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Bevezetés

Az  Országos  Polgárőr  Szövetség  a  2011.  évi  CLXV.  törvény  alapján  átalakult 
köztestületté.  A  Polgárőrség  köztestületi  és  a  törvényi  követelményeknek  való 
megfelelés  a  polgárőrök  formaruhájának,  a  polgárőr  járőrszolgálatot  ellátó 
gépjárművek és járművek országosan egységes megjelenését a Polgárőrség imázsát, a 
lakosság biztonságérzetének javítását tűzte ki célul.

A  Polgárőr  egyesületek  sokszínű  és  eltérő  típusú  gépjárművekkel  rendelkeznek, 
amelyeket a társszervek és az önkormányzatok támogatásként adományoztak vagy az 
egyesületek  támogatásból  vásárolt  szolgálati  járművei.  A  típusok  közt 
megtalálhatóak:  Suzuki,  Skoda, Renault,  Ford, Opel,  Lada,  Dacia és rengeteg más 
típus. A sokszínűség és az eltérő típusok nehezítik az egységes arculati megjelenést. 
Mindezeket figyelembe véve a „POLGÁRŐRSÉG” felirat a gépjárművek színeihez 
igazodva a világos színű gépjárműveken sötétkék, a sötét színű gépjárműveken fehér 
színnel jelenik meg.

A megyei  polgárőr szövetségeknél, polgárőr egyesületeknél –az ország valamennyi 
polgárőr  egyesületénél  polgárőr  szolgálatot  teljesítő  polgárőr  járőrök  egységes  új 
típusú formaruhában és egységes felirattal, design elemekkel ellátott gépjárművekkel 
és  járművekkel  kell,  hogy a jövőben megjelenjenek.  A jelenleg  használatban lévő 
gépjárműveken  és  járműveken  lévő  régi  design  elemek  kihordásig  maradhatnak. 
Amennyiben  a  gépjárművek,  járművek  eladásra  kerülnek,  a  matricázást  kötelező 
eltávolítani.

A  jövőben  a  Polgárőrség  kétféle  színt  vezet  be  az  újonnan  beszerzésre  kerülő 
gépjárművek körében: sötétkék, fehér

A design elemek így kétféle háttérhez alkalmazható formában jelennek meg, fehér 
gépjárművön  sötétkék  betűvel  (kék  „panton  REFLEX  BLUE”  színkód),  sötétkék 
gépjárművön fehér betűvel a Polgárőrség felirat.

Az arculati elemek elhelyezkedésének összefoglalása:

1.) a gépháztetőn az OPSZ logója kerül elhelyezésre, alatta a Polgárőrség felirat kerül 
felírásra.

2.) a gépjármű/jármű oldalán a „POLGÁRŐRSÉG” felirat  kerül felírásra,  valamint 
folyamatos  fényvisszaverő  csík  kerül  felhelyezésre,  borostyán  sárga  színben. 
(lehetőség van a település vagy az egyesület címerének elhelyezésére is)

3.) a gépjármű/jármű csomagtér ajtaján középen a Polgárőrség felirat kerül felírásra.

4.) a gépjármű csomagtér ajtaján jobb oldalon az „Együtt a közbiztonságért” szlogen 
kerül  felírásra,  mely  a  polgárőrség  állampolgárokhoz  való  közelségét,  a  közös 
összefogás szükségességét jelképezi, hiszen a lakóközösség aktív tagjaiból kerülnek 
ki a polgárőrök.

5.)  A  jármű  csomagtér  ajtaján  folyamatos  fényvisszaverő  piros  csík  kerül 
felhelyezésre. 
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Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az egységes megjelenés érdekében kiadja 
az alábbi szabályzatot a polgárőr gépjárművek és járművek külső megjelenésére.

Jogi háttér:

A gépjárművek külső megjelenésénél az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység 
szabályairól szóló jogszabály: 

17. § (1) A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön 
és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség”felirat,a polgárőr egyesület 
székhelyének  megjelölése,  az  Országos  Polgárőr  Szövetség  és  a  település  címere 
helyezhető  el.  A  polgárőr  szervezet  gépjárműve  nem lehet  valamely  rendvédelmi 
szerv  vagy  más  hatóság  gépjárművéhez  való  hasonlósága  miatt  megtévesztésre 
alkalmas.

