
Vezetési jogosultság szünetelésének hivatalból történő elrendelése és járművezetésre
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Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

- Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda
illetékes,  amely  járási  hivatal  illetékességi  területén  az  ügyfél
lakóhelye,  ennek  hiányában  tartózkodási  helye  (székhelye,
telephelye)  van.  Amennyiben  a  járási  hivatal  illetékességi
területén több kormányablak  vagy okmányiroda  is  működik,  az
eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében
meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

- Ha az eljárás alá vont személynek nincs magyarországi lakcíme,
a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelését és a vezetői
engedély visszavonását, valamint annak nyilvántartásba vételét a
cselekmény  elkövetési  helye  szerint  illetékes  közlekedési
igazgatási hatóság végzi.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Személyes megjelenés esetén  
- az ügyben hozott  döntésben (határozat,  végzés) meghatározott

okmány leadása
-  ügyfél-azonosító okmány

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes
A fellebbezési eljárás illetéke: 5.000.-Ft

Ügyintézési
határidő

25 nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Az  eljárás  hivatalból  indul  az  eljáró  hatóság  (rendőrség,  bíróság,
szabálysértési hatóság) értesítése alapján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A közlekedési igazgatási hatóság (járási hivatal) a vezetési jogosultság
szünetelésének  elrendelésével  korlátozza  a  közúti  közlekedésben
járművezető járművezetőként történő részvételét annak, aki

a) megalapozottan gyanúsítható azzal,  hogy  közúti  veszélyeztetés
[a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  (a
továbbiakban:  Btk.)  234.  §],  közúti  baleset  során  maradandó
fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos
tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása [Btk. 235.
§ (2) bekezdés], járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), illetve
járművezetés  bódult  állapotban  (Btk.  237.  §)  bűncselekményt
követett el, továbbá, ha gyanú van arra, hogy a vezetői engedély
hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek,

b) a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy
c) aki  az  egészségi,  pályaalkalmassági,  képzési  és  vizsgáztatási

előírásoknak  nem  felel  meg,  illetve  járművezetésre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan, vagy
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d) akinek  a  vezetői  engedélyét  a  közúti  közlekedési  előéleti
pontrendszerről  szóló  törvényben  foglaltak  szerint,  az  abban
meghatározott ponthatár elérése vagy meghaladása miatt vissza
kell vonni.

A  vezetési  jogosultság  szünetelése  a  bíróság  vagy  szabálysértési
hatóság  határozata  alapján  járműkategóriába,  kombinált  kategóriába,
járműfajtába tartozó járművezetésre is kiterjedhet.

A vezetési jogosultság szüneteltetése azt jelenti, hogy ez idő alatt nem
vezethet járművet az érintett és – ha eddig nem volt vezetői engedélye –
az  eltiltás  ideje  alatt  nem  is  szerezhet.  A  vezetési  jogosultság
szünetelését alakszerű határozatban rendeli el a közlekedési igazgatási
hatóság. A vezetési jogosultság szünetelése az esetek többségében a
vezetői  engedély visszavonásával  jár,  azonban előfordulhat  a vezetési
jogosultság szünetelésének elrendelése az okmány visszavonása nélkül
abban az esetben, ha vezetési jogosultsággal nem rendelkező személyt
tiltanak el  a járművezetéstől,  illetve,  ha a járművezetéstől  eltiltás csak
meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki.

A  vezetési  jogosultság  az  eltiltással  érintett  kategóriára,  kombinált
kategóriára  vonatkozó  vezetési  jogosultság  szünetelésének
elrendeléséről,  annak  nyilvántartásba  vételéről,  a  vezetői  engedély
visszavonásáról,  valamint  a  külföldi  hatóság  által  kiállított  vezetői
engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság dönt.

A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a
közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  törvény rendelkezései szerint
utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek,

a) akit  a  bíróság  vagy  a  szabálysértési  hatóság  közlekedési
szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve

b) akit  a  bíróság  közlekedési  bűncselekmény  elkövetése  miatt  a
járművezetéstől eltiltott, továbbá

c) akinek  vezetői  engedélyét  a  közúti  közlekedési  előéleti
pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett
személy  igazolja,  hogy  az  utánképzésen  részt  vett.  Az  utánképzésen
nem  kell  részt  vennie  a  járművezetőnek,  ha  az  eltiltás  csak
járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki,  és az a vezetői  engedély
visszavonásával nem jár.

Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha
d) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az

a vezetői engedély visszavonásával nem jár;
e) a  vezetői  engedélyét  az  eljáró  hatóság  kizárólag,  a  közúti

közlekedési  előéleti  pontrendszerről  szóló  2000.  évi  CXXVIII.
törvény  végrehajtásáról  szóló  kormányrendeletben  a
közigazgatási  bírsággal  sújtandó  jogsértéshez  tartozó  9  pont
megállapítására alapozottan vonta vissza.

A  vezetési  jogosultság  szünetelésének  elrendelésére  okot  adó
körülményről  az  eljáró  hatóság  értesíti  az  engedély  jogosítottjának



lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot. A közlekedési
igazgatási  hatóság  a  vezetési  jogosultság  szüneteléséről  határozatot
hoz. A határozatot a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére
okot adó körülmény tudomására jutásától számított 21 napon belül kell
meghozni,  a  határozat  meghozatalával  egyidejűleg  a  vezetési
jogosultság  szünetelésének  tényét  a  közlekedési  igazgatási  hatóság
nyilvántartásba veszi.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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

˗ 1988. évi I törvény a közúti közlekedésről (Kt.)
˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról

(Ákr.) 
˗ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
˗ 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

˗ 66/2015.  (III.30.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési  szakemberek  képzésének  és  vizsgáztatásának
részletes szabályairól

- 513/2017  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  a  közúti  közlekedési
nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

 A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

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

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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