
 
Pályázati felhívás a tőzoltóságok, 

technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására. 

 
 
A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok mőszaki-technikai fejlesztése, szakmai 
programjának kialakításáról szóló 5/2001.(BK 2.) BM utasítás 4. pontja, valamint a 
központi költségvetési elıirányzat terhére igényelhetı tőzoltósági célú beruházási, 
fejlesztési támogatás pályázati rendszerérıl szóló 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet, alapján  
az alábbi –technikai eszköz feltételeket - javító pályázati felhívást teszem közzé. 
 

 
                      I.  Pályázati feltételek 

 
A pályázaton a hivatásos önkormányzati tőzoltóságot fenntartó települési önkormányzatok, 
az önkéntes tőzoltóságok és a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény (a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) – (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt.  
A készenléti szolgálattal nem rendelkezı hivatásos önkormányzati tőzoltóságot fenntartó 
települési önkormányzatok csak egyéni védıruházatra, és védıfelszerelésre pályázhatnak. 
Technikai eszköz alatt a tőzoltási, mőszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tőzvédelmi 
technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet 
2. §-ának o) pontjában meghatározott és mellékletében felsorolt tőzvédelmi technikát kell 
érteni.  
 
1. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 
a) a pályázó nevét, címét, telefonszámát adószámát és pénzforgalmi jelzıszámát, 
 
b) a pályázott eszköz pontos megnevezését, darabszámát, becsült költségét 

 
c) a pályázott eszközfajtából a tőzoltóságnál meglévı eszközök mennyiségét, 

életkorát és mőszaki állapotát, illetve részletes szakmai indoklást a tervezett 
fejlesztés szükségességérıl, 

 
d) a saját forrás biztosítását, igazoló okmányokat, (-testületi határozat, a vállalt önrész 

mértékérıl, az önrész biztosításának évérıl,-) amelyek a közbeszerzési eljárás 
során fedezetként figyelembe vehetık. (Nem vehetı figyelembe saját forrásként a 
hivatásos önkormányzati tőzoltóság központi költségvetésbıl mőködésre kapott 
támogatása.) 
A hivatásos önkormányzati tőzoltóságok gépjármőfecskendıre történı 
pályázatának kötelezı feltétele egy, a parancsnokságon folyamatosan készenléti 
szolgálatot ellátó 9 évesnél idısebb gépjármőfecskendı felajánlása. (a 
gépjármőfecskendıre rendszeresített szívó, illetve nyomó oldali szakfelszerelés 
tartozék). Indokolt esetben (Pályázó által részletesen leírt indoklás, a technikai 
állománytábla hiány esetén) a bírálóbizottság  javaslatára, a bizottság elnöke a 
leadástól eltekinthet. Az önrész fedezetébe az OKF által kijelölt szakértı szervezet 
által – a tényleges mőszaki állapot alapján – felértékelt bruttó forgalmi értéken a 
leadásra felajánlott 9 évesnél idısebb tőzoltó gépjármőfecskendı beszámítható. 
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A felajánlott fecskendı leadási kötelezettségérıl, illetve értékének önrészként 
történı elfogadásáról, a leadási kötelezettség tényleges idıpontjában az OKF 
Fıigazgatója dönt. 

 
e) a pályázó testületi határozaton alapuló írásos nyilatkozatát arról, hogy: 
 

- a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott 
tőzoltóság kezelésében tartja, 

 
- bármely okból történı elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az 

OKF elıvásárlási jogát biztosítja a további tőzoltósági használat érdekében. A 
visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész, amortizációval csökkentett 
értéke 

 
- a pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékő biztosítást köt, mellyel 

annak esetleges pótlását biztosítani tudja, 
 
- a fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes 

személyi és dologi költséget biztosítja. 
 

