Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
1139 Budapest, XIII., Váci út 73.
Postacím: Budapest 1820

A
tájékoztatót
kitöltés
előtt
szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

KÉRELEM
első sikeres nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák,
emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, honosított nyelvvizsga díjához
nyújtott támogatáshoz
1. A kérelmező azonosító adatai:
1.1. Kérelmező családi és utóneve*: _________________ _________________ _____________
1.2. Születési családi és utóneve* ___________________ ________________ ______________
1.3. Születési helye*:

___________________________
év

1.4. Születési ideje*:
1.5. Anyja neve*:

hó

nap

______________________ ______________________

1.6. Lakcíme (irányítószám, település, közelebbi cím)*:

___________________________

_______________________________________________________________________________
1.7. Tartózkodási helye, ha eltér a fenti lakcímtől (irányítószám, település, közelebbi cím):
_______________________________________________________________________________
1.8. Elérhetősége*:
Telefon:

_________________ E-mail cím:

___________________________________________

2. A törvényes képviselő adatai (a kérelmező törvényes képviselője által benyújtott kérelem esetén
szükséges kitölteni):
2.1. Törvényes képviselő családi és utóneve*: _________________ _________________ _________
2.2. Kérelmezőhöz fűződő viszonya*:

szülő,

gyám,

gondnok

2.3. Gyám, illetve gondnok által előterjesztett kérelem esetén a
2.3.1. Gyámhatóság címe: ___________________________________________________________
2.3.2. Gyám, gondnok kirendelő határozat száma: ________________________________________
2.4. Lakcíme, ha a kérelmező lakcímétől eltér (irányítószám, település, közelebbi cím):
_______________________________________________________________________________
2.5. Tartózkodási helye, ha eltér a fenti lakcímtől (irányítószám, település, közelebbi cím):
_______________________________________________________________________________
2.6. Elérhetősége*:
Telefon:

_________________ E-mail cím:

___________________________________________

3. Jogosultság megállapításához szükséges adatok és nyilatkozatok:
3.1.

Kérelmező magyar állampolgár*?

Igen

Nem

Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, a jogosultság elbírálásához további adatok közlése
szükséges, melyeket az erre rendszeresített pótlapon kérünk megadni.
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3.2.

A támogatni kért első sikeres komplex nyelvvizsga típusa*:

Komplex nyelvvizsga
nyelvi érettségi vizsga

egyesíthető részvizsgák
honosított nyelvvizsga

nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen

3.3.

A vizsga nyelve*:

3.4.

Komplex nyelvvizsga, illetve részvizsga (részvizsgák) esetén kérjük kitölteni:

________________________

3.4.1. Komplex nyelvvizsga, illetve első sikeres részvizsga nyelvvizsga bizonyítványon megadott
év
hó
nap
vizsganapja:
3.4.2. Nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának napja:
3.4.3. A vizsga anyakönyvi száma*:

év

hó

nap

-

3.4.4. Bizonyítvány száma*:
3.4.5. Második sikeres részvizsga (írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga) bizonyítványon megadott
év
hó
nap
vizsganapja:
3.4.6. Nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának napja:
3.4.7. A vizsga anyakönyvi száma*:

év

hó

nap

-

3.4.8. Bizonyítvány száma*:
3.5.

Komplex nyelvvizsgával egyenértékű, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén
kérjük kitölteni:
Nem

3.5.1. Az érettségi térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásnak minősül? Igen
3.5.2. Egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja:
év
hó

nap

3.5.3. Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszáma*:
3.6.

Honosított vizsga esetén kérjük kitölteni:

3.6.1. Honosítási határozat kiállításának napja:

év

hó

nap

3.6.2. Honosítási határozat száma*:
4. A folyósításhoz szükséges adatok:
4.1.

Kérelmező (törvényes képviselő által előterjesztett kérelem esetén a törvényes képviselő) belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszáma*:

4.2.

Pénzforgalmi szolgáltató neve: _____________________________________________________

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _____________________, _______ (év) _______________ (hó) _____ (nap)

______________________
kérelmező (törvényes képviselő)
aláírása
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A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE
A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok
beírásával vagy a megfelelő válaszok megjelölésével kell válaszolni. A csillaggal jelölt mezők kitöltése
kötelező.
Amennyiben a kérelmező kiskorú, vagy az ügy tárgyára tekintettel nem minősül cselekvőképesnek
(gondnokság alatt áll), nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személynek kell benyújtania.
A kérelmező saját kezű aláírása, törvényes képviselő által benyújtott igény esetén pedig a vizsgát tett
személy törvényes képviselőjének saját kezű aláírása nélkül a kérelem nem bírálható el.
1.7. ponthoz: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tartózkodási hely a kérelmező lakcímétől eltér.
1.8. ponthoz: Nem kötelező feltüntetni az e-mail elérhetőséget, de megadása az ügyintézést gyorsíthatja.
2. ponthoz: Csak törvényes képviselő által benyújtott kérelem esetén kell kitölteni. Ebben az esetben a
kérelmet a törvényes képviselőnek kell aláírnia. Gyám, vagy gondok által előterjesztett kérelem esetén a
2.3.1-2.3.2. pontok kitöltése kötelező.
2.6. ponthoz: Nem kötelező feltüntetni az e-mail elérhetőséget, de megadása az ügyintézést gyorsíthatja.
3.4.-3.6. pontokhoz: Csak a támogatni kért vizsgára (egyesíthető részvizsgák esetén vizsgákra) vonatkozó
pontokat kell kitölteni. A nyelvvizsga anyakönyvi szám formátuma: XX000-00000, a nyelvvizsga
bizonyítványokon szereplő bizonyítvány szám jelenleg 7 karakter hosszúságú, a kérelmen jobbra igazítva
kérjük beírni. Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámának formátuma: X00X000000 (X=betű,
0=szám).
4. ponthoz: A számlaszám megadása kötelező. A támogatás csak belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál
vezetett fizetési számlára utalható.
A kérelemhez mellékelni kell a támogatással érintett első sikeres komplex 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.
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 vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal
által kiállított igazolást fogadunk el.
A kérelemhez nem kell mellékelni a bizonyítványt, tanúsítványt, honosítási határozatot, mivel a kérelem
elbírálásához szükséges további adatok az Oktatási Hivataltól kerülnek beszerzésre.
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt, továbbá nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén a
pótlapot és a mellékleteket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani
(Postacím: 1820, Budapest). A kérelem elektronikus úton is benyújtható, ebben az esetben a mellékleteket
szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez.

JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsga:
A támogatott nyelvek közül 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),
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• a 137/2008. (V.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy
felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsga,
• a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.
Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény,
roma/cigány (romani, 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.
Az igény előterjesztése
A támogatás iránti kérelem az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák esetén a
második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány kiállításának napjától, illetve a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül
terjeszthető elő.
A megjelölt határidő jogvesztő.
Jogosultsági feltételek
Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a magyar állampolgár
vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú 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.
Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatásra való jogosultság akkor állapítható
meg, ha a vizsga térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.
A támogatás mértéke
Az első sikeres komplex nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi, honosítási eljárás
nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a
megfizetéskor 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.
Magyar Államkincstár

