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Bérczi László, Varga Ferenc 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2013. évi pályázatai 
Magyarország mentő tűzvédelmi rendszerében a szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó 
egyesületeknek (ÖTE) fontos szerepük van, ezért a működésükhöz szükséges feltételek 
megteremtéséhez az államnak is hozzá kell járulnia. Különösen, hogy az anyagi feltételek 
biztosításában nagyon eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. A 2013. évi tapasztalatokat összegzik 
szerzőink. 
 
Két pályázat – növekvő támogatás 
 

Hazánkban több mint 1.000 bejegyzett ÖTE közül a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatai 
szerint 550 működik. Közülük 425 ÖTE kötött – 57 db I., 286 db II., 82 db III. kategóriájú –  
együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltósággal. 

A korábbi évi 120 millió Ft-al szemben idén az önkéntes tűzoltó egyesületek részére összesen 220 
millió Ft ált rendelkezésre. A BM OKF a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen két pályázatot írt 
ki az ÖTE-k tűzoltás, műszaki mentési tevékenységéhez kapcsolódó  

• technikai ellátás javításának, felülvizsgálatának,  

• az üzemeltetési költségek,  

• az önkéntes tűzoltók oktatásának, valamint  

• szertárépítéshez, felújításhoz és bővítéshez való hozzájárulásnak támogatására és  

• EDR rádió ellátásra. 

Az első pályázatban 120, a másodikban 100 millió Ft állt rendelkezésre. Pályázatonként egy ÖTE 
csak egy pályázatot nyújthatott be, a pályázatokon belül több támogatási fajtára. Az 1. pályázatra az 
I. és II. kategóriájú ÖTE legfeljebb 1.000.000 Ft, a III. kategóriájú legfeljebb 300.000 Ft támogatási 
igénnyel élhetett, míg a 2. pályázatra az I. és II. kategóriájú ÖTE legfeljebb 700.000 Ft, a III. 
kategóriájú ÖTE legfeljebb 150.000 Ft értékben nyújthatott be pályázatot. 

 

Mit szeretnének az önkéntesek? 

 

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség előzetes felmérést készített 100 millió Ft támogatás 
felhasználására. 

A beküldött javaslatok összegzésének eredménye: 
• üzem- és kenőanyag költség 80 % 
• műszaki mentés gépei 75 % 
• közüzemi díjak 65 % 
• biztonságtechnikai felülvizsgálatok költsége 65 % 
• egyéni védőeszközök beszerzés 65 % 
• kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 50 % 
• kisebb gépjárműjavítások 50 % 
• gépjárművek műszaki vizsgáztatási költsége 40 % 
• szertár felújítás, bővítés 35 % 
• kommunikációs költségek 30 % 
• orvosi alkalmassági vizsgálat költsége 25 % 
• gépjármű alkatrészek, tartozékok vásárlásának költsége 25 % 
• EDR rádió 25 % 
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• informatikai eszközök 15 % 

 

A pályázat előkészítő munkacsoportban az MTSZ és a BM OKF szakterületeinek képviselői vettek 
részt.  

1. pályázat 2. pályázat
I. kategória 58                53                
II. kategória 258              216              
III. kategória 53                16                
Összesen: 369              285               

A 425 Együttműködési megállapodást kötött ÖTE közül pályázók 

1. pályázat Igényelt támogatás Megítélt támogatás

Üzemanyag költség: 23 077 033 Ft         7 360 000 Ft             

Tűzoltó gépjármű és tűzoltó technika javítás,
felújítás és felülvizsgálat 24 137 265 Ft         15 701 311 Ft           

Felújított légzőkészülék: 31 767 016 Ft         7 125 312 Ft             

Tűzoltó technika- és védőeszköz: 187 418 783 Ft       84 809 977 Ft           

Oktatás, vizsgáztatás, PAV 5 807 400 Ft           5 003 400 Ft             

Összesen 272 207 497 Ft       120 000 000 Ft         
 

 