-  a technikai fejlesztés megvalósítása során együttmőködik a beruházás 
elıkészítésére és bonyolítására kijelölt szervezetekkel 

 
- az önrészt az 1. f) pontban meghatározott formában technikai fejlesztés 

megvalósításához biztosítja. A saját forrásrendelkezésre állását igazoló 
okmányokkal vagy képviselıtestületi határozattal a pályázat beadásakor 
igazolni kell, 

 
- a központosított elıirányzatból származó támogatás (a továbbiakban 

támogatás) akkor nyújtható az általános forgalmi adó (áfa) összegét is 
tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból 
megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs, melyre vonatkozón 
pályázónak nyilatkoznia kell.  

 
f)   a támogatás mértéke és feltételei: 
 
                   a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok pályázatainál: 

 

-  a vissza nem térítendı támogatás mértéke valamennyi pályázható eszköz    
esetében a tényleges bruttó vételár 80 %-a. 
A pályázható eszközök 1.- 8., 11.és 12. pontjaiban szereplı gépjármővek, 
szolgáltatások esetén a támogatás mértéke további 5 % -kal növekszik, 
amennyiben a pályázó önkormányzat a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. 
(XI.30.)Korm. Rendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, és a KTv. VI. melléklet 1. pont 
szerint a pályázat beadását megelızı évben az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok között szerepel. Az erre vonatkozó igazolást 
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a pályázathoz csatolni kell. Ebben az esetben a saját forrás mértéke a felújítási 
munka teljes bekerülési költségének legalább 15 %-a. 

-  
az önkéntes tőzoltóságok pályázatainál: 

   
                  -  a vissza nem térítendı támogatás mértéke valamennyi pályázható eszköz                       

esetében a tényleges bruttó vételár 90 %-a. 
 

- a hátrányos helyzetre vonatkozó igazolást a pályázathoz vagy légkésıbb az 
önrész befizetési kötelezettséget megelızıen 30 nappal csatolni kell. 

 
- A nyertes pályázó saját hozzájárulását 30 nappal a fizetési kötelezettség (ek) 

elıtt megküldött bekérı levél alapján, legkésıbb 15 naptári nap alatt köteles 
átutalni az OKF Magyar Államkincstárnál vezetett 

 
10023002-00283494-00000000 számú számlájára. 

 
- A pályázott eszközök csak a saját hozzájárulás teljes összegének kiegyenlítése 

után kerülhetnek az önkormányzat tulajdonába. 
  
- a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény (a Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központ) esetében, a vissza nem térítendı támogatás mértéke 
valamennyi pályázható eszköz esetében a tényleges bruttó vételár 100 %-a. 

 
 
II. A pályázható eszközök köre, a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok, és az oktatási 

központ esetében: 

 
1. Gépjármőfecskendı 

a.) min 1000 liter víz  
b.) min 2000 liter víz hajtásképlet  4x2, vagy  4x4 
c.) min 4000 liter víz hajtásképlet  4x2, vagy  4x4 

                                                                                a hajtásképlet igényt jelölni kell 
 

2. Vízszállító gépjármő  

a.) min 6800 liter víz 
b.) min  8000 liter víz 

 
3. Mőszaki mentı gépjármő könnyőkategória  

(Országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármő) 
 

4. Mőszaki mentı gépjármő középkategória 

 

5. Magasból mentı gépjármő 

a.) min 30 méteres 
b.) min 37 méteres 
c.) min 42 méteres 

 
6. Daru 

a.)   30 tonna feletti névleges teherbírással  
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b.)   30 tonna alatti névleges teherbírással 
 

7. Erdıtüzes gépjármő 

 

8. Oltó és mentı konténer, cserefelépítményt szállító gépjármővel 

 

9. Nagyértékő tőzoltási és mőszaki mentési szakfelszerelés, 

infokommunikációs és oktatási eszköz. 

 

10. Egyéni védıruházat, védıfelszerelés. 

 

11. Fecskendı felújítás 

 

12. Felújított fecskendı 

 

Megjegyzés:  a 11. 12 pontok kivételével pályázat csak új technikai eszközre 
nyújtható be. 
 

A pályázható eszközök köre, az önkéntes tőzoltóságok, esetében: 

 
1.  Gépjármőfecskendı 

a.) min 2000 liter víz hajtásképlet  4x2, vagy  4x4 
b.) min 4000 liter víz hajtásképlet  4x2, vagy  4x4 

                                                                                     a hajtásképlet igényt jelölni kell 
 

2. Vízszállító gépjármő  

c.) min 6800 liter víz 
      hajtásképlet  4x4,  
 

                     3.  Mőszaki mentı gépjármő könnyőkategória  

(Országúti gyorsbeavatkozó) 
 

4.  Nagyértékő tőzoltási és mőszaki mentési szakfelszerelés,   

  infokommunikációs  eszköz. 

