TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019-ES TANÉVRE VONATKOZÓ
KIUTAZÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI DÍJAIRÓL
A Kiutazási Tájékoztató a Részvételi Megállapodás mellékletét képezi.
Az AFS Magyarország kiutazásért felelős munkatársa:
Pethő Anna
E-mail: anna.petho@afs.org

Telefon: (1) 225 1380
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Jászság-Mátra (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Horváth Kristóf

kristof.horvath@afs.org

36 70 662 7914
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Horváth Teodóra

teodora.horvath@afs.org
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Kaposvár (Somogy megye)

Sárközy Andrea

andrea.sarkozy@afs.org

36 20 428 6544

Kecskemét (Bács-Kiskun megye)

Vojnich-Szabó Veronika

veronika.szabo@afs.org
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Kovács Brigitta

brigitta.kovacs@afs.org

36 20 999 1990

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 30 915 0482
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Tóth Gáborné Andrea

andrea.tothne@afs.org

36 20 661 7034

Nagykanizsa (Zala megye)

Sztankovics Andrea

andrea45.vics@gmail.com
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Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Majorosné Toldi Zsuzsanna

zsuzsanna.toldi@afs.org

36 20 337 2992

Orosháza (Békés megye)

Bodzsár Anna

ugigabi@gmail.com

36 20 359 3527

Pápa (Veszprém megye)

Kutschera Kristóf

kristof.kutschera@afs.org

36 20 412 7571

Pápa (Veszprém megye)

Dabóczy Orsolya

orsolya.daboczy@afs.org

36 20 553 4603

Veszprém (Veszprém megye)

Katona Alexandra

alexandra.katona@afs.org

36 30 978 7208

Pécs (Baranya megye)

Mericsné Papp Tünde

tunde.papp@afs.org

36 30 216 5040

Pécs (Baranya megye)

Tóth Petra

tpetra0130@gmail.com

36 20 246 4496

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

Szeged (Csongrád megye)

Raffayné Ágnes

agnes.raffayne@afs.org

36 70 215 3281

Székesfehérvár (Fejér megye)

Rosta Károly

karoly.rosta@afs.org

36 30 727 5573

Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)

Hómanné Pálinkás Orsolya orsolya.homanne@afs.org

36 20 775 4508

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Kedves Érdeklődő!
Tájékoztatunk, hogy a jelentkezések a 2018/19-es normál tanrendű programokra már csak
korlátozott számban érhetők el. A tájékoztatóban feltüntetett programok irányadó jellegűek
2019/20-as tanévben induló éves, féléves, három hónapos és egyetemi programjainkra is, melyek
2018 szeptemberében kerülnek hivatalosan meghirdetésre, azonban az előzetes jelentkezés már
megkezdődött.

JELENTKEZÉS MENETE
1. A jelentkezés első lépése a www.afs.hu/jelentkezes oldalon található űrlap kitöltése és elküldése.
2. A http://www.afs.hu/jelentkezes weboldalon keresztül történő regisztráció után e-mailben küldünk
értesítést a további teendőkről, így a jelentkezők személyes meghallgatására, az ún. kiválasztásra való
jelentkezésről.
3. A kiválasztáson való részvétel feltétele a kiválasztásra történő jelentkezés és az online előzetes
jelentkezési lap kitöltése, melyhez a weboldalon történő regisztrációt követően biztosítunk
hozzáférést.
A kiválasztás díja az eseményt megelőzően, banki átutalással fizetendő. A díj a teljes költséget fedezi
(szállás, étkezés, teljes program). A kiválasztás díja a befizetést követően nem visszatérítendő.
A kiválasztáson írásbeli és csoportos feladatokra, játékokra, valamint egy személyes beszélgetésre
kerül sor, melynek során felmérjük a jelölt tájékozottságát, általános műveltségét. Az USA-ba és a
thaiföldi angol – thai két tanítási nyelvű oktatási programra a kiutazás feltétele az ELTIS angol nyelvi
teszten való megfelelés, melynek megírására szintén a kiválasztáson kerül sor. A többi célország
esetében általánosan ajánlott az angol nyelv és/vagy a célország beszélt nyelvének alapfokú ismerete
a kiutazáskor.
4. Online jelentkezési lap kitöltése, melyhez a weboldalon történő regisztrációt követően biztosítunk
hozzáférést.
Bővebb információért forduljon bizalommal az AFS Magyarország munkatársaihoz és a helyi körzetek
vezetőihez!

