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A figyelmeztető jelzés felszerelésével, használatával és bejegyzésével 

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 9. § (1) bekezdés alapján nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést 

adó készülék felszereléséhez 

a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg 

tisztítására szolgáló járműre, 

b) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző 

járműre, 

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és 

járműszerelvényre, 

d) a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre, 

e) a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az 

engedélyben előírták, 

f) a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt 

meghaladó járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja, 

g) a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére, 

h) a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet 

esetenként kísérő járműre, 

i) a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló 

járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet 

meghaladja, 

j) a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre, 

k) a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, 

zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére, 

l) a Rendőrség 3. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott feladatai ellátásához 

rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés 

együttesen került kialakításra, 

m) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. 

október 29-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közösségi 

engedéllyel, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 

járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra, 
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n) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési 

és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére, 

o) a gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére, ha 

a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra, 

p) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti 

tevékenységet végző gépjárműveire, 

q) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kormányzati logisztikai feladatokat ellátó 

gépjárműveire. 

(2) Az (1) bekezdés e), f), h), i), j) és p) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) 

figyelmeztető jelzést adó készülék használható, amelyet az adott feladat végrehajtásához 

szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni. 

 

Az IRM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 9. § (1) bekezdés a), b), c) g), k), n) és 

q) pontokban a készülék felszerelését és leszerelését a bejegyzésre okot adó körülménytől 

számított 15 napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba, valamint 

a forgalmi engedélybe be kell jegyeztetni. 

 

Nem terheli bejegyeztetési kötelezettség a 9. § (1) bekezdés d)-f), h)-j), l), m) o), és p) 

pontokban felsorolt esetekben a figyelmeztető jelzés használóját és nem vonatkozik rá az IRM 

rendelet 12. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, amely szerint a jogosultságnak a 

járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséig a jelzés nem használható. 

A kötelezettség elmulasztása esetén megvalósul 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. 

 

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

(javítására) tevékenységek körébe nem tartoznak bele azok a szerződéssel, vagy a nélkül 

tevékenységet ellátó 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 jelzéssel a parkolási nehézségek nem orvosolhatók. 

 

 


