Hasznos (és érdekes) tudnivalók a vezetői engedélyről
A világon az első jogosítványt Carl Benz, a benzinüzemű motorral meghajtott automobil
feltalálója kapta meg 1888-ban a badeni nagyhercegtől. Erre akkor még nem
közlekedésbiztonsági okokból volt szükség, hanem mert a polgárokat zavarta a jármű által
keltett zaj és egyre fenyegetőbben léptek fel a járműtulajdonos Benz ellen.
Magyarországon 1895-ben jelentek meg az első automobilok, ezek vezetéséhez akkor még
nem kellett jogosítvány – az autózás egyébként is a felső tízezer szűk körének szórakozása
volt. Ennek nyomát őrzi a ma is használatos úrvezető kifejezés. Mivel a lovaskocsit hajtókat
és állataikat is zavarták ezek a zajos szerkezetek, a hatóságok – engedve itthon is a
tiltakozásoknak – 1901-től sikeres gépjárművezetői vizsga letételéhez kötötték az autóvezetés
jogát. Hazánkban 1912-ben kezdődött az államilag szervezett, kötelező gépjárművezetőképzés, amivel egy évvel még az USÁ-t is megelőztük.
2001. január 1-jétől kerültek kibocsátásra a kártyaformátumú vezetői engedélyek, 2004 nyara
óta az unós mintának megfelelő jogosítványok kerülnek kiállításra. Az Unió célja, hogy
egymáshoz közelítse a tagállamokat, és az azokon belül is létező közel 110 féle okmány
egységes arculatot kapjon. 2013 eleje óta ennek a harmonizációnak köszönhetően a vezetői
engedély hátoldalán is visszafelé (NN.HH.ÉÉ) vannak feltüntetve a dátumok, így az orvosi
alkalmasság érvényességi ideje is.
A vezetői engedély hátoldalán, a
9-es rovatban a kategóriák ábrával
vannak jelölve, a 10-es rovatban a
kategória megszerzésének
időpontja van feltüntetve a 11-es
rovatban az orvosi érvényesség
végdátuma szerepel, ameddig a
háziorvos a vezetésre való
jogosultság időtartamát
megállapította, tehát ez a dátum
mutatja a jogosítvány, mint
vezetésre jogosító okmány
érvényességi idejét. Ezt
természetesen nemcsak az
egészségügyi állapot, hanem a jogszabályban meghatározott intervallum is befolyásolja. (A
közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.)
NM rendelet alapján.)

2013. január 19. után, a harmadik
jogosítvány irányelv (2006/126/EK
irányelv) életbe lépése után kiadott
vezetői engedély hátoldalán az
érvényességi idő feltüntetésének
formátuma: NN.HH.ÉÉ
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2013. január 19 előtt kiadott vezetői
engedély érvényességi ideje: 11-es
oszlop (ÉÉ.HH.NN)
Jelen esetben pl. B kategória esetén:
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A vezetői engedély első oldalán feltüntetett érvényességi idő nem minden esetben egyezik
meg a hátoldalon, a 11. rovatban feltüntetett időponttal. Az első oldalon levő érvényességi idő
10 év is lehet, mivel a vezetői
engedély lakcímkártyával együtt
Magyarország területén személyi
azonosításra alkalmas okmányként
is használható. Az ügyfél kérelmére
a vezetői engedély cseréje során
lehetőség nyílik arra, hogy az első
oldalon lévő érvényességi idő az
említett 10 év legyen, vagy a másik
oldalon a 11-es rovatban feltüntetett
orvosi érvényesség idejével azonos
időpont szerepeljen a vezetői
engedély első oldalán is. Tehát az
első oldalon feltüntetett dátum (4 (b)
pont ÉÉÉÉ.HH.NN) a kártyának mint személyazonosításra alkalmas okmánynak az
érvényességét jelöli. Fontos tudni, hogy a vezetői engedély külföldre úti okmányként (útlevél)
nem használható.
Korábban a vezetői engedély cseréjével egyidejűleg új GKI (Gépjárművezetői képesítési
igazolvány) kártya igénylésére is kellett költenie a fuvarozónak ill. gépkocsivezetőnek, mivel
a vezetői engedély azonosítószámát is fel kellett tüntetni a GKI kártya „5a” rovatánál. Az év
első harmadában történő jogszabályváltozásokat követően erre már nem kell a sofőröknek
költenie, mert a vezetői engedélyen is fel lehet tüntetni a GKI kártya érvényességét.
Hasznos linkek, jogszabályok elérhetősége:
http://www.jogsipont.hu/kategoriak.html
http://net.jogtar.hu
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