Kiutazási tájékoztató 2018/19
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
Lakhatást és teljes ellátást a fogadó családban
Középiskolai oktatást a fogadó országban az ottani AFS által kiválasztott iskolában
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, folyamatos segítségnyújtást,
24 órás készenlétet vészhelyzet esetére és tanácsadást a fogadó ország AFS irodáján és önkéntes
hálózatán keresztül
• Segítségnyújtást a vízum ügyintézéshez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A részvételi díj nem tartalmazza a zsebpénzt, a vízumköltséget, és a vízum kiadásához esetlegesen szükséges
orvosi vizsgálatok költségeit, illetve az egyes országok által kért további dokumentumok költségét. Ezekről
előzetes tájékoztatást jelen Kiutazási tájékoztatónkban a Várható vízum és egyéb költségek alatt találnak
országonként. Emellett a részvételi díj nem tartalmazza az egyes országok által kijelölt és a beilleszkedést
segítő online nyelvtanfolyam díját.

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE
A részvételi díj három részletben fizetendő:
1. 20%
2. 40%
3. 40%
SZÁMLASZÁMUNK:
MKB Rt.
10300002-20387442-00003285
A pontos dátumokról és összegekről az Alapítvány az esedékesség beálltakor írásban küld értesítést.
Az AFS fenntartja a jogot a részvételi díjak és az indulási időpont módosítására.

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 ösztöndíjakkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért kérjük, tekintse meg az www.afs.hu weboldal ösztöndíj
menüpontját.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Középiskolai éves programjaink (2018. aug.- 2019. júl.)*
Ország

Férőhely

Életkori és egyéb feltételek, időtartama

Programár

AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.03.08. – 2003.08.08.
Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás
ELTIS teszt minimum 212-es pontszámmal
Program időtartama: augusztus elejétől – június végéig

3 390 000 Ft

ARGENTÍNA / URUGUAY

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.08.24. – 2004.02.24.
Program időtartama: augusztus végétől - július közepéig

2 290 000 Ft

nincs több
férőhely

Születési időpont: 1999.12.24.– 2002.12.24.
Program időtartama: augusztus végétől – július elejéig

1 990 000 Ft

BELGIUM

(FLAMAND NYELVTERÜLET)

BELGIUM

(FRANCIA NYELVTERÜLET)

nincs több
férőhely

BRAZÍLIA

nincs több
férőhely

CHILE

nincs több
férőhely

COSTA RICA

nincs több
férőhely

CSEHORSZÁG

nincs több
férőhely

DÁNIA

nincs több
férőhely

DOMINIKAI
KÖZTÁRSASÁG

nincs több
férőhely

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

SAUK-kal együttműködésben
szervezve

1 fő

FINNORSZÁG

nincs több
férőhely

FRANCIAORSZÁG

nincs több
férőhely

FÜLÖP-SZIGETEK

nincs több
férőhely

Születési időpont: 1999.12.24. – 2003.08.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú francia nyelvtudás
Kiutazáskor már igazoltan min. 2 éve tanulja a nyelvet.
Ha nem, akkor 50 eurós online nyelvtanfolyamot kell elvégezni
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2000.02.03. - 2003.08.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől – június végéig
Születési időpont: 2001.08.03. – 2003.08.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás ajánlott
Befejezett 9. évfolyam kiutazáskor
Program időtartama: augusztus elejétől – július közepéig
Születési időpont: 2001.08.03. – 2003.08.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől – június közepéig
Születési időpont: 2000.02.24. - 2003.08.24.
Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás
A program alatt 14 hétig cseh nyelvórák.
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2000.08.10. – 2003.02.10.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
A program alatt dán nyelven kell tanulni.
Program időtartama: augusztus elejétől – június végéig
Születési időpont: 2000.03.17. – 2003.03.17.
Nyelvi készségek: Minimális spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus közepétől – július elejéig
Születési időpont: 1998.10.08. – 2002.10.08.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – június közepéig
Születési időpont: 1999.12.17. – 2002.12.17.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
A program alatt finn nyelven kell tanulni.
Program időtartama: augusztus közepétől – június közepéig
Születési időpont: 2000.12.07. – 2004.03.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol vagy francia nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – július elejéig
Születési időpont: 2001.02.19. – 2004.02.19.
Az oktatás többnyire angol nyelven történik
Program időtartama: július közepétől – május közepéig

