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Bevezetés

Az Országos Polgárőr Szövetség a 2011. évi CLXV. törvény alapján 
átalakult köztestüle  é. A polgárőrség a köztestüle   és a törvé-
nyi követelményeknek megfelelően a polgárőrök formaruhájá-
nak, a polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművek és járművek 
országosan egységes megjelenését, a polgárőrség imázsának, a 
lakosság biztonságérzetének javítását tűzte ki célul.

A polgárőr-egyesületek sokszínű és eltérő  pusú gépjárművek-
kel rendelkeznek, amelyeket a társszervek és az önkormány-
zatok támogatásként adományoztak, vagy az egyesületek tá-
mogatásból vásárolt szolgála   járművei ezek. A  pusok közt 
megtalálható: Suzuki, Skoda, Renault, Ford, Opel, Lada, Dacia és 
rengeteg más  pus. A sokszínűség és az eltérő  pusok nehezí  k 
az egységes arcula   megjelenést. Mindezeket fi gyelembe véve 
a Polgárőrség felirat a gépjárművek színeihez igazodva a világos 
színű gépjárműveken sötétkék, a sötét színű gépjárműveken fe-
hér színnel jelenik meg.

A megyei polgárőr-szövetségeknél, polgárőr-egyesületeknél, az 
ország valamennyi polgárőr-egyesületénél polgárőrszolgálatot 
teljesítő polgárőr járőrök egységes, új  pusú formaruhában és 
egységes felira  al, dizájnelemekkel elláto   gépjárművekkel és 
járművekkel kell, hogy megjelenjenek.

A jövőben a polgárőrség ké  éle színt vezet be az újonnan be-
szerzendő gépjárművek körében:

• sötétkék

• fehér
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A dizájnelemek így ké  éle há  érhez alkalmazható formában 
jelennek meg: fehér gépjárművön sötétkék betűvel, sötétkék 
gépjárművön fehér betűvel a Polgárőrség felirat.

Az arcula   elemek elhelyezkedésének összefoglalása:

1.) a gépháztetőre az OPSZ logója kerül, alá a Polgárőrség felirat.

2.) a gépjármű/jármű oldalán a Polgárőrség felirat látható (Ave-
ry 792, sötétkék), az övvonalon borostyán és piros fényvissza-
verő csíkok (Avery HV-1150 235 sárga és 440 piros), a gépjármű 
közepén egybefüggő sárga csíkként.

3.) igény szerint lehetőség van a polgárőr-egyesület székhelyé-
nek megjelölésére és a település címerének elhelyezésére.

4.) a gépjármű/jármű csomagtérajtaján a Polgárőrség felirat és 
piros fényvisszaverő csíkok helyezkednek el. Szintén a csomag-
tér ajtaján az Együ   a közbiztonságért szlogen, amely a polgár-
őrség  állampolgárokhoz való közelségét, a közös összefogás 
szükségességét jelképezi, hiszen a lakóközösség ak  v tagjaiból 
kerülnek ki a polgárőrök.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az egységes megjele-
nés érdekében kiadja az alábbi szabályzatot a polgárőr gépjár-
művek és járművek külső megjelenésére. 
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Jogi há  ér

A gépjárművek külső megjelenésénél az alábbi jogszabályokat 
ve  ük fi gyelembe:

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevé-
kenység szabályairól szóló jogszabály: 

17. § (1) A polgárőr-egyesület gépjárművén a fényvisszaverő-
dést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag 
a Polgárőrség felirat, a polgárőr-egyesület székhelyének meg-
jelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere 
helyezhető el. A polgárőrszervezet gépjárműve nem lehet vala-
mely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való 
hasonlósága mia   megtévesztésre alkalmas.

(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön fi gyel-
meztető jelzést adó készülék – a jogszabályban meghatározot-
tak szerint – működtethető.

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet, a közú   járművek forgalom-
ba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltétele-
iről szóló jogszabály.

A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet. 

A hátsó fényvisszaverő háromszög kivételével bármilyen alakú 
lehet.
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(3) Oldalsó fényvisszaverővel minden járművet fel szabad sze-
relni. Az oldalsó fényvisszaverő háromszög alakú nem lehet. 
A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyeze   oldalsó fény-
visszaverő által visszavert fény borostyánsárga vagy piros, az en-
nél előbbre elhelyeze   fényvisszaverő által visszavert fény csak 
borostyánsárga lehet.

