
„Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és 
katasztrófakezelés terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban”

Nyitókonferencia és sajtótájékoztató  //  2018. 11. 12

BESZÁMOLÓ



BEVEZETŐ

Hajdú-Bihar és Bihor megyei interregionális együttműködés keretében 80 fő részvételével, 2018. 
november 12-én megszerveztük az „Integrált határon átnyúló összefogás az együttműködés javítása 
érdekében és a kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre vonatkozó közös felkészülés Bihor 
és Hajdú-Bihar megye szintjén” címú projekt nyitókonferenciáját és sajtótájékoztatóját.

A rendezvény helyszínéül a debreceni Hotel Lycium-Kölcsey Központ komplexumot választottuk, 
amely infrastuktúrájával, megjelenésével és dolgozóinak felkészültségével ideális helyszíne lehetett az 
eseménynek. A 100 fő befogadására alkalmas szekciótermet a projekt-arculati kézikönyv útmutatásai 
alapján készített médiafelületekkel dekoráltuk, az előadói pulpitusok mögötti helyszínt, a sajtóinterjúk 
helyszínét, a catering felszolgáló pultok helyszínét és a regisztrációs pult helyszínét roll-upokkal, plakátokkal 
láttuk el. A helyszín különböző pontjain elhelyeztük a projektismertető szórólapokat, az előzetesen 
megtervezett és legyártott reprezentációs anyagokat (emblémázott ajándéktáska, emblémázott A4-es 
mappa, emblémázott toll és pendrive) a regisztrációs pultnál.

A résztvevő díszvendégek között üdvözölhettük Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját; Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének elnökét; Szabó Imre tűzoltó alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi főfelügyelőjét; Ciprian Barnát, a „SARTISS- Különleges helyzetek esetén 
segítséget nyújtó egyesület” projektmenedzserét és Sorin Cabát, a Crisana Sürgősségi Helyzetek 
Igazgatóságának igazgatóját.

A sajtó részéről megjelentek a rendezvényen, a Debrecen Televízió, a Dehír.hu, Debrecen Rádió FM 95 
- Rádió1, a Hajdú-Bihari Napló, Haon.hu, Cívishír.hu, Hajdúszobolszlói Városi Televízió munkatársai. A 
rendezvényt követően sajtóközlemény kiküldésével tájékoztattuk a régió meghatározó médiumait, 
előzetesen összeállított sajtólista felhasználásával.

A sajtótájékoztató és a vezetői interjúk 9.30-kor kezdődtek majd a nyitókonferencia programja 10.00 
órakor indult. 

A rendezvény moderálását cégünk munkatársa, Gyarmati Anett végezte, a nyelvi akadályok áthidalására 
magyar-román, román-magyar konszekútív tolmácsolást biztosítottunk. 

Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok és Pajna Zoltán közgyűlés elnök megnyitó beszédét követően a 
résztvevők meghallgathattak három prezentációt (az előadásokhoz használt ppt dokumentumokat az 
arculati kézikönyv útmutatása alapján fej és lábléceztük, előzetesen elkészítettük a ppt sablonokat). 

Előadások:

- Szabó Imre tűzoltó alezredes felvázolta a kockázatmegelőzés határmenti aspektusait.
- Ciprian Barna a „SARTISS- Különleges helyzetek esetén segítséget nyújtó egyesület” projektmenedzsere 
a projekt előrehaladását ismertette román oldalról

Ezt követően 15 perces kávészünet során a konferenciaközpont munkatársainak közreműködésével kávét, 
teát, ásványvizet, üdítőket és pogácsát szolgáltunk fel a vendégeknek, majd folytatódott a konferencia.

- Kovács Ferenc  Ferenc tűzoltó dandártábornok ismertette a hajdúszoboszlói beruházást



BEVEZETŐ

A rendezvény dokumentálására profi fotóssal szerződtünk. Az elkészült 118 db fotót - kis méretű webre 
optimalizált formátumban valamint nagyméretű, nagy felbontású, printre optimalizált formátumban - a 
rendezvényt követően átadtuk a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak. A 
rendezvényt követő napon sajtófigyelést végeztünk, összesen 12 médiamegjelenést gyűjtöttünk vissza.

