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                   Általános működési feltételek 
           Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V. 
 

 
1. A foglalkozások szervezője: 
 
A szombati magyaroktatást a Frankfurtban hivatalosan bejegyzett Lingua Hungarica Lehrerverein  
Frankfurt e.V. (magyar nevén: Magyar Nyelvet Tanítók Egyesülete Frankfurtban) közhasznú 
egyesület szervezi és bonyolítja le.  
 
2. Az oktatás helyszíne: 
 

A szombati foglalkozások jelenlegi helyszínei: 60388 Frankfurt (Bergen-Enkheim)  
Szombati óvoda: KITA Sternenwelt, 60388 Frankfurt, Gangstraße 42.,  
Szombati Iskola: Schule am Landgraben, 60388 Frankfurt, Landgraben 2., 
Manók: Schelmenburg, 1.emeleti Konferenzraum, 60388 Frankfurt, Schelmenburgplatz 1. 
 
3. Csoportjaink: 
 
Jelenleg a következő csoportokba írathatják be gyermekeiket: bölcsődés csoport, óvodás 
csoportok, általános iskolai csoportok: aló- és felső tagozat és gimnazista csoportok.  
 
4. Jelentkezés: 

 
A csoportokba való felvétel előzetes bejelentkezéssel történik a webmaster@lingua-hungarica.de 
címen.  
Egy ingyenes próbaóra után szükséges hivatalosan is bejelentenie gyermekét, amely onnantól 
kezdve a kijelentkezésig folyamatos fizetési kötelezettséggel jár (a szünidőben is). A 
bejelentkezéshez szükséges dokumentumok: jelentkezési lap, adatvédelmi nyilatkozat és banki 
beszedési megbízás. 
Amennyiben gyermeke felvételt nyer, akkor a jelentkezési dokumentumok kitöltésével, 
leadásával, és a 20 €-s regisztrációs díj levonásával véglegessé válik gyermeke felvétele.  
A csoportok telítettsége miatt várakozólistára is lehet számítani.  
A gyerekek csoportba történő beosztása kizárólag a vezetőség és a pedagógusok hatáskörébe 
tartozik. 
 
5. Regisztrációs díj: 

 
Az egyesületbe történő első bejelentkezéskor, folyamatosan fenntartott tandíjfizetés esetén 
egyszeri, 20 €-s regisztrációs díjat számolunk fel.  
Minden egyes csoportból történő ki- és bejeletkezés, amely a tandíjfizetés folyamatát 
megszakítja, újabb bejelentkezésnek számít, amelyért újabb 20 €-s regisztrációs díjat vagyunk 
kénytelenek felszámolni.    
 
6. Az oktatás résztvevőiről 

 
A szombati oktatást elsősorban a magyar nyelvet - legkésőbb az óvodás kortól - aktívan 
használó, jól beszélő, már Németországban született vagy Magyarországról kitelepedett 
gyerekeknek és fiataloknak szervezzük. A természetes kétnyelvűség, a magyar nyelv aktív, 
mindennapos használata fontos előfeltétele az oktatásban való résztvételnek. 

 
7. Tananyag 

 
Kerettantervünket a hesseni és a magyar kerettantervek ismeretében, az Európai 
Referenciakeretet figyelembe véve, a kétnyelvűség sajátosságaihoz igazodva alakítottuk ki.  
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Mindegyik korcsoportban fontosnak tartjuk az élményközpontú tanítást, a metodikai 
sokszínűséget. 
 
8.      A csoportvezetőkről 

 
A csoportokat anyanyelvi szinten beszélő, jól képzett pedagógusok tanítják. A Szombati Magyar 
Iskola és Óvoda munkatársai több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik 
rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, igényesek és motiváltak,akik  fontosnak tartják a 
szakmai fejlődést. Mindannyian elhivatottságból és szabadidejükben tanítanak szombatonként 
heti munkájuk mellett. 
 
9. A foglalkozások ideje és módja 

 
A foglalkozások a különböző korosztályoknak szombatonként párhuzamosan és azonos 
intenzitással zajlanak. A hesseni szünidő kivételével a szombati iskolás és óvodás 
foglalkozások szombaton délelőtt 10:00-12:30-ig tartanak, és heti 3 tanórát foglalnak 
magukba. Rendkívüli esetekben (pl. pandémia  idején) a tanrend ettől eltérő is lehet.      
A minicsoportosok (Manók) szombatonként egy tanórán (45 perc),  szülővel együtt vesznek részt.  
Óvodás kortól a gyerekek önállóan, a szülők jelenléte nélkül látogatják a szombati órákat.  
 
Az oktatás a hesseni szünidőhöz igazodik, így a hesseni szünidő ideje alatt egyik csoportnak 
sincsenek foglalkozások! Foglalkozásaink időpontjait honlapunkon “Iskolnaptár” címszó alatt 
találhatják meg. 
 
10. Átjelentkezések, szintváltások: 
 
Minicsoportból az óvodába, valamint óvodából 1. osztályba nem automatikus a felvétel, hanem  
újabb bejelentkezési lap kitöltésével kell átjelentkezni. 
 