2. pályázat Igényelt támogatás Megítélt támogatás

Üzemeltetési Költség 22 194 523 Ft         15 937 533 Ft           

Tűzoltó technika felülvizsgálat 5 660 278 Ft           2 648 006 Ft             

EDR rádió 100 675 000 Ft       51 612 500 Ft           

Szertár építés, felújítás, bővítés 37 928 552 Ft         29 801 961 Ft           

Összesen 166 458 353 Ft       100 000 000 Ft         
 

Az 1. pályázaton 367, a 2-on 285 ÖTE kapott támogatást 
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A pályázó és támogatott ÖTE-k aránya pályázati kategóriánként

igénylő támogatott
 

 
Pályázaton felüli támogatások 

 
Az 1. pályázat során a BM HEROS Zrt. 849.385 Ft értékű munkadíjat ajánlott fel 4 pályázónak a 
120 millió Ft támogatáson felül. Ezen felüli érték, hogy az ÖTE tagoknak térítésmentesen tartják a 
kisgépes és szivattyúkezelői műszaki tanfolyamokat, amelyeknek csak a vizsgadíjait kell 
finanszírozni a támogatásból. Ennek eredményeként 2013. december 31-ig 515 fő átemelő 
szivattyú, 349 fő hidraulikus mentőkészlet, 671 fő pedig motoros láncfűrész tanfolyamon és vizsgán 
vesz részt. A tűzoltó technika (szivattyú) típus tanfolyamon és vizsgán pedig 412 önkéntes tűzoltó 
szerezhet képesítést. Gépjárművezetők részére jogosító engedély kiadása előtti 
közlekedéspszichológiai (PAV) vizsgálaton 120 önkéntes tűzoltó vesz részt. 

 

Az 1. pályázaton belül tűzoltó technika- és védőeszköz támogatás keretében 2944 új eszközt kaptak 
az egyesületek a légzőkészüléktől a védőruháig. A 2. pályázaton 51.612.500 Ft értékben 195 ÖTE 
vehet át összesen 179 kézi és 26 db mobil EDR rádiót. Ezzel jelentősen javulni fog az önkéntes 
tűzoltók kárhelyszíni kommunikációja. 
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II. pályázat támogatásainak megoszlása
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Igények és lehetőségek 
 
Az 1. pályázatra a 369 pályázótól 272 milliós igény érkezett, a 2. pályázatra a 285 pályázótól több 
mint 166 millió Ft, így az elbírálás érdekében a Bíráló Bizottság prioritási sorrendet állított fel. A fő 
célt sikerült elérni: minden pályázó pozitív elbírálásban részesült. Emellett a képzések, a 
gépjárművek műszaki vizsgáztatása és a III. kategóriába sorolt ÖTE-k felzárkóztatása kapott 
prioritást. 

A 2. pályázaton a tűzoltó technika felülvizsgálata, a szertár építési és felújítási igények támogatása 
mellett döntő szerepe volt az EDR rádió igények teljesítésének. Ennek tudható be, hogy a pályázati 
keret 51 %-át az EDR rádió támogatások teszik ki. Az üzemanyag költségek megítélésénél a 
bizottság figyelembe vette az ÖTE-k 2012-ben és 2013-szeptemberig végrehajtott, a KAP Online-
ban regisztrált vonulásait. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett Magyarország tűzvédelmének szerves részét 
képezik az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, az önkéntesség, a katasztrófavédelem által is támogatott 
társadalmi érték, ezért a BM OKF továbbra is törekszik az ÖTE-k beavatkozási feltétel 
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rendszerének megvalósítására, működésük további megerősítésére, valamint az ehhez szükséges 
anyagi források megteremtésére. 

Bérci László tű. ddtb., Országos Tűzoltósági Főfelügyelő 

BM OKF, Budapest 

Varga Ferenc tű. ddtb., igazgató 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest 

 
 


