
Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi pályázatának eredménye 
 
 
Az ÖTE-k működésének támogatását a központi költségvetés az illetékes minisztérium 
fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. A kormányzat elismeri az ÖTE-k fontosságát, 
kiemelt szerepét, így a korábbi években stagnáló 120 millió Ft-os pályázati keretösszegről a 
támogatás mértéke 2013-ban 220 millió Ft-ra, 2014-ben 300 millió Ft-ra, 2015-ben pedig 500 
millió Ft-ra nőtt. 
 
Az 500 millió Ft-ból 100 millió Ft-ot - pályázati úton - az önkéntes mentőszervezetek részére 
biztosítottunk, a fennmaradó 400 millió Ft-ot teljes egészében az önkéntes tűzoltó egyesületek 
részére különítettünk el, melyből egyrészt az önállóan beavatkozó egyesületeknek biztosítunk 
állami támogatást, másrészt a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő, un. közreműködő 
egyesületek pályázatára különítettünk el 336 millió Ft-ot. 
 
2015. július 27-én Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő úr 
vezetésével, ülésezett az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi pályázatának döntés 
előkészítő bíráló bizottsága. Az ülésen részt vettek a Magyar Tűzoltó Szövetség és a 
szakterületek képviselői. 
 
A pályázatra összesen 443 pályázati dokumentáció érkezett, 399 millió Ft értékű támogatási 
igénnyel. A formai bírálat megállapította, hogy 5 egyesület pályázata nem felelt meg a 
jogszabályi előírásoknak és többszöri felkérésre sem tudták azt megfelelően módosítani, ezért 
ezeket nem tudtunk befogadni. 
 
A sikeresen pályázó 438 egyesület üzemeltetési költségekre; tűzoltó- gépjármű és technika 
javításokra, felülvizsgálatokra; szakmai tanfolyamokon történő részvételre, PÁV 
vizsgálatokra; EDR rádiókra; szertár építésre, felújításra, bővítésre; tűzoltó védő- és technikai 
és informatikai eszközökre nyújtották be a pályázataikat. 
 
Idei évben bővült a pályázható eszközök köre, így akár a beavatkozó ÖTE kategóriához 
szükséges összes felszerelés igényelhető volt. Szintén új elem, hogy informatikai eszközök 
keretében asztali, vagy hordozható számítógépekre is pályázhattak az egyesületek, valamint 
forma- és egyenruhával kapcsolatos költségek is elszámolhatóak voltak. Az idei pályázat a 
korábbihoz képest rugalmasabb elszámolást biztosít, melyek között szerepel az üzemeltetési 
költségek és szertár építés, felújítás előfinanszírozási lehetősége is, ezzel is hatékonyabbá téve 
a pályázati célok megvalósítását. 
 
Jó hír a pályázóknak, hogy a meghirdetett 336 millió Ft-os keretet megemeltük 351 millió  
Ft-ra, így még több eszközt tudtunk az egyesületeknek odaítélni. 
 
A bíráló bizottság támogatásra vonatkozó javaslatait főigazgató úr jóváhagyta. 
 
Üzemeltetési költségre közel 41 millió Ft-ot, szertár építés, felújítás, bővítés 
támogatására több, mint 29 millió Ft támogatást kapnak az egyesületek. 
 
24 ÖTE-nek tűzoltó gépjármű és tűzoltó technika javítást és felülvizsgálatot végez el a 
BM HEROS Zrt. A pályázók 238 millió Ft értékben vehetnek át védő- és tűzoltó technikai 
eszközöket, továbbá 67 egyesület pályázott sikerrel asztali vagy hordozható 
számítógépre. 



2015-ben a pályázatnak köszönhetően 668 fő szerezhet tűzoltó technika kezelő típus 
vizsgát és további 200 önkéntes gépjárművezető tehet pályaalkalmassági vizsgát, amivel 
jogosult lesz megkülönböztető jelzést használó tűzoltó gépjárművet vezetni. 
 
A pályázati keretből 74 ÖTE vehet át összesen 66 kézi, 10 db mobil EDR rádiót, valamint 
7 db hátsó kezelő tartozékot, amely tovább segíti az önkéntes tűzoltók kárhelyszíni 
kommunikációját és kapcsolattartását a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, 
önkormányzati tűzoltóságokkal. 
 