(2)  A  polgárőri  szolgálat  ellátása  során  a  gépjárművön  figyelmeztető  jelzést  adó 
készülék – jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető.

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály.

A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet. 

A hátsó fényvisszaverő háromszög kivételével bármilyen alakú lehet.

 (3)  Oldalsó  fényvisszaverővel  minden  járművet  fel  szabad  szerelni.  Az  oldalsó 
fényvisszaverő  háromszög alakú nem lehet.  A jármű hosszának hátsó harmadában 
elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény borostyán sárga vagy piros, az 
ennél előbbre elhelyezett  fényvisszaverő által  visszavert  fény csak borostyán sárga 
lehet.

(4)  A  fényvisszaverőknek  –  olyan  járműből,  amelynek  a  távolsági  fényszórója  a 
fényvisszaverőt  megvilágítja  –  sötétben,  tiszta  időben  legalább  150  méterről 
észlelhetőnek kell lenniük.

Fényvisszaverőre vonatkozó további műszaki feltételek

71.  §  (1)  Járműre  –  a  kerékpár  és  a  segédmotoros  kerékpár  kivételével  –  csak 
jóváhagyási  jellel  (amelyet  a  fényvisszaverő  matrica felületén helyeznek el,  amely 
megfelelőségi tanúsítványnak tekinthető) ellátott fényvisszaverőt szabad felhelyezni.

(2)  Az első és  hátsó  fényvisszaverőket  –  oldalkocsi  nélküli  motorkerékpáron  és  a 
motorkerékpár pótkocsiján a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában,

• minden más járművön úgy kell  elhelyezni,  hogy a fényvisszaverők hatásos 
felületének külső széle a jármű legkülső pontjától 0,40 méternél – a pótkocsi 
első fényvisszaverője esetében 0,15 méternél – távolabb, a különböző oldalon 
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lévő  fényvisszaverők  hatásos  felületének  belső  szélei  egymáshoz  0,60 
méternél – az 1,30 méternél nem szélesebb járművek esetében 0,40 méternél – 
közelebb ne legyenek.

 (4)  A  fényvisszaverők  hatásos  felületének  alsó  széle  az  úttest  felületéhez  0,35 
méternél közelebb, felső széle az úttest felületétől 0,90 méternél távolabb nem lehet. 
Ha az első és oldalsó fényvisszaverőknél a felső mérethatár szerkezeti okokból nem 
tartható,  akkor  az  1,50  méterre  növelhető.  Ha  a  mezőgazdasági  vontató  hátsó 
fényvisszaverőjénél a felső mérethatár nem tartható, akkor 1,20 méterre növelhető és 
ezen kívül a fényvisszaverők egymástól mért távolsága 0,30 méterig csökkenthető, de 
ez  utóbbi  esetben  további  2  db  hátsó  fényvisszaverőt  kell  elhelyezni  előírásos 
szélességi méretekkel olyan magasságban, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének 
felső széle az úttest szintjétől legfeljebb 2,10 méter távolságban lehet.

(5)  A  42.  §  (3)  bekezdésének  a  rendelkezése  értelemszerűen  irányadó  a 
fényvisszaverőkre is.                                                                                               
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Polgárőr  járőrautó elölnézet

A gépháztető  közepén az OPSZ logó kerül  elhelyezésre  mely méretét  az arányok 
tartása miatt a logó magasságával kerül meghatározásra, melynek mérete: 52 cm.

POLGÁRŐRSÉG felirat „ARIEL BOLD” betűtípussal kerül felírásra, mely esetében 
az arányok megtartása tekintetében a jármű mérete a meghatározó, 

de a két fényszóró közötti távolság maximális kihasználásával kell felhelyezni.

Betű színe: „panton REFLEX BLUE”.
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Polgárőr autó oldalnézet

Az autó mindkét  oldalán folyamatos  (az alábbi  minta alapján) fényvisszaverő csík 
(6/1990.  (IV.  12.)  KöHÉM  rendeletnek  megfelelően)  kerül  felhelyezésre.  A 
fényvisszaverő csík szélessége 5cm. Színe borostyán sárga.

„POLGÁRŐRSÉG”  felirat  „ARIEL  BOLD”  betűtípus,  színe  „panton  REFLEX 
BLUE” (sötét színű autó esetében fehér színű), mérete az arányok megtartása miatt 
minimum 10,5 cm magas.

