Vezetői engedély kiadása (első alkalommal), érvényessége

Vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői
engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által.
1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
•

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

•

Belügyminisztérium

Nyilvántartások

Vezetéséért

Felelős

Helyettes

Államtitkárság

(a

továbbiakban: Nyilvántartó).
2. Illetékesség
Országos illetékesség.
3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
3.1. Ügyintézéskor bemutatandó okmányok, dokumentumok
 személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány, (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány),
 külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány,
 a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolás,
(A sikeres vizsgát tanúsító igazolást a Nemzeti Közlekedési Hatóság a vezetői engedélynyilvántartásba elektronikus úton jegyzi be.)
3.2. Ügyintézéshez csatolandó dokumentumok


egészségügyi alkalmassági vélemény (ami a tanfolyam megkezdése előtt házi-, vagy üzemorvos



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

által kiállított igazolás),

Az ügyintézés során kapott kérelemmel nem, csak az elkészült vezetői engedéllyel lehet
gépjárművet vezetni.
4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja


csak személyesen kezdeményezhető,



a közlekedési igazgatási hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatala) az ügyfél kérelmét elektronikus adattartalommal készíti el.

5. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege
Az első vezetői engedély illetékmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Vezetői engedélyt az a személy kaphat,


aki megfelel
▪

az egészségi

▪

a pályaalkalmassági

▪

a képzési és vizsgáztatási előírásoknak



akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van,



aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.

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.
Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó szerv a kérelmező részére - a jogszabályban foglalt
kivétellel - postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig
őrzi meg, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi.
Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a
Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított 1 évig őrzi meg, és az ez idő alatt
át nem vett okmányt a Nyilvántartó szerv részére megsemmisítésre megküldi.
Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kell meghatároznia.
Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az esetben, ha az
ügyfél a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedélyét az új okmány
kézhezvételéig visszakapja. Ebben az esetben az okmány csak a közlekedési igazgatási hatóságnál
vagy a Nyilvántartó szervnél vehető át.
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.
Amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a XIII. Kerületi Hivatalnál
nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható.
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára
adásának, illetve a kormányablakba/okmányirodába érkezésének napjáról.
8. Érvényességi idő


a vezetői engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 65.
életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti azt, hogy ennek
birtokában vezethetünk is,



a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11" rovatban szerepel az adott
kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának időpontja, a 2013.
január 19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében év. hónap. nap, a 2013. január 19-én
vagy azt követően kiállított okmányok esetében nap hónap év dátum formátumban,



a személyazonosság igazolására: az okmány első fényképes oldalán a "4.b)" rovatban
szerepel az okmány lejáratának időpontja,



Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük érvényességének
lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

A figyelmeztető e-mailt három

alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat
napján kapják meg.
9. Fontos információ
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.
8. Jogorvoslati lehetőség
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.
10. Érvényességi idő


a vezetői engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 65.
életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti azt, hogy ennek
birtokában vezethetünk is.



a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11" rovatban szerepel az adott
kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának időpontja, a 2013.
január 19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében év. hónap. nap, a 2013. január 19-én
vagy azt követően kiállított okmányok esetében nap hónap év dátum formátumban



a személyazonosság igazolására: az okmány első fényképes oldalán a "4.b)" rovatban
szerepel az okmány lejáratának időpontja



Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük érvényességének
lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

A figyelmeztető e-mailt három

alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat
napján kapják meg.
11. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke


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



az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,



a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,



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

12. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány
Meghatalmazás (átvételhez)
13. Időpontfoglalás
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
14. 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

