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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-72 

Projekt cím CBN- Határokon átnyúló hálózat a katasztrófavédelem és a vészhelyzet-

kezelés kapacitásának növeléséért.  

 

Prioritási tengely 5- A kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem (Együttműködés a 

kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén) 

Beruházási 

prioritás  

5/b- Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Megvalósítási 

időszak 
38 hónap (2019 május 1 – 2022 június 30) 

Célkitűzés 

A határokon átnyúló intézményi hálózat, az információcsere, a 

kockázat-megelőzés és katasztrófaelháritás fejlesztése, az egyedi 

kockázatok kezelésének biztosítása, a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képesség javítása és a katasztrófavédelmi rendszerek 

fejlesztése. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Inter - Community Development 

Association for the Emergency Situations Management (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Arad Megyei Tanács (Románia), 

PP3: Temes Megyei Tanács (Románia), 

PP4: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft. (Magyarország) 

PP5: Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
 Teljes 2 682 782, 50 euró, melyből 2 280 365,12 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-72 projekt célja a határokon átnyúló beavatkozás 

képességének növelése a gyakran előforduló kockázati helyzetekben, az 

intézményi kapacitás növelése, valamint az állampolgárok és a 

bevetésben résztvevő szakemberek és önkéntesek képességeinek 

fejlesztése, a vészhelyzetek különböző típusainak a hatékonyabb 

kezelése érdekében 
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Főbb tevékenységek: 

 Speciális felszerelések beszerzése, üzemeltetéshez és 

beavatkozásokhoz :  

 VK - 1 operatív jármű,  

- PP2 - 3 sürgősségi mentőautó, 1 vízzel és habbal oltó 

tűzoltóautó, 19 intenzív terápiás ágy, 50 befecskendező, 35 

volumetrikus infúziós pompa, 2 szállítható ventilátor, 

életfunkciót figyelő monitorok, 3 központi megfigyelő állomás, 5 

szállítható monitorizáló gép, 2 hordágy, 5 hordozható 

pulzoximéter, 2 defibrillátor, egy intubációs és nyákelszivó 

készlet súlyos esetekhez, hordozható elektrocardiogramm, 25 

infúziós állvány, 2 gyógyszeres szekrény 

- PP3 - 3 komplex beavatkozási jármű 

- PP5 - 1 darab univerzális autó kiegészítő eszközökkel 

 Közös tanterv kidolgozása a tanulók számára 3 különböző 

korcsoportban (6-10, 10-14, 14-18), amelynek témája a helyes 

viselkedés a különféle vészhelyzetekben  

 Táborok és közös versenyek szervezése- vészhelyzetek témában 

 Közös képzések szervezése szakemberek és önkéntesek 

számára -1. képzés Temesváron (5 napos)– Beavatkozás vasúti 

és közúti balesetek esetén, valamint 2. képzés Temesváron (5 

napos)- Intervenciós menedzsment. 

 3 oktatóképzés szervezése, egy Csongrád-Csanád-, egy Arad és 

egy Temes megyében annak érdekében, hogy bemutassák és 

elmagyarázzák a speciális tanagyagot azon tanároknak, akik 

tanfolyamokat szerveznek az iskolákban a kockázat-

megelőzésről és a katasztrófavédelemről 

  Figyelemfelkeltő események szervezése a polgárok számára, a 

vészhelyzetek esetén alkalmazandó megfelelő viselkedés 

elsajátítása érdekében (15 napos) 

  Kockázatkezelési stratégia kidolgozása, a 6 workshop folyamán 

elvégzett elemzések és az abból levont következtetések alapján 

 2 napos szeminárium és gyakorlat Mórahalmon a 3 megye 

tűzoltói számára. A szeminárium és a gyakorlat célja a romániai 

és magyarországi tűzoltósági műveletekkel kapcsolatos 

tapasztalatok cseréje, elemezve a jogi és a pénzügyi hátteret is  

 2 napos tanulmányút szervezése Romániába (1 nap Arad 

megyében, 1 nap Temes megyében) az új felszerelések 

megismerése és tesztelése céljából 

 

A program Eredmény mutatója az 5 / b 1 „Lakosság, melyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgálatok védenek”  

A ROHU-72 projekt megvalósítása által, a 3 partner megyében 770 906 

polgár részesül fokozott védelemben. 
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Főbb eredmények 

Megnövekedett kockázat-megelőzési és katasztrófavédelmi kapacitás 

az intervenciós járművek vásárlása által, amelyek kiegészítik és 

korszerűsítik a meglévő flottát. 

Az önkénteseknek, diákoknak és tanároknak szervezett képzések, 

amelyek vészhelyzet esetén tudatos cselekvést és jobb védelmet 

eredményeznek 

A projekt résztvevői által kidolgozott kockázatkezelési stratégia és a 

közös protokollok, amelyek lehetővé teszik, hogy a három érintett 

megye hatékonyabban kezelje a katasztrófák előjeleit, bekövetkezését 

és következményeit 

 


