
Vezetői engedély kiadása 
 

Ügyleírás:  A vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek 
korábban még nem került kiállításra sem magyar, sem külföldi 
hatóság által.  
Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított 
két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.  
 

Illetékesség:  Országos.  
 

Szükséges 
okiratok:  

- a járművezetői igazolvánnyal, illetve a hatósági engedély nélkül is 
vezethető járművek kivételével a közúti járművezető-jelölt 
egészségügyi alkalmassági véleménye,  

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

- lakcímigazolvány,  
- vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek 

szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. A 
kérelmezőnek legalább a kérelem benyújtásának napjától kell 
rendelkeznie bejelentett magyarországi lakó-, tartózkodási-, vagy 
szálláshellyel, és nyilatkoznia kell, hogy a szokásos tartózkodási 
helye Magyarország területén van, 

- igazolás az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről vagy 
annak megszerzése alóli mentességről. 

 
Az ügyet intéző 
osztály:  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása 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.  
 
A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.  

 
Egyéb fontos tudnivalók:  

 
Utas nem szállítható:  
- az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára,  
- az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített 

bejegyzéssel.  
 
Pótkocsi nem vontatható:  
- a „B”, a „C” és a „D” kategóriára,  
- a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel.  
 
Kivétel: a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek esetén.  
 
A „kezdő vezetői engedély” minősítés a vezetői engedély 
visszavonásának leteltét követően újra kezdődik, ha a „kezdő vezetői 
engedély” időbeli hatályának időtartama alatt elkövetett közlekedési 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt a vezetői engedély 
jogosultját a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen eltiltja a 
- járművezetéstől,  
- járműfajtától, vagy  
- a kategóriától, vagy  
- a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben 

meghatározott ponthatár „kezdő vezetői engedély” minősítés 
időbeli hatályának időtartama alatt történt elérésének vagy 
meghaladásának következtében a vezetői engedély jogosultja 
vezetési jogosultságának szünetelését a közlekedési igazgatási 



hatóság véglegessé vált döntésével elrendeli. 
 
A fentiek szerint meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” 
minősítést és annak lejárata határidejét a nyilvántartásba be kell 
jegyezni, és ezt a tényt a vezetői engedélyben kódszámmal jelölni kell.  
 
A „kezdő vezetői engedély” minősítés egy alkalommal hosszabbítható 
meg. Ha a járművezető a meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” 
minősítés időtartama alatt a fentebb meghatározott cselekményt követ 
el, a járművezető vezetői engedélyét vissza kell vonni, és vezetési 
jogosultságot csak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanfolyam elvégzése és a 
kapcsolódó vizsgák sikeres letételét követően szerezhet. 
 
Ha a gépjárművezető külföldi vezetői engedélyét két évnél nem 
régebben szerezte, a kezdő vezetői engedélyre vonatkozó 
rendelkezéseket – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában – a külföldi vezetői engedély helyett a magyar hatóság által 
kiadott vezetői engedélyre is alkalmazni kell. 
 
A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem 
alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén. 

 
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. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,  
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. 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról. 

 


