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A tájékoztatót kitöltés előtt 

szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

KÉRELEM 

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához  

nyújtott támogatáshoz 

 

1. A kérelmező azonosító adatai:  

1.1. Családi és utóneve*: ___________________ ___________________ _______________________ 

1.2. Születési családi és utóneve*: __________________ _________________ __________________ 

1.3. Születési helye (ha van, a kerületet is kérjük megjelölni)*:  _______________________________ 

1.4. Születési ideje*:      év hó nap 

1.5. Anyja neve*:   _________________ ___________________ __________________ 

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. Születési családi és utóneve* ___________________ _________________ __________________ 

2.3. Születési helye*:      _______________________________ 

2.4. Születési ideje*:      év hó nap 

2.5. Anyja neve*:   __________________ ___________________ _________________ 

2.6. Kérelmezőhöz fűződő viszonya*:   szülő,  gyám,  gondnok 

2.7. Gyám, illetve gondnok által előterjesztett kérelem esetén  

2.7.1. a gyámhatóság címe: __________________________________________________________ 

2.7.2. a gyám, gondnok kirendelő határozat száma: _______________________________________ 

2.8. Lakcíme, ha a kérelmező lakcímétől eltér (irányítószám, település, közelebbi cím):  

 ________________________________________________________________________ 

2.9. Tartózkodási helye, ha eltér a fenti lakcímtől (irányítószám, település, közelebbi cím):  

 ________________________________________________________________________ 

2.10. Elérhetősége:  

Telefon: _________________ E-mail cím: ___________________________________________ 
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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.  
 

3.2. A kérelmező „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési 

alapismeretek vizsga naptári napja*:    év hó nap 

3.3. A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek 

vizsga napján 20. életévét betöltött kérelmező esetén kérjük kitölteni*: 

Amennyiben a kérelmező a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres 

közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét betöltötte, a vizsga napján részesült-e 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban*?        

         Igen  Nem   

Igen válasz esetén kérjük, olvassa el a 3.3., 3.3.1., 3.3.2. pontok kitöltésére vonatkozó tájékoztatót!  

 

3.3.1. Igen válasz esetén jelölje meg a kapott ellátást*! 

 csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj   gyermekgondozást segítő ellátás  

 

3.3.2. Gyermekgondozást segítő ellátás esetén válassza ki az ellátást megállapító szervet*!  

 a havi munkabérét, illetményét folyósító  kifizetőhely   

 kormányhivatal 
 

4. A folyósításhoz szükséges adatok: 

4.1. Kérelmező belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának száma*:  

(Törvényes képviselő által előterjesztett kérelem esetén a törvényes képviselő számlájának száma.)  

         

4 . 2 .  Pénzforgalmi szolgáltató neve*: ____________________________________________________  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 

Kelt: _____________________, _______ (év) _______________ (hó) _____ (nap) 
 

______________________ 
kérelmező (törvényes képviselő) 

aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE 
 

A nyomtatvány csillaggal jelölt rovatait kötelező kitölteni. A 2. pontban szereplő kérdések csillaggal 

jelölt rovatainak kitöltése csak törvényes képviselő, míg a 3.3. pontban szereplő kérdések csillaggal 

jelölt rovatainak kitöltése csak a 2020. június 30-át követően teljesített vizsga után, a 20. életévét 

betöltött kérelmező által benyújtott kérelem esetén kötelező.  

A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok 

beírásával vagy a megfelelő válaszok megjelölésével kell válaszolni. 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 nagykorú cselekvőképes kérelmező saját kezű aláírása, vagy törvényes képviselő által benyújtott igény 

esetén a vizsgát tett személy (kérelmező) törvényes képviselőjének saját kezű aláírása nélkül a kérelem 

nem bírálható el.  

1. ponthoz: A kérelmező, azaz a „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres 

közlekedési alapismeretek vizsgát tevő adatait kell beírni. 

1.7. ponthoz: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tartózkodási hely a kérelmező lakcímétől eltér. 

1.8. ponthoz: Az elérhetőség adatokat nem kötelező feltüntetni, 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 

2.7.1-2.7.2. pontok kitöltése kötelező. 

2.10. ponthoz: Az elérhetőség adatokat nem kötelező feltüntetni, de megadása az ügyintézést gyorsíthatja. 

3.3. ponthoz: Kötelező kitölteni, ha a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres 

közlekedési alapismeretek vizsgára 2020. június 30-át követően került sor, ha a vizsga napján a 

kérelmező a 20. életévét már betöltötte.  

3.3.1. ponthoz: A 3.3. pontra adott „Igen” válasz esetén a 3.3.1. pont kitöltése kötelező. A 

csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat (CSED, GYED) kifizetőhellyel rendelkező 

foglalkoztató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben kormányhivatal állapítja meg. Az ellátásokban 

részesülés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal 

által kiállított dokumentummal kell igazolni.  

3.3.2. ponthoz: Amennyiben a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) a havi munkabérét, illetményét 

folyósító kifizetőhelytől kapja, az erről szóló igazolást mellékelni kell. Gyermekgondozást segítő ellátást 

a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon kívül családtámogatási kifizetőhelyként 

kizárólag a Honvédelmi Minisztérium folyósíthat. 

4. ponthoz: A kérelmező (törvényes képviselő által benyújtott kérelem esetén a törvényes képviselő) 

számlaszámának és a pénzforgalmi szolgáltató nevének megadása kötelező. A támogatás csak belföldi 

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalható. Postai utalásra nincs lehetőség. 

A kérelem benyújtása 

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési 

alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási 

szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét. Az igazolás abban az esetben 

fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez 

szükséges elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga összege és a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét 

és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani. 

A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt, a díj megfizetéséről szóló igazolást, 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. 
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JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
 

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga 

díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.  

A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. 

§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki  

 a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek 

vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy 

 a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján  

- csecsemőgondozási díjban, 

- gyermekgondozási díjban vagy 

- gyermekgondozást segítő ellátásban  

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői 

engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 

30-a után került sor. 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága a 

koronavírus járvány miatt annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. március 11. és 

2020. június 17. között töltötte be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2020. december 

31-éig terjedő időszakra esik. 
 

Továbbá közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság 

annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. november 4. és 2021. február 7. között tölti 

be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik. 

 

Az igény előterjesztésének határideje 
 

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési 

alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. 

A megjelölt határidő jogvesztő. 
 

A támogatás mértéke 
 

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési 

alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 

forint. 
 

 

Magyar Államkincstár 


