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Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

˗ EGT  állam  hatósága  által  kiállított  külföldi  vezetői  engedély
cseréje esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatalok

˗ külföldi vezetői engedély honosítása és visszahonosítása esetén
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII.  Kerületi  Hivatala (1133
Budapest XIII., Visegrádi utca 110.)

Illetékesség

A valamely EGT állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére
irányuló  eljárás  bármely  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalnál  működő
okmányirodában  vagy  kormányablaknál  kérelmezhető.  A  kérelemre
induló eljárásokban országos az illetékesség (a kérelem bármely járási
hivatalban előterjeszthető, lakóhelytől függetlenül).

A  harmadik  ország  hatósága  által  kiállított  vezetői  engedély
honosításával és visszahonosításával kapcsolatos feladatok a Budapest
Főváros  Kormányhivatala  XIII.  Kerületi  Hivatala  (1133  Budapest  XIII.,
Visegrádi utca 110.) kizárólagos illetékességi körébe tartoznak.  (Időpont
egyeztetés a 1818-as telefonszámon)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
˗ személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
˗ külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát

igazoló okmány
˗ tanfolyammentes  vizsga  letételéről  szóló  vizsgaigazolás  (ha  a

hiteles  magyar  fordítást  követően  sem  állapítható  meg  a
járművezetési jogosultság tartalma)

Ügyintézéshez csatolandó iratok, okmányok:
˗ a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély és annak hiteles

fordítása
˗ egészségügyi  alkalmasságot  igazoló  orvosi  vélemény,

amennyiben  a  külföldi  vezetői  engedélyből  az  egészségi
alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar
jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér

˗ a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó
okirat

˗ a  vezetői  engedély  kiállítása  illetékének  megfizetését  tanúsító
igazolás

˗ pályaalkalmassági  igazolás,  amennyiben  hivatásos
gépkocsivezetőként kéri a cserét

˗ külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az
az ország, ahol a  vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az
1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Külföldi vezetői engedély cseréje esetén:
˗ Az eljárás illetéke általános esetben 4.000 forint.



˗ Az eljárás illetéke 1.500 forint, amennyiben:
o a kérelmező az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
o az  egészségügyi  hatóság  előírása  alapján  a  vezetői

engedély érvényessége 1 (egy) év, vagy annál rövidebb
időtartam.

Külföldi vezetői engedély honosítása esetén:
˗ A  harmadik  országban  kiállított  külföldi  vezetői  engedély

honosításának díja 6.200 forint.
˗ Amennyiben  tanfolyammentes  vizsga  letétele  szükséges,  úgy

annak  a  közlekedési  igazgatási  hatóság  által  történő
engedélyezéséért vizsgánként 4.500 forintigazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.

Ügyintézési
határidő

Az  okmány  elkészülésének  határideje (ügyintézési  határidő): 8
(nyolc) nap, ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás
tisztázott (sommás eljárás), teljes eljárásban 25 (huszonöt) nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Csak személyesen nyújtható be a kérelem 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

EGT  állam:  az  Európai  Unió  tagállama  és  az  Európai  Gazdasági
Térségről  szóló  megállapodásban  részes  más  állam,  továbbá  az  az
állam,  amelynek  állampolgára  az  Európai  Közösség  és  tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes  más  állam  között  létrejött  nemzetközi  szerződés  alapján  az
Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  megállapodásban  részes  állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik  ország:  az  EGT  államon,  valamint  az  Európai  Unió  és
harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT
állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok.

Vezetői engedélyt az a személy kaphat,
˗ aki  megfelel:  az  egészségi,  pályaalkalmassági,  képzési  és

vizsgáztatási előírásoknak
˗ akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van
˗ aki  közlekedésbiztonsági  szempontból  nem  minősül

járművezetésre alkalmatlannak, 
˗ aki  a  326/2011.  (XII.28.)  Korm.  rendeletben  meghatározott

feltételeknek megfelel.

A  más EGT-s  államban  kiállított  vezetői  engedély  vizsgakötelezettség
nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:
˗ járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában vagy

kormányablaknál személyesen, illetve
˗ postai úton.

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti.  Ebben az esetben be
kell  mutatni  az  írásbeli  Meghatalmazást  ezen  felül  a  régi  vezetői
engedélyt le kell adni.

Nyomtatvanyok/Meghatalmaz%C3%A1s.pdf


Lehetőség  van  SMS  vagy/és  e-mail  értesítés  kérésére  az  elkészült
vezetői  engedély  postára  adásának,  illetve  az  okmányirodába
(kormányablakba) érkezésének napjáról.

Az  illetéket  vagy  díjat  a  helyszínen  bankkártyával,  vagy  a  postán
készpénz-átutalási megbízással (csekkel) lehet megfizetni.
A kérelemhez az ügyintézés során, helyben készül fénykép, amiért külön
fizetni nem kell.

Az ügyintézés során kapott kérelemmel nem, csak az elkészült vezetői
engedéllyel lehet gépjárművet vezetni.

Érdemes tudni:
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.

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

A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az előírt orvosi
vizsgálaton  megállapított  egészségi  alkalmassági  időponton  belül úgy
kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az
ügyfél születési idejének hónapjával és napjával.

Kivétel  ez  alól:  az  orvosi  vizsgálaton  két  évet  meg  nem  haladóan
megállapított  egészségi  alkalmasság  esetén  a  vezetői  engedély
érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 1999. évi  LXXXIV. törvény a közúti  közlekedési  nyilvántartásról
(Kknyt.)

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
˗ 326/2011.  (XII.28.)  Korm.  rendelet  a  közúti  közlekedési

feladatokról,  a  közúti  közlekedési  okmányok  kiadásáról  és  a
visszavonásáról



˗ 86/1996.  (VI.  14.)  Korm.  rendelet  a  biztonsági  okmányok
védelmének rendjéről

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

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

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján

Általános információk vezetői engedély ügyintézéshez  .  
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