.02.26. – 2003.02.26. 
Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 
A program augusztus végétől - január végéig tart 
Várható plusz vízumköltség: kb. 35 000 forint 

1 390 000 Ft 

 
 

 
 
 

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatokban találhatók. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Egyetemi éves programjaink (2017. júl. - 2018. jún.)    
Országonkénti részletes információ a www.afs.hu/18programok oldalon található 

 

Ország Kiutazók létszáma Életkori és egyéb feltételek Programár 

AMERIKAI 

EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 

1 fő 

Születési időpont: 1997.08.09. – 1999. 08. 09. 

Community College Program 

A program: Intenzív angol program – alapfokú angol nyelvtudás 

bizonyítása TOEFL nyelvvizsga letételével 

B program: Főiskolai program – külön angol nyelvvizsgát kell 

tenni, legalább TOEFL iBT: 60-95 eredménnyel 

A program augusztus elejétől – június elejéig tart 

A programról bővebb információ a honlapon található. 

Várható plusz vízumköltség: kb. 350 USD 

5 490 000 Ft 

INDIA  1 fő 

Születési időpont: 1994.07.01. – 1999.07.01. 

Középfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

Az oktatás angol nyelven történik az egyetemeken 

A program július elejétől - április végéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 30.000 HUF    

1 990 000 Ft 

FÜLÖP SZIGETEK 1 fő 

Születési időpont: 2000.07.01. – 1999.01.01. 

Középfokú angol nyelvtudás kiutazáskor 

Az oktatás angol nyelven történik az egyetemeken 

A program július közepétől - május közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 700 USD    

1 980 000 Ft 

MEXIKÓ  nincs több férőhely 

Születési időpont: 1997.02.16. – 1999.09.16. 

Alapfokú spanyol nyelvtudás kiutazáskor, igazolással 

A program augusztus közepétől július közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 130 USD    

2 090 000 Ft 

PERU nincs több férőhely 

Születési időpont: 1996.08.03. – 1998.08.03. 

Alapfokú spanyol nyelvtudás kiutazáskor 

A program augusztus elejétől június közepéig tart 

Várható plusz vízumköltség: kb. 100-450 USD között    

1 990 000 Ft 

 

  

                                                           
 A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatokban találhatók. 

http://www.afs.hu/18programok


 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

Az USA-ba és a thaiföldi angol – thai két tanítási nyelvű oktatási programra a kiutazás feltétele az ELTIS angol 
nyelvi teszten való megfelelés. A többi célország esetében általában ajánlatos az angol nyelv és/vagy a 

célország beszélt nyelvének alapfokú ismerete a kiutazáskor. 
Az AFS fenntartja a jogot a részvételi díjak és az indulási időpont módosítására. 

 
 

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA 
 

 A nemzetközi oda-vissza utazás költségeit Budapesttől a fogadó családig 

 A nemzetközi utazással kapcsolatos ügyintézést 

 A program előkészítéséhez szükséges nemzetközi adminisztráció költségeit 

 A betegség- és balesetbiztosítást (kivéve már korábban fennálló betegséget, fog- és szemészeti kezelést) 

 A fogadó országban garanciavállalás a diákért a bevándorlási hivatal felé 

 Teljes ellátást, szeretetet és törődést a fogadó családban 

 Középiskolai tanulmányok folytatását a fogadó országban az ottani AFS által kiválasztott iskolában (kivéve 
a szükséges munkafüzeteket és egyenruhát) 

 Felkészítő találkozót a diákok és szüleik részére a kiutazás előtt 

 A program alatti és hazatérés utáni találkozók költségeit 

 A diákokkal és a szülőkkel a program ideje alatti állandó kapcsolattartást, segítségnyújtást és tanácsadást 
a fogadó ország AFS irodáján és önkéntes hálózatán keresztül 

 Segítségnyújtást a vízum ügyintézéséhez. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes országok 
jogszabályváltozásai és a nagykövetségek által támasztott speciális követelmények miatti késedelmekért 
vagy elutasított vízumkérelméért felelősséget vállalni nem tudunk! 

 
Az AFS program az AFS által megadott elutazási időponttól a megadott hazaérkezési időpontig tart. Az AFS nem 
támogatja a program személyes okokból való megszakítását az AFS küldetésének, és a program céljainak 
veszélyeztetése miatt.  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy módosítják az AFS által megadott program 
befejezési időpontot, a soron kívüli ügyintézéssel kapcsolatos adminisztrációs költségek – 25.000 Ft-ot, azaz 
huszonötezer forintot tesznek ki. (Ez természetesen nem vonatkozik azokra a diákokra, akiknek a szerződésben 
megjelölt okok alapján az AFS mondja fel a programot). A többletköltségek (belföldi utazás költsége, repülőjegy 
módosítás költsége, stb.) – a szerződés szerint – szintén a szülőket terhelik. Az adminisztrációs díj befizetése után 
az AFS megkezdi a hazautazás szervezését. 
 
A részvételi díj nem tartalmazza a zsebpénzt, illetve a vízumköltséget, és a vízum kiadásához – esetlegesen – 
szükséges orvosi vizsgálatok költségeit illetve az egyes országok által kért további dokumentumok költségét. 

Ezekről előzetes tájékoztatást az egyes országoknál találnak, amelyek tájékoztató jellegűek, lehet bennük 
változás. Emellett a részvételi díj nem tartalmazza az egyes országok által kijelölt és beilleszkedést segítő 

online nyelvtanfolyam díját. 
 

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 
 
A részvételi díj három részletben fizetendő: 

 20% a kiválasztás után esedékes 

 30% a partner fogadást visszaigazoló nyilatkozata után esedékes 

 50% az elutazást megelőzően esedékes  
 
A pontos dátumokról és összegekről az Alapítvány az esedékesség beálltakor írásban küld értesítést. 
 

SZÁMLASZÁMUNK: 
MKB Rt. 

10300002-20387442-00003285 

 

ÖSZTÖNDÍJAK 

Az AFS saját ösztöndíjalapjából korlátozott számban és mértékben ösztöndíj igényelhető. Az ösztöndíjas helyekre 
történő jelentkezés és kiválasztás a költségtérítéses helyekkel azonos módon történik. 
Az ösztöndíjigények elbírálására alkalmazott szempontrendszerben elsősorban az igénylő család AFS számára 
végzett önkéntes tevékenysége, másodsorban pedig a család anyagi helyzete bír jelentős súllyal. Az ösztöndí- 
jakkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért kérjük, tekintse meg az alábbi részt honlapunkon: 
http://www.afs.hu/tanulas_kulfoldon/osztondij/  

http://www.afs.hu/tanulas_kulfoldon/osztondij/

