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A figyelmeztető jelzés engedélyeztetésével  

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. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési 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 figyelmeztető jelzés felszerelésére irányuló I. fokú közigazgatási hatósági eljárások 2021. 

január 1-jétől illetékmentesek. 

 

Az IRM rendelet 10. § (1) bekezdés alapján figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére 

hatósági engedély kell 
a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy 

szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő, 

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen 

végző, valamint 

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen 

használt, 

d) a pénz- és értékszállítást - személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi 

szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett - rendszeresen végző, 

e) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 

biztonsági okmányok szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, 

biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző járműre adható, ha a jármű üzemeltetési 

célja azt indokolja. 

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére engedély csak az (1) bekezdésben 

meghatározott célból üzemeltetett jármű üzembentartója részére adható. 

A fenti tevékenységeket az engedélyezési eljárásban a gazdálkodó szervezetnél a 

cégjegyzékben szereplő, az egységes ágazati osztályozási rendszerbe (TEÁOR), az egyéni 

vállalkozónál az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékbe (ÖVTJ) történő besorolás igazolja. 

A TEÁOR, illetve ÖVTJ-be történő besorolás mutatja meg az üzletszerűen végzett 

gazdasági tevékenységet. A TEÁOR 4, míg az egyéni vállalkozók csoportosítása 6 

számjegyű és az utolsó két szám utal a tevékenységre.  
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A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély az IRM rendelet 11. §-a 

alapján három évre adható, ha a jármű műszaki érvényességi ideje ennél hosszabb, a jogosultság 

időtartamát azzal megegyezően kell megállapítani.  

Az engedélyezés feltétele, hogy a gépjármű a kérelem benyújtásakor rendelkezzen műszaki 

érvényességi idővel függetlenül a lejárat időtartamától és ugyanez szükséges a közúti 

forgalomban történő részvétel során is. A figyelmeztető jelzéssel felszerelt járművek többlet 

jogosultsággal rendelkeznek, szolgáltató tevékenységet látnak el, ezért a járművek időszakos 

műszaki megvizsgálásától nem lehet eltekinteni.  

 

A járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket e rendeletben, az engedélyben foglalt 

feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet 

működtetni, vagyis kizárólag a feladat végrehajtásának idejére. A feladat végrehajtását 

követően a mozgatható üzemmódú figyelmeztető jelzést a gépjárműről el kell távolítani, 

a stabil jelzés működtetését meg kell szüntetni.   

 

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 érhetők 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 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 – egyéni vállalkozók ügyfélkapun – 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. 

 

A jelzés engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás az RI-0300 inNova űrlapon 

kezdeményezhető, amely a https://ugyintezes.police.hu linken az igazgatásrendészet 

ügyintézési típus, közlekedés-igazgatási eljáráscsoporton belül érhető el. A kérelemhez az R. 

1. melléklete alapján csatolható többek között pdf., docx., xlsx., jpg, formátumú melléklet, 

amelynek méretkorlátja jelenleg 10 MB dokumentumonként.  

 

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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Az IRM rendelet 10. § (1) bekezdés a), b), c), d), valamint e) pontjában jelzett szervezetek 

esetében a hatósági eljárást az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység helye 

szerint illetékes rendőrkapitányság folytatja le, ezért az űrlapon a címzett hatóság részben 

lenyíló ablakból az illetékes rendőrkapitányságot kell kiválasztani, például: 

 

 
 

Az RI-0300 kérelmet és mellékleteit (a szervezetet, vagy az egyéni vállalkozót, valamint a 

tevékenységet igazoló irattal) a gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., rt.) cégkapuról, az egyéni 

vállalkozók ügyfélkapuról nyújthatják be, amelyben le kell írni a gépjárművel ellátni kívánt 

feladatot (a jogszabályokra hivatkozás, azokból történő idézés szükségtelen). Az űrlapon a 

„jelzés típusát” (mobil vagy stabil) is meg kell jelölni.  

Az inNova űrlap sikeres beküldését követően a kapcsolattartási címre (cégkapu, ügyfélkapu) a 

rendszer visszaigazolást küld, amelyben az ügyfél tájékoztatást kap a kérelem automatikusan 

iktatott ügyszámáról. Amennyiben valamelyik melléklet csatolása technikai okok miatt nem 

történik meg, annak – hatósági eljárási cselekmény előtti – pótlására egyelőre 

https://ugyintezes.police.hu linken az igazgatásrendészet ügyintézési típus, közlekedés-

igazgatási eljáráscsoporton belül letölthető RI-0302 űrlapon van lehetőség.  

Az illetékes hatóság résznél az RI-0300 űrlaphoz hasonlóan a tevékenység helye szerinti 

Rendőrkapitányságot, a hivatkozási számhoz a visszaigazoló értesítésben szereplő ügyszámot 

kell feltüntetni a példa szerint: 

 

 
A kérelem és mellékletei vizsgálatát követően, amennyiben a döntés meghozható a hatóság a 

határozatot a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre (cégkapu, ügyfélkapu) kézbesíti. A 

határozat letöltését követő 15 napon belül a jogosultság bejegyeztetésére a közlekedési 

igazgatási hatóságnál intézkedni szükséges. Ennek elmulasztása a Korm. rendelet 5/A. § (1) 

bekezdés f) pontja 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. 

 

 

https://ugyintezes.police.hu/
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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 

a https://ugyintezes.police.hu oldalon 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: 

 

 
Tájékoztatom, hogy az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására 

(javítására) tevékenységek körébe nem tartoznak bele azok a gazdálkodó szervezetek, egyéni 

vállalkozók, akik magánszemélyek, vállalatok épületeiben látnak el karbantartási munkákat 

(például víz, gáz, fűtés, csatorna, tető, vagy telekommunikációs eszköz szerelése, javítása). A 

figyelmeztető jelzés célja, hogy felhívja a figyelmet a közterületen az úthoz, úttartozékhoz, 

vagy közművekhez köthető építési, karbantartási, ellenőrzési, tisztítási munkálatok során a 

feladatot végrehajtó járművekre, valamint munkaterületre, ezáltal fokozott óvatosságot elvárva 

a közlekedés többi résztvevőjétől. A figyelmeztető jelzés nem alkalmazható a parkolással 

összefüggő nehézségek megoldására.  
A jogszabály alapján a csomagszállító futárszolgálatoknak (például GLS, DHL, DPD, MPL) 

sem adható engedély a jelzés felszerelésére és használatára. Az általuk végzett tevékenység, 

amely a megrendelt áru kiszállítása, illetve értékének beszedése nem alapozza meg, hogy az 

IRM rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a pénz- és értékszállítás tevékenység 

keretében jogosultak legyenek a figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó 

engedélyre.  

A pénz- és értékszállítási tevékenység kizárólag a pénz (vagy pénzhelyettesítő eszköz) 

kiindulási állomásról a célállomásra történő eljuttatását jelenti. A szolgáltatás tárgya a pénz- és 

pénzhelyettesítő eszköz szállítása és a szállítás közben történő őrzése, biztosítása, vagyis nem 

a tevékenység folytatása közben keletkezik, hanem a tevékenységnek egyedüli és kizárólagos 

tárgya és a tevékenység célja, hogy a kiindulási helyről a célállomásra sértetlenül eljusson. Az 

áru ellenértékének átvétele, a gépjárművezetőnél való léte nem tekinthető pénz- és 

értékszállítási tevékenységnek.   

 

https://ugyintezes.police.hu/