Mind a résztvevők részéről mind pedig a médiamegjelenés számok tükrében sikeresnek értékeljük a 
nyitókonferenciát és a sajtótájékoztatót is.

Sikeresnek értékeljük a nyitókonferenciát és a sajtótájékoztatót is, ugyanis a részvevők száma, visszajelzése 
valamint a sajtómegjelenések minősége és mennyisége is visszaigazolta az eredményességet.



NYOMDAI ÉS ELEKTRONIKUS
TERMÉKEK



Időpont: 2018. november 12. hétfő 10.00
Helyszín: Hotel Lycium**** - Kölcsey Központ Debrecen
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ 
mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, 
összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti 
terület a következő megyéket foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

MEGHÍVÓ RENDEZVÉNY MENETE:

9.30 Regisztráció

10.00 Megnyitó

10.30 Kockázatmegelőzés határmenti aspektusai

10.55 Előadás a partnerségről

11.10 Épületfejlesztés Hajdúszoboszlón

11.35 Zárás

Tisztelettel meghívjuk Önt az „Együttes határon átnyúló 
megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért 
a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén a
Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban” elnevezésű projekt nyitó 
konferenciájára.

EMS KÓD ROHU-84
Interreg V-A Románia- Magyarország Program

Data conferintei: 12. noiembrie 2018. luni, ora 10:00.
Locul conferintei: Hotel Lycium**** - Kölcsey Központ Debrecen
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

INVITATIE PROGRAMUL CONFERINTEI:

9.30 Inregistrarea participantilor

10.00 Ceremonia de deschidere

10.30 Aspectele prevenirea riscurilor in zona frontiera

10.55 Curs despre parteneriat

11.10 Dezvoltarea cladirilor din Hajdúszoboszló

11.35 închidere

Cu deosebit respect va invitam la conferinta de deschidere 
a poiectuli „Integrated cross-border approach for improving 
the cooperation and joint preparedness on risk prevention 
and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar 
Euroregion”.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită 
o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră 
implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 
Békés şi Csongrád pe partea ungară a acesteia.

EMS COD ROHU-84
Programul Interreg V-A România-Ungaria

MEGHÍVÓ  

A konferencia meghívók LA/4 méretben 2018. 10. 25-én készültek el nyomtatott 
formában, 50 darabos (magyar nyelvű), 10 darabos (román nyelvű) 

példányszámmal.



Projekt fő célkitűzése: A kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre 
irányuló együttműködés és közös felkészültség javítása

Projekt címe: Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb 
együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés 
és katasztrófakezelés terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban

Projekt értéke (ERFA): 1 026 238,15 EUR

Vezető Kedvezményezett/Kedvezményezett:
Asociația Serviciul pentru Asistenta in Situatii Speciale – SARTISS 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Projekt kezdete és befejezése: 2018.04.01 – 2020.03.31

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a 
programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

PLAKÁT

A plakát A1 méretben,
25 darabos példányszámmal 

készült el a 
nyitókonferencára.



„Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért 
és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és 

katasztrófakezelés terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban”

A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap,

valamint a programban résztvevő két 

tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

ROLL-UP BANNER

A nyitórendezvényre 4 darab roll up banner 
készült, 2000x1200 mm méretben.



A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap,

valamint a programban résztvevő két 

tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

„Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért 
és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és 

katasztrófakezelés terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban”

AJÁNDÉKTÁSKA

Az ajándéktáska A/4 méretben,
50 darabos példányszámmal 

készült el a nyitókonferencára.



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív 
megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. 
A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió 
euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket 
foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

EMS KÓD ROHU-84  //  Interreg V-A Románia- Magyarország Program

„Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös 
felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén a Bihor és 
Hajdú-Bihar Eurorégióban”

A „Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén a Bihor 
és Hajdú-Bihar Eurorégióban” projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul(t) meg (www.interreg-rohu.eu ), az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával. A program célja 
közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 

felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.