(4) A fényvisszaverőknek – olyan járműből, amelynek a távolsági 
fényszórója a fényvisszaverőt megvilágítja – sötétben,  szta idő-
ben legalább 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

A fényvisszaverőre vonatkozó további műszaki feltételek:

71. § (1) Járműre – a kerékpár és a segédmotoros kerékpár kivé-
telével – csak jóváhagyási jellel (amelyet a fényvisszaverő mat-
rica felületén helyeznek el, amely megfelelőségi tanúsítványnak 
tekinthető) elláto   fényvisszaverőt szabad felhelyezni.

(2) Az első és hátsó fényvisszaverőket – oldalkocsi nélküli motor-
kerékpáron és a motorkerékpár pótkocsiján a jármű hosszirányú 
függőleges felezősíkjában –

•  minden más járművön úgy kell elhelyezni, hogy a fényvisz-
szaverők hatásos felületének külső széle a jármű legkül-
ső pontjától 0,40 méternél – a pótkocsi első fényvissza-
verője esetében 0,15 méternél – távolabb, a különböző 
oldalon 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 ú  est 
felületéhez 0,35 méternél közelebb, felső széle az ú  est felü-
letétől 0,90 méternél távolabb nem lehet. Ha az első és oldalsó 
fényvisszaverőknél a felső mérethatár szerkeze   okokból nem 
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tartható, akkor az 1,50 méterre növelhető. Ha a mezőgazdasági 
vontató hátsó fényvisszaverőjénél a felső mérethatár nem tart-
ható, akkor 1,20 méterre növelhető, ezenkívül a fényvisszave-
rők egymástól mért távolsága 0,30 méterig csökkenthető, de ez 
utóbbi esetben további 2 hátsó fényvisszaverőt kell elhelyezni 
előírásos szélességi méretekkel olyan magasságban, hogy a 
fényvisszaverők hatásos felületének felső széle az ú  est szintjé-
től legfeljebb 2,10 méter távolságban lehet.

(5) A 42. § (3) bekezdésének rendelkezése értelemszerűen 
irány adó a fényvisszaverőkre is. 
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Polgárőr járőr autó elölnézet

A gépháztető közepén az OPSZ-logó látható, amelynek méretét 
az arányok tartása mia   a logó magasságával együ   kell meg-
határozni.

Mérete: 433×520 mm
Alapanyag: 3M IJ170 öntapadós fólia
Felületvédelem: 3M 8515 laminátum
Kivitel: 4C digitális nyomtatás

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pus-
sal kerül a járműre, az arányok megtartása tekintetében a jár-
mű mérete a meghatározó, de a két fényszóró közö    távolság 
maximális kihasználásával kell felhelyezni.

Mérete: 806×94 mm
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás
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Polgárőr autó oldalnézet

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pussal 
kerül a járműre, a felület közepére, a két ajtóra, megfelelő elvá-
lasztással, a kilincs ala    terület közepére illesztve.

Mérete: 1114×131 mm
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás

A fényvisszaverő csíkokat a (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet-
nek megfelelően helyezzük fel. Elhelyezésüket a jármű fajtája 
határozza meg, az autó övvönala és az ablak alja közö   lévő te-
rület. Középen egybefüggő borostyánsárga csík, amely a hosz-
szméretnek körülbelül az 1/3-a, az első ajtó középpontjától a 
hátsó ajtó középpontjáig, illetve az autó eleje irányába dőlt bo-
rostyánsárga, hátulja felé piros színű dőlt téglalapok.

Mérete:  70 mm magas, 40 mm széles téglalapok, 
32 mm távolsággal; hosszúságát az autó 
határozza meg

Alapanyag: Avery HV-1150
 235 sárga és 440 piros

A járművön igény szerint elhelyezhető a polgárőr-egyesület 
székhelye és a település címere. A székhely megjelölése a pá-
lyázaton nyert autók kötelező megjelölésével megegyezően tör-
ténik.

