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Ingyenes nyelvvizsga 
Alapvető infók az "ingyenes nyelvvizsgáról", a 

nyelvvizsgadíj-visszatérítésről 
  

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen 
nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás 
A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának 
minősül: 

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett 

• államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) 
vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex 
nyelvvizsga), 

• a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú 
vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák, 

• a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, 
továbbá 

• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint 
honosított nyelvvizsga. 

Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, 
lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, 
szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az 
érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–
h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv. 

Jogosultsági feltételek 

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év 
alatti személy veheti igénybe, aki 

• a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második 
sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon, 

• a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, 
tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg 

• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási 
határozat kiállításának napján 

a 35. életévét még nem töltötte be. 
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Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek 
jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le. 

A támogatás mértéke 

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj 
megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának 
megfelelő összeg. 

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres 
részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-
át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két 
sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak 
a második részvizsga díja után jár. 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2017. évben 127.500 Ft, 2018. évben 
138.000 Ft, mely alapján a 2017. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 31.875 Ft, 
2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás 
biztosítható. 

Update! 

Elindult a nyelvvizsgadíj visszaigénylésével foglalkozó külön aloldalunk is. Itt nem csak az összes fontos 
infót találjátok meg összegyűjtve, de chaten is érdeklődhettek, illetve egy kalkulátor is segít megállapítani, 
hogy jogosultak vagytok-e a visszatérítésre.  

Az aloldalt ezen a linken találjátok. 

Az igény előterjesztése 

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő 

• az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, 
• egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló 

nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy 
• érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve 
• a honosítási határozat közlésétől 

számítva. A megjelölt határidő jogvesztő. 

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni 
az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: 
Budapest, 1820) 

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is 
tartalmazó számlák másolatát. 

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt 
szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. 

http://nyelvvizsgadij.ujnemzedek.hu/
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101
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Egyesíthető részvizsgák esetén, 

• ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy 
• a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, 

csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez 
esetben csak a második részvizsga díja után jár. 

Számla hiányában 

- a nyelvvizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont, 

- a honosítási eljárási díj, vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgadíj 
megfizetésének igazolására az    Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás fogadható el. 

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az 
alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés 
a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek): 

1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint 
családtagjaik, 

2. a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, 
letelepedett személy, 

3. a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá 
eső külföldi állampolgár, 

4. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a 
viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 

5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: 
kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, 

6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli 
állampolgár, 

7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított 
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár. 

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok: 

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító 
igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges. 

Amennyiben a kérelmező 

• Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, 
letelepedett, vagy 

• a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított 
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy 
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• összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania. 

Az igazolás módja: 

• A menekült, illetve oltalmazott státuszt a lakóhely szerint illetékes járási hivatal 
okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány, 

• a menedékes státuszt a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve 
a menedékesként való elismerésről szóló igazolás, 

• a befogadott státuszt a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya 
formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély, 

• a bevándorolt státuszt a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély 
vagy személyi igazolvány, 

• a letelepedett státuszt a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány, 
• a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállását az 

idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély, 
• az EU Kék Kártyával rendelkező, az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély, 
• az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a 

tartózkodási engedély 

másolatának benyújtásával igazolható. 

A támogatás folyósítása: 

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását 
követő 13 napon belül intézkedik a támogatás az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalásáról. 

Új Nemzedék Központ nyelvvizsga 
infó: nyelvvizsga@unp.hu 
Ide kattintva tölthető le az a 
formanyomtatvány, amely a vizsgadíj 
visszaigényléshez szükséges. 
A nyomtatott betűkkel kitöltött papírokat POSTÁN tudod eljuttatni 
erre a címre: 

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

1820, Budapest 

MEGJELENT A RENDELET: 
A Kormány 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az első sikeres 
nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga 

mailto:nyelvvizsga@unp.hu
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101
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díjához nyújtott támogatásról. 

Nem csak az első nyelvvizsga díját téritik meg 
Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől minden 
35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik - akár több - 
nyelvvizsgával - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(Emmi) család és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken a Debreceni 
Egyetemen (DE). 

A legfeljebb 34 500 forintos támogatással a kormány keddi döntése 
értelmében ösztönözni szeretnék a fiatalokat, hogy "ne álljanak meg egy 
nyelvvizsgánál, menjenek tovább", tanuljanak további nyelveket - tette 
hozzá Novák Katalin A hallgatói mobilitás stratégiai jelentősége a 
felsőoktatás nemzetközivé válásában címmel, a Magyar Rektori 
Konferenciával közösen rendezett debreceni konferencián. 

