
  
 

 

 

Járművezetésre jogosító okmányok cseréje 

 

Vezető engedély cseréjére az alábbi esetekben kerülhet sor: a vezetői engedély lejárt, betelt, 

megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett, ha névváltozás történt, valamint más EGT állam hatósága 

által kiállított vezetői engedély magyar okmányra történő cseréje.  

 

Továbbá vezetői engedély cseréjének kell tekinteni az eljárást abban az esetben is, amikor egy 

korábban magyar vagy más EGT állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy 

megsemmisült vezetői engedély helyett nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának 

dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély bármely egyéb adatát tekintve is eltérő 

adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély. 

 

1. Hatáskörrel rendelkező szerv 

 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,  

 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (a 

továbbiakban: Nyilvántartó). 

 

2. Illetékesség 

Országos illetékesség. 

 

3. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

A vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál (Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak kormányablakaiban) személyesen lehet 

benyújtani. 

 

4. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

A járművezetésre jogosító okmányok cseréjére irányuló eljárás kérelemre indul. 

Más EGT állam hatóság által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői 

engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása melle a 

külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási 

helye Magyarország területén van. 

 

4.1. Vezetői engedélyt az a személy kaphat 

 aki megfelel: 

◦  az egészségi 

◦  a pályaalkalmassági 

◦  a képzési és vizsgáztatási előírásoknak 

◦  megfelel a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeinek, 

 akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van; 

 aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak. 



  
 

 

 4.2. A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint 

 személyesen a Járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő kormányablakban, okmányirodában 

vagy, 

 postai úton. 

 

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli 

meghatalmazást, valamint a régi, lejárt vezetői engedélyt le kell adni. 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára 

adásának, illetve az okmányirodába (kormányablakba) érkezésének napjáról. 

A kérelemhez az ügyintézés során, helyben készül fénykép, amiért külön fizetni nem kell. 

Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására együttesen alkalmas az ügyfél által 

bemutatott, lejárt érvényességű vezetői engedély és az ügyintézés során készült kérelem adatlap az 

új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig. Személyes 

átvétel választása esetén a korábbi vezetői engedély visszaadható, hogy az ügyfél igazolni tudja a 

vezetési jogosultságát. Ebben az esetben az új okmány megérkezését követően az ügyfélnek ismét 

be kell fáradnia az ügyfélszolgálatra annak átvétele, valamint a korábbi vezetői engedélyének leadása 

céljából. 

Lehetőség van postai úton is átvenni az új okmányt, de ebben az esetben a korábbi vezetői engedély 

nem adható vissza, így az ügyfél csak az új vezetői engedély megérkezése után tud vezetni. 

 

4.3. Fontos tudnivaló 

Az új típusú (kártya formátumú) vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be: 

 igazolja a vezetési jogosultságot 

 alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön 

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként 

nem használható. 

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható: 

 az EGT tagállamaiban 

 a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban 

 bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban 

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni 

a szükséges információkat a vezetői engedély tekintetében. 

 

 

A magyar vezetői engedély vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható az EGT 

tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, bilaterális 

egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban. Amennyiben nemzetközi szerződés vagy 

viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre 

nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. 

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély 

valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre 

nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői 

engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély 

kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői 



  
 

engedéllyel együtt érvényes. A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a 

gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki. 

 

4.4. 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. 

 

5. Ügyintézéskor bemutatandó okmányok 

A vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során be kell mutatni: 

 a személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolványt, útlevelet), 

 a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt.  

 

A vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a kérelemhez csatolni kell: 

 a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt vagy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 

10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet, 

 a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 

 PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a kérelemhez csatolni 

kell a PÁV határozatot. 

 

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása esetén a kérelemhez csatolni kell 

 a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, és annak hiteles fordítását, 

 a jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi alkalmassági véleményt, 

 a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot. 

 

 

6. Az eljárás költségei 

 Az eljárás illetéke általános esetben 4.000 forint. 

 Az eljárás illetéke 1.500 forint, amennyiben: 

a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy 

az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év, vagy annál 

rövidebb időtartam. 

 

Az illetéket  

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban, vagy kormányablakban erre lehetőség van, a eljárás 

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával 

kell megfizetni. 

 

Amennyiben a vezetői engedély cseréjére családi állapot változásból eredő névváltozás miatt kerül 

sor, úgy az eljárás illetékmentes. Annak eldöntése érdekében, hogy az ügyfél valóban jogosult-e az 

illetékmentes okmánycserére, a tényállás tisztázása keretében szükséges megállapítani, hogy a 



  
 

névváltozás valóban a családi állapot változásából ered-e. Amennyiben igen, úgy az eljárás 

illetékmentes. Ha azonban a névváltozás nem családi állapot változásából ered, hanem egyéb okból 

(pl. egy doktori cím megszerzéséből, vagy az ügyfél által egyéb okból kezdeményezett névváltozás 

történt), akkor az illetékmentesség nem illeti meg az ügyfelet. A fentiek szerinti illetékmentesség 

mindemellett csak abban az esetben illeti meg az ügyfelet, ha a csereként kiállított új okmány adatai 

az okmányazonosítón és a kiállítási dátumon kívül kizárólag a név adatban fognak eltérni az előző 

okmány adataitól. Amennyiben tehát a családi állapot változásból eredő névváltozás miatti 

okmánycsere egyúttal pl. kategória bővítéssel, vagy a kategória érvényességi idő megváltozásával 

(meghosszabbítás, vagy egészségi alkalmassági csoport változása miatti érvényességi idő 

módosulás) is jár, úgy az eljárás illetékköteles. 

 

7. Ügyintézési határidő 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) 

alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési 

határidő 25 nap. 

 

 

8. Jogorvoslat 

A vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági 

igazolványt, határozatnak kell tekinteni. 

Ha az ügyben első fokon valamely járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak jár el, az ügyfél az 

elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt 

napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni, de a fővárosi vagy megyei 

kormányhivatalnak kell címezni.  A fellebbezés illetéke 5.000.-Ft. 

 

9. Vonatkozó jogszabályok 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  

• a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló 

1999. évi LXXXIV. törvény,  

• a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet,  

• a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,  

• valamint a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. évi 

(VI. 26.) NM rendelet, 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

 

 

10. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány 

Meghatalmazás (átvételhez) 

 

 

 



  
 

11. Időpontfoglalás 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas 

 

12. Igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

