
I can speak 
English.

MOSTANTÓL JOBBAN HANGZIK

2018-tól
az állam visszatéríti egy  
sikeres nyelvvizsga árát.
Ugye, milyen jól hangzik?

nyelvvizsgadij.ujnemzedek.hu



Ich kann 
Deutsch 

sprechen. Egyre több fiatal érzi magabiztosabbnak idegennyelv-tudását, még-
is stagnálást mutat a megszerzett ismereteiket, készségeiket igazolni 
tudó, nyelvvizsgával rendelkezők száma (Magyar Ifjúság Kutatás 2016).

Különféle nyelveket ismerni és magas szinten beszélni azonban nem-
csak a versenyképes tudás része, hanem egy olyan lehetőség, amely 
addig ismeretlen ablakokat nyithat a világ felé. A Magyar Kormány ezért 
létrehozott egy új támogatási formát, hogy segítse és ösztönözze ezzel a 
nyelvtanulást. A kiadvány, amelyet most a kezében tart a kedves Olvasó 
ennek részleteit, valamint az igénylés folyamatát mutatja be.

Bízom abban, hogy ez a támogatási forma egyben befektetés is a jövőbe, 
amely kézzelfogható segítséget nyújt majd a következő generációk bol-
dogulásához és érvényesüléséhez is.

NOVÁK KATALIN
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

KÖSZÖNTŐ



Yo puedo 
hablar 

España. A lehetőség azon 35 év alatti fiatalok számára érhető el, akik sikeres 
komplex nyelvvizsgával, honosított nyelvvizsgával, vagy az előbbiekkel 
egyenértékű idegen nyelvű emelt szintű érettségi bizonyítvánnyal ren-
delkeznek.

MEDDIG IGÉNYELHETEM A LEHETŐSÉGET?

FONTOS, hogy 2018. január 1. utáni legyen:
 a nyelvvizsgád napja, vagy
 az érettségi vizsga bizonyítványod kiállításának a dátuma, vagy
 a honosított nyelvvizsgádról szóló határozat kiállításának dátuma

MEKKORA ÖSSZEGET KAPHATOK VISSZA?

A támogatás csak abban az esetben igényelhető, amennyiben térítési 
díj ellenében vizsgáztál vagy honosítottad nyelvvizsgádat. A támogatás  
maximálisan visszaigényelhető összege a mindenkori minimálbér 25%-a, 
ami 2018-ban 34.500 Ft.

KIKNEK SZÓL A TÁMOGATÁS?



Je parle 
français.

AZ IGÉNYLÉS MENETE

MEDDIG IGÉNYELHETEM?

HOGYAN ADHATOM BE?

HOVA CÍMEZZEM?

a sikeres vizsga /  
érettségi bizonyítvány / 
honosítási határozat  
kiállítását követő  
1 éven belül

elektronikus űrlap  
vagy formanyomtatvány 
kitöltésével

FONTOS!
Mindkét esetben mellékelni 
kell a nyelvvizsga díjának 
megfizetését igazoló,  
a vizsgázó nevére kitöltött 
számlá(k) másolatát.

a kérelmet  
a Magyar Államkincstár  
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságához  
szükséges benyújtani?



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:


