
 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY 

 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozó  

megkülönböztető jelzés engedélyezéssel összefüggő információk 

 

 

A jogszabályi háttér  

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

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.); 

 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi tv.); 

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.); 

 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).  

 

A megkülönböztető jelzés felszerelésére irányuló I. fokú közigazgatási hatósági eljárások 

2021. január 1-jétől illetékmentesek, ezért az alap eljárásban illeték megfizetése, valamint az 

illetékmentességre történő nyilatkozat csatolása szükségtelen. 

 

Az IRM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján megkülönböztető jelzést adó készülék 

felszereléséhez hatósági engedély 

e) a nemzetbiztonsági szolgálatok, 

f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek, 

g) - a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével - a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület, 

h) az 1. § c) pont cb) alpontja és a 3. § (1) bekezdés i) pontja alá nem tartozó, a Magyar 

Honvédség, 

i) a Legfőbb Ügyészség, 

j) 

által üzemben tartott gépjárművekre adható. 

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül megkülönböztető jelzést adó készülék 

felszereléséhez szükséges hatósági engedély adható a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát 

külön jogszabály alapján végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművekre. 

 

A jelzés engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárást az IRM rendelet 4. § (1) 

bekezdés e), f), g), h), i), valamint (1a) bekezdésben foglalt szervezetek esetén az Országos 

Rendőr-főkapitányság folytatja le. Az eljárás kezdeményezéséhez kiválasztott RI-0301 űrlap 

címzett hatóság részében az Országos Rendőr-főkapitányságot kell kiválasztani. 
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Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk: 

 

A Rendőrség az E-ügyintézési tv.-ben foglaltaknak megfelelően 2018. január 1-től biztosítja 

ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét a rendőrségi felületről letölthető 

űrlapok segítségével.  

Az űrlapokhoz kapcsolódó tájékoztatók https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-

tajekoztatasok linken az Igazgatásrendészeti szakterület kiválasztásával érthetők el. 

A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel 

kapcsolatos szabályokat a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus 

ügyintézési szolgáltatási szabályzata (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) tartalmazza, 

amely a rendőrség hivatalos honlapján az „e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok” 

menüpontban, a https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok?szabalyzatok 

linken érhető el. 

A Rendőrség a feladat- és hatáskörébe tartozó, megkülönböztető és figyelmeztető jelzés 

engedélyezésére irányuló ügyekben biztosította az elektronikus ügyintézést. Az E-ügyintézési 

tv. 9. § (1) bekezdése értelmében – figyelemmel a 2. § (1) bekezdésre – 2018. január 1-jétől 

elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek az általuk kezdeményezett 

megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére 

irányuló hatósági ügyekben, ez azt jelenti, hogy kizárólag cégkapun keresztül nyújthatnak be 

kérelmet az elbírálásra illetékes hatósághoz.  

A gazdálkodó szervezetek kötelező cégkapus regisztrációját az R. 89-91. §-a határozza meg. 

Az R. 89. § (2) - (3) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt 

a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.  

 

A szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél felhatalmazott 

természetes személyt (a továbbiakban: cégkapumegbízott) regisztrálja, az adott gazdálkodó 

szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további 

felhasználók regisztrációját a cégkapumegbízott végzi. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozó eljárásokban a társhatóságok hivatali 

kapuról (Nova Szeüsz), a létesítményi tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek cégkapuról 

indíthatnak közigazgatási eljárást.  

 

Az ügyintézés folyamatáról a Rendőrség https://ugyintezes.police.hu honlapján 

tájékozódhatnak. A kérelem a fent megjelölt honlap igazgatásrendészet ügyintézési típus, 

közlekedés-igazgatási eljáráscsoporton belül letölthető RI-0301 inNova űrlapon nyújtható be. 

A kérelemhez az R. 1. melléklete alapján csatolható többek között pdf., docx., xlsx., jpg, 

formátumú melléklet, amelynek méretkorlátja jelenleg 10 MB dokumentumonként.  

 

A benyújtott kérelemben 2-3 mondattal szükséges a gépjárművel ellátni kívánt feladatot leírni, 

amelyben a jogszabályokra hivatkozás, azokból történő idézés szükségtelen.  

Meg kell jelölni a „megkülönböztető jelzés jellegét” (mobil vagy stabil) és az ehhez kapcsolódó 

„tevékenység ellátását” (alkalomszerű,  vagy állandó jellegű és kizárólag).  

https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok
https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok
https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok?szabalyzatok
https://ugyintezes.police.hu/
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A mobil megkülönböztető jelzés  esetén a tevékenység ellátása alkalomszerű, a stabil 

megkülönböztető jelzés esetében pedig állandó jellegű és kizárólagos. Ez azt jelenti, hogy a 

mozgatható üzemmódú megkülönböztető jelzés, valamint a felirat eltávolítása esetén a 

gépjármű más célokra is használható. A rögzített üzemmódú jelzéssel felszerelt és feliratokkal 

ellátott gépjármű csak az engedélyben meghatározott feladatokra használható. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányságnál indítható eljárásokban a társszervek  

1. az illetékes parancsnok által jóváhagyott kérelemmel  

2. mellékletekkel  

hivatali kapun (Nova Szeüsz) keresztül kezdeményezhetnek eljárás. A kérelemben az ellátni 

kívánt feladatot, a jelzés típusát, valamint a jelzés használat bejelentésének helyét meg kell 

jelölni.  

 

Az önkéntes tűzoltó egyesület esetében a szervezet önálló ügyintézésre jogosult tagja (pl. 

elnök), vagy meghatalmazottja az egyesület cégkapujáról nyújthat be kérelmet. Az ügyintézésre 

megbízott más személy meghatalmazás csatolásával kezdeményezhet közigazgatási hatósági 

eljárást. 

 

Az egyesület az első engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelemhez az alábbi 

mellékleteket csatolja:  

 

1. a megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okirat 

(alapszabály), 

2. az egyesület bejegyzését igazoló törvényszéki kivonat, vagy végzés, 

3. hivatásos katasztrófavédelmi szervvel megkötött érvényes együttműködési megállapodás, 

4. a gépjármű tételes málhalistája, 

5. fénykép a gépjárműről (elöl nézetből oly módon, hogy látható legyen a rendszám, a jelzés, 

valamint a járművön lévő felirat), 

6. amennyiben az egyesület rendelkezésére áll a jármű műszaki adatlapja (megjegyzés 

rovatban 153 kód megkülönböztető jelzéssel szerelve) vagy a műszaki vizsgálati 

bizonyítványa a minősítő lappal együtt, 

7. szükség esetén meghatalmazás.  

 

A kérelemben meg kell jelölni a jelzés használat bejelentésének helyét, a jelzés típusát, valamint 

a feliratot. A felirat vonatkozásában a Tűzvédelemi tv. 39. § (3) bekezdésében foglaltak, 

valamint az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése az irányadó, amely szerint a tűzoltó egyesületek 

esetén az üzembentartó bejegyzett nevét kell a gépjárművön feliratként elhelyezni. Az 

egyesületek neve tükrözi a gépjárművel ellátni kívánt feladatot is, ezért az esetükben a 

feliratozást a jogszabály kedvezőbben határozza meg.  

Amennyiben a gépjárművön a felirat a kérelem benyújtásakor még nem került 

elhelyezésre, az a kérelem elbírálásának nem akadálya, azonban az ügydöntő határozatban 

a hatóság által elrendelt felirat elhelyezésére és a hatóság megjelölt időpontig történő 

tájékoztatására intézkedni szükséges. 

 „A használat bejelentésének helye” rublikában a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

műveletirányitási központját, vagy az együttműködési megállapodással érintett hivatásos 

tűzoltó parancsnokság ügyeletét szükséges szerepeltetni.  

 

A korábbi engedély megújítása, meghosszabbítása iránt benyújtott RI-0301 űrlaphoz az 

alábbi mellékletek csatolása szükséges: 
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1. az egyesület elnöke, valamint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

megbízottja által aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozat (1. melléklet),  

2. jármű műszaki adatlap, 

3. szükség esetén meghatalmazás. 

 

A benyújtott kérelemben 2-3 mondattal továbbra is szükséges a gépjárművel ellátni kívánt 

feladatot leírni, amelyben a jogszabályokra hivatkozás, azokból történő idézés szükségtelen.  

Amennyiben az egyesület vonatkozásában az alapszabályt, illetve az együttműködési 

megállapodást érintő változás következett be, annak csatolására intézkedni szükséges és erről a 

tényről a hatóságot az indokolásban érdemes tájékoztatni.  

 

A létesítményi tűzoltóság esetében a szervezet önálló ügyintézésre jogosult tagja 

(cégbejegyzés alapján), vagy az ügyintézésre megbízott más személy kezdeményezhet 

közigazgatási hatósági eljárást a szervezet cégkapujáról. 

 

A létesítményi tűzoltóságok a közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésekor a kérelemhez 

az alábbi mellékleteket csatolják: 

 

1. a megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okirat 

(létesítő határozat), 

2. fénykép a gépjárműről (elöl nézetből oly módon, hogy látható legyen a rendszám, a jelzés, 

valamint a járművön lévő felirat), 

3. amennyiben az egyesület rendelkezésére áll a jármű műszaki adatlap (megjegyzés rovatban 

153 kód megkülönböztető jelzéssel szerelve) vagy a műszaki vizsgálati bizonyítvány együtt 

a minősítő lappal, 

4. szükség esetén meghatalmazás.  

 

A kérelemben meg kell jelölni a jelzés használat bejelentésének helyét, a jelzés típusát, valamint 

a feliratot. A felirat vonatkozásában a Tűzvédelemi tv. 39. § (3) bekezdésében foglaltak, 

valamint az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése az irányadó, amely szerint a létesítményi 

tűzoltóság esetében az üzembentartó bejegyzett teljes, vagy rövidített nevét kell a gépjárművön 

feliratként elhelyezni. A létesítményi tűzoltóság az adott gyár, létesítmény területén belül látja 

el tevékenységét.  

A felirat hiánya a kérelem elbírálásának nem akadálya, azonban az ügydöntő határozatban a 

hatóság által elrendelt felirat elhelyezésére és a hatóság által megjelölt időpontig történő 

tájékoztatására intézkedni szükséges. 

„A használat bejelentésének helye” rublikában a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

műveletirányitási központját, vagy annak az objektumnak az ügyeletét kell szerepeltetni, ahol 

a tevékenységét ellátja. 

  

Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján a döntés nem hozható meg a tényállás 

tisztázása szükséges hiánypótlás, vagy más hatóság megkeresése útján. A megkereséssel egy 

időben az eljárási cselekményről az ügyfelet is tájékoztatni szükséges. Hiánypótlás esetén a 

végzésben fel kell tüntetni mindazt az iratot, amelynek pótlására az ügyfél az érdemi elbírálás 

érdekében köteles. Az iratok pótlására az RHIP-001 űrlapon van lehetőség, amely a 

https://ugyintezes.police.hu linken az igazgatásrendészet ügyintézési típus, Általános jellegű 

igazgatásrendészet eljáráscsoporton belül tölthető le. Például: 

 

https://okf2018-uj.rsoe.hu/application/uploads/documents/2007-12/105.doc
https://ugyintezes.police.hu/
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A határozat elektronikus úton a kapcsolattartás alapjául szolgáló elektronikus kézbesítési címre 

(hivatali kapu, ügyfélkapu, cégkapu) kerül megküldésre. A határozat letöltését követően a 

közlekedési igazgatási hatóságnál történő jogosultság bejegyeztetésére – a határozattal, a jármű 

műszaki adatlappal, valamint a forgalmi engedéllyel – intézkedni szükséges. Ennek 

elmulasztása a Korm. rendelet 5/A. § alapján az engedély visszavonását vonja maga után, 

valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 225. § (1) bekezdés szerinti közúti közlekedési igazgatási 

szabályok megsértése tényállás is megvalósul. 

