INGYENES NYELVVIZSGA
Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől minden 35 év alatti fiatalnak
akkor is, ha már rendelkezik - akár több – nyelvvizsgával is.
Kik kaphatják meg a támogatást?
Azok kaphatják vissza első nyelvvizsgájuk díját, akik a vizsga napján még nem töltötték be a
35. életévüket.
A támogatás az alapfokú nyelvvizsgákra nem vonatkozik, csak a B2-es (vagyis a középfokú)
és a C1-es (felsőfokú) vizsgákra, és az sem mindegy, milyen nyelvből jelentkeznek írásbelire
és szóbelire a 35 évnél fiatalabbak. A rendelettervezet alapján csak az angolból, németből,
franciából, olaszból, oroszból, spanyolból, nemzetiségi nyelvekből, latinból, portugál, arab,
héber, japán, kínai, holland, finn nyelvből tett vizsga árát lehet visszaigényelni. Viszont a
kedvezményt a szaknyelvi vizsgák után is igényelni lehet.
A speciális esetek
A rendelettervezet arra az esetre is kitér, ha valakinek a szóbeli vagy az írásbeli nyelvvizsgája
már megvan, így 2018-ban csak részvizsgára jelentkezne. Ha a két részvizsga egyesíthető,
akkor csak a szóbelire/írásbelire is meg lehet kapni a támogatást, sőt honosított nyelvvizsgára
is.
Sőt az emelt szintű nyelvi érettségire is. Ha a nyelvtanulónak már fizetnie kellene az emelt
szintű nyelvi érettségiért (mert már nem középiskolás, korábban megszerezte az érettségi
bizonyítványt), visszakaphatja a vizsga díját, amely 2018-ban 35 ezer forint lesz. Nem elég
átmenni a vizsgán a támogatás megszerzéséhez, legalább 60 százalékos eredményt kell elérni,
ugyanis csak az egyenértékű a középfokú (B2-es) komplex nyelvvizsgával.
Mennyi pénzt lehet visszakapni?
A támogatás mértéke 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 nyomtatott betűkkel kitöltött papírokat postán tudjátok eljuttatni az illetékeseknek.
A nyomtatvány letölthető az alábbi linken:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/pdf/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtotttmogats-irnti-krelem.pdf