A településnév elhelyezése a gépjármű első ajtaján, a Polgárőr-
ség felirat és az ajtók alsó éle köz   terület középvonalán, az első 
ajtóra eső POLGÁR vagy ŐRSÉG felirat közepéhez igazítva.
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Mérete: 45 mm magas
Alapanyag: 3M IJ170 öntapadós fólia
Felületvédelem: 3M 8515 laminátum
Kivitel: 4C digitális nyomtatás és vágás
Zöld szín: CMYK: 62, 20, 71, 2

A település címerének elhelyezése a gépjármű első ajtaján, a 
Polgárőrség felirat elő  , a tükör ala    terület közepére igazítva, 
legfeljebb 20 cm méretben.

Mérete: 200 mm magasság
Alapanyag: 3M IJ170 öntapadós fólia
Felületvédelem: 3M 8515 laminátum
Kivitel: 4C digitális nyomtatás

Bőcsi Polgárőr Egyesület szolgála   gépjárműve
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sx4 kn  jobb kép
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sx4 kn bal kép
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Polgárőr autó hátsó nézet

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pussal 
kerül a járműre, a csomagtartó középvonalára,  pustól függően a 
legkönnyebben látható felületre, a lehető legnagyobb méretben. 
Ez lehet a csomagtartó pereme, felső éle, akár a pótkerékborítás is.

Mérete: 464×54 mm (S Cross esetén)
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás

A fényvisszaverő csíkokat a (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendeletnek 
megfelelően helyezzük fel. Elhelyezésüket a jármű fajtája határozza 
meg, ez lehet a csomagtartó alsó vagy felső pereme, piros színű 
dőlt téglalapok, amelyek iránya az autó középvonala felé tart.

Mérete:  70 mm magas, 40 mm széles téglalapok, 
32 mm távolsággal;
szélességét az autó határozza meg

Alapanyag: Avery HV-1150
 440 piros

Az Együ   a közbiztonságért felirat „Monotype Corsiva” betű  -
pussal kerül fel a csomagtartó bal oldalára,  pustól függően a 
legkönnyebben látható felületre, a lehető legnagyobb méretben, 
körülbelül az autó szélességének 1/4-e. Ez lehet a csomagtartó 
pereme, felső éle, a tervtől jelentős mértékben nem térhet el.

Mérete: 258×72 mm (S Cross esetén)
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás
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sx4 KN hát kép
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Polgárőr autó felülnézet

sx4 KN felül kép

 

sx4 KN össz kép

 

Vitara KN össz kép 
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Méretezés

motorháztető

méretezés pajzs logó és polgárőrség kép
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oldalnézet

fényvisszaverő és Polgárőrség 
felirat méretezése

hátsó nézet

hátoldal méretezése
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Polgárőr kerékpár

A Polgárőrség feliratot jól látható, olvasható méretben kell elhe-
lyezni a kerékpár vázának mindkét oldalán. 

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pussal 
kerül a kerékpárra, a váz középvonalára,  pustól függően a leg-
könnyebben látható felületre, a lehető legnagyobb méretben, 
mindkét oldalon, a méret az alsó váz hosszának legalább fele.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás

A fényvisszaverő csíkokat a (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet-
nek megfelelően) helyezzük fel. Elhelyezésüket a kerékpár faj-
tája határozza meg, a vázon több helyen, a Polgárőrség felirat 
mindkét végén, illetve a felső vázon. Borostyánsárga és piros 
színű dőlt téglalapok. Méretük legalább 4 cm, 1 cm távolsággal, 
mindkét vázcső legalább negyed területén.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery HV-1150
 235 sárga és 440 piros

A kerékpár hosszának hátsó harmadában elhelyeze   oldalsó 
fényvisszaverő által visszavert fény piros, az ennél előbbre elhe-
lyeze   fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga 
lehet.
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bicaj kép
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Polgárőr motorkerékpár

A Polgárőrség feliratot jól látható, olvasható méretben kell elhe-
lyezni, lehetőleg a motorkerékpár elején, fajtától függően.

