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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő kifogásolja az egyes
belügyi
tárgyú
kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2016. (XII. 16.)
Korm. rendeletet – amely többek között
módosította a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról,
a
közúti
közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
vezetői engedély érvényességi idejére
vonatkozó rendelkezéseit – amely alapján
az utóbbi kormányrendelet 29. § (3)
bekezdése szerint „A vezetői engedély
kiállítása során annak érvényességét az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamon
belül – a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével –
úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja
és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének
hónapjával és napjával.”

lezárt

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a vezetői engedély érvényességével
kapcsolatos közérdekű bejelentést megvizsgálta, és az alábbiakról adott tájékoztatást.
A Kormány bürokráciacsökkentő programjának keretében felülvizsgálta a
személyazonosításra alkalmas okmányok érvényességi idejének hatályos szabályozását és
az ezzel összefüggő jogalkalmazói gyakorlatot. Ez utóbbi vizsgálata során világossá vált,
hogy az okmányok érvényesítését az érvényességi idő jelentős túllépésével kezdeményező
ügyfelek mulasztásuk okát elsősorban a lejárati idő figyelemmel kísérésének hiányával,
illetőleg a lejárati dátum elfelejtésével indokolták. A probléma kezelésére kidolgozott
jogszabály módosítás következtében 2017. január 1-jétől a vezetői engedélyek
érvényességi idejét főszabály szerint úgy kell megállapítani, hogy a lejáratának hónapja és
napja – az okmány kiállításához szükséges egészségi alkalmasság határidején belül –
megegyezzen az okmány jogosultja születési dátumának hónapjával és napjával.
A jogszabály által megállapított érvényességi idő az orvos által megállapított
egészségügyi alkalmassági időt – a születésnapra tekintettel – lerövidítheti. A születési
dátumhoz igazításra vonatkozó szabályt azonban nem kell alkalmazni abban az esetben,
ha a járművezető egészségi alkalmasságát a vizsgálatot végző orvos 2 évet meg nem
haladó időtartamban állapítja meg. Ebben az esetben a vezetői engedély érvényessége az
egészségi alkalmassági vizsgálaton megállapított időponttal megegyezik.
A módosítás célja az volt, hogy a polgárok részére követhetővé váljon a vezetői
engedély érvényességi idejének lejárta azáltal, hogy a születési dátumhoz került igazításra
az okmány érvényességi ideje.
A kormányzati döntés szerint a vezetői engedély érvényességi idejéhez hasonló
módon a személyi igazolvány és az útlevél érvényességi ideje is az ügyfél születésnapjához
igazodik.