2 390 000 Ft

2 290 000 Ft

1 990 000 Ft

2 390 000 Ft

1 790 000 Ft

2 590 000 Ft

2 590 000 Ft

3 290 000 Ft

2 490 000 Ft

2 690 000 Ft

2 190 000 Ft

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Középiskolai éves programjaink (2018. aug.- 2019. júl.)*
Ország

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama

HOLLANDIA

nincs több
férőhely

HONDURAS

nincs több
férőhely

HONGKONG

nincs több
férőhely

INDIA

nincs több
férőhely

INDONÉZIA

nincs több
férőhely

ÍRORSZÁG

EIL-lel együttműködésben
szervezve

nincs több
férőhely

IZLAND

nincs több
férőhely

JAPÁN

nincs több
férőhely

KÍNA

nincs több
férőhely

KOLUMBIA

nincs több
férőhely

LENGYELORSZÁG

1 fő

LETTORSZÁG

nincs több
férőhely

MEXIKÓ

nincs több
férőhely

NÉMETORSZÁG

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.11.17. – 2003.05.17.
Program időtartama: augusztus közepétől – július elejéig
Online holland kurzus első szintjét teljesíteni kell.
Születési időpont: 2001.02.24 – 2002.08.24.
Nyelvi készségek: Minimális spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – július elejéig
Születési időpont: 2002.03.24 – 2003.08.24.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Az oktatás kínai és angol nyelven történik az iskolákban
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2001.01.03. – 2003.01.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Az oktatás angol nyelven történik az iskolákban
Program időtartama: július elejétől – május elejéig

Programár
2 190 000 Ft

1 890 000 Ft

2 190 000 Ft

990 000 Ft**
1 790 000 Ft

Születési időpont: 2000.07.03. – 2002.07.03.
Program időtartama: július elejétől – május közepéig
Születési időpont: 2000.09.20. - 2003.08.20.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – június elejéig
Születési időpont: 2000.02.17. - 2002.12.17.
Nyelvi készségek: Alapfokú izlandi és angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus közepétől – június közepéig
Születési időpont: 2001.04.22. – 2003.03.22.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Elvégzett 9. évfolyam.
Program időtartama: augusztus közepétől – július elejéig
Születési időpont: 2001.02.24. – 2003.02.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – június közepéig
Hétköznap kollégiumi, hétvégén fogadócsaládnál
történő elhelyezés. A program célja a kínai nyelvtanulás.
Születési időpont: 2001.03.17. – 2004.08.17.
Nyelvi készségek: Minimális spanyol vagy angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus közepétől – június végéig
Születési időpont: 2001.02.24. - 2003.02.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Online lengyel kurzus első szintjét teljesíteni kell.
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2000.08.24. – 2003.02.24.
Nyelvi készségek: Minimális angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2000.11.07– 2003.08.17.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol kiutazáskor
Program időtartama: augusztus közepétől - július közepéig
Születési időpont: 2000.03.07– 2003.03.07
Nyelvi készségek: Alapfokú angol kötelező, alapfokú német
nyelvtudás ajánlott
Program időtartama: szeptember elejétől - július elejéig

1 990 000 Ft

3 490 000 Ft

1 990 000 Ft

2 790 000 Ft

2 190 000 Ft

1 990 000 Ft

990 000 Ft**
1 790 000 Ft
1 890 000 Ft

2 190 000 Ft

2 690 000 Ft

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Középiskolai éves programjaink (2018. aug.- 2019. júl.)*
Ország

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama

NORVÉGIA

nincs több
férőhely

OLASZORSZÁG

1 fő

OROSZORSZÁG

nincs több
férőhely

PANAMA

nincs több
férőhely

PARAGUAY

nincs több
férőhely

PERU

nincs több
férőhely

PORTUGÁLIA

nincs több
férőhely

SPANYOLORSZÁG

nincs több
férőhely

SVÁJC

(NÉMET NYELVTERÜLET)

nincs több
férőhely

SVÉDORSZÁG

nincs több
férőhely

SZERBIA

nincs több
férőhely

THAIFÖLD

nincs több
férőhely

(KÉT TANNYELVŰ)