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pussal 
kerül a motorkerékpár első felületére, a középvonalban, lega-
lább 30 cm méretben, a motor kormányburkolatának legalább 
felén.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás

Az OPSZ-logó elhelyezése szintén a motorkerékpár méretétől 
függ, lehetőleg az elejére egy 13 cm-nél nem kisebb logó, és 
oldalanként, ha elfér, egy-egy 13 cm-nél nem kisebb logó.

Mérete: minimum 130 mm
Alapanyag: 3M IJ170 öntapadós fólia
Felületvédelem: 3M 8515 laminátum
Kivitel: 4C digitális nyomtatás

A fényvisszaverő matricákat az ado   motorkerékpár mérete ha-
tározza meg, körülbelül a 6 cm matrica és 6 cm kihagyás meg-
tartásával. Dőlésszögük 45 fok.

A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyeze   oldalsó fény-
visszaverő által visszavert fény piros, az ennél előbbre elhelyeze   
fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga lehet.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery HV-1150
 235 sárga és 440 piros
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robogó kép
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Polgárőr hajó 

A Polgárőrség feliratot jól látható, olvasható méretben kell elhe-
lyezni a hajó mindkét oldalán, legalább 100 cm-es méretben, a 
kabin felületének legalább felén.

A Polgárőrség felirat „Helve  ca Condensed Black” betű  pussal 
kerül  a hajó mindkét oldalára, lehetőleg a középvonalban.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery 792 öntapadós fólia
Kivitel: plo  er vágás

Az OPSZ-logó elhelyezése szintén a hajó méretétől és kialakítá-
sától függ, lehetőleg az oldalsó magas felületekre egy 21 cm-nél 
nem kisebb egyesüle   logó, és oldalanként, ha elfér, egy-egy 13 
cm-nél nem kisebb OPSZ-logó.

Mérete: minimum 210, illetve 130 mm
Alapanyag: 3M IJ170 öntapadós fólia
Felületvédelem: 3M 8515 laminátum
Kivitel: 4C digitális nyomtatás

A fényvisszaverő matricákat az ado   hajó mérete határozza meg. 
A csík szélessége: 5 cm, a csíkok köz   távolság 5 cm, 45 fok dő-
lésszög megtartásával. A csík magassága a jármű fajtájától függ.

A fényvisszaverő által visszavert fény csak fehér lehet (fehér 
alapnak nem kell fényvisszaverőnek lennie). A hajó orrán és 
farán elhelyeze   fényvisszaverő csíkok színe is kizárólag fehér 
lehet. Mérete a hajó nagyságától és alakjától függ.

Mérete:  pustól függően
Alapanyag: Avery HV-1150
 688 kék vagy 101 fehér
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hajó kép
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MELLÉKLETEK

•  Kiegészítő eszközök használata és látványterv 
•  A fi gyelmeztető jelzéssel kapcsolatos hatályos rendelkezések 

összefoglalása
•  OPSZ Szolgála   szabályzata

A fi gyelmeztető jelzéssel kapcsolatos hatályos 
rendelkezések összefoglalása

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és 
a polgárőri tevékenység szabályairól1

17. § (1) A polgárőr-egyesület gépjárművén a fényvisszaverő-
dést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag 
a Polgárőrség felirat, a polgárőr-egyesület székhelyének meg-
jelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere 
helyezhető el. A polgárőrszervezet gépjármű ve nem lehet vala-
mely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való 
hasonlósága mia   megtévesztésre alkalmas.

(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön fi gyel-
meztető jelzést adó készülék – a jogszabályban meghatározot-
tak szerint – működtethető.

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

a megkülönböztető és fi gyelmeztető jelzést adó készülékek 
felszerelésének és használatának szabályairól

A közú   közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekez-
désének i) pontjában kapo   felhatalmazás alapján, az igazságügyi 
és rendésze   miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának j) pontjában meghatározo   
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 gépjár-
mű re szerelt rögzíte   vagy mozgatható üzemmódú (mobil), vil-
logó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, 
vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés,

b) fi gyelmeztető  jelzést adó készülék: a jármű re szerelt rögzíte   
vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó sárga fényjelzést 
adó berendezés,

A fi gyelmeztető  jelzést adó készülék felszerelésének engedé-
lyezése és használata

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

a) az út, ú  artozék vagy közmű  építésére, ellenő rzésére, fenn-
tartására (javítására), illető leg  sz  tására szolgáló jármű re,

18 a polgárő ri szolgálat ellátása során használt jármű re,
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(2)21 Az (1) bekezdés e)–f) és h)–j) pontja esetében csak moz-
gatható üzemmódú (mobil) fi gyelmeztető  jelzést adó készüléket 
szabad használni, amelyet az ado   szállítási feladat végrehajtá-
sához szükséges idő tartamra lehet a jármű re felszerelni.