KONFERENCIA MAPPA  

A konferencia mappa A/4 méretben,
100 darabos példányszámmal készült el a 

nyitókonferencára.



Időpont: 2018. november 12. hétfő 10.00
Helyszín: Hotel Lycium**** - Kölcsey Központ Debrecen
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ 
mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, 
összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti 
terület a következő megyéket foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

SAJTÓMEGHÍVÓ
RENDEZVÉNY MENETE:

9.30 Regisztráció
10.00 Megnyitó
Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok,
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, igazgatója
Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati közgyűlésének elnöke

10.30 Kockázatmegelőzés határmenti aspektusai
Szabó Imre tű. alezredes,
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, polgárvédelmi főfelügyelője 

10.55 Előadás a partnerségről
Ciprian Barna román partner projektmenedzsere

11.10 Épületfejlesztés Hajdúszoboszlón
Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok,
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, igazgatója

11.35 Zárás

Tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit az „Együttes határon 
átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös 
felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés 
terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban” elnevezésű projekt 
nyitó konferenciájára.

Kérjük, hogy megjelenési- illetve interjúkészítési szándékát jelezze, Papp-Kunkli 
Nóra tű. hadnagy megyei szóvivő számára a +36 20 505 4611-es telefonszámon, 
vagy a hajdu.szovivo@katved.gov.hu e-mail címen.

EMS KÓD ROHU-84
Interreg V-A Románia- Magyarország Program

SAJTÓMEGHÍVÓ  

A konferencia sajtó meghívók LA/4 méretben 2018. 11. 06.-án készültek el elektronikus 
formában, melyeknek kiküldése aznap megtörtént.



KOVÁCS FERENC TŰZOLTÓ DANDÁRTÁBORNOK,
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA

KOVÁCS FERENC
TŰZOLTÓ DANDÁRTÁBORNOK,

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA

NÉVTÁBLA  

A dupla oldalú névtáblák LA/4 méretben készültek az előadók részére,
összesen 5 darab.



REPREZENTÁCIÓS AJÁNDÉKOK

A logózott reprezentációs ajándékok a konferenciára elkészültek.
25 darab memóriakártyát és 100 darab tollat szállítottak a helyszínre a Start-Hang PR 

munkatársai.



PREZENTÁCIÓS SABLON

Az előadók részére prezentációs sablon készült, 
az Interreg program arculati útmutatója alapján.



„Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és 
közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés 
terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban”

A szervezetek közös célja, hogy lehetőség 
szerint megelőzzék a két ország határ 
menti térségében a természeti és ipari 
katasztrófákat, baleseteket, tűzeseteket, 
illetve hogy a már bekövetkezett 
eseteknél növeljék a reagáló képességet. 
Mindez ugyanis jelentősen növeli az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

Nem ismeri a határokat egy közúti 
balesetet szenvedett járműből felszálló 
veszélyesanyag-felhő, de a szabadtéri 
tüzet és az árvizet sem állítja meg az 
országhatár. A sikeres pályázathoz 
közös koncepciót kellett kidolgozni 
arról, hogy a határ mentén szolgáló 
tűzoltók miként tegyék meg a megelőzés 
célzó intézkedéseket, valamint arról, 
hogy mi kell ahhoz, hogy a káreseteket 
hatékonyabban tudják felszámolni.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy leggyakrabban a szélsőséges 
időjárási és éghajlati jelenségek, az 
aszályok, heves esőzések, illetve a 
szélviharok teszik szükségessé a 
szorosabb együttműködést, mivel az 
extrém időjárási jelenségek egyre több 
és komplexebb feladatokat adnak a 
katasztrófák kezelésén dolgozók számára.

Ezek mellett az elmúlt években néhány 
Hajdú-Bihar megyében bekövetkezett 
közúti baleset is indokolta az együttes 
munkát. Kiemelt feladat még a határ menti 
és a határon átnyúló tűzesetek, valamint 
a szabadterületeken bekövetkező nagy 
kiterjedésű vegetációs tüzek megelőzése és 
felszámolása.

