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A mai napon megnyílt a Külföldi nyelvtanulási 
program pályázati felülete. 

A sok teendőre 30 nap áll rendelkezésre, ezért 
kérjük, szíveskedjenek betartani az 
időpontokat a pályázat sikere érdekében. 

 



Szülői, tanulói feladatok a pályázat 
benyújtása érdekében 

1. Felhasználói regisztráció – Határidő: 2020. 
március 4. szerda 12 óra 

Minden tanulót, aki jelentkezett a külföldi 
nyelvtanulási programra regisztrálni kell a 
pályázati felületen. 

A regisztráció szükséges a további adategyeztetés és a majdani 
beszámolás kezelése miatt is. 

A regisztrációt a kiskorú tanuló esetén az egyik 
jogosult szülő, nagykorú tanuló esetén a 
tanuló vagy a szülő teheti meg. 

 



1. Belépés a https://palyazat.knyp.hu/ 
oldalra 

2. Kattintsanak a REGISZTRÁCIÓ-ra 

https://palyazat.knyp.hu/


A regisztrációhoz töltsék ki a mintának 
megfelelően a regisztrációs oldalt.  

Olvassák el az adatkezelési tájékoztatót és a 
felhasználási feltételeket. 

Ha kitöltötték, kattintsanak a  BEKÜLD szóra. 





Sikeres regisztráció esetén lépjen be a megadott 
email-fiókba, ahová ez az email fog érkezni: 



A regisztráció véglegesítésére kattintva 
erre az oldalra jutunk:  



Megfelelő jelszó megadása utána beléphetünk a 
rendszerbe. 

Fontos: a jelszót jegyezzék meg! 



Jöhet a tanulói regisztráció! Kattintson 
a TANULÓ HOZZÁRENDELÉS-re 



Tanulói adatok megadása 



Ezt az oldalt kell kitölteni 



Ha sikeres a tanuló regisztrációja: 



Beküldés után ez az oldal jelenik meg, kattintson 
a Kérem válasszon tanulót -ra 



Ezt követően ki kell tölteni a hivatalos dokumentumokkal 
(személyi, lakcímkártya) megegyezően az adatlapot. 



Nyelvre vonatkozó információk: 



Törvényes képviselők adatai 



2. Törvényes képviselő megadásánál jelölhető, ha nincs ilyen. 
Kitöltést követően VÉGLEGESÍTSÉK az adatokat. 



Sikeres adatrögzítés után: 



A Pályázat -ra kattintva 



Mi történik ezt követően? 

1. Ha mindenki regisztrált, az iskola felveszi a 
pályázatba tanulókat, majd a jelentkezéseknek 
megfelelően csoportokba sorolja a tanulókat. 

Csak regisztrált tanulót tudunk felvenni, ezért 
fontos, hogy mindenki időben regisztráljon! 

2. Ezt követően a rendszer generálja a  

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI 
NYILATKOZATOT (továbbiakban: NYILATKOZAT). 

 A nyilatkozatot csak az iskola tudja letölteni a 
felületről! 

 



A szülői nyilatkozatot HITELESEN kell 
benyújtani! 

A tanuló mindenképpen személyesen, papíralapon, az iskolában írja alá a NYILATKOZATOT. 



Hogyan nyújtható be HITELESEN a 
nyilatkozat? 



A Nyilatkozat aláírásának módjáról az 
alábbi kérdőívet fogjuk feltenni a 

honlapra: 
1. Gyermekem neve: 
2. Osztálya: 
3. Csoport: (UK1, UK2, Ír, Málta1, Málta2, Bécs) 
4. A nyilatkozatot az alábbi módon fogjuk aláírni:  

1. Személyesen az iskolában 
2. Elektronikus aláírással Ügyfélkapun keresztül  

Nyilatkozatot az alábbi email címre kérem: ________[kukac]__________ 

3. Személyesen hatósági személy előtt 
A hatóság neve, email címe, ahol szeretnénk aláírni a 

dokumentumot:____________________ 
 
A kérdőívet március 2-án, hétfőn tesszük fel a honlapra. Kitöltési határidő: 

2020. március 5. péntek 12 óra 
  



Hogyan írható alá a NYILATKOZAT? 

1. Személyesen az iskolában 

Az iskola kinyomtatja a nyilatkozatot a rendszerből 

 

 

Amennyiben ezt a módját válasszák az aláírásnak, úgy ennek 
várható időpontja március 13.  

Ha minden dokumentáció elkészült, jelezni fogjuk az időpontot! 

 



2. Hatóság előtti aláírás 
a megadott hatóság részére az iskola megküldi a 
letöltött nyilatkozatot, amit a hatóság kinyomtat, 
a szülő(k) aláírják 

 



3. Elektronikus aláírással Ügyfélkapun 
keresztül:  
Az iskola a szülő email-címére küldi a letöltött 
nyilatkozatot, amit a szülő ügyfélkapun keresztül 
aláír. 
Az elektronikus leíráshoz fontos tudnivalók 
elérhetőek: 
https://www.knyp.hu/hu/tudastar/utmutato-
szuloi-nyilatkozat-elektronikus-alairasahoz  
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FONTOS: Elektronikus aláírás esetén… 

Az alábbi email címre várjuk az elektronikusan aláírt 
NYILATKOZATOKAT:  ega.knyp[kukac]egaaszod.hu 

Határidő: várhatóan március 13. 



Az elektronikusan beérkezett Nyilatkozatokat 
egyenként le kell ellenőriznünk és jelölni a 
pályázati felületen, hogy a tanuló esetén minden 
nyilatkozat rendben van. 

Amennyiben minden határidőt betartunk, úgy 
várhatóan  mától kezdve 3 hét szükséges a 
pályázat beadására.  

Kérjük segítsék munkánkat, hogy gyermekeik részt 
tudjanak venni a nyári nyelvtanulási programon! 


