TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÉLETI TANFOLYAM ÉS A KRESZ VIZSGADÍJ
VISSZAIGÉNYLÉSÉRŐL
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen
letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjához támogatás igényelhető.
A támogatást az a 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.
A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de
legfeljebb 25 000 Ft.
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell
benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. (Ügyfélszolgálat: 1139 Budapest,
Váci út 73. Postacím: Budapest, 1820).
A kérelmet beadhatja:
-

-

Ha a a vizsgát tett személy a 18. életévét betöltötte, akkor saját maga,
Ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül
(gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő,
gyám, gondnok) nyújthatja be.
A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott
személy is előterjesztheti.

A visszaigényléshez szükséges iratok:
-

-

A kérelmezőnek 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 hitelt érdemlően
igazolnia kell. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv
által kiállított igazolással kell bizonyítani. Az igazolás az autósiskolában
igényelhető ügyfélfogadási időben.
A kérelmet meghatározott formanyomtatványon kell beadni, amely innen letölthető:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/julius12/KRESZtanfolyam-s-vizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges
közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül
terjeszthető elő.
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása
esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a
támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
fizetési számlára utalásáról.

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága
A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban
felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú
személyek):
1. a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
(vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint
családtagjaik),
2. nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső
külföldi,
3. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a
viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
4. 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,
5. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli
állampolgár, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar
állampolgársággal sem rendelkezik,
6. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
7. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor
csatolandó további dokumentumok:
-

-

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító
igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.
A
formanyomtatványhoz
szükséges
pótlap
innen
letölthető:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/Ptlap-nem-magyarllampolgrsg-szemly-KRESZ-tmogats-irnti-krelmhez.pdf
A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt igazoló okirat
másolata.
Az igazolás módja:

Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély, az
összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a
tartózkodási engedély másolatának benyújtásával igazolhatja.

