
Vezetői engedély pótlása 

Ügyleírás: Vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam 
hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült 
vezetői engedély helyett, annak érvényességi idején belül - az 
okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi 
vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: - jogszabályban meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági vélemény, 
kivéve a kártyaformátumú vezetői engedély pótlásánál, ha annak az 
egészségügyi érvényességi ideje nem járt le, 

- ügyfél által kitöltött nyilatkozat (az ügyintéző adja), 
- ügyfél által kitöltött, a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, 

megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv, 

- egyidejű PÁV (pályaalkalmassági vizsga) kategória megszerzése esetén a 
PÁV határozat, illetve igazolás, 

- a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, 
elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet; 

- az EGT-tagállam hatósága által kiállított vezetői engedély pótlása esetén: az 
eredeti engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása, 

- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél), 

- lakcímigazolvány, 
- vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás. 
 

Az ügyet intéző 
osztály: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem benyújtási helye 
szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak 
osztálya. 
 

Ügyintézés 
határideje és 
díja/illetéke: 

Fő szabály szerint 8 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal 
megtörténik a nyilvántartásba vétel és a vezetői engedély gyártásának 
kezdeményezése.  
 
- 4.000 Ft illeték, vagy 
- 1.500 Ft illeték, amennyiben a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltötte, valamint abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény által 
kiadott alkalmassági véleményben az alkalmasságot 1 évre vagy annál 
rövidebb időre határozták meg. 

- illetékmentes a vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása, ha az új vezetői 
engedély kizárólag az okmányazonosító és a kiállítási dátumra vonatkozó 
adatában tér el az előző okmánytól! 

 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő fizetési 
lehetőség esetén a helyszínen. 
 

Egyéb fontos 
tudnivalók:  

Amennyiben a vezetői engedély elvesztése bejelentésre került és az 
okmányt ezt követően megtalálták, a megtalálásról 3 munkanapon belül 
értesíteni kell a közlekedési igazgatási hatóságot. 
 
Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, 
a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott érvényes vezetői engedély 
kategóriához tartozó „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal, akkor 
a vezetői engedély kiadása, cseréje, honosítása tárgyában általa 
kezdeményezett eljárás során kérelmezheti a részére kiadásra kerülő 



vezetői engedélyben a 95. számú közösségi kód feltüntetését a megfelelő 
vezetői engedély kategóriához tartozóan a „Gépjárművezetői képesítési 
igazolvány” időbeli hatályával megegyező időtartamra.  
 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

1. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 
2. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
3. 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról, 
4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól, 
5. 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi 

alkalmasságának megállapításáról, 
6. 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági 

eljárások díjairól, 
7. 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági 

vizsgálatáról, 
8. 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról, 

9. 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról, 

10. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

11. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 
 

  


