
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

 
Regisztráció 

1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez 
csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség 
megadásánál megadható-e az egyetem? 
Amennyiben nem, akkor melyik lehetőséget kell kiválasztanom, ha rendelkezem 
érettségivel, és technikusi végzettségem is van? 
 

• Legmagasabb iskolai végzettségként azt a lehetőséget kell választania, amelynek 
megfelelő végzettséggel ténylegesen rendelkezik. Az oklevéllel még – éppen a 
nyelvvizsga hiányában – nem rendelkezik. Ebben az esetben – függetlenül a 
technikus végzettségétől – az érettségit kell megadnia. 

 
2. Jelentkeznék a diplomamentő programba, de a regisztráció során a Saját 

adatok/Nyilatkozatok adatlapon a felsőfokú intézmények között, nem található az 
az intézmény ahol végeztem. Ilyenkor mit lehet tenni? 

 
• Amennyiben korábbi intézményének valóban nincs utódszervezete, abban az 

esetben kérjük, hogy jelezze, melyik intézménnyel bővítsük a listát. A képzésre 
történő jelentkezésig ez az adat módosítható. 

 
3. Regisztráltam a Diplomamentő Programra, de azóta sem kaptam meg az e-mailt, 

amivel aktiválni tudnám a regisztrációmat. Mi lehet ennek az oka? 
Próbáltam újból regisztrálni, de azt írja, hogy az adószámom már szerepel a 
rendszerükben, ezért ez nem sikerült! 

 
• Kérjük, ellenőrizze levelező rendszerének SPAM mappáját, elképzelhető, hogy a 

levelezőrendszer kéretlen levélként kezelte az aktivációs e-mail-t. Amennyiben 
ez nem vezet a probléma megoldásához, kérjük, küldje meg a regisztráció során 
megadott felhasználónevet, e-mail címet, és a regisztráció kapcsán kapott kódot 
(pl.: D000089) a helpdesk@ofa.hu e-mail címre, hogy ellenőrizhessük a hibát, 
illetve aktiváljuk a regisztrációját. 

 
4. A diploma megszerzéséhez 2 középfokú szakmai C típusú nyelvvizsgával kell, hogy 

rendelkezzem. Egy nyelvvizsgával már rendelkezem a megadott szinten. Az 
"Önnek két nyelvvizsga szükséges a diploma kiváltásához?" kérdés a tanintézmény 
által felállított követelményre vonatkozik, vagy arra, hogy személy szerint nekem 
hány nyelvvizsga szükséges még a diplomám megszerzéséhez? 

 
• A kérdés arra vonatkozik, hogy Ön a program keretében megszerzendő 

nyelvvizsga által kiváltja-e a diplomáját, vagyis a személy szerint szükséges 
nyelvvizsgára vonatkozik. Így ha Ön már rendelkezik az egyikkel, a helyes válasz 
a kérdésre az, hogy „Nem”. 

 
5. Jelentkeztem a diplomamentő programra, de még nem kaptam egy képzésre sem 

lehetőséget. Rosszul töltöttem ki az igényfelmérés részt? 

https://mail1.ofa.hu/owa/diplomamento@ofa.hu/redir.aspx?C=c3409d227f1c4edc963c1b2dd4ef9f5c&URL=mailto%3ahelpdesk%40ofa.hu


 
• A programban jelenleg a regisztráció, majd azt követően az igényfelmérés zajlik. 

A tényleges jelentkezésekre ezt követően nyílik lehetőség. Tehát még nincsen 
olyan képzés, amire jelentkezni tudna, ezért – és nem rosszul kitöltött 
igényfelmérés miatt – nem kapott eddig a képzésekre vonatkozó visszajelzést. 
Naprakész információkért, kérjük, kísérje figyelemmel a www.ofa.hu oldalt.  

