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Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség
Országos.  (A  kérelem  bármely  járási  hivatalban  előterjeszthető,
lakóhelytől függetlenül).

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

˗ a személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
˗ a  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány

(lakcímigazolvány)
˗ külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát

igazoló okmány
˗ amennyiben  az  ügyben  meghatalmazott  jár  el,  a  képviseleti

jogosultságát igazoló meghatalmazás eredeti példánya
˗ magyar vezetői engedély
˗ nemzetközi  vezetői  engedélyt  olyan  (külföldi)  vezetői  engedély

alapján  is  ki  lehet  adni,  amelyet  Magyarország,  mint  a  Bécsi
Közúti Közlekedési Egyezményt aláíró szerződő fél elismer. 

Ügyintézéshez csatolandó iratok, okmányok:

˗ 2 (kettő) db, a vonatkozó szabványoknak megfelelő, fotópapírra
nyomtatott igazolványkép

˗ a  nemzetközi  vezetői  engedély  kiállítása  díjának  megfizetését
tanúsító igazolás

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2.300 forint.

Ügyintézési
határidő

Az  okmány  elkészülésének  határideje (ügyintézési  határidő): az
automatikus  ügyintézés  során  24  (huszonnégy)  óra,  de  személyes
ügyintézés  során  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az
ügyintézés.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

˗ személyesen, vagy

˗ meghatalmazott útján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítás alapjául szolgáló nemzeti
vezetői engedéllyel együtt érvényes.

A  nemzetközi  vezetői  engedély  érvényességi  ideje  a  vezetői
engedélyben  feltüntetett  egészségi  érvényességi  idő,  de  legfeljebb  a
nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.

Amennyiben  a  kérelmező  már  rendelkezett  nemzetközi  vezetői



engedéllyel, és újat szeretne igényelni, abban az esetben szükséges a
korábban kiadott nemzetközi vezetői engedély leadása.

Az  igazgatási  szolgáltatási  díjat  a  helyszínen  bankkártyával,  vagy  a
postán készpénz-átutalási megbízással (csekkel) lehet megfizetni.

Az ügyfélnek a kérelemhez mellékelnie kell  két  darab igazolványképet
méretre vágva.

A nemzetközi vezetői engedély a kérelem benyújtását követően azonnal,
helyben elkészül.

Érdemes tudni:
Külföldre  utazás  előtt  célszerű  az  illetékes  ország  külképviseletének
megkeresése  a  magyar  vezetői  engedéllyel,  illetve  az  az  alapján
kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában.

˗ A  vezetői  engedély  külföldön  vezetési  jogosultság  igazolására
alkalmas  azokban  az  országokban,  ahol  a  magyar  vezetői
engedélyt  elismerik,  személyazonosság  igazolására  belföldön,
nemzeti szabályaink szerint alkalmas.

˗ A  magyar  vezetői  engedélyt  vezetési  jogosultság  igazolására
elismerik  az  EGT  tagállamaiban,  a  Bécsi  Közúti  Közlekedési
Egyezményhez  csatlakozott  országokban,  továbbá  bilaterális
egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.

˗ Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az
érvényes  magyar  vezetői  engedély  valamely  külföldi  államban
járművezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély
szükséges.

˗ „B”  kategóriára  érvényes  nemzetközi  vezetői  engedély  a
gépjárművezető  részére  18.  életévének  betöltését  követően
állítható ki.

˗ A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") valamint az „AM”
nemzetközi  kategóriára  nemzetközi  vezetői  engedély  nem
érvényesíthető.

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

Nyomtatvanyok/Meghatalmaz%C3%A1s.pdf
http://www.njt.hu/


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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