
 
Kitöltési útmutató 

 
 

1. pont: Ennél a pontnál nyilatkozhat arról, hogy megtagadja-e az automatikus okmánykiállítási eljárás hivatalbóli lefolytatását. 

Amennyiben megtagadja ezen lehetőség igénybevételét, akkor jelölje meg a „NEM” választ, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy 

ebben az esetben a vezetői engedélye kiállítására irányuló automatikus eljárás nem indul meg, az okmánykiállítási eljárás iránt 

személyesen kell kérelmet benyújtania bármely kormányablakban/okmányirodában, amely az első vezetői engedély kiállítása 

kivételével illetékköteles. Az automatikus okmánykiállítási eljárást megtagadó nyilatkozatát az adatkezelési időn belül 

megváltoztathatja, további információkért kérjük keresse fel a www.magyarorszag.hu weboldalt, vagy hívja a 1818 Kormányzati 

Ügyfélvonalat. 

2. pont: Amennyiben nem rendelkezik más államban kiállított érvényes vezetői engedéllyel, azaz az állítás igaz Önre, akkor az 

„IGEN” választ jelölje meg. Ellenkező esetben (rendelkezik érvényes, más államban kiállított vezetői engedéllyel) jelölje meg a 

„NEM” választ. 

3. pont: Amennyiben a szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, azaz az állítás igaz Önre, akkor az „IGEN” választ jelölje 

meg. Ellenkező esetben jelölje meg a „NEM” választ.  
Szokásos tartózkodási hely: 

1) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és 
foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan 
személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint 
2) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, 
és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási 
helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. 
Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él 
valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely 
áthelyezését. 

4. pont: Amennyiben nem áll fenn Önnel szemben közlekedésbiztonsági alkalmasságot kizáró ok, azaz az állítás igaz Önre, akkor az 

„IGEN” választ jelölje meg. Ellenkező esetben jelölje meg a „NEM” választ. 

5. pont: Az okmányátvétel helyének megadása kötelező, kérjük válasszon egy lehetőséget. Amennyiben településszintű lakóhellyel 

rendelkezik, – tehát a lakóhelyeként kizárólag a település neve van meghatározva további címadatok (pl. utca, házszám) nélkül – és 

átvétel módjaként a lakóhelyre postázást választja, akkor az okmány a lakóhely szerint illetékes kormányablakban/okmányirodában 

vehető át, mivel a településszintű lakóhelyre történő postázására a hiányos címadatok miatt nincs lehetőség. Amennyiben „egyéb 

belföldi postacímet” ad meg, kérjük töltse ki a címmezők mindegyikét, a Címzett mezőben kérjük feltüntetni annak a személynek, 

illetve intézménynek, szerveztek (pl. iskola, kollégium, cégnév) a megnevezését, ahol a címzett személy elérhető (borítékra kerülő 

címzetti adat kiegészítése). Postafiók cím, vagy külföldi cím nem adható meg. 

6. pont: Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyilatkozattétel során megadhatja az e-mail címét, illetve SMS fogadására képes telefonszámát 

annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesíthesse Önt a következő esetekben: 
    - ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat még 
hiányzik, 
    - ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési jogosultsága,  
   - ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni, 
    - ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során elkészült a vezetői engedélye, és az átvehető, vagy postázásra került, 
    - ha az automatikus okmánykiállítási eljárásban átvett okmánya érvényesítésre került. 
E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a fenti értesítéseket a hatóság nem tudja 

megküldeni az Ön számára. Az e-mail cím, és a telefonszám adatok kezelése kizárólag az értesítések kiküldése céljából történik az 

engedély-nyilvántartásban. 

 

Fontos! 

Amennyiben Ön automatikus hivatalbóli okmánykiállítást igényelt, a vezetési jogosultság bejegyzéséhez szükséges minden feltételt 

teljesített és ezt követően 15 napon belül nem érkezik meg a vezetői engedélye, kérjük tájékozódjon bármely kormányablaknál, illetve 

okmányirodában. A vezetési jogosultság bejegyzéséhez szükséges feltételekről, valamint az Ön által igényelt automatikus hivatalbóli 

okmánykiállítási ügye állapotáról a www.magyarorszag.hu weboldalon a „Vezetési jogosultság megszerzése életút” szolgáltatáson 

keresztül is tájékozódhat, vagy hívja a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat. 