A „POLGÁRŐRSÉG” feliratot az autó oldalának megközelítőleg a vízszintes közép 
vonalánál kell felhelyezni.
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Polgárőr autó hátsónézet

Az  „EGYÜTT  A  KÖZBIZTONSÁGÉRT”  felirat  „MONOTYPE  CORSIVA” 
betűtípus, mérete 2cm betűmagasság megtartásával két sorban kerül kiírásra, melynek 
betűszíne „panton REFLEX BLUE” (sötét színű autó esetében fehér színű).

„POLGÁRŐRSÉG”  felirat  „ARIEL  BOLD”  betűtípus,  színe  „panton  REFLEX 
BLUE” (sötét színű autó esetében fehér színű), mérete az arányok megtartása mellett 
jól látható legyen.

A  „POLGÁRŐRSÉG”  feliratot  az  autó  hátulján  megközelítőleg  középen  kell 
elhelyezni.

A csomagtér ajtaján vízszintesen folyamatosan 5 cm széles piros színű fényvisszaverő 
csík kerül felhelyezésre.
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Polgárőr kerékpár

A  „POLGÁRŐRSÉG”  feliratot  jól  látható,  olvasható  méretben  kell  elhelyezni  a 
kerékpár vázának mindkét oldalán.

A betű színe: „panton REFLEX BLUE”, sötét színű kerékpárok esetében fehér színű. 
Betűtípus: „ARIAL BOLD”, a betű mérete a váz méretétől függ.

 

A fényvisszaverő matricákat az adott kerékpár mérete határozza meg. A matricacsík 
mérete kb. 5cm. A matricacsíkok 5cm-es távolságra helyezhetők el egymástól.

A kerékpár hosszának hátsó harmadában elhelyezett  fényvisszaverő által  visszavert 
fény  piros,  az  ennél  előbbre  elhelyezett  fényvisszaverő  által  visszavert  fény  csak 
borostyán sárga lehet.
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Polgárőr motorkerékpár

A  „POLGÁRŐRSÉG”  feliratot  jól  látható  helyen  és  méretben  kell  elhelyezni 
lehetőleg a motorkerékpár elején típustól függően.

A betű színe: „panton REFLEX BLUE”, sötét színű motorkerékpárok esetében fehér 
színű.

Betűtípus:  „ARIAL  BOLD”,  a  betű  méretét  a  rendelkezésre  álló  szabad  felület 
határozza meg.

Az OPSZ logót  a  motorkerékpár  elejére  kell  felhelyezni,  lehetőleg  13cm-nél  nem 
kisebb méretben.

A  motorkerékpár  mindkét  oldalán  (az  alábbi  minta  alapján)  folyamatos 
fényvisszaverő csík kerül felhelyezésre.
A fényvisszaverő matricák szélessége 5cm. Színe borostyán sárga.
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Polgárőr hajó

A „POLGÁRŐRSÉG” feliratot jól látható helyen és méretben kell elhelyezni a hajó 
mindkét oldalán.

A betű színe: „panton REFLEX BLUE”, sötét színű hajók esetében fehér színű.

A betűtípus:  „ARIAL BOLD”, a betű mérete  a hely függvénye,  de mindenképpen 
törekedni kell arra, hogy a lehető legnagyobb méretben legyen elhelyezve.

OPSZ logó elhelyezése  a  hajó méretétől  függ -  mindkét  oldalra  fel  kell  helyezni, 
21cm-nél nem kisebb méretben.

A fényvisszaverő  csík  (6/1990.  (IV.  12.)  KöHÉM rendeletnek  megfelelően)  kerül 
felhelyezésre. A fényvisszaverő csík szélessége 5cm,  (az alábbi minta alapján).