Az ÖTE-ket a pályázat végeredményéről a katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a velük 
együttműködési megállapodást kötő hivatásos tűzoltóságok útján értesítjük. A pályázat 
lebonyolításának következő eleme a szerződések megkötése, melyek előkészítő munkálatai 
jelenleg már zajlanak. 
 
 

Önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztésének eredménye 
 
Az önkéntes szervezetek vezetői felismerték az állami támogatásban rejlő lehetőségeket, így 
minden évben nő a pályázó egyesületek száma, míg 2012-ben 317, addig idén már 443 
egyesület nyújtotta be a pályázati dokumentációkat. 
 
Az elmúlt 4 év pályázati lehetőségeit kihasználva, az egyesületek mára rendelkeznek a 
tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges alapvető védő- és szakfelszerelésekkel, a 
különböző kisgépek előírásszerű működtetéséhez szükséges tanfolyami végzettségekkel. A 
pályázó ÖTE-k elvégezhették a gépjármű és tűzoltó technika felújításokat, beszerezhették a 
hivatásos egységekkel folytatott kárhelyszíni kommunikációhoz szükséges EDR rádiókat, 
továbbá asztali, vagy hordozható számítógépeket is, és támogattuk a szertár építéseket, 
felújításokat. 
 
A pályázatok hasznosságát jól jellemzik az alábbi számadatok, amelyek az elmúlt 4 évben 
pályázati úton elnyert támogatások, különböző szak- és védőfelszerelések értékét, 
mennyiségét mutatják: 
 
Az egyesületek részére üzemeltetési támogatást 93,5 millió Ft; gépjármű és tűzoltó technika 
felújítást 49 millió Ft; szertár építést, felújítást, bővítést pedig 79,6 millió Ft összegben 
támogattunk. 
 
Tűzoltó szak- és védőfelszerelések beszerzési összege: 644 millió Ft, amely több, mint 18.000 
különböző eszközt foglal magában. A tűzoltói beavatkozás alapeszközeit kiemelt számban 
biztosítottuk: 
 
  szívó- és nyomó tömlő:  3087 db 
  sugárcső:     313 db 
  kéziszerszámok   1225 db 
  (kapacs, szikracsapó, ásólapát, stb.) 
  bontó és kézi balta:    631 db 
  mentőkötél:     322 db 
  puttonyfecskendő:    198 db 
  láncfűrész:     280 db  
 



  tűzoltó bevetési védőruha:   526 db 
  tűzoltó védőcsizma:  1469 db 
  tűzoltó védősisak:    908 db 
  tűzoltó védőkesztyű:  1247 db 
  légzőkészülék:    336 db 
  kámzsa:   1639 db 
  melles csizma:    720 db 
  mászóöv:     535 db 
   
 
A különböző szakmai képzéseken összesen közel 4900 fő vehetett részt, melyből 605 
önkéntes gépjárművezető tehetett pályaalkalmassági vizsgát, amivel jogosulttá vált 
megkülönböztető jelzést használó tűzoltó gépjárművet vezetni. 
 
A kárhelyszíni kommunikáció fejlesztése érdekében, összesen 420 db EDR rádiót vehettek át 
az egyesületek, továbbá 2015-ben 67 db számítógépet fogunk átadni a sikeres pályázóknak. 
 
A megítélt szakfelszerelések, felújítási munkálatok, informatikai fejlesztések, tanfolyami 
lehetőségek eredményeként az ÖTE-k elérték a működésükhöz szükséges alapvető technikai 
és személyi feltételeket, a jövőben elindíthatjuk a komolyabb technikai fejlesztési 
programunkat, melyben gépjármű beszerzési lehetőség is szerepelni fog. 
 
A hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számának folyamatos növekedése 
(2012-ben 388, 2015-ben 480) és a szervezetek beavatkozói aktivitásának erősödése is azt 
jelzi, hogy a tűzvédelem területén az önkéntes alapon működő szerepvállalás jó irányba halad, 
egyre többen és egyre többször vesznek részt a mentő- és megelőző tűzvédelmi feladatokba. 
Ehhez az önkéntes munkához a kormányzat évről évre növekvő állami támogatást biztosít - a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény az önkéntes 
tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 600 millió forintot irányzott elő (100 
millióval többet, mint idén) - lehetővé téve az önálló beavatkozói tevékenység feltételeinek és 
a folyamatosan bővülő pályázati lehetőségek megteremtését. 