5.  Egyéni védıruházat, védıfelszerelés. 

 

6.  Fecskendı felújítás 

 

7.  Felújított fecskendı 

 

Megjegyzés:  a 6., 7 pontok kivételével pályázat csak új technikai eszközre 
nyújtható be. 

 
 
 

III.  Pályázat benyújtási és lebonyolítási rendje 

 
1. A technikai eszközfejlesztés az OKF beruházásában valósul meg.  
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2. A technikai eszközfejlesztés megvalósításához éves szinten a mindenkori 
költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelıen a tőzvédelmi bírság és a 
biztosítók tőzvédelmi hozzájárulásából (1,5%-ból ) befolyó pénzügyi forrás 
biztosítja a pénzügyi fedezetet, amely kiegészül a pályázó által biztosított önrésszel.    

 
3. A pályázati felhívás az OKF (www.katasztrofavedelem.hu) internetes 

honlapjáról tölthetı le. 

4. A pályázatokat az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a 
továbbiakban: megyei igazgatóság), a fıváros és a KOK esetében az OKF-re lehet 
benyújtani. 

 
5. A pályázatok benyújtásának határideje jelen pályázati felhívás közzétételét követı 

60 nap. (amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követı elsı munkanap) 
 

6. A megyei igazgatóságok a beérkezett pályázatokat szakmai véleményükkel ellátva a 
beérkezést követı 15 napon belül kötelesek felterjeszteni az OKF-re.  

 
 

7. Amennyiben a pályázat az 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, 
illetve hiányosan tartalmazza, illetve ha a döntés-elıkészítés során a pályázat 
további részletezése, pontosítása szükséges úgy az OKF a pályázót 8 napos határidı 
kitőzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a hiánypótlás tárgyának 
meghatározásával, melynek keretében az elıírt dokumentum egyszeri alkalommal 
pótolható, illetve a pályázat egyszeri alkalommal kiegészítésre kerülhet. A pályázó a 
hiányt határidıben pótolja, ha a hiánypótlási határidı utolsó napján a felszólításban 
meghatározott dokumentumok illetve a pályázat kiegészítése postára-adásra 
kerülnek az OKF felé.  

 
8. A hiánypótlási határidı nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye 

igazolásnak. A hiánypótlási határidı elmulasztása, illetve a nem teljes körő 
hiánypótlás a pályázat elbírálásból történı kizárását eredményezi, melyrıl az OKF a 
hiánypótlási határidıt követı 15 munkanapon belül értesíti a pályázót. 

 
9. A határidın túl beküldött válasz tartalma nem kerül feldolgozásra. 

 

 

IV. A pályázatok elbírálásának rendje 

 

10. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli. 

 
              A bizottság elnöke:  

 
- az OKF Fıigazgatója  

 
 

A bizottság tagjai: 
 

- az  OKF Gazdasági Fıigazgató-helyettes 
- az OKF Mőszaki Fıosztály vezetıje 
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- az OKF Veszélyhelyzet-kezelési Fıigazgató-helyettesi Szervezet képviselıje 
- a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságok Országos Szövetségének képviselıje 
- a Létesítményi és Önkéntes Tőzoltók Országos Szövetsége 
- az Önkormányzati Minisztérium Képviselıje, 
- az Országos Önkormányzati Szövetségek által delegált képviselık összesen 3 fı. 

 
   Szavazat egyenlısége esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 
A bizottság üléseirıl emlékeztetı készül, amely tartalmazza az elbírálás során tett 
észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, 
továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó miniszter részére. 