(4)26 A 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján a fi gyelmeztető  jelzést 
adó készülék azon a jármű vön használható, amelyet a polgárő r-
szervezet a fi gyelmezető t jelzést adó készülékhez rendszeresí-
te   indítási naplóban meghatározo  .

A megkülönböztető  jelzést adó és a fi gyelmeztető  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 meghatározo   esetek-
ben a készülékek felszerelését és leszerelését,

b)28 a 4. § (1) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésében megha-
tározo   esetekben az engedélyezés tényét, az engedély idő be-
li hatálya megszű nésének idő pontját, az engedély visszavonása 
esetén a visszavonás tényét, az engedélyező , illetve visszavonó 
hatóság megnevezését és a határozat számát a bejegyezésre okot 
adó körülménytő l számíto    zenöt napon belül a közlekedési 
igazgatási hatóságnál a jármű nyilvántartásba bejegyeztetni. A kö-
teleze  ség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az 
engedélyezés tényének, lejárta idő pontjának, illetve visszavoná-
sának a forgalmi engedélybe történő  bejegyeztetésére is.

(2)29 A bejegyzéshez igazolni kell a megkülönböztető  vagy fi gyel-
meztető  jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosult-
ságot, továbbá be kell nyújtani a hatósági engedélyhez kötö   
felszereléshez szükséges engedélyt és a megkülönböztető  jel-
zésre vonatkozóan – a meghosszabbítás kivételével – a jármű  
mű szaki adatlapját.
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(3)30 Az engedély idő beli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. 
§ (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározo   
határidő vel meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vo-
natkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosí-
to  ak, és a kérelmező  az engedély meghosszabbítását legalább 
30 nappal az idő beli hatály megszű nésének napja elő   kezde-
ményezi.

(4)31 A 3. § (1) bekezdésének e) és g) pontja és a 9. § (1) bekez-
désének d)–f), h)–j) pontja szerin   eseteket kivéve a jogosult-
ságnak a jármű nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe törté-
nő  bejegyzéséig a megkülönböztető  és a fi gyelmeztető  jelzést 
adó készülék nem használható.

(5)32 Ha a megkülönböztető  jelzést adó készülék felszerelésére 
jogosító engedély idő beli hatályának meghosszabbítására irá-
nyuló kérelmet a (3) bekezdésben meghatározo   határidő n túl 
nyújto  ák be, a kérelemhez csatolni kell a gépjármű  mű szaki 
adatlapjának másolatát.

Az engedély visszavonása

13. § (1) A hatóság a megkülönböztető  jelzést adó készülék, 
vagy a fi gyelmeztető  jelzést adó készülék felszerelésére vonat-
kozó engedélyt visszavonja, ha

a) a jármű , továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabály-
ban, valamint az engedélyben meghatározo   feltételeknek,

b) az üzembentartó a külön jogszabályban meghatározo  , a 
megkülönböztető  jelzést adó készülék, vagy a fi gyelmeztető  jel-
zést adó készülék elhelyezésére, felszerelésére vonatkozó üze-
meltetési, mű szaki elő írásokat megszegi,

c) a jármű  üzembentartási célja megváltozo  ,
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d) a jármű vet a forgalomból kivonták,

e) a jármű  üzembentartójának személyében változás követke-
ze   be,

f) az üzembentartó a 12. § (1) bekezdésének b) pontjában, az 
engedély adataira vonatkozó bejelentési köteleze  ségének 
nem te   eleget,

g)  a visszavonást az üzembentartó kéri.

(2) A fi gyelmeztető  jelzést adó készülék felszerelésére vonatko-
zó engedélyt az

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

(3) A jármű  üzembentartója köteles az (1) bekezdés c)–e) pontjá-
ban meghatározo   változásokat, annak bekövetkezésétő l számí-
to    zenöt napon belül az engedélyező  hatóságnak bejelenteni.

