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Szirénázás láttán
Mi a teendő a bevetési egységek fényjelzésekor?

ISZLAI KATALIN

O lvasói észrevétel nyomán 
jártunk utána annak a kér-
désnek, hogy mikor indo-

kolt a megkülönböztető hang- és 
fényjelzések használata a külön-
leges egységek számára, illetve 
miként kell eljárniuk a gépjármű-
vezetőknek ezek láttán. A szerkesz-
tőségünket megkereső férfi , G. Á. 
annak kapcsán hívta fel a fi gyelmet 
a témára, hogy a hétfői úzvölgyi 
ünnepségről Csíkszereda irányá-
ba haladó mentő- és tűzoltóautók 
fényjelzést használtak, hangjelzést 
azonban nem. Az autósok ennek 
láttán többféleképpen jártak el: 
voltak, akik megálltak, mások fél-
rehúztak, de akadtak olyanok is, 
akik nem adtak elsőbbséget.

A törvény értelmében

A 2002-ből származó 195-ös számú, 
többször újraközölt és módosított 
közlekedési törvénykönyv három 
kategóriára osztja a bevetési jármű-
veket az általuk használható fény-
jelzés alapján. A piros jelzést kizá-
rólag a rendőrség és a tűzoltóság 
használhatja, a kéket többek között 
a mentőszolgálat és a csendőrség, a 
sárgát pedig egyebek mellett a ve-
szélyes anyagokat szállító vagy az 
útkarbantartást végző járművek. 
A törvény azt is kimondja, hogy a 
piros jelzés láttán a sofőröknek kö-

telező azonnal megállni, a kék jel-
zés láttán szintén kötelesek elsőbb-
séget adni, de nem kell megállni, 
csak félrehúzódni, a sárga jelzésnél 
pedig csak fokozni kell a fi gyelmet. 
Továbbmenve azonban a törvény 
arra is kitér, hogy ahhoz, hogy az 
említett kötelezettségek érvénybe 
lépjenek, a speciális járműveknek 
egyazon időben kell használni-
uk a fény- és hangjelzéseket is. A 
fényjelzéseket továbbá külön is 
használhatják, szirénázni azonban 
villogás nélkül nem szabad. 

Különleges esetek

A mindennapi gyakorlatban azon-
ban egyéb speciális esetekkel is 
találkozhatnak a különleges egysé-
gek. Domokos Iván, a Hargita Me-
gyei Mentőszolgálat orvosigazgató-
ja az úzvölgyi esettel kapcsolatosan 
érdeklődésünkre elmondta: az egy 
speciális eset volt, amelyben az il-
letékesek az esemény jellege miatt 
döntöttek úgy, hogy nem használ-
ják a hangjelzést, csupán a villo-
gót. „Egy csendes, békés megemlé-
kezésről volt szó, amelyet nem illett 
volna szirénázással megzavarni, 
ráadásul a kedélyeket sem szerették 
volna bolygatni. Az esemény azon-
ban a meghirdetett időponthoz ké-
pest sokkal később ért véget, ezért 
az egységeknek mielőbb vissza 
kellett érniük a csíkszeredai szék-
helyre a sürgősségi esetek gyors el-
látása érdekében. Ezért használták 
a fényjelzést, amely láttán a gépjár-

művezetőknek elsőbbséget kellett 
volna adniuk számukra. Ugyanez 
érvényes éjszaka is: 23 óra után 
tilos hangjelzést használni, a fény-
jelzés láttán azonban elsőbbséget 
kell adni a bevetési egységeknek. 
Az ilyen speciális esetektől elte-
kintve azonban a mentőszolgálat 
nem támogatja a fényjelzés haszná-
latát az azt kísérő hangjelzés nél-
kül. Sürgősségi esetekkor mindig 
egyszerre kell használni a villogót 
és a szirénát” – húzta alá Domokos.