 
6. Regisztrálni szerettem volna a Diplomamentő Programra, de a regisztráció során 

hiba merült fel. Az adatokat pontosan kitöltöttem, de az adóazonosítót nem 
fogadta el. Többszöri próbálkozásra is, hibaként azt jelezte, hogy az adóazonosító 
nem felel meg a születési dátummal. Mi a teendő? 

 
• A jelezett probléma megoldása érdekében kérjük, szíveskedjen megküldeni a 

helpdesk@ofa.hu e-mail címre születési helyét, idejét, adóazonosító jelét. 

 

Képzéssel kapcsolatos kérdések 

 
1. Részt vehetek-e a diplomamentő képzésben, ha még nem rendelkezem diplomával, 

mivel csak idén tavasszal teszem le az államvizsgát? 
 

• A program azok számára nyújt segítséget a B2 típusú (államilag elismert, 
általános középfokú, komplex) nyelvvizsga megszerzéséhez, akik záróvizsgát 
tettek, nem állnak hallgatói jogviszonyban, a diplomájukat/oklevelüket 
nyelvvizsga hiányában nem kapták meg. Így csak az államvizsga megszerzését 
követően lehet résztvevője a programnak. A képzések a program keretében 
folyamatosan indulnak.  Amennyiben most regisztrál, akkor a tényleges 
jelentkezése a későbbiekben (a záróvizsgát követően) az akkor induló képzésekre 
történhet. 
Ebben az esetben, kérjük, hogy a „Saját adatok” fül „Nyilatkozatok” menüjében 
a hallgatói jogviszonyra vonatkozó nyilatkozatát - a képzésre történő 
jelentkezést megelőzően - módosítsa a valóságnak megfelelően. 
 

2. A Diplomamentő program leírásában a feltételek között található, hogy a pályázó 
ne álljon hallgatói jogviszonyban. De ez csak államilag támogatott hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezőkre igaz, vagy arra is, aki önköltséges/költségtérítéses 
képzésben tanul? 
 

• Amennyiben bármely intézménynél hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, abban 
az esetben sajnos nem tud részt venni a programban. A jogviszonyt a 
finanszírozás módja nem befolyásolja. 
 

3. Ha a jelentkező egy adott szakon államvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában 
diplomáját nem kapta meg, azóta viszont egy másik intézmény másik szakján 
levelező képzésbe kezdett, mely jelenleg is folyamatban van, ebben az esetben 
jelentkezhet-e a diplomamentő programra, vagy ez már kizáró tényező? 

http://www.ofa.hu/
https://mail1.ofa.hu/owa/diplomamento@ofa.hu/redir.aspx?C=4ba83a9907cd48a599cf3308f930e186&URL=mailto%3ahelpdesk%40ofa.hu


 
• Amennyiben bármely intézménynél hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, abban 

az esetben sajnos nem tud részt venni a programban.  Ez a feltétel abban az 
esetben is érvényes, amennyiben a nyelvvizsgát a korábbi tanulmányaihoz 
szeretné megszerezni. 
 

4. Ha a hallgatói jogviszony passziválásra kerül, az még kizáró ok marad? 
 

• A program azok számára nyújt segítséget a B2 típusú (államilag elismert, 
általános középfokú, komplex) nyelvvizsga megszerzéséhez, akik záróvizsgát 
tettek, már nem állnak hallgatói jogviszonyban, a diplomájukat/oklevelüket 
nyelvvizsga hiányában nem kapták meg. A passzív hallgatói jogviszony kizáró 
ok, hiszen a jogviszonya nem szűnt meg. 

 
5. Ha lejártam a tanfolyami időt és elmegyek nyelvvizsgázni, de például a második 

vagy harmadik nekifutásra sem sikerül letennem a nyelvvizsgát, akkor a teljes 
tanfolyam díját visszamenőleg vissza kell fizetnem? 

