
 

 

 

Járművezetésre jogosító okmányok pótlása 

elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén 

 

 

Vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar hatóság által kiadott, elvesztett, eltulajdonított vagy 

megsemmisült vezetői engedély helyett, annak érvényességi idején belül -az okmányazonosító adat 

és a kiállítás dátumának kivételével-a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal. 

 

1. Hatáskörrel rendelkező szerv 

 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 

 elektronikus ügyintézés esetén a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Nyilvántartó). 

 

2. Illetékesség 

Országos illetékesség. 

 

3. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

 személyesen, 

 elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély tekintetében bejelenthető az 

elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye, és kezdeményezhető a változatlan adattartalommal 

történő pótlás. 

 

4. Ügyintézéskor bemutatandó okmányok 

A vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során bemutatandó okmányok, dokumentumok 

 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,  

 az eltulajdonítás bejelentéséről szóló, a rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyvet (amennyiben 

rendelkezésre áll), 

 megsemmisülésről tett nyilatkozat. 

 

5. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

Elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának 

kivételével – a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kell kiállítani a vezetői 

engedélyt.



  
 

A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmét elektronikus adattartalommal készíti el. A vezetői 

engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a közlekedési igazgatási hatóság a jogosultról 

arcképmás felvételt készít. 

Amennyiben a vezetői engedély pótlására irányuló kérelmet a XIII. kerületi Hivatalnál nyújtották be, a 

vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetén – soron kívül kiadható. 

A közlekedési igazgatási hatóság vagy Nyilvántartó haladéktalanul gondoskodik az okmány 

elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 Az érvényes magyar vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztés vagy 

megsemmisülés esetén a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentésről felvett jegyzőkönyv 

Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a jegyzőkönyv kiállításától 

számított 30 napig. 

 

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. 

 

6. Az eljárás költségei 

a) Az eljárás illetéke vesztés esetén 4.000 forint. 

b) Az eljárás illetéke 1.500 forint, amennyiben: 

ba) a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy 

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

rövidebb időtartam. 

c) Illetékmentes eltulajdonítás esetén az új vezetői engedély, ha az új okmány a korábbi vezetői 

engedéllyel megegyező adattartalommal kerül kiállításra (az okmányazonosító és a kiállítás dátuma 

kivételével minden adat változatlan). 

 

Az illetéket  

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

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

megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával  

kell megfizetni. 

 

 

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 

Ügyfélkapun keresztül: 

http://www.magyarorszag.hu 

 

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
http://www.magyarorszag.hu/

