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A megkülönböztető jelzéssel összefüggő információk 

 

 

A jogszabályi háttér  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.); 

 a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával 

és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és 

eltérő szabályokról szóló a 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet);  

 a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 

szabályairól szóló a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet).  

 

Az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés alapján nem kell hatósági engedély a megkülönböztető 

jelzést adó készülék felszereléséhez 

a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi 

betegellátást végző gépjárműveire, 

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású 

létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal rendészeti feladatai keretében végzett közvetlen helyszíni beavatkozásra 

rendszeresített (vonuló), valamint a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására 

kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített, továbbá a 

Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ rendészeti feladatokat ellátó járműveire, 

c) a Rendőrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, kísérésére, 

biztosítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti, felderítési és objektumvédelmi 

tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveire, 

d) a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnöke 

hivatali gépjárművére, 

e) a katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben a KKB elnöke által kijelölt 

szervezetek azon gépjárműveire, amelyeket a meghatározott feladat ellátására közvetlenül 

használnak, 

f) a bányamentő szolgálatok gépjárműire, 

g) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium 1. § cb) alpontjában meghatározott közérdekű feladatok ellátására 

rendszeresített gépjárműveire, 

h) a Kormány által kijelölt országos illetékességgel közúti közlekedési hatósági ellenőrzést 

végző közlekedési hatóság meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez 

kötött belföldi vagy nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás, valamint az útdíjköteles 

útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok 

ellenőrzésére rendszeresített gépjárműveire, 

i) a Magyar Honvédség speciális tűzszerész feladatot ellátó szervezeti egysége részére 

rendszeresített gépjárműveire, 

j) a gyorsforgalmi út kezelője által az út biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele érdekében 

rendszeresített járművére, 
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k) a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálati ágának 

ka) közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített, valamint 

kb) azonnali helyszíni rendőri intézkedést igénylő feladatok végrehajtása céljából használt 

gépjárműveire, 

l) a Rendőrség által a bűncselekmények helyszínén elsődleges intézkedések megtételére, 

továbbá a tűzszerész szolgálat feladatainak ellátására üzemben tartott gépjárművekre, 

m) az Országgyűlési Őrség által jogszabályban meghatározott, védett személyek szállítására, 

kísérésére, biztosítására, valamint létesítménybiztosítási, tűzoltási és tűzbiztonsági 

tevékenysége ellátásához rendszeresített gépjárműveire. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül nem kell hatósági engedély a 

megkülönböztető fényjelzést adó készülék felszereléséhez, a védett személyeket szállító és azt 

kísérő, zárt csoportban közlekedő (közrefogott) gépjárművekre. Az e feladatra is rendszeresen 

használt gépjárművekben a megkülönböztető fényjelzést adó készülék engedély nélkül 

tárolható. 

 

Az IRM rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontja alapján az a), b), c), d), f), i), j), k), l), m) pontban 

jelzett szervezetek esetén a megkülönböztető jelzés felszerelésének a bejegyzésre okot adó 

körülménytől számított 15 napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a 

járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére azonban intézkedni 

szükséges.  

A kormányablaknál történő bejegyzéshez szükséges, jogosultságot igazoló iratok 

vonatkozásában információval nem rendelkezünk. 

 

Az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés e), g), h) pontban szereplő szervezetek által üzemeltetett 

gépjárművek esetében nincs szükség a közlekedési igazgatási hatóság bejegyzésére a 

megkülönböztető jelzés felszereléséhez és használatához. Ugyanez vonatkozik a 3. § (2) 

bekezdésben foglalt védett személyeket szállító és azt kísérő, zárt csoportban közlekedő 

(közrefogott) gépjárművekre. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek többlet 

jogosultsággal rendelkeznek (jogosultság a jelzés felszerelésére és használatára, valamint 

mentesség az autópálya díj megfizetése alól), ezért esetükben az éves műszaki megvizsgálástól 

nem lehet eltekinteni.  
 