 
• 2015. december 31-ig van lehetősége arra, hogy többszöri alkalommal 

próbálkozzon. A nyelvvizsga költségét a program nem támogatja, kivéve, ha 
regisztrált álláskereső, akiknek az első nyelvvizsgán való részvételt a program 
keretében finanszírozzuk. Amennyiben nem sikerül a nyelvvizsgája, 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek mértékét és körülményeit a 
pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződésben rögzítjük. 

 
6. Szeretnék jelentkezni erre a programra, viszont a képzésen csak szeptembertől 

tudnék részt venni. Így is jelentkezhetem, vagy így már nem? 
 

• A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni, ezt követően is, mert a program 
keretében folyamatosan indulnak a képzések.  Amennyiben most regisztrál, 
akkor a tényleges jelentkezése a későbbiekben (szeptembertől) az akkor induló 
képzésekre történhet. 
 

7. Hogyha elkezdem egy adott városban a tanfolyamot, de időközben elköltözöm 
abból a városból, akkor van arra lehetőség, hogy ott folytassam tovább, a 
tanfolyamot, ahová költöztem? 

 
• Alapvetően nem támogatjuk a helyszínváltoztatást a képzés közben. Ugyanis ha 

a képzést más városban kívánja folytatni, az csak abban az esetben lehetséges, 
ha ugyanazon képző azon a helyszínen is tart ugyanolyan képzést (óraszám, 
nyelv, intenzitás), hiszen arra volt érvényes szintfelmérője. Ugyanakkor nem 
javasoljuk ezt, hiszen eltérő ütemben haladhatnak a tananyaggal az eltérő 
csoportok, és a szerződéseket is módosítani szükséges. Javasoljuk, hogy költözés 
után jelentkezzen a képzésre az új helyszínen. 

 
8. Részt vehetnek-e azok, akiknek a felsőoktatási intézményük, középfokú 

szakmai/gazdasági nyelvvizsgát vagy általános felsőfokú nyelvvizsgát ír elő a 
diploma megszerzéséhez. Indulnak-e szakmai/gazdasági, illetve felsőfokú 



nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok is, és ha nem, akkor az ilyen nyelvvizsga-
előírásos hallgatókat milyen módon segítik a diplomához jutáshoz? 

 
• A programban részt vehet abban az esetben is, ha középfokú szakmai/gazdasági, 

vagy általános felsőfokú nyelvvizsga szükséges a diplomája megszerzéséhez. A 
szakmai/gazdasági, illetve felsőfokú nyelvvizsgára történő felkészítést azonban 
nem tudjuk vállalni ebben a programban, kizárólag általános középfokú szintig. 
Mivel a támogatás az államilag elismert, B2 szintű, általános komplex 
nyelvvizsga megszerzésére vonatkozik, így annak teljesítése a támogatás 
feltétele. Amennyiben magasabb szintű nyelvvizsgát szeretne tenni, 
természetesen elfogadjuk, de kérjük, vegye figyelembe, hogy sikertelen 
nyelvvizsga esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ezért javasoljuk, hogy 
felkészültségének megfelelő nyelvvizsgára jelentkezzen. 
 

9. A képzési helyszínek lesznek-e bővítve?  
 

• Az igények összesítését követően – megfelelő számú érdeklődő esetén – 
lehetséges a helyszínek bővítése, de alapvetően a megadott helyszíneken 
tervezzük a képzések lebonyolítását. 

 
10. Szeretném megtudni, hogyan tudom azt megállapítani, hogy milyen hosszú és 

intenzitású tanfolyam a nekem megfelelő? 
 

• A regisztrációt követő igényfelmérés során megadott kurzus óraszám és heti 
intenzitás előzetes felmérést jelent.  A konkrét képzésre történő jelentkezésnél 
ettől eltérhet a jelentkező. Kérjük, hogy az óraszámot a tényleges 
nyelvismeretére alapozva, saját megítélése szerint jelölje meg.  
A képző intézmény által szervezett szintfelmérő alapján a képző javaslatot tesz 
az óraszámot illetően, ha az eredménye szerint a kiválasztottól magasabb vagy 
alacsonyabb óraszám szükséges a sikeres nyelvvizsgához.  