nincs több
férőhely

TÖRÖKORSZÁG

2 fő

THAIFÖLD

Születési időpont: 2000.02.17. – 2002.08.17
Program időtartama: augusztus közepétől - június közepéig
Születési időpont: 2000.12.07. – 2003.06.07
Online nyelvi kurzus első 20 órás tananyagát teljesíteni kell
Program időtartama: szeptember elejétől – július elejéig
Születési időpont: 2001.02.24. – 2004.02.24
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – június végéig
Születési időpont: 2001.02.24 – 2003.08.24.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – július elejéig
Születési időpont: 2000.02.03.-2002.08.03.
Program időtartama: augusztus elejétől - július elejéig
Születési időpont: 2001.05.03 - 2003.08.03
Nyelvi készségek: Alapfokú angol és spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől - június közepéig
Születési időpont: 2000.09.07. – 2003.09.07
Nyelvi készségek: Alapfokú portugál és angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – július elejéig
Születési időpont: 2001.03.07. – 2003.09.07.
Program időtartama: szeptember elejétől – június végéig
A nyelvterület nem választható!
Születési időpont: 2000.03.17. – 2002.08.17
Nyelvi készségek: B1 szintű nyelvtudással vagy tanári
igazolással/nyelvvizsgával kell rendelkezni, különben 1400 svájci
frankos plusz költséget kell számolni online nyelvtanfolyamra
Program időtartama: augusztus közepétől – július elejéig
Születési időpont: 2000.08.17. – 2002.12.17.
Nyelvi készségek: erős alapfokú angol
Rosetta Stone svéd online nyelvi kurzus 1. szintjét
teljesíteni kell a kiutazásig, januárig a 3. szintig kell eljutni.
Sikertelen teljesítés esetén a nyelvtanfolyam díja
kifizettetésre kerül.
Program időtartama: augusztus közepétől – december elejéig
Születési időpont: 1999.12.24. – 2003.12.24
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás kiutazáskor
Program időtartama: augusztus végétől – július elejéig
Születési időpont: 2000.08.05. - 2003.10.05.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Az oktatás thai nyelven történik
Program időtartama: július közepétől – május közepéig
Születési időpont: 2000.08.05. - 2003.10.05.
Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás, ELTIS teszt
Angol – thai két tannyelvű oktatás az iskolában.
Program időtartama: július közepétől – május közepéig
Születési időpont: 2000.09.07. – 2003.09.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – június végéig

Programár
2 490 000 Ft
2 190 000 Ft
1 990 000 Ft
2 190 000 Ft
1 990 000 Ft
1 990 000 Ft
1 890 000 Ft
2 490 000 Ft

2 290 000 Ft

2 290 000 Ft

1 590 000 Ft

1 790 000 Ft

1 990 000 Ft

1 790 000 Ft

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Középiskolai három hónapos EU programjaink (2018. 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

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama
Születési időpont: 2001.02.28. - 2003.09.01.
Nyelvi készségek: Alapfokú német nyelvtudás
A program végéig a német Rosetta Stone kurzus
3. szintjéig el kell jutnia a diáknak.
Program időtartama: augusztus végétől - december elejéig
Születési időpont: 1999.12.24. – 2002.12.24
Nyelvi készségek: Erős alapszintű angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – december elejéig
Születési időpont: 1999.12.24. – 2003.09.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú francia nyelvtudás
Kiutazáskor már igazoltan min. 2 éve tanulja a nyelvet.
Ha nem, akkor 50 eurós online nyelvtanfolyamot kell elvégezni
Program időtartama: augusztus végétől – december elejéig
Születési időpont: 2000.09.07. – 2003.09.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig

AUSZTRIA

nincs több
férőhely

BELGIUM

nincs több
férőhely

BELGIUM

nincs több
férőhely

DÁNIA

nincs több
férőhely

FRANCIAORSZÁG

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.12.07. – 2004.03.07.
Nyelvi készségek: Legalább 2 év igazolt francia nyelvtanulás
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig

HOLLANDIA

nincs több
férőhely

NÉMETORSZÁG

nincs több
férőhely

OLASZORSZÁG

nincs több
férőhely

OROSZORSZÁG

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.10.17. – 2003.08.17..
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus közepétől – december elejéig
Születési időpont: 2000.09.07. - 2003.09.08.
Nyelvi készségek: Igazolt középfokú (B1) német és alapfokú angol
nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig
Születési időpont: 2000.12.07. – 2003.06.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú olasz nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig
Születési időpont: 2001.03.04. – 2004.03.04.
Nyelvi készségek: Erős alapszintű angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől - december elejéig

