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A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. 
 

 

A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség Elnöksége nyilvános 

pályázatot hirdet a   Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 

tagszervezetei számára új egyéni védőeszközökre. 

 

1.) A pályázat célja: 

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek védőfelszerelésekkel történő ellátása, ezáltal a személyi 

védelem erősítése korszerű védőruházattal. A megyei szövetség célja, hogy tagegyesületei 

közül minél több egyesülethez kerüljön a védőfelszerelésekből. 

 

2.) A pályázatban résztvevők köre: 

 

- A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség tagszervezetei közül 

azon egyesületek, amelyeknek I.-es vagy II.-es kategóriájú Együttműködési 

megállapodásuk (EMÜ) van a  Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi, 

Sárvári, Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. 

- A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség felé tagdíj tartozása 

nincsen 

 

3.) A Pályázatban nem vehetnek részt: 

 

- A III.-as kategóriájú Együttműködési Megállapodással rendelkező egyesületek 

- Az Önkormányzati Tűzoltóságok 

- Azon I-es, II-es Együttműködési Megállapodással rendelkező Tűzoltó egyesületek, 

amely településén Önkormányzati Tűzoltóság működik 

- Az önálló beavatkozásra jogosult önkéntes tűzoltó egyesületek 

 

4.) A Pályázat részletes feltételei: 

 

- Pályázni kizárólag a Pályázati Felhívás I. számú mellékletét képező Pályázati adatlap 

ÖTE védőfelszerelés adatlapon lehet, amely letölthető a www.vastuoszov.hu honlapról. 

- Pályázni a következő védőfelszerelések egyikére lehet 

               Védőfelszerelés          Rendelkezésre álló mennyiség 

o Bristol bevetési védőruha      20 db 

o Rosenbauer HEROS-TITAN bevetési sisak    20 db 

http://www.vastuoszov.hu/
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o Rosenbauer AUSTRIA SYMPATEX bevetési védőcsizma  20 pár 

o Rosenbauer SAFE GRIP 3 bevetési védőkesztyű   20 pár 

- Egy pályázó csak 1 db/pár, egy típusú bevetési védőfelszerelésre nyújthat be pályázatot 

- A pályázó fontossági sorrend megjelölésével, több típusú védőfelszerelésre nyújthat 

be pályázatot, ezzel növelve annak esélyét, ha az elsődlegesre benyújtott 

védőfelszerelés már nem áll rendelkezésre, legyen esélye más védőeszköz 

megszerzésére. 

- A pályázat kiíró a pályázott eszközöket ellenszolgáltatás nélkül, önrész vállalása nélkül 

adja át használatra a tűzoltó egyesületeknek. 

- A pályázatban részt vevő és támogatásban részesülő önkéntes tűzoltó egyesületek a 

megkapott védőfelszerelést harmadik félnek  át nem adhatja nem idegenítheti el, a 

védőfelszerelést csak és kizárólag az egyesülete aktív tagjai használhatják. 

 

5.) A Pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- A benyújtott pályázati adatlapot 

- Pályázott felszerelés adatlapot 

- Fontossági sorrendet tartalmazó adatlapot 

- A pályázó egyesület képviselőjének nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy az 

adatlapokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

6.) A Pályázatok elbírálásának rendje: 

 

- A benyújtott pályázatokat az Adatlapokon szereplő adatok alapján a Vas Megyei Szent 

Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség Elnöksége bírálja el. A védőfelszerelés 

odaítélésekor az elnökség a következő szempontrendszert veszi figyelembe: 

o Az egyesület védőfelszerelésekkel való ellátottsága 

o Tagdíj befizetési hajlandóság az előző 3 év figyelembe vételével 

o Riasztások száma az előző két évben ( 2018, 2019) 

o Riasztásokon való megjelenés (vonulásszám)  / a Vas Megyei Műveletirányítás 

által küldött riasztás és a megkezdett vonulások aránya 

o A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség által 

szervezett rendezvényeken való részvétel az elmúlt 3 évet tekintve. 

- A beérkezett pályázatokat az elnökség 2020. október 30-ig elbírálja 

- A pályázó egyesületek az értesítést 2020. november 06.-ig megkapják. 

- Az elnökség a döntési jogát fenntartja, a döntés ellen az egyesületeknek fellebbezési 

joga nincs 

 

7.) A Pályázat benyújtásának rendje és ideje: 

 

- A pályázatot a Pályázati Felhívásban szereplő pályázati adatlapon kell, elektronikus 

úton elküldeni a vas@tuzoltoszovetseg.hu elektronikus levelező címre 

- A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 25.  22 óra 

 

8.) A Pályázattal kapcsolatos információ adásra jogosult személyek: 

 

- Kovács András elnök 

o 0036 20 2665011 

o vas@tuzoltoszovetseg.hu 

o andras.kovacs@tuzoltoszovetseg.hu 

mailto:vas@tuzoltoszovetseg.hu
mailto:vas@tuzoltoszovetseg.hu
mailto:andras.kovacs@tuzoltoszovetseg.hu


- 3 - 

 

- Bozzai Lajos alelnök 

o 0036 30 9144661 

o tlala@t-online.hu 

- Tulok Antal alelnök 

o 0036 20 5015620 

o tulok.antal@gmail.com 
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