A megkülönböztető  vagy fi gyelmeztető  jelzést adó készülékek 
leszerelésére kötelezés

14. § (1)33 Ha a megkülönböztető  jelzést adó készülék vagy a 
fi gyelmeztető  jelzést adó készülék felszerelése nincs engedély-
hez kötve, a 13. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározo   
esetekben a rendő rkapitányság kötelezi az üzembentartót a ké-
szülék leszerelésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározo   jármű vek tekintetében 
az a rendő rkapitányság illetékes, ahol a jármű  forgalmi enge-
délyébe bejegyze   üzembentartó lakcíme (székhelye, telep-
helye) van.
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Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő   zenötödik napon 
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő  ügyekben is al-
kalmazni kell.

(2)34 Az e rendeletnek a megkülönböztető  és fi gyelmeztető  jel-
zést adó készülékek felszerelésének és használatának szabálya-
iról szóló 12/2007. (III. 13.) IRM-rendelet módosításáról és a 
közú   közlekedési igazgatási feladatokról, a közú   közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) 
BM-rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezé-
sérő l szóló 22/2011. (VII. 19.) BM-rendelet 1. § (2) bekezdésé-
vel megállapíto   4. § (3) bekezdését az annak hatálybalépését 
megelő ző en kiado   engedélyek meghosszabbítására irányuló 
kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együ  es rendelet a közú   közlekedés 
szabályairól Figyelmeztető  jelzést használó jármű vek

50. § (1)320 A jármű  fi gyelmeztető  jelzést adó berendezését mű -
ködtetni a következő  esetekben kell:

j)330 közterüle   polgárő ri szolgálat ellátása során e tevékenysé-
get végző  jármű vön a feladat végzése közben,

(4)334 Ha az (1) bekezdés szerin   jármű  nem az (1) bekezdésben 
meghatározo   tevékenységet végez, a jármű  fi gyelmeztető  jel-
zést adó berendezését mű ködtetni nem szabad.

(5)335 A fi gyelmeztető  jelzést használó jármű nek a többi jármű vel 
szemben – az általános szabályoktól eltérő  – első bbsége nincs.
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6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet a közú   jármű vek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának mű szaki feltételeirő l
Megkülönböztető  lámpára és fi gyelmeztető  lámpára vonatko-
zó üzemeltetési mű szaki feltételek

66. § (1)144 A megkülönböztető  és fi gyelmeztető  jelzést adó ké-
szülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló mi-
niszteri rendelet alapján a megkülönböztető  fény- és hangjelző  
berendezés használatára jogosult gépjármű vet megkülönböz-
tető  lámpával szabad felszerelni. A gépjármű re annyi megkülön-
böztető  lámpát kell felszerelni, hogy a (3) bekezdésben megha-
tározo   követelmények teljesüljenek.

(2)145 A megkülönböztető  lámpa fényének nappal, a ráeső  nap-
fényben legalább 150 méterrő l, sötétben,  szta idő ben pedig 
– a jármű  távolsági fényszórójának bekapcsolt állapotában is – 
legalább 300 méterrő l határozo  an felismerhető nek kell lennie. 
A megkülönböztető  lámpa kék, vagy kizárólag egyidejű leg be-
kapcsolható kék és piros villogó fényt bocsáthat ki.

(3) A megkülönböztető  lámpát a jármű vön a lehető  legmaga-
sabban és úgy kell elhelyezni, hogy annak fénye minden irány-
ban látható legyen.

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

(5)146 A megkülönböztető  lámpa elektromos kapcsolásának 
olyannak kell lennie, hogy e lámpa a vezető ülésbő l minden más 
világító- és fényjelző  berendezéstő l függetlenül – és a jármű -
vön lévő  összes megkülönböztető  lámpa csak együ   – legyen 
bekapcsolható. A megkülönböztető  és a fi gyelmeztető  jelzés 
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használatára egyaránt jogosult gépjármű vön a fi gyelmeztető  
lámpa csak hátrafelé sugározhat ki borostyánsárga fényt, és az 
elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a megkü-
lönböztető  lámpa és a fi gyelmeztető  lámpa együ  esen ne le-
gyen bekapcsolható.

