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Önkéntesek jogosítványa - a mentõsöknek sikerült. Amint az ismert, az
önkéntes tûzoltóságok szolgálatszervezését nehezíti, hogy a jelenleg
készenlétben tartott tûzoltó gépjármûvek többségének össztömege
meghaladja a 3500 kg-ot. Ebbõl eredõen ezek csak *C* kategóriájú
jogosítvánnyal vezethetõk. 
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Amint az ismert, az önkéntes tûzoltóságok szolgálatszervezését nehezíti,
hogy a jelenleg készenlétben tartott tûzoltó gépjármûvek többségének
össztömege meghaladja a 3500 kg-ot. Ebbõl eredõen ezek csak *C*
kategóriájú jogosítvánnyal vezethetõk. A MTSZ kezdeményezte ennek az
elõírásnak a felülvizsgálatát- a mentõsöknek ez most sikerült, reméljük, a
hamarosan tûzoltói kezdeményezés is révbe ér. 

A Magyar Közlöny 2020. évi 139. számában, a 3521. oldalon örömmel fedeztük fel
a mentõsöknek sikerült! 4250 kg-ot meg nem haladó sürgõsségi betegellátást
végzõ OMSZ jármûvet vezethetnek *B* kategóriás jogosítvánnyal. 

Idézet a jogszabályból: 

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosítása 5. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül
ki: 

*(3a) A 2. mellékletben a *B* kategória meghatározásától eltérõen, belföldön a
3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb
össztömegû, pótkocsi nélküli olyan jármû is vezethetõ, amely az Országos
Mentõszolgálat sürgõsségi betegellátást végzõ mentõjármûve.* 

Bízunk benne, hogy a Magyar Tûzoltó Szövetség kezdeményezése is
meghallgatásra talál. Kezdeményezésünk lényege, hogy 3,5 tonnát meghaladó
tûzoltó jármûveket az önkéntes tûzoltók vezethessék *B* kategóriás
jogosítvánnyal. A *C* kategóriás jogosítvány megszerzése ugyanis jelentõs
összeg, ennek kigazdálkodására az ÖTE-k nem képesek, miközben az önkéntes
tûzoltók vonulásai az esetek többségében nem haladják meg a 10 km-t. 

A megoldás nem példa nélküli, ugyanis Ausztriában és Németország egyes
tartományaiban létezik az ún. *tûzoltó jogosítvány*, amely - megfelelõ feltételekhez
kötve - akár 7,5 t-ig lehetõvé teszi a tûzoltó gépjármûvek vezetését *B* kategóriás
jogosítvánnyal. 

  



Forrás, további részletek: MTSZ  
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