Tájékoztató a háziorvosok és üzemorvosok
részére az Első Vezetői Engedély projekt kapcsán
A közúti gépjármű-vezetői engedély (a továbbiakban: vezetői engedély) automatikus hivatalbóli
igénylése és kiállítása érdekében elfogadásra került a 2019. évi CXVI. törvény (Egyszerűsítési törvény),
amely – többek között – tartalmazza a vezetői engedély hivatalbóli, automatikus döntéshozatal
keretében történő kiállítása, valamint meghosszabbítás és kategóriabővítés miatti cseréje érdekében
szükséges törvénymódosításokat, valamint ehhez kapcsolódóan megjelent a 326/2011. (XII. 28.) Korm.
rendeletet érintő végrehajtási rendeleti szabályozás módosítása is.
A vezetői engedély kiadására irányuló folyamat elektronizálásának kulcskérdése az ügyfél
azonosíthatósága, ezért első körben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) hatálya alá tartozó
személyek esetében lesz lehetőség a rendszertervben vázolt ügyintézésre, amely személyi kör a
2018-as statisztikai adatok szerint az új vezetői engedélyt igénylők több mint 98 %-át jelenti.
A koncepció lényege, hogy ha a vezetői engedély kiállításához, meghosszabbítása, vagy
kategóriabővítés miatti cseréjéhez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel fennáll, akkor a sikeres
járművezetői vizsgát, illetve meghosszabbításnál az egészségi alkalmassági vélemény megküldését
követően
hivatalból,
azonnal
bejegyzésre
kerüljön
a
vezetési
jogosultság
megszerzésének/meghosszabbításának és gyakorolhatóságának ténye a közúti közlekedési
nyilvántartásba, és automatikusan, külön kérelem benyújtása nélkül kiállításra kerüljön az első,
illetve a vezetési jogosultságot igazoló új vezetői engedély.
Meghosszabbítás esetén az ügyfélnek az egészségi alkalmassági vizsgálat elvégeztetésén kívül
elektronikusan, a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül meg kell tenni a vezetői engedély
kiállításához szükséges nyilatkozatokat, valamint, ha nem áll rendelkezésre a nyilvántartásban három
évnél nem régebbi arcképmása és aláírása, akkor új arckép és aláírás felvételezéséről is gondoskodnia
kell akár otthonról a videotechnológián keresztül történő egységes arcképmás- és aláírás felvételezés
szolgáltatáson keresztül. Amennyiben ezeket elektronikus úton nem tudja megtenni, úgy személyes
ügyintézés keretében, a kormányablaknál/okmányirodánál van lehetősége elintézni a vezető engedély
meghosszabbítását.
Lényeges, hogy meg kell hagyni emellett a személyes ügyintézés lehetőségét is az ügyfél számára
azokra az esetekre, amikor a vezetői engedély automatikus kiállítása, cseréje valamilyen ügyfél által
elhárítható akadályba ütközik, amennyiben ilyen ok az eljárás kapcsán azonosítható, tehát az ügyfél
úgy nyilatkozhasson, hogy nem kéri a vezetői engedély automatikus legyártását.
A vezetői engedély kiadásához, meghosszabbításához és a kategóriabővítéshez kapcsolódó orvosi
alkalmassági vizsgálatot háziorvos, vagy foglalkozás-egészségügyi orvos (a továbbiakban: üzemorvos)
végezhet. Jogszabály alapján bizonyos esetekben szakértői bizottság jár el, illetve a Magyar
Honvédségnél rendvédelmi szerveknél, nemzetbiztonsági szolgálatoknál szolgálatot teljesítők, illetve
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vasúti dolgozók esetében jogszabály speciális szerveket jelöl ki. Az orvosi vizsgálat személyes
megjelenési kötelezettséghez kötött, és korcsoporttól függően díjköteles. Az orvosi alkalmassági
vizsgálat a KRESZ vizsga feltétele. Az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolást az orvos jelenleg
papír alapon állítja ki és adja át a jelentkező részére.
Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi CXVI. törvény tartalmazza az első vezetői engedély kiállításához kapcsolódó
egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeinek EESZT útján történő továbbításával kapcsolatos
törvényi szabályokat, amely alapján az orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye az EESZT útján kerül
továbbításra.
2021. 02. 01. napjától az egészségügyi alkalmassági vizsgálat lefolytatásáról szóló papír alapú igazolás
kiállítása mellett annak tartalmát elektronikus úton is meg kell küldeni a vezetői engedély-nyilvántartó
szerv (Belügyminisztérium) felé.
Az orvosi alkalmassági vizsgálatnak elektronikusan is rögzítésre kell kerülnie, ehhez a miniHIS
rendszert kell használni.
Minden olyan háziorvosnak és üzemorvosnak regisztrálnia kell a miniHIS rendszerbe, aki alkalmassági
vizsgálatot állít ki, majd a vizsgálatot követően az ott található űrlapot ki kell töltenie. Az űrlap
továbbítását követően a további folyamatok automatikusan zajlanak, az orvos egyéb beavatkozására
nincs szükség.
Az alkalmassági vizsgálat később visszavonható, amennyiben tévesen, vagy helytelen adattartalommal
került kiállításra.
Jelenleg az alkalmassági vizsgálat eredményét nyomtatásban is meg kell jeleníteni és az ügyfélnek
átadni.
A miniHIS rendszer használatához további segítséget a LINKre kattintva talál.

További kérdéseikkel támogatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

E-mail cím: helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu
Telefonszám munkaidőben (H-CS 8-16.30, P 8-14.00): 06-1-920-1050
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