A járművön elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény csak fehér lehet.
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Fényvisszaverő műszaki leírása
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Ajánlott anyag a Reflexite ® VC310 
DurabrightTM Sürgősségi  járművek 
tartós dekorálásáhozA Reflexite ® VC310 DurabrightTM  az időjárási viszonyoknak  és  oldószereknek  kiválóan ellenálló  termék,  amely nagy igénybevételnek kitett  járművek   dekorálása  céljából  került kifejlesztésre   A  termék  plotterel  vágható  és könnyen  felhelyezhető  sima  festett  illetve festetlen  jármű-felületekre.  A  termék  nem 
igényel  szélszigetelést.  Az  anyag szitanyomásra nem alkalmas.
SzerkezetA Reflexite ®  VC310 Durabright kocka  alakú (mikro-prizmás) fényvisszaverő elemekből áll, amelyek  egy  rugalmas,  sima  felületű,  az időjárási viszonyoknak ellenálló, UV stabilizált polimer-fóliára vannak felragasztva. A prizma-felület  alumínium vákuum-párologtatóval  van felszerelve,  amely  tükörfelületet  biztosít  a prizma-éleknek.  A  termék  vastagsága  nem 
haladja meg a 0,2 mm vastagságot és erős 
öntapadó-réteggel  van  ellátva.  A  termék 
egyrétegű,  amely  ezáltal  nem  igényel 
szélszigetelést.

SzínA  színek  megfelelnek  az  EN  1789:1999 követelményeinek.  A  négy  koordináta-pár alapján  meghatározható  az  elfogadható  szín, standard  D65 megvilágítás  mellett,  Hunter Labscan-nel történő mérés alapján.
Fényvisszaverő képességSzabványos CIE ’A’ megvilágítás mellett, a CIE 54  rendelkezéseinek  megfelelő  mérésnél  a Reflexite VC310  fényvisszaverési koefficiensei a  2.  Táblázatban  szereplő  értékeknél  nem alacsonyabbak,  0  és  90°-os  rotációs  szögek mellett és átlagolva.
Tükrözési fényességAz  anyag  legalább  40  értékű  tükrözési fényességgel  rendelkezik  85°-nál  az  ASTM D523 szerinti tesztelés alapján.

RagasztóanyagA  ragasztóanyagot  olyan  borítófelület  védi, amelyet  kézzel  kell  lehúzni,  vízben  vagy  más oldószerben történő áztatás nélkül. A ragasztó-anyag  olyan  kötést  biztosít,  hogy  egy  25mm (1”)  széles  szalag esetén legalább 10 N (2,25 font)  erő  szükséges,  300  mm/perc  sebesség mellett a felvitt felületről történő eltávolításhoz a felhelyezés után 20 perc elteltével.25 mm-es szalag esetén a kötés 1,75 font súlyt képes megtartani 5 percig a szalag 50 mm-nél hosszabb  feltépődése nélkül,  az  ASTM D4956 ragasztási  tesztben  meghatározott  sima alumínium felület esetén.
ÜtőszilárdságA  Reflexite  ®  VC310 Durabright az  ütés becsapódási helyén kívül nem mutat repedést vagy rétegelválást olyan 1,13 Nm-es (10 inch-font)  ütésnél,  amelyet  16  mm-es  lekerekített élű, 0,91 kg súlyú eszközzel végeznek, az ASTM D4956-nak megfelelően
Összehúzódás230 mm² nagyságú fólia-mintát állni hagyunk legalább  egy  órán  keresztül  22  °C-on  ,50  % relatív  páratartalom  mellett.  A  bevonó papírt ezután  lehúzzuk  és  a  mintát  rátesszük  egy lapos  felületre  a  ragadós  oldalával  felfelé.  10 perc elteltével majd 24 órával később lemérjük, hogy a minta mérete hogyan változott  meg. A mintának  egyik  irányban  sem  szabad összehúzódnia 0,8 mm-nél nagyobb mértékben 10  perc  alatt,  illetve  3,1  mm-nél  nagyobb mértékben 24 óra alatt.
RugalmasságÁllni  hagyjuk  a  fóliát  24  órán  keresztül  22°C hőmérsékleten,  50  %-os  relatív  páratartalom mellett.  A  bevonópapír  eltávolítása  után  a fóliának  elég  rugalmasnak  kell  lennie  ahhoz, hogy  ne  törjön  el  3,1  mm  átmérőjű gömbölyítőhengeren végzett, egy másodpercig tartó  hajlításnál,  úgy  hogy a  ragasztófelület  a hengerhez ér.
Oldószer ellenállóképességA  Reflexite  ®  VC310  megfelel  az   LS-300C  oldószer  ellenállóképességű követelményeknek.



Az öntapadó betű műszaki leírása

A betű színe: „panton REFLEX BLUE”, sötét színű jármű esetében fehér színű.

