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Vécs Pál Úr! 
Elnök 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség 
 
Fertőszentmiklós 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Tájékoztatom, hogy megjelent a belügyminiszter 1/2013 (I.25.) BM rendelete a 
megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM rendelet módosításáról. 
 
A BM rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján az IRM rendelet 6. §. (1) bekezdésében az 
„üzemeltetőjét, üzemeltetési” szövegrész helyébe az „üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes 
tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével – üzemeltetési” szöveg lép.  
Ennek értelmében a megkülönböztető jelzést adó készülék csak olyan gépjárműre szerelhető 
fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi 
tűzoltóság kivételével – üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és 
olvasható módon megjelölik. 
Tehát az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárművein az üzemeltető bejegyzett elnevezését 
(Tét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete) láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni. Az 
üzemeltetési célt (tűzoltás és műszaki mentés) nem kötelező feliratozni. 
 
Az üzemeltetés céljára, a feliratra, a jelzésre vonatkozó adatokat a megkülönböztető jelzés 
iránti kérelemben fel kell tüntetni, és az engedélyezéstől számított tizenöt napon belül a 
megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésével egyidejűleg a feliratot, jelzést a 
gépjárművön el kell helyezni. 
 
A BM rendelet a módosítással összhangba került a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 39. § (3) bekezdésében 
foglaltakkal, miszerint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes 
tűzoltó egyesület gépjárművén csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot 
helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével. 
 
Kérem Elnök Urat, hogy a megyében a szövetség tagszervezeteként működő önkéntes tűzoltó 
egyesületeket tájékoztassa a változásokról. 
 
Győr, 2013. február 01. 
     Tisztelettel: 
 

 Sallai Péter sk. 
 tűzoltó ezredes  

              igazgató 
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Készült: 1 példányban   
Egy példány:  1 lap  

Kapja:   
1. Irattár 
2. Címzett e-mail-en 
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