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KAPCSOLAT

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.interreg-rohu.eu

Határ menti régióban működő 
önkéntes tűzoltó és vészhelyzetkezelő 

egységek kapacitásának fejlesztése 
- ROHU-10 VOLUNTEER -

TŰZOLTÓ KÉPZÉS

Szakmai szinten való felkészítés
A képzést szakemberek tartják, és 
gyakorlati és elméleti tapasztalattal 
rendelkeznek
A képzést a Nemzeti Képesítési 
Hatóság (ANC) akkreditálta
Rugalmas képzés program
Teljes képzés csomag 160 óra - 
elmélet (52 óra) + gyakorlat (108 óra)

ELŐNYÖK

Romániai Vállalkozásokért Egyesület
417235 Diosig, str. Argeșului nr. 25, jud. Bihor

e-mail: office@rove.ro, web: www.rove.ro
 

Bihardiószeg Önkormányzata
417235 Diosig, str. Livezilor nr. 32, jud. BIhor

tel: +40 259 350 198
 

Hajdú-Bihar megye Tűzoltószövetsége
4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 17

e-mail: fisandor@gmail.com

HOGYAN LEGYÉL 
ÖNTKÉNTES TŰZOLTÓ?

Az önkéntes segélyszolgálatokban való 
részvételét kérő személynek meg kell felelnie 
az alábbi feltételeknek a Belügyminisztérium 
96/2016 sz. rendelete szerint:

az Önkormányzat, a város vagy község 
Önkormányzata által képviselt 
közigazgatási-területi egységben lakhellyel 
rendelkezik;
18 és 50 év közötti;
egészségügyileg alkalmas;
képzést igazoló dokumentummal 
rendelkezik, azon a szakterületen, amelyre az 
önkéntes szerződést kötik;
büntetlen előéletű;
a múltban nem vesztette el önkéntes 
státuszát az önkéntes sürgősségi 
szolgálatnál.

MIÉRT LEGYÉL ÖNTKÉNTES 
TŰZOLTÓ?

JELENTKEZZ 
MOST!

Az önkéntes tűzoltók fontos erőforrást 
jelentenek a modern társadalomban, több 
szempontból is:
 
- Szakmailag: a szubszidiaritás elve alapján, 
az önkéntes tűzoltók kiegészíthetik a 
hivatásos szolgálatokat, javítva 
kapacitásukon és hatékonyságukon, a 
teljes vészhelyzetkezelési rendszeren belül
- Társadalmilag: az önkéntesség életrekelti 
és ápolja a közösségi szellemet, növeli a 
társadalmi összetartást és felelősséget, 
felkelti az egyének közötti szolidaritás 
érzetét.
- Személyesen: az önkéntesség erkölcsileg 
egy ösztönző tevékenység
- Gazdaságilag: az önkéntesség pénzügyi 
források megtakarításához vezet



A PROJEKTRŐL
A "Határ menti régióban működő önkéntes 
tűzoltó és vészhelyzetkezelő egységek 
kapacitásának fejlesztése" projektet a 
Romániai Vállalkozásokért Egyesület, 
Bihardiószeg Önkormányzata és a Hajdú-
Bihar megye Tűzoltószövetsége valósítja meg.
 
A projekt az Interreg V-A Románia-
Magyarország Program keretén belül kerül 
támogatásra - 5. Prioritási tengely: 
Kockázatmegelőzés és katasztrófakezelés 
(együttműködés a kockázatmegelőzés és a 
katasztrófavédelem terén), beruházási 
prioritás 5/b: egyedi kockázatok kezelését, 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képességet és katasztrófakezelő rendszerek 
fejlesztését célzó beruházások támogatása

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI MULTIFUNKCIONÁLIS 
KÉPZŐKÖZPONT
BIHARDIÓSZEG

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS
A Bihar és Hajdú-Bihar megyék önkéntes 

vészhelyzeti reagálási egységeinek 
kapacitásépítése és felkészültségi szintjének 

növelése.

EGYEDI CÉLKITŰZÉS 1
Az önkéntes tűzoltók készségeinek és 

képességeinek javítása, valamint a szervezeti 
kapacitás fejlesztése.

EGYEDI CÉLKITŰZÉS 2
Professzionális határokon átnyúló 

együttműködési platformok létrehozása és 
működtetése az önkéntes tűzoltó egységek 

számára a határ mindkét oldalán.

EGYEDI CÉLKITŰZÉS 3
Az önkéntes tűzoltói hivatás fontosságának 
és értékének megerősítése a határ mindkét 

oldalán.

PROJEKT ADATOK
Megvalósítási időtartam: 2018.04.01 - 2020.09.30
Teljes költségvetés - 1.406.367,00 Euró
EU finanszírozás - 1.195.411,95 Euró
Nemzeti kormányok társfinanszírozása - 172.659,11 
Euró
Társfinanszírozás partnerek részéről - 38.295,94 Euró

Teljes tűzoltó felszerelések

Elsősegély bábuk

Futópálya - 200 m

Gyakorlótorony - 20 m

Tűzoltóautó

Tűz szimulátor konténer

Tantermek

FELSZERELTSÉG

Az önkéntesség a híd, amelynek össze 
kell kapcsolnia a társadalomhoz 
hozzáadott értéket a szakmaisággal, 
illetve egy olyan erőforrás, amelyből a 
kis-és nagyközösségeink egyaránt 
tudnak táplálkozni.
 
Ezen a vezérvonalak mentén hoztuk létre 
a multifunkcionális képzőközpontot, 
amelynek egyik kimondott célja, hogy 
erős szakmai felkészültséget biztosítson 
mindazon személyek számára, akik a 
térség közösségeit tűzoltó munkájukkal 
szeretnék támogatni. 
 
Az önkéntesek hozzák az erőt, a 
motiváltságot, az értékek képviseletét, 
melyet mi szakmai és logisztikai 
háttérrel támogatunk.
 
 


