Fontos döntést jelentett be pénteken (november 17-én) Novák Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára: nem csak az
első nyelvvizsga díját kaphatjátok vissza 2018-tól.
A legfontosabb változás: nem csak az első nyelvvizsga lesz ingyenes
Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől minden 35 év alatti
fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik - akár több - nyelvvizsgával - ezt jelentette be az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család és ifjúságügyért felelős államtitkára
pénteken. Ez fontos változás, eddig ugyanis csak az első nyelvvizsga díjának
visszatérítéséről volt szó.
Mennyi pénzt kaphattok vissza?
Ez nem változott, a támogatás összege a tervek szerint továbbra is a nyelvvizsga vagy
az emelt szintű nyelvi érettségi díja, de legfeljebb az adott évben érvényes minimálbér
25 százaléka - a minimálbér jövőre 138 ezer forint lesz, ennek a negyede, vagyis 34 500
forint jár vissza a nyelvvizsga díjából. Ez az összeg valamivel magasabb a
legnépszerűbb nyelvvizsgaközpontok vizsgadíjainál: a TELC-nél a komplex B2-es 32
ezer, az ECL-nél 28 ezer, az Euroexamnél 31 ezer forint. A Rigó utcában, vagyis az
ELTE Origó Nyelvvizsgaközpontjában 28 ezer forintot kell fizetni a középfokú
nyelvvizsgáért, a BME-nél 27 500 forintot.
A C1-es, vagyis felsőfokú nyelvvizsgák mindenhol drágábbak: a TELC C1-es komplex
vizsgája kereken 35 ezer forint, vagyis csak 500 forinttal haladja meg az állami
támogatás maximumát. Az ECL-nél 29 ezer, az Euroexamnél 33 ezer, a Rigó utcában 31
ezer, a BME-nél 29 500 forint a felsőfokú nyelvvizsga.
A nyelvvizsga díját saját zsebből kell kifizetni, előre senki nem kapja meg a támogatást.
Ha mind az írásbelin, mind a szóbelin átmegy a vizsgázó, kérelmeznie kell a díj
visszautalását, méghozzá az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, a
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy -tanúsítvány kiállításától számított egy éven belül - ha
valaki kicsúszik a határidőből, elveszíti a támogatást
Utólag kapjátok vissza a vizsgadíjat
A központ tizenöt napon belül dönt a kérelemről, az Oktatási Hivatalnál ellenőrzi a
nyelvvizsga adatait. Ha minden klappol, a sikeres vizsga díját visszautalják a vizsgázó
bankszámlájára. A visszaérkező összeg után adózni nem kell.
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