
1 

PÓTLAP 

nem magyar állampolgárságú személy közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához 

nyújtott támogatás iránti kérelméhez 

 

1. A kérelmező állampolgársága*:           __________________________________ 

2. A kérelmezőre vonatkozó egyéb nyilatkozat  

 A kérelmező a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, de 

magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező 

személy. 

 A kérelmező magát magyar nemzetiségűnek valló harmadik országbeli állampolgár, aki nem 

tartozik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá és magyar 

állampolgársággal sem rendelkezik. 

 A kérelmező magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából 

kiállított engedéllyel (EU KÉK Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár. 

 A kérelmező összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár. 

 

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

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

 

____________________ 

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 

 

A PÓTLAP KITÖLTÉSE 

 

A pótlapot kizárólag akkor kell kitölteni, ha a kérelmező nem magyar állampolgár.  

A pótlapon szereplő csillaggal jelölt mező kitöltése kötelező.  

A 2. pontban a kérelmezőre vonatkozóan teljesülő feltétel előtti négyzetbe kell „X” jelet tenni.  

A pótlapot a kérelmezőnek, törvényes képviselő által benyújtott kérelem esetén a törvényes 

képviselőnek kell aláírni és a kérelem mellékleteként benyújtani.  
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CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

− A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, 

regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata. 

− A tájékoztató 6., 7., pontjában említett személyek esetén a megjelölt státuszt igazoló okirat 

másolata. 

 

Az igazolás módja:  

− 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 igazolhatja. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 

23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához 

nyújtott támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az 

alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 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. 


