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Első Nyílt Pályázat - Normál Projektek 

Projekt kód  ROHU-80 

Projekt cím JOINTRESCUE- Határon átnyúló egységes ellenőrzési, kockázat-

megelőzési és katasztrófakezelési központ  
 

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. 

Megvalósítási 

időszak 
24 hónap (2018 április 1- 2020 március 31) 

Célkitűzés  

A projekt fő célja kockázatok megelőzése és kezelése, a katasztrófák 

elkerülése határon átnyúló beruházásokkal, valamint egy 

katasztrófavédelmi rendszer kialakítása határon átnyúló 

megfigyelőközpont létrehozásával. 

Partnerség  

Vezető Kedvezményezett: Odoreu Község (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Tyukodi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület (Magyarország) 

PP3: Halmeu Község (Románia) 

PP4: Viile Satu Mare Község (Románia) 

PP5: Păulești Község (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

Teljes 1 040 800,00 euró, melyből 884 680,00 euró ERFA támogatás. A 

projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1,018,089.36 euró 

Költségvetés felhasználási aránya: 97,82% 

Összefoglaló  

A ROHU80 projekt megkönnyíti a határokon átnyúló kockázatkezelést 

azáltal, hogy fejleszti a katasztrófavédelmi egységek infrastruktúráját, 

felszerelését és emberi erőforrását, Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyékben. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Határon átnyúló integrált megfigyelő, kockázatmegelőzési és 

katasztrófavédelmi központ” felszerelésének beszerzése (2 db 

közepes méretű tűzoltóautó tűzoltásra és -oltásra, 12 db 

komplett tűzoltó berendezés, 4 db intelligens riasztórendszer, 1 

db nagyméretű (5000 l)) tűzoltó tűzoltóautó komplett 

felszereléssel 6 tűzoltó részére, 2 db elszívó készlet, 1 db moto-



 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

szivattyú, 2 db közepes méretű 2500 l-es tűzoltóautó kötelező 

felszereléssel) 

 3 napos „Terepszemle és hálózatépítés” tábor szervezése- 

Odoreu Község 

 Közös képzések és gyakorlatok szervezése (technikai baleset, 

közúti baleset, ökológiai baleset, lakosság kitelepítése, 

erdőtüzeken végzett közös gyakorlat, elsősegély nyújtás), 

jelentős számú szakember és önkéntes bevonásával, valamint 

tapasztalatcsere a harmonizált beavatkozások megkönnyítése 

érdekében  

 Figyelemfelkeltő, tudatosító kampány szervezése a 

vészhelyzetekről- előadássorozat a vészhelyzeti 

beavatkozásokról, Információs anyagok, szórólapok 

szerkesztése és terjesztése iskolákban és a városházán 

 A projekt megvalósításának tapasztalatait tartalmazó közös „Jól 

bevált gyakorlatok kézikönyve”–nek a kidolgozása, amelyet a 

kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem területén működő 

más szervezetek és intézmények is felhasználhatnak. 

 Rendszeres találkozók szervezése a projektcsapat tagjai között 

különböző témákban (beavatkozások közúti vagy vasúti 

balesetek esetén, beavatkozások zsúfolt épületekben, veszélyes 

anyagok szállítása stb.), 

 A partnerszervezetek közös gyakorlatának (szimuláció) 

szervezése nemzetközi közúti baleset esetén Magyarországon, 

 A partnerszervezetek közös gyakorlatának (szimuláció) 

szervezése a Halmeu-Diakovo határátkelőhely környékén 

bekövetkező baleset esetén. 

 A partnerszervezetek közös gyakorlatának (szimuláció) 

szervezése a Viile Satu Mare hegyvidéki dombvidéki erdőtűz, az 

erdei növényzet elégetése és az erdőben terjedő tűz oltása 

esetén. 

 Közös képzés szervezése az „elsősegélynyújtásról” a 

Vöröskereszt és a SMURD meghívott szakértőivel, 30 résztvevő 

számára 

 A partnerszervezetek közös gyakorlatának (szimuláció) 

szervezése a lakosság figyelmeztetésére és evakuálására 

hidrometeorológiai jelenség esetén, a Someș folyó környékén. 

 Tájékoztató anyagok, szórólapok szerkesztése, terjesztése. 

 A projekt megvalósításának tapasztalatait tartalmazó közös 

„Legjobb gyakorlatok kézikönyv” kidolgozása, amelyet a 

kockázatmegelőzés és katasztrófavédelem területén 

tevékenykedő egyéb szervezetek, intézmények is 

hasznosíthatnak. 
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 A projekt weboldalának elkészítése és adminisztrálása román, 

magyar és angol nyelven a projekt bemutatására, célkitűzéseire 

és eredményeire fókuszálva. 

 Közös műhelymunka szervezése „Polgári védelem: az ökológiai 

baleset: megnyilvánulása, hatásai és módszerei, a lakosság 

figyelmeztetése és evakuálása” témában Halmeuban. 

 Közös workshop szervezése „Önkéntes szolgálatok 

létrehozásával és felszerelésével kapcsolatos 

teljesítménykritériumok” címmel Odoreuban. 

 Közös munkaértekezlet és tapasztalatcsere szervezése a 

„Sürgősségi Helyi Bizottság tevékenysége” címmel Paulestiben. 

 Közös műhelymunka szervezése „A lakosság pszichológiai 

támogatása” veszélyhelyzetek és a határon átnyúló közúti 

balesetek témakörében, a Rendőrség és a Sürgősségi Helyzetek 

Főigazgatósága szakértőinek részvételével. 

 Sajtótájékoztató szervezése, majd közös workshop: „Hatékony 

megoldások vészhelyzetekre a határon átnyúló térségben” VSES, 

ISU és meghívott szakértők/előadók, hatóságok stb. 

részvételével. „EGYÜTTMŰKÖDÉSI JEGYZŐKÖNYV” a 

partnerszervezetek között aláírták a határon átnyúló térséget a 

partnerség és az együttműködés folytatása érdekében a projekt 

lezárása után 

 

2020. március 31-én a projekt sikeresen lezárult. 

A projektben meghatározott összes tevékenységét befejezték (100%). 

 

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

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek ”. 

 A ROHU-80 projekt révén 74,910 embert védenek magasabb 

színvonalú katasztrófavédelmi szolgáltatások. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

• 74 910 fő, a jobb vészhelyzeti szolgáltatásokkal védve 

• a Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófaelhárítási 

tevékenységben részt vevő intézmények infrastruktúrájának 

fejlesztése, új, megbízható, jó minőségű berendezésekkel 

• az önkéntes tűzoltók képességeinek fejlesztése a tűzoltók közös 

képzése, műhelymunka és gyakorlata révén 

• magasabb színvonalú közös kockázatkezelés és magasabb 

szolgáltatások a határon átnyúló térségben 

 

Weboldal: 

http://www.odoreu.ro/proiect-rohu80-jointrescue/ 

https://www.halmeu.ro/sumar-proiect.html 

 

http://www.odoreu.ro/proiect-rohu80-jointrescue/
https://www.halmeu.ro/sumar-proiect.html

