
Nemzetközi vezetői engedély 
 

Ügyleírás:  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.  
Nemzetközi vezetői engedély kiállításának magyar hatóság által nem 
csak magyar vezetői engedély, hanem olyan vezetői engedély alapján is 
helye van, melyet Magyarország, mint az 1968. évi Bécsi Közúti 
Közlekedési Egyezményt aláíró szerződő fél elismer.  
 

Illetékesség:  Országos.  
 

Szükséges okiratok:  - érvényes vezetői engedély, 
- 1 évnél nem régebbi 2 db egyforma igazolványkép (3,5 x 4,5 cm), 
- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 

igazolvány vagy útlevél), 
- lakcímigazolvány, 
- külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló 

okmány, 
- vezetői engedély kiállítása díjának megfizetését tanúsító igazolás. 
 

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, azonban a hiánytalan kérelem benyújtását 
követően azonnal kiállításra kerül.  
 
- 2.300 Ft eljárási díj. 
 
A csekket az ügyintéző adja, illetve bankkártyával történő fizetési lehetőség 
esetén a helyszínen. 
 

Egyéb fontos tudnivalók:  Életkori követelmény: 
A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető 
részére 18. életévének betöltését követően állítható ki. 
 
Érvényességi ideje: 
A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául 
szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi 
idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától 
számított 3 év. 
 
A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti 
vezetői engedéllyel együtt érvényes. 
 
A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is 
kezdeményezhető. 
 
Nem érvényesíthető nemzeti kategóriára. 
 

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. 

 


