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ROHU-72 

A projekt összefoglalása 

A potenciálisan pusztító természeti jelenségek a geofizikai törvények szerint működnek, és nem képezik az ember 
által létrehozott határokat. A projekt beavatkozását indokolja az együttes kockázatok leküzdésének 
szükségessége, mint földrengéskockázat (Banloc tektonikus terület), árvizek (Bega, Temes, Maros), bozóttüzek, 
közúti- és vasúti balesetek, és még sok egyéb. Ebben az összefüggésben a projektpartnerség meghatározta a 
javakra és emberekre gyakorolt jelenségek megelőzésének és csökkentésének érdekében szükséges azon 
erőfeszítéseket és intézkedéseket, melyek a megfelelő tervezés és szabályozás végrehajtásával megfelelnek a 
helyi közösségek normáinak, elvárásainak és a környezetvédelemnek egyaránt.  
  
A projekt átfogó célja: A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ INTÉZMÉNYI HÁLÓZATI RENDSZER JAVÍTÁSA; VÉSZHELYZETEK 
ESETÉN A HATÁSCSÖKKENTÉSI- ÉS MEGELŐZÉSI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE; A KONKRÉT KOCKÁZATOK KEZELÉSE, 
ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE. 
 
A projekt specifikus célkitűzések a következők: 
 

1. A határokon átnyúló beavatkozási kapacitás növelése a közösen észlelt kockázati helyzetek esetén, 
egyedi intervenciós felszerelések beszerzésével;  

2. Az intézmények, a polgárok, a szakmai és az önkéntes intervenciós alkalmazottak határokon átnyúló 
képességének erősítése a különféle kockázatok kezelése érdekében, vészhelyzetekben. Megfelelő 
nyomon követés a közös átjárhatóság érdekében súlyos katasztrófák esetén;  

3. A határokon átnyúló katasztrófákkal szembeni védekezés javítása a kockázatkezelési stratégia közös 
megfogalmazásával. 

 
A határ menti térség problémáinak és szükségleteinek elemzésén keresztül a következő javaslatot fogalmaztuk 
meg a célok elérése érdekében: 
 
Speciális műveleti és beavatkozási berendezések beszerzése: 
 
VEZETŐ PARTNER - ADIVEST - 1 műveleti jármű;   
PROJEKT PARTNER 1 – ARAD MEGYEI TANÁCS - 3 sürgősségi mentőautó (b2 típusú), 1 tűzoltó jármű (vízzel és 
habbal) - 5.000 liter, 1 busz személyzet szállítására (32 ülés), 20 elektromos szivattyú, 20 villamosenergia-ellátó 
tekercs - 50 méter, 80 C-típusú tömlő (20 méteres tekercsek), 20 védőfelszerelés (vízálló ruházat), 1 víztartály, 1 
speciális jármű nagy magasságban történő beavatkozáshoz (20 m-ig), 2 terepjáró ( all- terrain vehicle) 
tűzoltáshoz;  
PROJEKT PARTNER 2 – TEMES MEGYEI TANÁCS- 3 komplex beavatkozási jármű;  
PROJEKT PARTNER 4 – MÓRAHALOM VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET - 1 darab univerzális jármű 
kiegészítő eszközökkel, amely többfunkciós katasztrófakezelési feladatokat biztosít. 
 
Közös tanterv kidolgozása, Közös tanárképzés, Közös versenyek és táborok, Közös képzés szakemberek és 
önkéntesek számára: 
 
PROJEKT PARTNER 3 - DKMT koordinálja a következő tevékenységek végrehajtását. Az összes többi Projekt 
Partner részt vesz és hozzájárul ezek megvalósításához:  
1. Tantervfejlesztés a tanulók számára - Közös román-magyar tanterv kidolgozása 3 különböző korosztály 
számára (6-10, 10-14, 14-18), amelynek témája a gyermekek viselkedése különféle típusú vészhelyzetek esetén  
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2. A tantervek rövid tartalmát (1. pont) a fogyatékossággal élő tanulók számára kidolgozott 3 különböző rész 
egészíti ki: a) melléklet a mozgáskorlátozott tanulók számára; b) melléklet látássérült tanulók számára; c) 
melléklet a hallássérült tanulók számára.  
3. Csongrád (1), Arad (1) és Temes (1) megyékben tanárképzéseket szerveznek annak érdekében, hogy 
demonstrálják és bemutassák a tanterveket azoknak a tanároknak, akik autodidakta módon tanulnának és 
átadnák tudásukat a tanulóknak, vagy szeretnének speciális tanfolyamokat szervezni az iskoláikban a kockázat 
megelőzés és a vészhelyzetek vonatkozásában.  
4. Vészhelyzeti kihívásokra fókuszáló versenyek – Az egyes megyei versenyeken 10 csapat vesz részt, a csapatok 
bizonyíthatják felkészültségüket a vészhelyzetek kezelése terén. A megyei szintű versenyeken az 1., 2. és 3. 
helyen végzett csapatok és plusz egy fogyatékkal élő gyerekekből álló csapat jutalma pedig egy 5 napos közös 
katasztrófavédelmi táborozás lenne, melyek során a tanulók tovább mélyíthetnék a vészhelyzetek során 
alkalmazandó tudásukat.   
 
A Vezető Partner - ADIVEST koordinálja a következő tevékenységek végrehajtását. Az összes többi Projekt 
Partner részt vesz és hozzájárul ezek teljesítéséhez:  
5. Közös képzések szakemberek és önkéntesek számára: 1. képzés – közbelépés vasúti- és közúti baleseteknél - 
Temesvár - 5 nap; 2. képzés - intervenciós menedzsment - Temesvár - 5 nap. 
 
Közös szeminárium / Tanulmányút / Taktikai alkalmazások / Figyelemfelkeltő napok 
 
PROJEKT PARTNER 4 – MÓRAHALOM VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET koordinálja a következő 
tevékenységek végrehajtását. Az összes többi Projekt Partner részt vesz és hozzájárul a következő programok 
lebonyolításához: 
 
1. 2 napos szeminárium és gyakorlat Mórahalmon a 3 megye tűzoltóságának. A szeminárium és a gyakorlat célja 
a Romániában és a Magyarországon működő tűzoltóság működésével kapcsolatos ismeretek cseréje ezen 
szervezetek jogi és pénzügyi hátterének elemzésével.  
2. 2 napos tanulmányút Romániában (1 nap Arad megyében, 1 nap Temes megyében) a projekt keretében 
megvásárolt új berendezések tesztelésére.  
 
A Vezető Partner - ADIVEST koordinálja a következő tevékenységek végrehajtását. Az összes többi Projekt 
Partner részt vesz és hozzájárul ezek eredményességéhez:  
3. közös taktikai gyakorlat – helyszín Nagylak - 1 nap - az A1-es autópálya közelében (operatív brigádok + Projekt 
Partnerek + média)  
4. közös taktikai gyakorlat 2 - helyszín Csanád - 3 nap - A Maros folyó közelében (operatív brigádok + Projekt 
Partner + média) 
5. Figyelemfelkeltő napok a lakosságnak a helyes viselkedésre vészhelyzet esetén - összesen 15 nap. 
 
Közös workshop (6) szervezése és a kockázatkezelési stratégia megfogalmazása az elvégzett elemzés alapján/ 
a workshopok következtetései (Projekt Partner 3 - DKMT koordinálja ezt a tevékenységet az összes többi 
Projekt Partner bevonásával és részvételével). 
 
Mindezek a tervezett tevékenységek és eredmények javítják a közös kockázatkezelés minőségét, és megóvják 
a 3 partnermegyéből származó 770.906 polgár életét. A javasolt beszerzések, a know-how átadása, a bevált 
gyakorlatok cseréje, workshopok, tanulmányutak, közös taktikák alkalmazása, közös képzések, közös oktatási 
tevékenységek, melyeket az EU szabványok integrációjával hajtanak végre, ösztönzik a hosszú távú 
fenntartható fejlődést. A közös fenyegetés szempontjából sokkal eredményesebb egy közös reagálási stratégia 
kidolgozása, a szakemberek, önkéntesek és a lakosság képzése, felkészítése arra, hogy együtt és 
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következetesen cselekedjenek. A projekt kétségkívül erősíti a határokon átnyúló együttműködést és a 
beavatkozási teljesítményt. 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a 

Programban résztvevő tagállamok társfinanszírozásával valósul meg. 

A plakát tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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