
21

Új nyelvtanulási  
szabályok Dániában 

2018. január elsejétől jelentősen megváltoztak a külföldiek 
dán nyelvtanulási jogosultságát szabályozó törvények, ami 
természetesen az itt élő magyarok helyzetét is érinti. A leg-
fontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.  
Új utalványrendszer 
A legfontosabb változás, hogy mindenki, aki önellátó (pl. 
diák, munkavállaló, családegyesített), és vagy most kezd 
nyelviskolába járni, vagy pedig január elseje után tesz le 
egy modulvizsgát, kap egy virtuális, digitális utalványtöm-
böt vagy gyűjtőjegyet (klippekort), amelyet a helyi nyelvis-
kola adminisztrál. Mivel egy teljes nyelviskolai képzés 
(Danskuddannelse 3) a kezdőtől a felsőfokig hat szintből 
(modulból) áll, a gyűjtőjegy is hat “utalványt” vagy jegyet 
tartalmaz. És mivel az alsóbb szinteken gyorsabban halad 
az ember, az egyes utalványok sem egyforma hosszúságú-
ak. Konkrétan 

 
A fenti számokat összeadva kiderül, hogy összesen 42 hó-
nap, azaz 3.5 év ingyenes nyelvtanfolyamra vagytok jogo-
sultak, amit 5 év alatt lehet abszolválni. Azaz az új rendszer 
lehetőséget biztosít arra is, hogy összesen 18 hónapig szü-
neteltessétek a tanulmányaitokat. Ez így önmagában egy 
igen fair ajánlat, mivel a legtöbben, akik komolyan veszik a 
dolgot, két év alatt meg tudnak tanulni dánul. Az új szabá-
lyozás azonban tartalmaz számos olyan buktatót, amivel 
érdemes tisztában lenni. Nézzük ezeket. 
Amire nagyon kell vigyázni: 
Fontos tudni, hogy a 42 hónap nem akkor indul, amikor 
először átléped egy nyelviskola küszöbét, hanem abban a 
pillanatban, amikor az elektromos postaládádba (e-boks) 
befutott a helyi önkormányzattól az a levél, amiben tájékoz-
tatnak a nyelvtanulási lehetőségekről. A levél kézhezvételé-
től számítva négy héten belül kapcsolatba kell lépned a 
helyi nyelviskolával, és vagy be kell jelentkezned egy 
nyelvtanfolyamra, vagy jelezned kell, hogy nem állsz még 
készen az ilyesmire,és halasztást kérsz (ami, mint írtam, 
összesen 18 hónap lehet). Ha nem teszel semmit, akkor a 
háttérben elkezd ketyegni az órád, és ha később jössz rá, 
hogy mégiscsak szeretnél megtanulni dánul, lehet, hogy 
már csak egy-két utalványod maradt. (Jó hír viszont, hogy 

ha szeretnéd minél hamarabb elkezdeni a nyelvtanfolyamot, 
nem kell várnod az önkormányzat levelére: a CPR-számod 
kézhezvétele után azonnal bejelentkezhetsz a nyelviskolá-
ban.) 
Amikor bejelentkeztél egy nyelvtanfolyamra a területileg 
illetékes nyelviskolában, a rendszer automatikusan aktiválja 
az első utalványodat. Ha letetted az adott szinthez tartozó 
modulvizsgát, az adott utalványod is lejár. Amennyiben nem 
kérsz halasztást, automatikusan megkezded a következő 
szintet, és ezzel egyidejűleg automatikusan érvényesíted az 
ahhoz kapcsolódó utalványt is. Egy befejezett utalványon 
esetleg megmaradó időt nem lehet átvinni az újabb utalvány-
ra, tehát ha mondjuk az első modult a rendelkezésre álló 
négy hónap helyett két hónap alatt teszed le, akkor az első 
utalványodon fennmaradó két hónap elvész. Fontos tudni azt 
is, hogy szünetet / halasztást csak az egyes utalványok között 
tudsz kérni, azaz közvetlenül azután, hogy letettél egy mo-
dulvizsgát. Ha ezt elmulasztod, akkor automatikusan elkez-
ded felhasználni a következő utalványodat. 
Egy konkrét példa 

Tegyük fel, hogy újonnan érkez-
tél Dániába, és az első hónapok-
ban rengeteg dolgod van: lakást 
kell keresni és berendezni, elkez-
deni az egyetemet, munkát talál-
ni, no meg ott a társas élet is. Egy 
nap jön ugyan valami e-mail-féle 
Language course témában, de 
meg se nyitod, mert kinek van 
ideje az ilyesmire. 
Egy év múlva aztán rájössz, hogy 
nyelvtanulás nélkül nem fogsz 
igazán boldogulni Dániában, és a 
helyzeted is stabilizálódott annyi-
ra, hogy most már van időd dánt 
tanulni. Kapcsolatba lépsz a helyi 
nyelviskolával, és döbbenten 
értesülsz róla, hogy időközben 
észrevétlenül elhasználtad az első 
két utalványodat, és a harmadik 

is javában ketyeg már. Innentől hirtelen bajban vagy, még 
akkor is, ha a továbbiakban te leszel a világ legpéldásabb 
diákja, hiszen már csak legfeljebb négy szintre elegendő 
utalványod maradt, ami pedig kevés egy igazán használható 
nyelvtudás megszerzéséhez. Ráadásul a hosszú, nehezebb 
szintekre szánt utalványokat kell elpocsékolnod az alsó szin-
teken: az első modulra, amit a legtöbben letesznek két-
három hónap alatt, elpazarolod mondjuk a négyes szintre 
szánt nyolc hónapos utalványod nagyobbik részét. (Mivel, 
mint írtam, az egyes utalványon fennmaradó időt nem lehet 
átvinni az új szintre). Kicsit olyan ez, mintha egy Bécsbe 
szóló drága vonatjeggyel utaznál Budapestről Tatabányára. 
A tanulság az, hogy érdemes minél gyorsabban megkezdeni 
a nyelvtanfolyamot, letenni az éppen esedékes modulvizsgát, 
és ha bármilyen okból fel kell függesztened a nyelvtanulást, 
akkor ezt mindenképpen regisztrálni kell a nyelviskolában. 
Érdemes továbbá számon tartani, hogy hány utalványt hasz-
náltál már el, illetve mióta tart egy-egy szünet. Az utalvá-
nyokat a területileg illetékes nyelviskolák tartják számon 
(ami Aalborg Kommuna esetében a Sprogcenter Aalborg), 
tehát minden ezzel kapcsolatos kérdéssel hozzájuk kell for-
dulni. 

 Held og lykke! 
Varga Zsolt 
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