Betűtípus:  „ARIAL  BOLD”.  A  betű  mérete  a  rendelkezésre  álló  szabad  terület 
függvénye.

- Nyomtatva UV-, víz- és dörzs álló (laminálás nélkül)
- Fólia típusa: Monomer lágy PVC fólia
- Felület: Fényes
- Vastagság (fólia+ragasztó): 100micron
- Tapadás permanens ragasztóval: 20N/25mm

Kiegészítő eszközök használata:

A Polgárőrök szolgálat ellátás során jogosultak a polgárőri szolgálatra igénybe vett, 
egyesületi  és  magántulajdonú  járművön  is  figyelmeztető  jelzést  elhelyezni  és  azt 
használni.

Szolgálat ellátás során a polgárőr köteles menetlevelet vezetni, melyből egyértelműen 
megállapítható a figyelmeztető jelzés használatának oka, helyszíne és időtartama.

A polgárőri  szolgálat  során használt  figyelmeztető jelzést adó készülék csak mobil 
üzemmódú eszköz lehet, és csak a szolgálat időtartamára lehet a járműre felszerelni 
(felhelyezni).

A figyelmezető jelzést adó készülék használatát megelőzően kérelemmel kell fordulni 
a  forgalmi  engedélybe  történő  bejegyzés  érdekében  az  Okmányirodához  a 
figyelmezető jelzés használat jogosultságának bejegyzése miatt. A kérelemben fel kell 
tüntetni a használat célját, a használó szervezetet és csatolni kell mindezek igazolásául 
szolgáló  dokumentumokat,  valamint  illetékmentesség  fennállása  esetén  az 
illetékmentességi nyilatkozatot.

A figyelmeztető jelzést adó készülékhez rendszeresíteni kell indítási naplót, melyben 
fel kell tüntetni a jármű forgalmi rendszámát, vagy egyéb jellemzőjét és a készülék 
csak azon a járművön használható.

A figyelmeztető jelzést, amennyiben felszerelésre került, működtetni kell a polgárőri 
szolgálat ellátása során.
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A figyelmezető jelzést adó készüléket a járművön a lehető legmagasabbra és úgy kell 
elhelyezni, hogy annak fénye minden irányból látható legyen, valamint nappal a ráeső 
napfényben legalább 150 méterről, sötétben, tiszta időben pedig - a jármű távolsági 
fényszórójának  bekapcsolt  állapotában  is  -  legalább  300  méterről  határozottan 
felismerhetőnek kell lennie. A figyelmezető jelzést adó készülék csak borostyán sárga 
fényt bocsáthat ki.

A figyelmezető  jelzést  adó készülék csak típus jóváhagyással  rendelkező készülék 
lehet. A készüléken az „E”- jóváhagyási jelnek szerepelnie kell.

A polgárőr járőr szolgálatot ellátó gépjárműveken, járműveken az alábbi eszközök 
felhelyezésére van lehetőség:

13



A figyelmezető jelzéssel kapcsolatos hatályos rendelkezések összefoglalása

2011. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól1

17.  §  (1)  A  polgárőr  egyesület  gépjárművén  a  fényvisszaverődést  segítő 
eszközökön  és  anyagokon  kívül  jelzésként  kizárólag  a  „polgárőrség”  felirat,  a 
polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a 
település  címere  helyezhető  el.  A  polgárőr  szervezet  gépjárműve  nem  lehet 
valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága 
miatt megtévesztésre alkalmas.

(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó 
készülék - jogszabályban meghatározottak szerint - működtethető.

(3) A közterületi  járőrszolgálat  gépjárművel  történő ellátása során a  polgárőr 
köteles  a  gépjármű  menetlevelének  olyan  módon  történő  vezetésére,  amelyből 
egyértelműen megállapítható a polgárőri szolgálat útvonala, időtartama, valamint a 
figyelmeztető jelzést adó készülék működtetésének oka, helyszíne és időtartama.
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12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és 
használatának szabályairól