(6)147 A megkülönböztető  és fi gyelmeztető  jelzést adó készülé-
kek felszerelésének és használatának szabályairól szóló minisz-
teri rendelet alapján a fi gyelmeztető  jelzést adó berendezés 
használatára jogosult jármű vet fi gyelmeztető  lámpával szabad 
felszerelni.

(7)148 A fi gyelmeztető  lámpára a megkülönböztető  lámpára vo-
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni – fi gyelemmel az (5) 
bekezdésben meghatározo  akra is –, azzal az eltéréssel, hogy 
a fi gyelmeztető  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  berendezése-
inek 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

2.1.671 Új jármű  pusra M1 és N1 kategóriájú jármű vek eseté-
ben 2011. február 7. napjától, a többi jármű kategóriába tartozó 
jármű vek esetében 2012. augusztus 7. napjától  pusjóváhagyás 
és EK-  pusjóváhagyás abban az esetben adható ki, ha az a vilá-
gító- és fényjelző  berendezések felszerelése tekintetében meg-
felel a II. részben meghatározo   követelményeknek.
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2.2. 2011. július 10. napját követő en a jóváhagyó hatóság – a 
világító- és fényjelző  berendezések felszerelésével kapcsolatos 
indokkal – nem tekin   érvényesnek az ER. A. Függelékének ér-
telmében kiállíto   megfelelő ségi tanúsítványokat, amennyiben 
az A/20. számú melléklet II. részében meghatározo   követel-
mények nem teljesülnek.

3.672 2012. november 1-jétő l a gépkocsik és a pótkocsik vilá-
gító- és fényjelző  berendezéseinek beépítésére vonatkozó kö-
vetelményeket a 661/2009/EK európai parlamen   és tanácsi 
rendelet és az azt módosító 407/2011/EU bizo  sági rendelet 
határozza meg.

3.1. 2012. november 1-jétő l az e melléklet II. részében foglalt 
rendelkezések alapján  pusjóváhagyás már nem adható ki.

3.2. Az e melléklet II. részében foglalt rendelkezések alapján ki-
ado    pusjóváhagyással rendelkező  jármű  pusba tartozó jár-
mű vek forgalomba helyezése továbbra is engedélyezhető , vala-
mint engedélyük meghosszabbítható 2014. október 31. napjáig.
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fényhidas képek
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OPSZ Szolgála   szabályzata

104.
A szolgálat ellátása során a gépjármű vön mobil (mágneses tal-
pú), fi gyelmeztető  jelzést adó készülék (sárga villogó) mű köd-
tethető . A készülék a magántulajdonban lévő , de polgárő rszol-
gálatra használt gépjármű vökön is mű ködtethető  a szolgálat 
idő tartama ala   indokolt esetben. Minden készülékhez kü-
lön-külön indítási naplót kell vezetni. A készülék elhelyezése és 
mű ködtetése során be kell tartani a megkülönböztető  és fi gyel-
meztető  jelzést adó készülékek felszerelésének és használatá-
nak szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM-rendelet 9. és 12. 
§-ainak elő írásait.

105.
A polgárő r-egyesület üzemeltetésében lévő  gépjármű vel tör-
ténő  közterüle   szolgálat ellátása során a polgárő r köteles az 
OPSZ Gépjármű  Üzemeltetési Szabályzat elő írásai szerint me-
netlevelet vezetni. A menetlevélbő l egyértelmű en megállapít-
ható kell, hogy legyen a polgárő ri szolgálat útvonala (körzete), a 
szolgálat kezdő  és befejező  idő pontja, valamint a fi gyelmeztető  
jelzést adó készülék mű ködtetésének oka, helyszíne és idő tar-
tama. A menetlevél vezetését helye  esíthe   a gépjármű be be-
szerelt GPS nyomkövető  készülék által rögzíte   pontos útvonal 
és idő tartam szerin   nyomtato   formája. Ebben az esetben is 
kötelező  a menetlevél egyszerű  vezetése, amelyhez a GPS-do-
kumentumnak az egyesület vezető je által hitelesíte   példányát 
csatolni szükséges.
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