 
11. Ha a diplomához a középfokú nyelvvizsga vagy csak írásbeli vagy csak szóbeli 

nyelvvizsgája is elegendő, akkor regisztrálhatok-e? 
 

• A programban részt lehet venni abban az esetben is, ha a diploma 
megszerzéséhez  csak írásbeli vagy csak szóbeli nyelvvizsga is 
elegendő.  Ugyanakkor a kimeneti feltételeket ugyanúgy teljesíteni szükséges a 
program végén (minimum általános, középfokú, komplex nyelvvizsga). 

 
12. Regisztrált álláskeresőként van-e lehetőség utazási kedvezmény igénybevételére? 

 
• A Diplomamentő Programban a regisztrált álláskereső a képzés helye és a 

lakhelye között 90 %-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult. 
Regisztrált álláskeresőként tehát, a helyközi utazásra igényelhet támogatást. 
Mivel ezt a típusú támogatást a munkaügyi központon keresztül veheti igénybe, 
ezért annak részleteiről az eljárás menetéről az Önt nyilvántartó területileg 
illetékes kirendeltségen érdeklődhet. 

 



15. A diplomám átvételéhez egy középfokú komplex, és egy alapfokú komplex 
nyelvvizsga szükséges. Középfokú komplex nyelvvizsgával már rendelkezem. 
Megszerezhetem-e a Diplomamentő Programban az alapfokú komplex 
nyelvvizsgát?  

 
• A Diplomamentő program keretében jelenleg csak a középfokú, általános 

nyelvvizsgára való felkészítést támogatjuk. A kimeneti feltétel, amit teljesíteni 
szükséges a program végén, minimum általános, középfokú, komplex 
nyelvvizsga. Így a megszerezhető végzettség magasabb szintű lesz, mint az Ön 
számára előírt, második nyelvvizsga kötelezettség, de a programból ez nem 
kizáró tényező. 

 
16. A Diplomamentő programban azok is részt vehetnek, akiknek a második 

diplomájukhoz szükséges a nyelvvizsga megszerzése? 
 

• A program az államilag elismert, általános középfokú (B2) szintű, komplex 
nyelvvizsga megszerzéséhez nyújt segítséget, nem csak első diplomájukat 
megszerzőknek, így az is résztvevője lehet a programnak, akinek a második 
diplomához szükséges ez a nyelvvizsga. Azonban előnyt élveznek azok, akik az 
első diplomájukhoz kívánják megszerezni.   
 

17. Jelenleg egy TÁMOP-os képzésre járok, részt vehetek-e így a Diplomamentő 
Programban? 

 
• Amennyiben támogatott, intenzív – napi elfoglaltságot jelentő – képzésben vesz 

részt, akkor a két tanfolyam esetén nem csak az időpontok összehangolása, 
hanem az azokra történő korrekt napi felkészülés is gondot okozhat. A 
Diplomamentő Program keretében cél, hogy a résztvevő B2 szintre minél 
hamarabb eljutva – a nyelvvizsga birtokában – átvehesse diplomáját és 
sikeresen elhelyezkedhessen a végzettségének megfelelő munkakörben. Ezért 
célszerű a TÁMOP-os képzést követően jelentkeznie a képzésre.  A képzések a 
program keretében folyamatosan indulnak.  Amennyiben most regisztrál, akkor 
a tényleges jelentkezésre a későbbiekben is sor kerülhet (a tanfolyam befejezését 
követően), az akkor aktuálisan induló képzésekre. 

 
18. Van-e arra lehetőség, hogy egyszerre két nyelvből is járjak tanfolyamra? 

 
• Mivel minél több embernek szeretnénk lehetőséget adni a programban való 

részvételre, így egy pályázó csak egyszer vehet részt ebben a programban.  
 

 

 
 

 
 

 
 