A közúti  közlekedésről  szóló 1988. évi  I.  törvény 48. §-a (3) bekezdésének  
i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter 
feladat  -  és  hatásköréről  szóló  164/2006.  (VII.  28.)  Korm.  rendelet  1.  §-ának
j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
a)  megkülönböztető  fényjelzést  és  hangjelzést  adó készülék  (a  továbbiakban:  

megkülönböztető  jelzést  adó  készülék):  a  gépjárműre  szerelt  rögzített  vagy 
mozgatható  üzemmódú  (mobil),  villogó  kék  vagy  kék-vörös  fényjelzést  adó 
berendezés,  és  a  sziréna,  vagy  a  váltakozó  hangmagasságú  hangjelzést  adó 
berendezés,

b)  figyelmeztető  jelzést  adó  készülék:  a  járműre  szerelt  rögzített  vagy 
mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés,

A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése és használata

9.  §  (1)  Nem  kell  hatósági  engedély  a  figyelmeztető  jelzést  adó  készülék 
felszereléséhez

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

j)18 a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre,
(2)21 Az (1) bekezdés e)-f) és h)-j) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú 

(mobil)  figyelmeztető jelzést  adó készüléket szabad használni,  amelyet  az adott 
szállítási feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni.

(4)26 A 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék 
azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a figyelmezetőt jelzést 
adó készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek  
engedélyezésének közös szabályai

12. § (1) A jármű üzembentartója köteles
a)27 a 3. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában és a 9. § (1) bekezdésének a)-

c),  g)  és  k)  pontjában  meghatározott  esetekben  a  készülékek  felszerelését  és 
leszerelését,

b)28 a  4.  §  (1)  bekezdésében  és  a  10.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
esetekben  az  engedélyezés  tényét,  az  engedély  időbeli  hatálya  megszűnésének 
időpontját, az engedély visszavonása esetén a visszavonás tényét, az engedélyező, 
illetve visszavonó hatóság megnevezését és a határozat számát a bejegyezésre okot 
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adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál 
a  járműnyilvántartásba  bejegyeztetni.  A  kötelezettség  kiterjed  az  a)  pontnál  a 
jogosultságnak,  b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve 
visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.

(2)29 A bejegyzéshez igazolni kell a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést 
adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot,  továbbá be kell  nyújtani  a 
hatósági  engedélyhez  kötött  felszereléshez  szükséges  engedélyt  és  a 
megkülönböztető jelzésre vonatkozóan - a meghosszabbítás kivételével - a jármű 
műszaki adatlapját.

(3)30 Az  engedély  időbeli  hatálya  kérelemre,  alkalmanként  a  4.  §  (2) 
bekezdésében  és  a  11.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  határidővel 
meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt 
vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását 
legalább 30 nappal az időbeli hatály megszűnésének napja előtt kezdeményezi.

(4)31 A 3. § (1) bekezdésének e) és g) pontja és a 9. § (1) bekezdésének d)-f), h)-
j)  pontja  szerinti  eseteket  kivéve  a  jogosultságnak  a  járműnyilvántartásba  és  a 
forgalmi engedélybe történő bejegyzéséig a megkülönböztető és a figyelmeztető 
jelzést adó készülék nem használható.

(5)32 Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély 
időbeli  hatályának  meghosszabbítására  irányuló  kérelmet  a  (3)  bekezdésben 
meghatározott határidőn túl nyújtották be, a kérelemhez csatolni kell a gépjármű 
műszaki adatlapjának másolatát.

Az engedély visszavonása

13.  §  (1)  A  hatóság  a  megkülönböztető  jelzést  adó  készülék,  vagy  a 
figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, 
ha

a) a jármű, továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabályban, valamint 
az engedélyben meghatározott feltételeknek,

b)  az üzembentartó, a külön jogszabályban meghatározott,  a megkülönböztető 
jelzést  adó  készülék,  vagy  a  figyelmeztető  jelzést  adó  készülék  elhelyezésére, 
felszerelésére vonatkozó üzemeltetési, műszaki előírásokat megszegi,

c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,
d) a járművet a forgalomból kivonták,
e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,
f) az üzembentartó a 12. § (1) bekezdésének b) pontjában, az engedély adataira 

vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
g) a visszavonást az üzembentartó kéri.
(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az 

(1)  bekezdésben  meghatározottakon  kívül  akkor  is  vissza  kell  vonni,  ha  a 
tulajdonos  a  hatóság  felhívására  az  adategyeztetésnek  nem  tesz  eleget  és  az 
engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.