PORTUGÁLIA

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2000.09.07. – 2003.09.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú portugál és angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig

SPANYOLORSZÁG

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2001.03.07. – 2003.09.07.
Program időtartama: szeptember elejétől – december elejéig
A nyelvterület nem választható!
Születési időpont: 2000.03.17. – 2002.08.17.
Nyelvi készségek: B1 szintű német nyelvtudás - tanári igazolással vagy
nyelvvizsgával kell rendelkezni
Program időtartama: augusztus közepétől – december elejéig

(FLAMAND NYELVTERÜLET)

(FRANCIA NYELVTERÜLET)

SVÁJC

(NÉMET NYELVTERÜLET)

nincs több
férőhely

Programár

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

1 090 000 Ft

990 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft
1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

1 090 000 Ft

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Középiskolai három hónapos ázsiai PEACE programjaink (2018. szept. - dec.)*
Világpolgárság, aktív állampolgárság fókusszal.
A program végén 4 napos tábor az összes résztvevő számára Kuala Lumpurban (Malajzia), amit a programár fedez.

Ország

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama

Programár

FÜLÖP-SZIGETEK

nincs több
férőhely

INDIA

nincs több
férőhely

JAPÁN

nincs több
férőhely

MALAJZIA

nincs több
férőhely

Születési időpont: 2002.02.03. – 2003.08.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – november végéig

1 090 000 Ft

THAIFÖLD

nincs több
férőhely

Születési időpont: 1999.12.24. – 2003.09.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Az oktatás thai nyelven történik
Program időtartama: szeptember elejétől – november végéig

1 090 000 Ft

Születési időpont: 2001.04.10. - 2004.04.10.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – november végéig
Születési időpont: 2001.01.03. – 2003.01.03
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Az oktatás angol nyelven történik az iskolákban
Program időtartama: szeptember elejétől – november végéig
Születési időpont: 2000.05.05. – 2002.05.05.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől – november végéig

1 190 000 Ft
1 090 000 Ft

1 190 000 Ft

Középiskolai 1. féléves szemeszteres programjaink (2018. szept. - 2019. jan.)*
Ország

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama

ARGENTÍNA/URUGUAY

nincs több
férőhely

COSTA RICA

nincs több
férőhely

DÉL-KOREA

1 fő

Születési időpont: 1999.08.03. – 2001.05.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől - január elejéig

1 890 000 Ft

2 fő

Születési időpont: 1998.10.08. – 2002.10.08.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől - január elejéig

2 190 000 Ft

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

SAUK-kal együttműködésben
szervezve

FRANCIAORSZÁG
ÍRORSZÁG

EIL-lel együttműködésben
szervezve

nincs több
férőhely
nincs több
férőhely

NÉMETORSZÁG

nincs több
férőhely

OROSZORSZÁG

nincs több
férőhely

Programár

Születési időpont: 2000.08.24. - 2004.02.24
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus közepétől - január közepéig
Születési időpont: 2001.08.03. – 2003.08.03.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől - január közepéig

Születési időpont: 2000.12.07.- 2004.03.07.
Nyelvi készségek: Alapfokú francia vagy angol nyelvtudás
Francia nyelvtanulás ajánlott a kiutazásig
Program időtartama: szeptember elejétől - január végégig
Születési időpont: 2000.09.26. - 2003.08.26.
Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől – január végéig
Születési időpont: 2000.03.07. - 2003.03.07.
Nyelvi készségek: Középfokú német (B1) és alap angol nyelvtudás
Program időtartama: szeptember elejétől - február elejéig
Születési időpont: 2001.02.24. – 2004.02.24.
Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus végétől - január végéig

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

1 790 000 Ft
1 590 000 Ft

1 790 000 Ft

2 390 000 Ft

1 790 000 Ft
1 390 000 Ft

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Egyetemi éves programjaink (2018. júl. - 2019. jún.)*
Ország