 
11.       Igazolások/ Elismertetés 

 
A foglalkozások rendszeres látogatása, valamint a követelmények teljesítése esetén az 
Egyesület a tanulók magyartudását igazoló féléves és év végi igazolásokat állít ki, amelynek 
elismertetését, német bizonyítványba történő bevezetését kérhetik a szülők a gyerekek 
iskolájában, amit az iskolaigazgató bírál el. Az egyesület által kiállított igazolásokat – az eddigi 
gyakorlat szerint – az iskolák nagy többsége elismeri és beírja a gyerekek bizonyítványába: 
szakkör, választott tantárgy vagy megjegyzés rovatba. A német iskolák azonban nem 
kötelezhetők erre (jogszabály hiányában), de nagy többségük elismeri és becsüli a gyerekek 
iskolán kívüli teljesítményét. 
 
12.       Nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsgák: 

 
Egyesületünk a Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Tanszékével együttműködve hivatalos 
vizsgaközpontként is működik, és rendszeresen szervez Frankfurtban nemzetközileg elismert 
ECL nyelvvizsgát magyar nyelvből. A vizsgázás lehetősége (jelentkezés és a vizsgadíj 
megfizetése esetén) diákjaink előtt is nyitva áll, így szert tehetnek egy olyan bizonyítványra, 
amely elismeri a diákok nyelvtudását az Európai Referenciakeretre épülő skála szerint: A2, B1, 
B2, C1 szinten. 
 
 
13.       Hiányzások 

 
Amennyiben diákjaink igazolást szeretnének kapni éves munkájukról, akkor a megengedett 
hiányzás az éves összóraszám 15%-át nem haladhatja meg. Kérjük, hogy a hiányzásokról 
tájékoztassák a szülők a csoportvezetőket és pótolják be a gyerekekkel az órai anyagot és a házi 
feladatot. Túlzott hiányzás és a tananyag be nem pótlása kihatással van nemcsak a gyerekek 
nyelvi fejlődésére, hanem az általunk kiállított év végi bizonyítvány jellegére is.   
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14.  Költségek, fizetési mód 

 
 

A szombati magyaroktatás költségeit a szülők által befizetett hozzájárulásokból fedezzük. A 
díjakat az Önök által kitöltött banki beszedési megbízás alapján pénztárosunk havonta vonja le 
az Önök által megadott bankszámláról. Kérjük ezért, hogy a jelentkezési lappal egyidőben a 
banki beszedési megbízást (Lastschriftmandat) is szíveskedjenek kitölteni, és a 
csoportvezetőnek leadni az adatvédelmi nyilatkozattal együtt. 
(Letölthető:  www.lingua-hungarica.de) 
 
              Az óvodások és az iskolások havi általánydíjának összege: 31,00 €. 
              A minicsoportosok díja havonta: 15,00 €. 
 
A díjlevonás mindig tárgy hó 5-én történik. Ha nincs fedezet a számlán, akkor a bank külön 
költséggel terheli meg az egyesületet, amelyet utólag a számlatulajdonosnak kell megtéríteni. 
Kérdés vagy probléma esetén kérjük,hogy vegye fel a kapcsolatot az egyesület pénztárosával, 
Toldi Tamással. webmaster@lingua-hungarica.de 
Figyelem! A havidíjak megadott összege az egy évre kiszámított éves óradíjat jelentik havi 
lebontásban. Ez azt jelenti, hogy a havi általánydíjat hónapokra elosztva, egyenletesen, havonta 
kell fizetni, a szüneteket is beleértve. 
              A havidíjon felül az iskolásoknál még esetleges fénymásolási díjjal és/vagy 
anyagköltséggel (pl. munkatankönyvek) is kell számolni!  
Egyesületi tulajdonban lévő tartós borítású olvasókönyveinket és irodalmi tankönyveinket a tanév 
ideje alatt a gyerekek rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Ezeket a tanév befejezésével vagy 
kijelentkezéskor vissza kell adni a csoportvezetőknek. 
 
15.    Kedvezmény 

 
Amennyiben a család több gyermeke is látogatja foglalkozásainkat, akkor a 2. gyerek után 10%, 
a 3. gyerek után 50%, negyedik gyerek után pedig 100 % kedvezmény jár. 
 
16.         Felmondás 

 
Amennyiben már nem kíván részt venni a szombati oktatásban, akkor felmondását kérjük 
írásban, 4 héttel a kilépés kívánt időpontja előtt az egyesület hivatalos címére eljuttatni. 
webmaster@lingua-hungarica.de 
 
17.         Biztosítás 

 
A szombati foglalkozásokat mindenki a saját felelősségére látogatja! A foglalkozások 
magán- és önkéntes oktatási tevékenységnek minősülnek, ezért kívül esnek az állami német 
óvodai és iskolai baleset- és felelősségbiztosítás szabályozási körén, ezért feltételezzük a 
baleset- és az egyéni felelősségbiztosítás meglétét. A balesetek elkerülése végett a házirend 
betartása mindenki számára kötelező! Együttműködésüket előre is köszönjük! 
 
18.         Adatvédelem 
 
Lingua Hungarica biztosítja Önöket személyes adataik bizalmas kezeléséről. 
 
 
Az Egyesület vezetősége: 

 

Hollstein Barbara - elnök                                                                    Internetoldal: www.lingua-hungarica.de 

Toldiné Komáromi Mária - elnökhelyettes                                         E-Mail: webmaster@lingua-hungarica.de 

Gyemó-Koller Marianna - jegyző 

Toldi Tamás - kincstárnok                                                                         
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