Elsőbbséget kell adni

Stelian Cimpoeșu, a Hargita me-
gyei tűzoltóság főfelügyelője is 
megerősítette, hogy a bevetési egy-
ségeknek akkor is elsőbbséget kell 
adni, ha csak a fényjelzéseket hasz-
nálják. Mint mondta, a sürgősségi 
esetekkor természetesen mindkét 
jelzés használata kötelező, vannak 
azonban olyan esetek, amikor nem 
indokolt a hangos szirénázás, elég 
csak a villogó használata. Ilyen pél-
dául az is, amikor a veszély elhárí-
tása után visszaindulnak a szék-
helyre, hiszen fontos, hogy mielőbb 
visszaérjenek a készletek gyors 
újratöltése érdekében, mivel elő-
fordulhat, hogy azonnal egy újabb 
bevetésre kell sietniük. Hozzátette: 
az úzvölgyi megemlékezésen sem 
volt indokolt a szirénázás, hiszen 
ott a helyszín biztosítása volt a fel-
adatuk, hazaindulva azonban azért 
kapcsolták be a fényjelzéseket, mi-
vel az előbb említett ok miatt fontos 
volt, hogy minél gyorsabban visz-
szaérjenek a székhelyre. Zárásként 
arra kérte a gépjárművezetőket: ha 
fény- és/vagy hangjelzéssel közele-
dő bevetési egységet látnak, adják 
meg az elsőbbséget, hiszen felesle-
gesen sohasem használják ezeket. 

Megkülönböztető fényjelzés. 
Figyelembe kell venniük a 
közlekedőknek
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Zajlik a Vásárhelyi Forgatag
Ígéretes programokkal várják az érdeklődőket a Vásárhelyi Forgatag 
harmadik napján is. Szerdán 11 órától vezetett sétán ismerhetik 
meg a Teleki-Bolyai Könyvtár termeit és történetét a helyszínen 
jelentkezők. A kisebbségvédelem kerül fókuszba 15 órától a Teleki 
Téka udvarán, Vincze Lóránt EP-képviselőt, FUEN elnököt, valamint 
Bíró Zsolt parlamenti képviselőt hallgathatják meg az érdeklődők. 
17 órától a Téka udvarán a Privacy Engineering – Hogyan fejlesszünk 
GDPR ready szoftvert? című előadáson vehetnek részt az érdeklő-
dők, Székely Barnabás minősített adatvédelmi szakértő igazít el 
ebben a világban. 19.30-tól a Biztonságos internethasználat gyerek-
kortól című előadáson Molnár Andrea-Zsuzsánna gyermekpszicho-
lógus és W. Szabó Péter, UX-kutató látja el gyakorlati tanácsokkal 
a közönséget. 16 órától a Csáky Zoltán Nyomomban a kék farkasok 
című könyv bemutatójára kerül sor a Bolyai téri unitárius templom 
belső udvarában. A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget 
Nagy Miklós Kund művészeti író. Majd ugyancsak itt 18 órától vers-
műsor következik Kilyén Ilka Búvópatak című válogatása a heliko-
nista költők verseiből. 19.30-tól az Üvegtigris magyar filmvígjáték  

közismert színészének, Szarvas Józsefnek az egyéni előadását te-
kinthetik meg a nézők a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagyter-
mében. Az előadás  címe Pustol a hó, avagy Könnyű neked, Szarvas 
Józsi… című műsort. A bordudvarban is változatos programpontok 
várják a forgatagozókat: 18 órától borkóstolón vehetnek részt a bor 
szerelmesei, míg 20 órától az Üver Zenekar lép fel.