11. A technikai eszköz pályázatok elbírálása során  a pályázó, illetve az általa fenntartott 
tőzoltóság mőködési területének nagyságát, lakosainak számát, infrastrukturális 
környezetét, vonulásainak számát, összetételét valamint a jelenlegi eszköz 
ellátottsági szintjét és annak mőszaki állapotát is figyelembe kell venni 

 

12. Elınyben kell részesíteni azokat a tőzoltóságokat, amelyeknél a szervezési 
kategóriamódosulással összefüggésben indokolt technikai eszköz igény jelentkezik a 
hatályos - jelenleg a 11/2009. (XI. 26.) ÖM rendelet,-  a hivatásos önkormányzati 
tőzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a 
készenlétben tartott legkisebb gépjármő és technikai eszköz állományról szóló 
miniszteri rendelet értelmében. 

13. Elınyben lehet részesíteni azt a pályázó önkormányzatot, amelynél a pályázó a 
kötelezıen elıírt önrészen felül vállal többlet pénzügyi hozzájárulást a beruházás 
megvalósításához. 

 

14. Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani azt a pályázatot, amelynek benyújtója a 
korábbi pályázaton elnyert tőzoltósági létesítési vagy fejlesztési forrást nem a 
megítélt célra használta fel, vagy azzal határidıre nem számolt el, illetve az 
elszámolást a pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolta. 

 

15. A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidıt – hiánypótlás esetén a 
hiánypótlási határidıt - követı 60 nap. 

 
16. A beérkezı pályázatok mennyiségének és indokoltságának figyelembevételével a 

bírálóbizottság a technikai fejlesztések elıkészítésének gyorsítása érdekében 
legfeljebb 3 évre megvalósítási sorrendet javasolhat a döntéshozó részére. 

 
17.  A bizottság értékelése alapján a Fıigazgató javaslatot készít az Önkormányzati 

Miniszter részére. 
 

18. A nyertes pályázatokról és a beruházások megvalósítási sorrendjérıl a miniszter 
dönt. 

 

19. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat a döntéstıl számított 15 napon belül 
értesíteni kell. 

 
 



7 

V. A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, a technikai  eszközfejlesztést    

biztosító beruházás átvételének rendje. 

20. A pályázó központi támogatásra akkor jogosult, amennyiben az igénylés 
szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának 
jogszabályban meghatározott szervek által történı ellenırzéséhez hozzájárul. 

 

21. A nyertes pályázó az elnyert tőzoltó beruházást a megvalósítás összköltségének 
figyelembevételével megállapított saját hozzájárulásának kiegyenlítését követıen 
veheti át, illetve amíg a végelszámolt beruházás bruttó vételára alapján kiszámított 
saját hozzájárulásának teljes összegét nem fizeti ki, addig a létesítmény nem 
kerülhet a mőködtetı önkormányzat tulajdonába. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

22. A pályázati felhívásban foglaltak végrehajtása tekintetében a tőz elleni védekezésrıl, 
a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a hivatásos 
önkormányzati tőzoltóságok létesítési, fejlesztési költségeivel kapcsolatos pályázati 
feltételekrıl szóló 35/2003. (VII. 29.) BM rendelet, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Kormány rendelet (Ámr.) rendelkezései az irányadóak 

23. A beszerzés a 2003. évi CXXIX. törvény figyelembevételével meghatározott 
közbeszerzési eljárások lefolytatása útján valósul meg. 
A közbeszerzési eljárások lefolytatására a negyedévente meglévı pénzügyi 
fedezetek figyelembevételével, a pályázati igények alapján meghatározott technikai 
eszköztartalommal kerül sor. Az egyes közbeszerzési eljárások mőszaki tartalmát az 
OKF fıigazgatója által kijelölt bizottság határozza meg. 
A pályázat során elfogadott tőzoltógépjármővek és felszerelések átadása a 
beszerzések ütemében történik 

24. Az eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolást a beszerzı szervezet a 
közbeszerzési eljárás pénzügyi lezárását követıen az OKF részére megküldi. OKF 
az eszközök egységárát 30 napon belül közli a pályázóval, egyben intézkedik a 
pénzügyi elszámolásra 

25. A mőszaki megvalósítással összefüggı kérdésekrıl a pályázókat az OKF Mőszaki 
Fıosztálya részletesen tájékoztatja. 

 
Budapest, 2010. március 12. 
 
 

 

        Dr. Tatár Attila tő. altábornagy  sk. 
                    fıigazgató 

 


