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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-10 

Projekt cím VOLUNTEER 

Az önkéntes katasztrófavédelmi és katasztrófa-elhárítási kapacitás 

közös fejlesztése a támogatható határmenti területen 

Prioritási tengely 5 –Kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem  

(Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén) 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Végrehajtási 

időszak  

30 hónap (2018.április 01- 2020.szeptember 30) 

Célkitűzés 

 

A projekt fő célja a Bihar és Hajdú-Bihar megyei önkéntes egységek 

felkészülési és beavatkozási kapacitásának növelése. A projekt, a 

tűzoltóegységek, mint a reagálási rendszer egyik fontos szegmensének 

megerősítése által, hozzájárul a határokon átnyúló kockázat-kezelés és 

katasztrófavédelem színvonalának növeléséhez. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Romániai Vállalkozásokért Egyesület 

(Románia) 

Projektpartnerek: 

PP2: Bihardiószeg Község (Románia) 

PP3: Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szövetség (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

Teljes 1 406 367,00 euró, melyből 1 195 411,95 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-10 projekt célja az önkéntes tűzoltó szervezetek kapacitásának 

megerősítése a határokon átnyúló együttműködés lehetőségeinek 

kiaknázásával, például: tapasztalatcsere, közös beavatkozási 

gyakorlatok, egy határokon átnyúló mechanizmus kiépítése érdekében. 

Együttműködés a két megye önkéntes tűzoltói között. 

 

Főbb tevékenységek:  

 Modern felszereléssel ellátott kiképzőközpont építése 

Bihardiószegen, és egy szimulációs konténer beszerzése 

 Gyakorlati oktatáshoz szükséges felszerelések vásárlása (20 

komplett tűzoltó-felszerelés, 6 lélegeztető készülék, 1 készlet a 

tűzoltási versenyekhez, 1 készlet kiegészítő felszerelés a vízzel és 

habbal való beavatkozások gyakorlásához, 1 készlet kiegészítő 
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felszerelés betöréshez, bontáshoz, 1 légkompresszor, 1 

elsősegély-felszerelés stb.)  

 Okleveles szakképzés 80 önkéntes tűzoltó számára Romániában  

 Eszközök beszerzése (1 víztartály, 1 generátor, 1elsősegély-

készlet, szabadító eszköz és lélegeztető készülék, valamint 6 

tűzoltó felszerelés) a diószegi önkéntes tűzoltók számára 

  protokollok és eljárások kidolgozása a diószegi önkéntes 

tűzoltók beavatkozásainak szabályozására  

 Eszközök vásárlása a Hajdú Bihari Tűzoltó Szövetség számára a 

specifikus tevékenységek megvalósításának támogatására 

(tűzoltást bemutató készlet, lélegeztetést bemutató készlet, 

informatikai eszközök a bemutatókhoz) 

  Interaktív tűzoltó karaván szervezése (20 nyilvános, interaktív 

bemutató, határ menti rendezvényeken, és egy rövidfilm a 

tájékoztató karavánról és a tűzmegelőzésről)  

 Kezdő és haladó szintű tanfolyamok önkéntes tűzoltók számára, 

Magyarországon 

 Kétnyelvű e-learning platform és mobil riasztási alkalmazás 

kifejlesztése 

 Az önkéntes tűzoltók 2 közös szimulációs gyakorlata (mely 297 

önkéntes tűzoltónak biztosit életszerű gyakorlati oktatást).  

 1 munkaműhely szervezése Diószegen, nemzetközi részvétellel  

 

A Program Eredmény-mutatója: 5/b1- Lakosság, amelyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek. 

 A ROHU-10-es projekt révén 245 160 ember részesül jobb védelemben 

a fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatásoknak köszönhetően. 

Főbb eredmények 

Új kiképzőközpont, a két megye összes önkéntes tűzoltója részére, mely 

az együttműködés központjaként működik, és platformot teremt a 

kommunikáció és együttműködés számára a célterület minden részéről 

érkező szakemberek között.  

Ennek eredményeként, a projekt révén, létrejönnek a határokon 

átnyúló szorosabb együttműködés és a felszerelések 

interoperabilitásának előfeltételei, lehetővé téve ezáltal a közös 

beavatkozást katasztrófák esetén. Valamennyi projekttevékenység 

eredménye a közös kockázatkezelés minőségének javítása a Program 

támogatható területén, és az események után bekövetkező károk 

potenciális csökkentése. 

 


