Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek
Vezetői engedély kiváltása első alkalommal
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:
– személyazonosság
igazolására
alkalmas
érvényes
(személyazonosító igazolvány / útlevél)

okmány

–

lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

–

külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló
okmány

–

elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli
mentességről szóló okirat

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:
– egészségügyi alkalmassági vélemény

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Vezetői engedély személyesen kérelmezhető.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:
Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához
kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható, és minden szükséges
dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap. Amennyiben a
tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 25 nap.
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély
postára adásának, illetve az okmányirodába/kormányablakba érkezésének tényéről.

Ügymenet leírása:
Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton adatlapot állít ki, fénykép és
aláírás felvételezés készül.

Érvényességi idő:
–

a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott
kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának
időpontja

–

a személyazonosság igazolására: az első oldalon a "4.b)": az okmány
lejáratának időpontja

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
– 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
–

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról

–

Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti
Közlekedési Egyezmény

–

1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján
Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről

–

A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv

–

A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv

–

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

–

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról

–

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Az ügy intézését segítő útmutatók:
www.nyilvantarto.hu

