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Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése

A tájékoztató hatályos 2018.01.01-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-tv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642
4. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII.13.) Kormányrendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
5. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és
használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
rendelet) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109090.333127
6. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
7. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84410.333271
Eljárási rend
Kérelem benyújtása:
A figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó kérelem elbírálására a
tevékenység gyakorlásának helye szerint vagy a kérelmező lakóhelye, illetve székhelye,
telephelye szerint illetékes rendőrkapitányság jogosult az alábbi ügytípusokban:
 a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági
vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,
 az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását
rendszeresen végző, valamint,




a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során
rendszeresen használt,
a pénz- és értékszállítást személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy
pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett rendszeresen végző
gépjárművekre vonatkozóan.

A kérelemhez csatolandó pdf kiterjesztésű fájl:
 a tevékenység megbízás alapján történő végzése esetén az azt igazoló okirat másolata
 a jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat
másolata
(Az ügyfélnek módja van bármely, az Ákr. alapján egyébként kötelezően nem kérhető adat
igazolására, okirat benyújtására.)
Eljárási költség:
A kérelem illetéke 3.000,- (háromezer) Ft általános tételű eljárási illeték.
Az illetéket átutalással kell befizetni azon megyei rendőr-főkapitányság számlaszámára,
amelynek illetékességi területén az ügyben első fokon eljáró rendőrkapitányság található,
illetve Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság számlaszámára előzetes vagy utólagos
fizetéssel.
1. Számlaszám: Tájékoztató végén felsorolva.
2. Előzetes fizetés: Az utalás közlemény rovatában a „figyjel” szót valamint a tevékenységet
végző szervezet/személy nevét kell feltüntetni.
3. Utólagos fizetés: Legkésőbb az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő napon
kell teljesíteni. Az átutalás közlemény rovatában az ügy iktatószámát fel kell tüntetni.
(Iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő ügyfél tárhelyére küldött
értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
Kérelem feldolgozása:
Az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a kérelem beérkezését követő 8
napon belül sommás eljárásban dönt, ha a kérelem hiánytalan és az engedélyezés feltételeinek
a kérelmező megfelel.
Amennyiben a kérelem, vagy az ahhoz csatolt mellékletek hiányosak, a hatóság a kérelem
beérkezését követő 8 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlási felhívást bocsát ki. A végleges döntés
meghozatalára a hiánypótlás teljesítését követően kerül sor.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott esetben a kérelmezőt
illetékmentesség illeti meg, amelyről a kérelem benyújtásakor kell nyilatkozni.
Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott döntést a Rendőrség a kérelmet benyújtó
ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a személyes megjelenésre nincs szükség.
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