
Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje 

Ügyleírás: Egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett 
új vezetői engedély kiadása. 
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. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: - ha a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időpontja 
nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott 
időtartamtól eltér, az egészségügyi alkalmassági vélemény, 

- külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély és a hozzá kiállított 
nemzetközi vezetői engedély (amennyiben rendelkezik vele), valamint 
szükség esetén annak hiteles magyar nyelvű fordítása, 

- az ügyfél által kitöltött nyilatkozat (az ügyintéző adja), 
- 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, 

- 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 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.  
 

- 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. 

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

Egyéb fontos tudnivalók: A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély - kivéve az 
ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés tanulására kiadott okmányokat - 
Magyarország területén akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza: 

- az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat, 
- a jogosított fényképét és aláírását, 
- az engedély kiadásának és érvényessége lejártának időpontját, 
- az engedély számát, 
- a kiadó hatóság nevét vagy pecsétjét, és 
- a „vezetői engedély” címfeliratot az engedélyt kibocsátó ország 

nemzeti nyelvén (nemzeti nyelvein), valamint az engedélyt kiadó 
ország nevét, illetve megkülönböztető államjelzését, feltéve, hogy a 
rovatok és a bejegyzések latin betűkkel történtek vagy ebben a 



formában meg vannak ismételve. 
 

A fentieken túl a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély akkor 
jogosít járművezetésre, ha 

- az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták, csatlakozott az 
1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez (a továbbiakban: 
BKKE), 

- az engedélyt más EGT-államban adták ki, 
- azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás 

alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres 
erő vagy a Magyarországon felállított nemzetközi katonai 
parancsnokság állományának tagja részére a küldő államban adták 
ki, vagy 

- ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak és annak 
segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható. 

 

Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására nem 
alkalmas az olyan vezetői engedély, amely nem felel meg a fenti 
feltételeknek, és ezt a szabályt az országhatártól a szálláshelyig, és a 
szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig történő vezetés esetén is 
alkalmazni kell. 
 

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi vezetői 
engedély a Magyarország területén történő tartózkodás kezdetétől 
számított egy évig jogosít járművezetésre, ezt követően a külföldi vezetői 
engedélyt kérelemre magyar vezetői engedélyre kell honosítani, kivéve:  

- ha az engedélyt más EGT-államban adták ki (Ha egy másik EGT-
állam által kiadott - az okmány érvényességi idejét nem tartalmazó - 
vezetői engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét 
Magyarországra helyezi át, ennek létesítését követő kettő év 
elteltével a vezetői engedélyének a cseréjét kezdeményeznie kell.), 

- azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres 
erő vagy a Magyarországon felállított nemzetközi katonai 
parancsnokság állományának tagja részére a küldő államban adták 
ki. 

 

Viszonosság esetén a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli 
képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező 
nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki 
személyzetének tagja, továbbá családtagja külföldön kiállított vezetői 
engedélye időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre. 

 

A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők 
és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok 
állománya tagjának a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal 
tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság 
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk 
nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes 
rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése 
szerinti hozzátartozója külföldön kiállított vezetői engedélye az 
érvényességi idején belül jogosít járművezetésre. 
 
A BKKE-hez csatlakozott országban, illetve a más EGT-államban kiállított 
vezetői engedély - kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés 
tanulására kiadott okmányokat - akkor tekinthető érvényesnek, ha: 

- a vezetői engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi 
vezetői engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett 
szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel; 

- a külföldi vezetői engedély jogosítottja a magyar vezetői engedély 



kiadására irányuló eljárás időpontjában megfelel a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben 
meghatározott életkori feltételeknek. 

Ezekben az esetekben külföldi vezetői engedély vizsgakötelezettség 
nélkül cserélhető. A más EGT-tagállamban kiállított vezetői engedély a 
kategóriabővítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folyamatában 
is megfelelőnek tekintendő. 

 

Ha a külföldi vezetői engedélyt kiállító hatóság a vezetési jogosultságot 
korlátozta, vagy a jogosultság gyakorlását feltételhez kötötte, a 
közlekedési igazgatási hatóság az okmány hiteles fordítását a 
feltételeknek való megfelelés esetén is kérheti. 

 
A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély a más EGT- 
állam állampolgárának - a feltételeknek történő megfelelés esetén - 
cserével érvényesíthető, ha szokásos tartózkodási helye a Magyarország 
területén található. 
A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, 
megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság 
igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői 
engedély kiadható. 
A csere vagy a pótlás során a magyar vezetői engedélyt azokra a 
járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre 
a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, vagy annak 
tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes. 
A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthető érvényesnek a másik 
EGT-állam által kiállított vezetői engedély, ha azt a kiállító tagállam 
területén korlátozták, visszavonták vagy a vezetési jogosultságot 
felfüggesztették. 

 
 
Egyidejűleg csak egy vezetői engedéllyel lehet rendelkezni. A 
közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői engedély 
kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői engedélyét egy másik 
tagállamban korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési 
jogosultságát felfüggesztették. 
 
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. 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.  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. 
 

  


