
 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY 

 

A rendőr-főkapitányságok 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.); 

 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  

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgősségi vér és 

szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást végző szervek, 

b) a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, 

c) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

által üzemben tartott gépjárművekre adható. 

 

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

bekezdés a), b), valamint c) pontjában jelzett szervezetek esetében az Ákr. 16. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján a tevékenység helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság folytatja le. Az 

eljárás kezdeményezéséhez kiválasztott RI-0301 űrlap címzett hatóság részében lenyíló 

ablakban az illetékes rendőr-főkapitányságot kell kiválasztani, például: 
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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. 

 

A rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó eljárásokban a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatali kapun, a gazdálkodó szervezetek cégkapun 

keresztül kezdeményezhetnek közigazgatási hatósági 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 – többek között – pdf., docx., xlsx., jpg, formátumú 

melléklet csatolható, amelynek méretkorlátja jelenleg 10 MB dokumentumonként.  

 

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

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).  

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. 

 

 

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 rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozó eljárásokban a NAV esetében   

1. az illetékes parancsnok által jóváhagyott kérelemmel  

2. jogosultságot igazoló melléklettel  

3. jármű műszaki adatlappal 

hivatali kapun (Nova Szeüsz) indítható az eljárás. A kérelemben meg kell jelölni a jelzés típusát, 

az ellátni kívánt feladatot, valamint a jelzés használat bejelentésének helyét.  

 

A gazdálkodó szervezetek (egészségügyi szolgáltatók, valamint a közművekkel kapcsolatos 

veszélyhelyzet elhárítását végző szervek)  

1. az RI-0301 űrlap kérelemmel, 

2. a tevékenységet igazoló (például működési engedély, megbízási szerződés), valamint 

3. jármű műszaki adatlappal  

cégkapun keresztül kezdeményezhetnek eljárást. A kérelemben meg kell jelölni a jelzés 

használat bejelentésének helyét, a jelzés típusát, az ellátni kívánt feladatot, valamint a feliratot. 

A feliratnak tükröznie kell az üzemeltetőt és az üzemeltetés célját. 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. 

 

Az egészségügyi szolgáltatók esetében fokozott figyelmet kell fordítani az egyes 

tevékenységhez kapcsolódó kérelmek elbírálására. 

Az IRM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában megnevezett egészségügyi szolgáltatások 

végzése kapcsán az engedélyezés alapjául szolgáló tevékenységi kódok megléte – a működési 

engedélyben – az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. 

számú mellékletében feltüntetett szakmakód jegyzékben ellenőrzést igényel. 

 

A sürgősségi vérszállítás esetén amennyiben a betegellátás során előfordul, hogy sürgősen kell 

a vérkészítményt biztosítani, azaz a véradó szolgálattól a felhasználó kórházi osztály részére 

szállítani, ez esetben a vérszállítás mentésnek minősül. A sürgősségi vérszállítás szabályairól 

az ágazati jogszabályok nem rendelkeznek, így erre a tevékenységre jelenleg működési 

engedélyt sem ad ki az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv. Amennyiben sürgős 

szükség esete áll fenn és a vérkészítmény biztosítása más módon nem megoldható, az 

egészségügyi intézmény osztályvezető főorvosa vagy az ügyeletvezető az életmentő 

vérszállítást mentési feladatként, a mentésre jogosító engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltató igénybevételével megrendelheti. 

 

Sürgősségi betegellátás a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben (a továbbiakban: 

EüM rendelet) meghatározott igény (azonnali, 2 órán belüli, a mentési készenlétet igénylő 

őrzött szállítás esetén 2 órán túli) és típus (általános mentés, koraszülött mentés és koraszülött 

szállítás, mozgóőrség, őrzött betegszállítás, mentőszállítás, rendezvény egészségügyi 

biztosítása) szerinti mentési feladat.  

Mentésnek minősül továbbá a külön jogszabályban meghatározott életmentő tevékenységhez 

az azt végző orvos, illetve munkacsoport szállítása (pl. szervátültetés) és életmentő orvosi 

eszköz, gyógyszer, valamint átültetendő szerv sürgős szállítása. A tevékenység végzésére a 

külön jogszabály szerint kiadott, mentés és betegszállítás címszó alatt szereplő tevékenységet 

tartalmazó működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult.  

Vizsgálatot igényel a rendezvény egészségügyi biztosítása tevékenységgel összefüggésben a 

kérelemhez csatolt, a feladat ellátását igazoló szerződések tartalma. 
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Vizsgálni szükséges még a mentőjárművel végzett sürgősségi betegellátás, mentés 

tevékenységek körében a jármű életkorát. Az EüM rendelet 1. mellékletének tárgyi feltételei 

között szereplő II/B. pontban a mentőjárművek életkora tekintetében szerepel egy megkötés, 

amelynek értelmében a mentőjármű a forgalomba helyezés évétől számítva 13 évesnél idősebb 

nem lehet. A jogszabályban foglaltak értelmében a gépjármű annak az évnek a végéig kaphat – 

a feltételek megléte esetén – a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára engedélyt, 

amelyben a 13. évet betölti. Ennek indoka, hogy a jogszabály évet jelöl meg a kor megállapítása 

tekintetében és ennek tükrében a tényleges (bármely országban történt) első forgalomba 

helyezést kell figyelembe venni.  

Kizárólag betegszállítási tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató részére 

megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára jogosító engedély nem adható. 

 

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

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

iktatott ügyszámáról. Amennyiben technikai okok miatt valamelyik melléklet csatolása nem 

történik meg, annak – hatósági eljárási cselekmény előtti – pótlására jelenleg a 

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

igazgatási eljáráscsoporton belül letölthető RI-0302 űrlapon van lehetőség.  

 

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: 

 

 
 

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

határozatot a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre (hivatali kapu, cégkapu) megküldi. 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/
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: 

 

 
 

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.  

 

https://ugyintezes.police.hu/