Férőhely Életkori és egyéb feltételek, időtartama

AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK
Community College Program

nincs több
férőhely

INDIA

nincs több
férőhely

FÜLÖP SZIGETEK

nincs több
férőhely

MEXIKÓ

nincs több
férőhely

PANAMA

nincs több
férőhely

PERU

nincs több
férőhely

Programár

Születési időpont: 1998.08.09. – 2000.08.09.
A program: Intenzív angol program – alapfokú angol nyelvtudás
bizonyítása TOEFL iBT: 60-95 eredménnyel
B program: Főiskolai program – külön angol nyelvvizsgát kell tenni,
legalább TOEFL iBT: 60-95 eredménnyel
Program időtartama: augusztus elejétől – június elejéig

Születési időpont: 1993.07.01. - 2000.07.01.
Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás
Az oktatás angol nyelven történik az egyetemeken
Program időtartama: július elejétől - április végéig
Születési időpont: 2000.07.19. – 2001.07.19.
Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás
Az oktatás angol nyelven történik az egyetemeken
Program időtartama: július közepétől - május közepéig
Születési időpont: 1998.02.16. – 2000.09.16.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás, igazolással
Program időtartama: augusztus közepétől - július közepéig
Születési időpont: 1998.08.16. – 2000.08.16.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás, igazolással
Program időtartama: augusztus elejétől - július közepéig
Születési időpont: 1993.07.01. - 2000.07.01.
Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol nyelvtudás
Program időtartama: augusztus elejétől - június közepéig

*A programok kezdő és befejező dátumai országonként változnak. Erre vonatkozó információk a táblázatban találhatók.
** Az ár egy fő részére kedvezményes, további érdeklődő esetén a magasabb árért plusz férőhely kérhető.
Érettségizett diákokat nem fogad.

5 490 000 Ft

1 990 000 Ft

1 990 000 Ft

2 090 000 Ft

2 190 000 Ft

1 990 000 Ft

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Várható vízum és egyéb költségek*
Engedély/Vízum

Várható költségek

Amerikai Egyesült
Államok

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 400 USD
Korai hazatérés vagy programkilépés esetén 100 USD plusz költség.

Argentína/
Uruguay

Vízum/
Tartózkodási engedély

Argentína: Össz. vízumköltség kb. 660 USD
Uruguay: Össz. vízumköltség kb. 400

Ausztria

Schengeni
tartózkodási engedély

Belgium (flamand
nyelvterület)

Schengeni
tartózkodási engedély

Belgium (francia
nyelvterület)

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 50 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Brazília

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 310 USD

Chile

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 135 USD

Costa Rica

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 550 USD

Tartózkodási engedély költsége kb. 30 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Rosetta Stone nyelvi kurzus díja 45 EUR, melyből 20 EUR a csereprogram
végén visszajár a 3. szint teljesítése esetén.
Tartózkodási engedély költsége kb. 50 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
A külföldi tartózkodás idejére felelősségbiztosítás megkötése erősen ajánlott,
mely kb. 50 EUR egy éves program esetében.

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Nyelvórák díja összesen kb. 50 EUR
Nyelvkönyvek költsége kb. 20 EUR
Amennyiben a nyelvkönyv sérülésmentesen év végén visszaadásra kerül, a
20 EUR visszajár a diáknak.
Tartózkodási engedélyhez szükséges dokumentumok költsége kb. 15 USD
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
A külföldi tartózkodás idejére felelősségbiztosítás megkötése kötelező,
mely kb. 50 EUR egy éves program esetében.
Össz. vízumköltség kb. 350 USD
Iskolai beíratás költsége kb. 100 USD
Reptéri kezelési költség kb. 165 USD
Iskolai kellékek és iskolai egyenruha kb. 150 USD

Csehország

Schengeni
tartózkodási engedély

Dánia

Schengeni
tartózkodási engedély

Dominikai
Köztársaság

Vízum

Egyesült Királyság

Schengeni
tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Finnország

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 55 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Franciaország

Schengeni
tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Fülöp-szigetek

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 710 USD

* A feltüntetett költségek a következőkre terjednek ki: vízumdíj, tartózkodási engedély díj, fordítási költségek,
közjegyzői díjak, apostille hitelesítési díjak, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány kikérésének díja, orvosi
vizsgálatok költsége, iskolai beíratás költsége, nyelvtanulási díjak, reptéri díjak stb.
A feltüntetett összegek az ügyintézés érdekében fizetett utazási, postai, nyomtatási, útlevél és személyi
igazolvány kiállítási költségeket nem tartalmazzák.
Az árak megközelítő értékűek, melyek kizárólag az érdeklődő tájékoztatásául szolgálnak.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Várható vízum és egyéb költségek*
Engedély/Vízum

Várható költségek

Hollandia

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 30 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Amennyiben a Rosetta Stone első szintje nem kerül teljesítésre a kiutazásig, a
kurzus költségét a diáknak ki kell fizetnie.

