Tájékoztató
a Tartózkodásról szóló törvény 44. § (4)
bekezdése alapján történő integrációs tanfolyamon
való részvétel kérvényének engedélyezéséhez.

Tisztelt Asszonyom, tisztelt Uram!
Ön, mint jogszerűen és tartósan Németországban tartózkodó külföldi ill. az Európai Unió
egyik tagállamának polgára, a Tartózkodásról szóló törvény 44. § (4) bekezdése alapján
jogosult a Szövetségi Hivatalon keresztül részt venni egy integrációs tanfolyamon
(nyelvtanfolyam és orientációs tanfolyam) amennyiben a Tartózkodásról szóló törvény 44. §
(1) bekezdése Önre egyáltalán nem, vagy már nem vonatkozik.
A kitöltött kérelmet kérjük bélyeggel ellátott borítékkal a Szövetségi Hivatal illetékes
kirendeltségéhez benyújtani!
A nyelvtanfolyam a német nyelv alapszintű elsajátítását kívánja szolgálni. Mindez akkor
valósul meg, ha Ön a mindennapi életben, saját környezetében és a hivatalos szervekkel
történő kapcsolatai során önállóan képes a nyelvet megérteni ill. képes megértetni magát,
valamint korának és képzettségének függvényében szóban és írásban megfelelően
kifejezésre tudja juttatni gondolatait.
Az orientációs tanfolyam az általános ismeretek mellett a jogrenddel, a kultúrával és a
történelemmel kapcsolatos németországi alapvető ismeretek elsajátítását célozza.
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Az integrációs tanfolyamot egy záró teszt teszi teljessé. Az elért eredményről a tanfolyam
megrendezője igazolást állít ki Önnek.
Olyan országok polgárai számára, melyek nem tagállamai az Európai Uniónak,
meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedély (letelepedési engedély a Tartózkodási
törvény 9. § alapján) megadásának egyik alapfeltétele a német nyelv, a jogi és társadalmi
viszonyok és életfeltételek kielégítő ismerete. Az integrációs tanfolyam sikeres elvégzésével
az alapfeltételek ezen részét kimerítette. A letelepedési engedély megszerzéséhez további
igazolásra nincs szüksége. Ezen túlmenően az integrációs tanfolyam sikeres elvégzése a
honosításhoz minimálisan szükséges nyolc év várakozási időt hét évre csökkenti.
Folytatás a túloldalon

A részvételi jogosultság igazolása mellett rendelkezésre bocsátjuk a tartózkodási helyéhez
közeli integrációs tanfolyamszervezők listáját is.
Önnek a tanfolyamszervezőnél úgy kell jelentkeznie, hogy a részvételi jogosultsági
igazolásban meghatározott határidőn belül meg tudja kezdeni a tanfolyamot. Jelentkezéskor
az integrációs tanfolyamra való jogosultságot igazoló okmányt a tanfolyamszervezőnél be kell
mutatnia.
Az integrációs tanfolyamon (mintegy 600 óra nyelvtanfolyam és 30 óra orientációs tanfolyam)
történő részvételkor Önnek ill. az Ön által eltartott személynek tanóránként 1,00 Euro
részvételi díj hozzájárulást kell fizetnie a tanfolyam szervezője felé.
A részvételi díjat nem kell megtérítenie, ha Ön a Szociális törvény 2. Könyve (II. sz.
Munkanélküli támogatás) vagy a Szociális törvény 12. Könyve (Szociális segély) alapján
támogatásban részesül.
A költségtérítéstől mentesített résztvevő köteles a Szövetségi Hivatal felé azonnal közölni, ha
ezen támogatások folyósítása megszűnne.
A költségtérítéstől történő mentesítésre vonatkozó kérelmet írásban kell a Szövetségi Hivatal
felé benyújtania. A kérelemhez érvényes igazolást (a megfelelő igazolás fénymásolata) kell
mellékelnie.
A kérvényt az integrációs tanfolyamon való részvétel igénylésével egyidejűleg is beadhatja.
A kérelmet, amennyiben lehetséges legkésőbb a tanfolyamra való jelentkezéssel egyidejűleg
ajánlatos benyújtani. A kérvény formanyomtatványát a tanfolyam szervezője rendelkezésre
bocsátja.
Ezen túlmenően a záró teszten történő részvétel költségeit Önnek kell viselnie.
Ön a Szövetségi Hivatalnál írásban kérvényezheti a költségek megfizetésével kapcsolatos
kötelezettség megszüntetését.
A megfelelő formanyomtatványokat a tanfolyamszervező rendelkezésére bocsátja.