 

Amennyiben az engedéllyel érintett tevékenység végzése megszűnik, vagy a gépjárművel 

kapcsolatos változás következik be (pl. eladás, forgalomból történő kivonás), az engedéllyel 

érintett szervezet a változásokat megelőzően az engedélyt kiadó hatóságnál köteles bejelenteni 

az ugyintezes.police.hu oldalon az igazgatásrendészet ügyintézési típus, közlekedés-igazgatási 

eljáráscsoporton belül elérhető RI-0302 inNova űrlapon. 

A hatóság a korábban kiadott és még érvényes engedélyt visszavonja, amely ténynek a 

közlekedési igazgatási hatóságnál történő bejelentésére szintén intézkedni szükséges. A 

változás bejelentésekor az űrlapon a címzett hatóságnál az engedélyt kiadó hatóságot, a 

hivatkozási számhoz a kiadott irat jobb sarkában a hitelesítő bélyegző alatt található ügyszámot 

kell beírni, például: 

 

 

https://ugyintezes.police.hu/
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Felhívom a figyelmet, hogy a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek (a jogosultsági és 

az engedélyköteles körbe tartozók esetében is) 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.  
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1 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

 

Alulírott,……………………………………….………….……………………………....mint a 

………………………………………………………………………….. megbízott képviselője 

a ………………… forgalmi rendszámú, ……………………..……………………….. típusú 

gépjármű megkülönböztető jelzést adó készülékkel történő felszerelése illetve annak további 

használata céljából, a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) által 

előírt engedély kiadásához az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1.  A gépjármű:* 

 tűzoltó gépjárműként rendszerbe állított, vagy 

………………………….……………...…………..-gépjárműként történő használata 

indokolt. 

 

2. Az üzemeltetés célja megfelel az IRM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott közérdekű 

feladatnak. 

 

3. A gépjármű műszaki, esztétikai állapota alapján alkalmas vonulásra és rendelkezik az IRM 

rendelet 6. § (1) bekezdés alapján meghatározott felirattal, melyek az alábbiak: 

………………….…………………………....elhelyezése: ………………………………….. 

…………………………………………….... elhelyezése: ………………………………….. 

…………………………………………….... elhelyezése: ………………………………….. 

 

4.  A gépjármű felszereltsége, kialakítása alapján alkalmas:* 

 tűzoltási, műszaki mentési feladatok, vagy 

 …………………………………………...……………….… feladatok ellátására. 

 

5. A gépjármű vonulása, illetve vonultatása közúti igénybevétellel jár, illetve járhat. 

 

6. A megkülönböztető jelzést adó készülék, a készülék elhelyezése megfelel a vonatkozó 

rendelkezéseknek. 

 

7. A megkülönböztető jelzést adó készülék:* 

 

  mozgatható üzemmódú (mobil), vagy 

  rögzített üzemmódú (stabil). 

 

8.  A kérelmező szervezet rendelkezésére áll(nak) olyan gépjárművezető(k), aki(k) a – IRM 

rendelet 8. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően – a gépjárművet a megkülönböztető 

jelzést adó készülék használata esetén is vezetheti(k). 

 

9. A kérelmező a megkülönböztető jelzés használatát – IRM rendelet 7. § (4) bekezdés alapján 

– a …………………..……………………………………. ügyeletére jelenti. 
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10. A kérelmező ismeri és betartja az IRM rendeletben meghatározott a megkülönböztető jelzés 

felszerelésére és használatára vonatkozó feltételeket. 

 

 

Kérelmező A katasztrófavédelmi szerv megbízottja 

  

A nyilatkozatban foglaltak a valóságnak 

megfelelnek, a közigazgatási hatósági 

eljárás kezdeményezését tudomásul 

veszem, azt támogatom. 

    

Dátum:   

 

 

Dátum:  

 

Név: 

 

Név: 

 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 

Bélyegző: 

 

Szervezeti bélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A választási lehetőségeknél a megfelelő -be tegyen x-et, vagy a megfelelőt húzza alá! 