Honduras

Tartózkodási engedély

Össz. vízumköltség kb. 450 USD

Hong Kong

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 110 USD

India

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 110 USD

Indonézia

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 235 USD

Írország

Tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Izland

Tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 15 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Japán

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 50 USD
Az iskolai egyenruha akár 50.000 yen is lehet.

Kína

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 225 USD

Kolumbia

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 220 USD
Reptéri kezelési költségek kb. 40 USD

Lengyelország

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 50 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Amennyiben a Rosetta Stone első szintje nem kerül teljesítésre a kiutazásig, a
kurzus költségét a diáknak ki kell fizetnie, mely 50 EUR.

Lettország

Schengeni
tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 80 EUR

Mexikó

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 150 USD

Németország

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 100 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Norvégia

Schengeni
tartózkodási engedély

Olaszország

Schengeni
tartózkodási engedély

Oroszország

Vízum

Tartózkodási engedély költsége kb. 10 EUR
18 év felett a tartózkodási engedély költsége kb. 270 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR
Amennyiben a Rosetta Stone első 20 óra kurzusa nem kerül teljesítésre a
kiutazásig, a kurzus költségét a diáknak ki kell fizetnie, mely 50 EUR
Össz. vízumköltség kb. 220 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 60 EUR
Orosz tankönyvek kb. 10 EUR

* A feltüntetett költségek a következőkre terjednek ki: vízumdíj, tartózkodási engedély díj, fordítási költségek,
közjegyzői díjak, apostille hitelesítési díjak, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány kikérésének díja, orvosi
vizsgálatok költsége, iskolai beíratás költsége, nyelvtanulási díjak, reptéri díjak stb.
A feltüntetett összegek az ügyintézés érdekében fizetett utazási, postai, nyomtatási, útlevél és személyi
igazolvány kiállítási költségeket nem tartalmazzák.
Az árak megközelítő értékűek, melyek kizárólag az érdeklődő tájékoztatásául szolgálnak.

Kiutazási tájékoztató 2018/19
Várható vízum és egyéb költségek*
Engedély/Vízum

Várható költségek

Panama

Tartózkodási engedély

Össz. vízumköltség kb. 400 USD

Paraguay

Tartózkodási engedély

Össz. vízumköltség kb. 485 USD

Peru

Tartózkodási engedély

Középiskolai program: Össz. ügyintézési költség kb. 350 USD
Egyetemi program esetén a tartózkodási engedély intézése csak Tumbesben
lehetséges így az utazás költségeitől függ a költség, mely kb. 10-450 USD
között lehet. 18 év alatt plusz kb. 100 USD, mely a szülői beleegyező
nyilatkozatok költsége.

Portugália

Schengeni
tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 15 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Spanyolország

Schengeni
tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 45 EUR
Várható dokumentumköltség kb. 70 EUR, amennyiben a diák a 17/18-as
tanévben már 10. vagy 11. osztályban tanul

Svájc

Schengeni
tartózkodási engedély

Éves program esetén tartózkodási engedély költsége kb. 150 USD
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Svédország

Schengeni
tartózkodási engedély

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Szerbia

Tartózkodási engedély

Tartózkodási engedély költsége kb. 140 EUR
Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR

Thaiföld

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 170 USD

Törökország

Vízum

Össz. vízumköltség kb. 230 USD

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

A kiutazási tájékoztató frissítve: 2018.05.10.
* A feltüntetett költségek a következőkre terjednek ki: vízumdíj, tartózkodási engedély díj, fordítási költségek,
közjegyzői díjak, apostille hitelesítési díjak, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány kikérésének díja, orvosi
vizsgálatok költsége, iskolai beíratás költsége, nyelvtanulási díjak, reptéri díjak stb.
A feltüntetett összegek az ügyintézés érdekében fizetett utazási, postai, nyomtatási, útlevél és személyi
igazolvány kiállítási költségeket nem tartalmazzák.
Az árak megközelítő értékűek, melyek kizárólag az érdeklődő tájékoztatásául szolgálnak.