Folyamatosan frissítjük az oldalt az új információkkal. 

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérített összegével 
kapcsolatos adómentességi szabályokról - itt található. 

Már az is hallotta, aki nem: a következő három évben évi mintegy hárommilliárd forintot 
különít el a kormány arra, hogy ingyenes legyen a fiatalok nyelvvizsgája. Az eddig is 
nyilvánvaló volt, mennyire fontos a nyelvtudás, az angol nyelvvizsga, illetve milyen jól jöhet 
a német – ráadásul 2020-tól kötelező lesz az egyetemi felvételihez a nyelvvizsga és az emelt 
szintű érettségi is. 

- Az ingyenes nyelvvizsgáról szóló rendelet 2018. január 1-től lép életbe. 35 év alattiaknak 
szól.  Konkrétan: komplex középfokú (B2) nyelvvizsga vagy az ezzel egyenértékű emelt 
szintű idegen nyelvű érettségi vagy a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga után kapod vissza a 
pénzedet.  

 

Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról – tippek, tanácsok 

- hogy miért érdemes próbanyelvvizsgát csinálni? Hogyhogy miért? Mert egyrészt képet 
kapsz a tudásodról, szintfelmérésnek tökéletes, és nem érnek meglepetésként a vizsga 

http://www.ujnemzedek.hu/hirek/adomentes-a-visszakapott-nyelvvizsgadij
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/nyelvtanulas
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2017/9/24/felveteli_2020_nyelvvizsga_MHLRSU
http://www.ujnemzedek.hu/suli/2018-ban-ezeken-a-szakokon-mar-kotelezo-lesz-az-emelt-szintu-erettsegi
http://www.ujnemzedek.hu/suli/2018-ban-ezeken-a-szakokon-mar-kotelezo-lesz-az-emelt-szintu-erettsegi
http://www.ujnemzedek.hu/suli/nehany-ujabb-info-az-ingyenes-nyelvvizsgarol
http://eduline.hu/nyelvtanulas/2015/4/28/Atmennetek_a_nyelvvizsgan_ha_ma_lenne_Ingye_UVRYGF


6 
 

körülményei, illetve a tesztek sem. Ingyenes próbanyelvvizsgával általában a nagyobb 
rendezvényeken, például a Nyelvparádén, vagy az Educatio-kiállításon találkozhatsz. 

- Nyelvtanfolyamok ára – a nyelviskolák hasznosak, de aki részt akar venni egy intenzívebb 
képzésen, annak mélyebben bele kell nyúlnia a zsebébe. Természetesen a nyelvtanfolyamok 
abból a szempontból is fontosak, hogy megfelelő visszajelzéseket kapjunk arról, vajon 
megfelelően tanuljuk-e az adott nyelvet, jó úton járunk-e a biztos nyelvtudás megszerzése 
felé. Aki azonban az anyagiak miatt nem jut el egy nyelvtanfolyamra, annak is akadnak még 
lehetőségei, egy kis mázlival találhat a lakóhelyén olyan kezdeményezést, ahol van 
ingyenes/közösségi nyelvtanulásra lehetőség. Néha felbukkannak ilyen programok az Új 
Nemzedék Közösségi Tereiben is, érdemes böngészni néha a Facebook-oldalaikat. 

- legnépszerűbb nyelvvizsgák között még mindig vezet az angol, a német vezet, de egyre 
többen kezdenek bele a kínaiba és az oroszba is. 

Miért fontos a nyelvvizsga? 

- diploma – nem lesz, ha nincs nyelvvizsgád 

- pontos képet kapsz a szükséges tudásról 

- a nyelvtudást senki sem veheti el tőled. 

És bizony: a KRESZ-vizsga és -tanfolyam is ingyenes lesz 

Ingyenessé válik, vagy legalábbis 25 ezer forintos értékhatárig visszatéríti a kormány a 
KRESZ-tanfolyam és a vizsga árát. Minden részletet megtudhatsz, ha ide kattintva 

 

http://www.ujnemzedek.hu/onkentesseg/allasinterju-nelkul-kerulhetsz-kozelebb-cegekhez-uj-nemzedek-az-educatio-kiallitason
http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://www.ujnemzedek.hu/suli/a-10-nyelv-amit-a-legkonnyebb-megtanulni-video
http://www.ujnemzedek.hu/suli/alapveto-infok-az-ingyenes-kresz-tanfolyamrol-es-vizsgarol#overlay-context=hasznos/jon-az-ingyen-kresz-es-az-olcsobb-jogsi-a-fiataloknak
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