Állásportál a fiatalok hazacsábításáért
Felhasználóbarát állásportált álmodott meg a Hargita Megyei Fej-
lesztési Ügynökség az ország más megyéiben vagy külföldön élő 
Hargita megyei fiatalok hazacsábítása érdekében. A Hargita haza-
vár! nevű internetes oldal a munkaerőhiány megszüntetéséhez és 
a megye gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulhat. Beüzemelték a 
Hargita hazavár! nevű állásportált: a kezdeményezés célja, hogy 
hazacsábítsák az elvándorolt fiatalokat, illetve megmutassák 
számukra, hogy itthon is számos lehetőség közül választhatnak. 
Csilip Árpád, az új állásportált létrehozó Hargita Megyei Fejlesz-
tési Ügynökség vezetője érdeklődésünkre elmondta, az oldal 
tulajdonképpen A városod hazavár! névvel nemrég Kolozsváron 
megszervezett állásbörze folytatásaként jött létre. Az igazgató 
rámutatott: a legtöbb erdélyi település kénytelen szembenéz-
ni azzal a problémával, hogy az egyetemisták nem térnek haza 
szülővárosukba az egyetemi évek után, illetve sokan külföldre 
vándorolnak, ezért a helyi vállalatok munkaerőhiánnyal küzdenek. 
Csilip azt is elárulta, hogy a kezdeményezés egyelőre gyerekcipő-
ben jár, hiszen még hátravan a népszerűsítési kampány, amelytől 
azt remélik, hogy az oldal széles körben ismertté válik és beváltja 
a hozzá fűzött reményeket. (Iszlai Katalin)

• RÖVIDEN 

M ár kevesebb, mint két hét áll a 
korondi polgármester rendel-

kezésére, hogy leadja a csíkszeredai 
törvényszéken a községháza felirat 
eltávolítását igazoló bizonyítékait. 
Reméli, hogy eltörlik a rá kiszabott 
közel 100 ezer eurós bírságot.

Korábban azt állapította meg 
a Marosvásárhelyi Táblabíróság, 
hogy 2016-tól számítva, minden 
nap késlekedésért, a minimálbér 
húsz százalékát kell bírságként 
kifizesse a korondi polgármester 
– valamint napi száz lejt az őt be-
perlő Dan Tanasă blogger részére 
–, amiért szerintük nem távolította 
el a hivatal épületéről a Községhá-
za feliratot. Noha akkor nem volt 
meghatározva a bírság konkrét ösz-
szege, a számítások szerint közel 
százezer eurós büntetésről van szó. 
Katona Mihály lapunknak elmond-
ta, hogy néhány napja kapott egy 
értesítést a csíkszeredai törvény-
székről, miszerint szeptember 5-ig 
leadhatja a rendelkezésére álló bi-
zonyítékokat a felirat eltávolítására 
vonatkozóan. Ha ezeket figyelembe 
veszi a törvényszék, akkor a tiszt-
ségviselő szerint van rá esély, hogy 

eltörlik az igazságtalanul kiszabott 
rekordnagyságú bírságot. Ha ez 
mégsem, akkor kiközlik a büntetés 
konkrét összegét.

Nem tudja kifizetni

„Most van a legnagyobb szükségem 
a politikum és az emberek támoga-
tására, hiszen eldől, hogy ki kell-e fi -
zessem a hatalmas kiszabott bírságot. 
A székelykeresztúri városháza felirat 
ügyében kedvező döntés született, én 
is ebben reménykedem, hiszen nem 
tudom kifi zetni ezt a nagy pénzösz-
szeget” – magyarázta. Hozzátette, 
az esetnek talán az a legfájóbb része, 
hogy még 2016-ban eleget tett a Dan 
Tanasăvel folytatott perben született 
ítéletnek, és eltávolította a feliratot, az 
igazságszolgáltató szervek mégis bír-
sággal sújtották, fi gyelembe sem véve 
az általa felsorakoztatott bizonyítéko-
kat. Az említett eljárással párhuzamo-
san a bukaresti legfelsőbb bíróságon 
is folynak tárgyalások a Községháza 
felirat ügyében: egy tanú fellebbezett 
a korábbi ítélet ellen, amiért nem vet-
ték fi gyelembe a polgármestert igazoló 
vallomását. (Fülöp-Székely Botond)

Polgármester: van még remény

• A különleges egységek által használt megkülönböz-
tető hang- és fényjelzések gyakran fejtörést okoznak a 
gépjárművezetőknek, hiszen nem mindig egyértelmű, 
miként kell helyesen eljárniuk egy adott helyzetben. 




