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Budapest

Tisztélt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelké'zésekr ől sz'ólál 0/2014 . (II, 24.) OGY határozat 2 . 'tn'elléklet '
43 . pontjában foglaltak lneva,lósúlása ‘érdekében mellélceltol meg414 'ö'm- dr. Hiller István
(MSZP) országgyűlési képviselő'

	

indokolja a vezetői engedély kategória-érvényességének„M

x a születésihónaphoz és naphoz való kötését?” című, K/14124. számú, írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2Ó17 . március ,;
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Dr. Hiller István úr ré8z4r e
országgyűlési képviselő

Válasz dr. Hiller István (MSZP) K/14124 .
számú, ;, Mi indokolja a vezetői <engedély
kategória-érvényességének a születési
hónaphoz és naphoz való kötését?" címen
benyújtott íráSbeli . kérdésére

	 u;d á p .é S

Tisztelt Képvlségűrt:

Az Országgyű lésrő l szóló 22012, évi

	

törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mi
indokolja a vezetői engedély kategória-érvényességének a szii,leté,si hónaphoz és naphoz
való kötését?” címmel benyújtott, . K/14124. számú írásbeli kérdésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom .

A 2017. január. 1-jén Ilgályba lépett jogszabályi rendelkezések egységesen apolgár születés i
idejének hónapjával és napjával megegyez ően állapítják még a személyazonosító okmány és
az útiokmány érvényességi idejét Ezzel összhangban került sor a vezet ői engedélyek
érvényességi idején:ék – orvosi érVényességi időxí belül – á jogosult születésnapjával
megegyező megállapítására.

A módosítások eredményéképpen valamennyi, személyazonosításra is alkalmas okmán y
érvényességi ideje – a köntíyet& érdekében. – az ügyfelék születésnapján jár le ,
ezzel elősegítve az okütitnyök érvényességi idejénék ügyfélék általi nyomon, követhetöségét .

Budapest, 2017. március
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