(3)  A  jármű  üzemben  tartója  köteles  az  (1)  bekezdés  c)-e)  pontjában 
meghatározott változásokat, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül 
az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
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A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére  
kötelezés

14.  §  (1)33 Ha a  megkülönböztető  jelzést  adó készülék vagy a figyelmeztető 
jelzést adó készülék felszerelése nincs engedélyhez kötve, a 13. § (1) bekezdés a)-
e)  pontjában  meghatározott  esetekben  a  rendőrkapitányság  kötelezi  az 
üzembentartót a készülék leszerelésére.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  járművek  tekintetében  az  a 
rendőrkapitányság  illetékes,  ahol  a  jármű  forgalmi  engedélyébe  bejegyzett 
üzembentartó lakcíme (székhelye, telephelye) van.

Vegyes és záró rendelkezések

15. §  (1) Ez a rendelet  a kihirdetését  követő tizenötödik napon lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)34 Az  e  rendeletnek  a  megkülönböztető  és  figyelmeztető  jelzést  adó 
készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) 
IRM  rendelet  módosításáról  és  a  közúti  közlekedési  igazgatási  feladatokról,  a 
közúti  közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 
30.)  BM  rendelet  egyes  rendelkezéseinek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló 
22/2011.  (VII.  19.)  BM  rendelet  1.  §  (2)  bekezdésével  megállapított  4.  §  (3) 
bekezdését  az  annak  hatálybalépését  megelőzően  kiadott  engedélyek 
meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Figyelmeztető jelzést használó járművek

50.  §  (1)320 A  jármű  figyelmeztető  jelzést  adó  berendezését  működtetni  a 
következő esetekben kell:

j)330 közterületi  polgárőri  szolgálat  ellátása  során  e  tevékenységet  végző 
járművön a feladat végzése közben,

 (4)334 Ha az (1) bekezdés szerinti jármű nem az (1) bekezdésben meghatározott 
tevékenységet végez, a jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni 
nem szabad.

(5)335 A figyelmeztető jelzést használó járműnek a többi járművel szemben - az 
általános szabályoktól eltérő - elsőbbsége nincs.
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6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről
Megkülönböztető lámpára és figyelmeztető lámpára vonatkozó üzemeltetési 

műszaki feltételek

66.  §  (1)144 A  megkülönböztető  és  figyelmeztető  jelzést  adó  készülékek 
felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri  rendelet alapján a 
megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés használatára jogosult gépjárművet 
megkülönböztető  lámpával  szabad  felszerelni.  A  gépjárműre  annyi 
megkülönböztető lámpát  kell  felszerelni,  hogy a (3) bekezdésben meghatározott 
követelmények teljesüljenek.

(2)145 A megkülönböztető lámpa fényének nappal, a ráeső napfényben legalább 
150  méterről,  sötétben,  tiszta  időben  pedig  -  a  jármű  távolsági  fényszórójának 
bekapcsolt állapotában is - legalább 300 méterről határozottan felismerhetőnek kell 
lennie. A megkülönböztető lámpa kék, vagy kizárólag egyidejűleg bekapcsolható 
kék és piros villogó fényt bocsáthat ki.

(3) A megkülönböztető lámpát a járművön a lehető legmagasabban és úgy kell 
elhelyezni, hogy annak fénye minden irányban látható legyen.

(4) A megkülönböztető fény- és hangjelzés használatára jogosult jármű elején 1 
vagy 2 db kiegészítő megkülönböztető lámpát is el lehet helyezni. Ezek átvilágított 
felületének felső széle 1,50 méternél magasabban nem lehet.

(5)146 A megkülönböztető lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, 
hogy e  lámpa  a  vezetőülésből  minden  más  világító  és  fényjelző  berendezéstől 
függetlenül  -  és  a  járművön lévő összes  megkülönböztető  lámpa  csak együtt  - 
legyen bekapcsolható. A megkülönböztető és a figyelmeztető jelzés használatára 
egyaránt jogosult gépjárművön a figyelmeztető lámpa csak hátrafelé sugározhat ki 
borostyánsárga fényt és az elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a 
megkülönböztető  lámpa  és  a  figyelmeztető  lámpa  együttesen  ne  legyen 
bekapcsolható.

