Bemutatkozik a vezetői engedély
A rózsaszín plasztikkártya, az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót
tölt be. Nem csak járművezetésre jogosít, hanem belföldön a
személyazonosságunkat is igazolhatjuk vele.
A vezetői engedély tíz évig igazolhatja a személyazonosságunkat, ugyanakkor
lehet, hogy vezetői engedélyként csak rövidebb ideig érvényes
Ki kaphat vezetői engedélyt?
Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel az egészségi, a
pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, közlekedésbiztonsági
szempontból nem minősül alkalmatlannak, valamint akinek a szokásos
tartózkodási helye Magyarország területén van. Nem magyar állampolgár is
kaphat vezetői engedélyt, amennyiben az engedély kiadását megelőző hat
hónapban Magyarországon tartózkodott.

Hol igényelhető vezetői engedély?
Vezetői engedély személyesen kérelmezhető bármely járási (fővárosi kerület)
hivatalnál működő okmányirodában vagy kormányablaknál. Az igénylésnél be
kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, ami
lehet személyazonosító igazolvány vagy útlevél. Be kell mutatni továbbá a
lakcímigazolványt, (külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely
országát igazoló okmányt), a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési hatóság
által kiállított vizsgaigazolást. Az ügyintézéshez csatolni kell az egészségügyi
alkalmassági véleményt, valamint a vezetői engedély kiállítása illetékének
megfizetését tanúsító igazolást. Az ügyintézési határidő 21 nap. Lehetőség van
SMS vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára
adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Költségek?
Az eljárás illetéke 4000 forint. Amennyiben a kérelmező az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi hatóság előírása alapján a
vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam, akkor 1500
forint illetéket kell fizetni.

Érvényességi idő?
A vezetési jogosultság igazolására az okmány hátoldalán a „11” rovat: az adott
kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának időpontjára
vonatkozik. Az orvosi alkalmasság dönti el, hogy a vezetői engedélyünk meddig
jogosít minket magára a vezetésre. Motorra vagy gépkocsira 40 éves korig 10,
60 éves korig 5, 70 éves korig 3, afölött 2 évig tart az érvényesség. A
személyazonosság igazolását az első oldalon a „4.b)” rovat melletti dátum jelzi.
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító
okmánnyal, miközben járművet vezet, 45 ezer forintos helyszíni- vagy 90 ezres
pénzbírságra számíthat.
Tudta-e, hogy… ?
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.
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