
A tűzoltóságok technikai fejlesztése 2008-ban 
 
A 2008-as esztendő a 2002 - 2006-ig terjedő szakmai fejlesztési program lezárására és a 2007 – 2010-ig tartó 
program megalapozásának éve lesz. Alapvető cél a már megkezdett fejlesztések folyamatosságának biztosítása 
és az aktuális szakmai igények programba történő beépítése. Milyen konkrét átadások várhatók ebben az évben? 
 
Vetés és aratás 
 
A technikai fejlesztések gyakorlati megvalósítása jelentős és folyamatos előkészítő munkát igényel. Így lesz ez 
2008-ban is, ráadásul az elmúlt évi tendereken beszerzett járművek műszaki átvétele – átadása mellett meg kell 
kezdeni a következő fejlesztési program előkészítését. Egyszerűen a  
Az előző szakmai koncepció illetve a szakmai programok kialakításában jelentős szerepet játszott a pályázati 
felhívások rendszere, ugyanis a fejlesztések ezeken keresztül realizálódtak.  
 
Csak emlékeztetőül ennek keretében tűzoltó bevetési védőruhát, sisakot, kesztyűt, csizmát kaptak a tűzoltóságok, 
melyeket a légzésvédelem érdekében beszerzett kompozit palackos légzőkészülékek egészítettetek ki. A nagy 
értékű eszközökön, ügyeleti hírpultokon túlmenően, 143 db tűzoltógépjármű lett átadva, mintegy 14. milliárd Ft 
értékben. 2007 augusztusában 10 db vízszállító gépjármű, decemberben 6 db erdőtűzoltó gépjármű átadására 
került sor.   
 
2006- 2010-ig történő fejlesztések megvalósítása érdekében az előkészítő munkák megkezdődtek, sőt már a 
közbeszerzési eljárások is folyamatban vannak. A fejlesztési koncepció, mintegy 13.-milliárd forint értékű 
fejlesztést irányoz elő. További pozitívum, hogy a jogszabályi változások lehetővé tették a finanszírozási 
források növelését, a biztosítói hozzájárulás 1,5%-ra történő emelésével, mely további felhasználási célok 
megvalósítását is lehetővé teszi.  
 
2008-as aratás - átadások 
 
Az előző programban tenderen kiválasztott típusok közül a decemberi 6 erdőtüzes gépjárművön túl 24 db. 
gépjárműfecskendő és 19 db. magasból mentő gépjármű átadására kerül sor  
 
Február 15-én: 

• 21 db. RENAULT SAMMUTYN 4000 gépjárműfecskendő 
• 3 db. IVECÓ  MAGIRUS 2000 gépjárműfecskendő 
• 6 db.  BRONTO SKYLIFT 42 M magasból mentő 

 
május – júniusban: 

• 3 db. METZ 30 M-ES  gépezetes tolólétra 
 
augusztus – szeptemberben: 

• 10  db. IVECÓ MAGIRUS gépezetes tolólétra. 
 
Ki, mit, mikor? 
 
2007 december 11. 
Mercedes Unimog – Rosenbauer 2700 l erdőtüzes 

• FTP 2 db., Esztergom, Vác, Pápa, Kecskemét. Az utóbbi két tűzoltóság esetén ez abszolút rekord, mivel 
már a 2007. évi pályázatára megkapta az áhított járműveket. 

 
2008 február 15. 
Gépjárműfecskendő, középkategrória, 3 db. 
1. Szigetszentmiklós 
2. Újfehértó 
3. Vásárosnamény (Ez szintén a 2007. évi pályázat kielégítése.) 
Gépjárműfecskendő, félnehézkategória 21db 
1. Kecskemét 
2. Győr 
3. Kapuvár 
4. Dunaújváros 
5. Cegléd 



6. Gödöllő 
7. Nyiregyháza 
8 – 9 – 10 – 11 FTP, Budapest 
12. Hajdúböszörmény 
13. Oroszlány  
14. Kunszentmiklós 
15. Ráckeve)  
16. Siklós (2007. évi pályázata) 
17. Tiszavasvári  
18. Balatonfüred 
19. Sümeg 
20. Zalaszentgrót 
21. Abádszalók 
 

Magasból mentők várható átadása 
2008 május 2008  augusztus 2008 január 
30 m, 3db 37 m, 10db 42 m, 6db 

 1. Komárom  1. Békéscsaba 1. Kecskemét 
 2. Körmend  2. Szentes 2. Szombathely 
 3. Marcali  3. Sopron 3. Pécs 
 4. Hatvan 4. FTP Budapest 
 5. Zalaegerszeg 5. Győr 
 6. Sárvár 6. Debrecen 
 7. Esztergom  
  8. Gyöngyös  
  9. Hajdúszoboszló  
  10. 2007 évi pályázó   

 
Az elhelyezési körülmények javítását is célozza a biztosítói hozzájárulás 1,5% -ra történő növekedése, mely új 
laktanyaépítést tesz lehetővé 2007-2008-ban, melynek kapcsán a berettyóújfalui tűzoltólaktanya építésének 
előkészítése megkezdődött. 
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