(6)147 A  megkülönböztető  és  figyelmeztető  jelzést  adó  készülékek 
felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri  rendelet alapján a 
figyelmeztető jelzést adó berendezés használatára jogosult járművet figyelmeztető 
lámpával szabad felszerelni.

(7)148 A  figyelmeztető  lámpára  a  megkülönböztető  lámpára  vonatkozó 
rendelkezéseket  kell  alkalmazni  -  figyelemmel  az  (5)  bekezdésben 
meghatározottakra  is  -  azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  figyelmeztető  lámpa  csak 
borostyánsárga fényt bocsáthat ki.

Az A. Függelék A/20. számú melléklete a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM 
rendelethez670

A gépkocsik és a pótkocsik világító- és fényjelző berendezéseinek beépítésére 
vonatkozó követelmények
Alapvető rendelkezések

1. Ezen irányelv alkalmazásában „jármű” minden olyan jármű, amely az ER. A. 
Függelékének hatálya alá tartozik.

2. Típus-jóváhagyási rendelkezések
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2.1.671 Új járműtípusra M1 és N1 kategóriájú járművek esetében 2011. február 7. 
napjától, a többi járműkategóriába tartozó járművek esetében 2012. augusztus 7. 
napjától típusjóváhagyás és EK-típusjóváhagyás abban az esetben adható ki, ha az 
a  világító-  és  fényjelző  berendezések  felszerelése  tekintetében  megfelel  a  II. 
részben meghatározott követelményeknek.

2.2.  2011.  július  10.  napját  követően  a  jóváhagyó  hatóság  -  a  világító  és 
fényjelző  berendezések  felszerelésével  kapcsolatos  indokkal  -  nem  tekinti 
érvényesnek  az  ER.  A.  Függelékének  értelmében  kiállított  megfelelőségi 
tanúsítványokat, amennyiben az A/20. számú melléklet II. részében meghatározott 
követelmények nem teljesülnek.

3.672 2012. november 1-jétől a gépkocsik és a pótkocsik világító- és fényjelző 
berendezéseinek beépítésére vonatkozó követelményeket  a 661/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, és az azt módosító 407/2011/EU bizottsági rendelet 
határozza meg.

3.1. 2012. november 1-jétől az e melléklet II. Részében foglalt rendelkezések 
alapján típusjóváhagyás már nem adható ki.

3.2.  Az  e  melléklet  II.  Részében  foglalt  rendelkezések  alapján  kiadott 
típusjóváhagyással  rendelkező  járműtípusba  tartozó  járművek  forgalomba 
helyezése  továbbra  is  engedélyezhető,  valamint  engedélyük  meghosszabbítható 
2014. október 31. napjáig.

OPSZ Szolgálati szabályzata

104.
A  szolgálat  ellátása  során  a  gépjárművön  mobil  (mágneses  talpú),  figyelmeztető 
jelzést adó készülék (sárga villogó) működtethető.  A készülék a magántulajdonban 
lévő,  de  polgárőr  szolgálatra  használt  gépjárművökön  is  működtethető  a  szolgálat 
időtartama  alatt  indokolt  esetben.  Minden készülékhez  külön-külön indítási  naplót 
kell  vezetni.  A  készülék  elhelyezése  és  működtetése  során  be  kell  tartani  a 
megkülönböztető  és  figyelmeztető  jelzést  adó  készülékek  felszerelésének  és 
használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. és 12. §-ainak 
előírásait.

105. 
A polgárőr egyesület üzemeltetésében lévő gépjárművel történő közterületi szolgálat 
ellátása során a polgárőr köteles az OPSZ Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat előírásai 
szerint  menetlevelet  vezetni.  A  menetlevélből  egyértelműen  megállapítható  kell 
legyen  a  polgárőri  szolgálat  útvonala  (körzete),  a  szolgálat  kezdő  és  befejező 
időpontja,  valamint  a  figyelmeztető  jelzést  adó  készülék  működtetésének  oka, 
helyszíne és időtartama. A menetlevél vezetését helyettesítheti a gépjárműbe beszerelt 
GPS  nyomkövető  készülék  által  rögzített  pontos  útvonal  és  időtartam  szerinti 
nyomtatott formája. Ebben az esetben is kötelező a menetlevél egyszerű vezetése,
amelyhez  a  GPS-dokumentumnak  az  egyesület  vezetője  által  hitelesített  példányát 
csatolni szükséges.
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