A projektben részvevő megyék képviselői 
összeállították a mindkét felet érintő 
kockázati tényezőket, valamint megkezdték 
a közös cselekvési tervek kidolgozását. 
Az Interreg pályázat keretében a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a hajdúszoboszlói bázisán 
egy oktató- és kiképző épületet épít 
fel, ahol a két határ menti megye 
hivatásos és önkéntes tűzoltói, valamint 
a katasztrófák elleni védekezésben 
érintett szervezetek felkészülnek a 
különböző katasztrófahelyzetek szakszerű 
felszámolására. A román társszerv a 
képzésekhez használatos tűz és vegyi 
szimulációs konténerek beszerzését tűzte 
ki célul.

u A projekt 2018. áprilisában indult és 
várhatóan 2020. márciusáig tart.
A projekt összköltsége: 1.207.339 Euro

Sikeresen pályázott együtt a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és Bihor megyei „SARTISS- Különleges helyzetek esetén 
segítséget nyújtó egyesület”, az Európai Unió Interreg V-A Románia-
Magyarország Programra.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív 
megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. 
A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja 

magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

EMS KÓD ROHU-84  //  Interreg V-A Románia- Magyarország Program

A „Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén a Bihor 
és Hajdú-Bihar Eurorégióban” projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul(t) meg (www.interreg-rohu.eu ), az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával. A program célja 
közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 

felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.

Jelen szórólap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

SZÓRÓLAP

A szórólap A5 méretben, 2 oldalasan,
1500 darabos példányszámmal készült el a nyitókonferencára.



 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Ismertették Hajdú-Bihar és Bihor megye kockázati tényezőit valamint bemutatták a várható 
beruházásokat a ma délelőtti nyitókonferencián, melyet a sikeres Európai Unió Interreg V-A Románia-
Magyarország Program pályázata alkalmából rendeztek Debrecenben, a Kölcsey Központban. A 
rendezvényt Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója valamint Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke 
nyitotta meg. Az elnök köszöntőjében elmondta, hogy Bihor és Hajdú-Bihar megye úgy van egymással, 
mint a jó családban a testvérek, ahol tapasztalataikkal segítik egymást. Az interregionális együttműködés 
keretében nyolc szomszédos megye részére biztosított lehetőséget, megvizsgálva azt, hogy melyek azok 
a területek, amelyeket fejlesztve az állampolgárok biztonság érzete növelhető, így lett a program része a 
katasztrófavédelem is. 
 
A partnerség nem ma kezdődött, harminc évvel ezelőtt már beosztott tűzoltóként közös gyakorlaton vett 
részt Kovács Ferenc tű. dandártábornok a Bihor megyei állománnyal.  
 
Az első előadást Szabó Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
polgári védelmi főfelügyelője tartotta meg. Ismertette azokat a tényezőket, amely Hajdú-Bihar megyét 
környezeti és társadalmi adatok alapján jellemzik. Előadásában elemezte a megyét veszélyeztető 
kockázatokat, mint például a veszélyes üzemeket, kritikus infrastruktúrát, valamint a megye folyóit is, az 
árvíz és belvíz védelme miatt. Öt év statisztikáját vette alapul, mely megmutatta, hogy a mostani 
szélsőséges időjárás hogyan növelte a beavatkozások számát. A szabadtéri tüzek is jelentősen 
növekedtek az elmúlt időszakban, de a közlekedési balesetek is megduplázódtak az elmúlt öt évben.  
 
A román fél részéről Ciprian Barna projektmenedzser tartott előadást, aki kifejtette, hogy a pályázat 
benyújtásának a célja az volt, hogy a hiányosságokat, köztük a kapacitás hiányt, a közös stratégia hiányát 
és a képző központok hiányát pótolni tudják, a határ mindkét oldalán. Elmondta 2017-ben 10643 tűzoltói 
beavatkozás történt Bihor megyében, melyek felszámolásban a hivatásos állomány mellett az 
önkéntesek is szerepet vállaltak.  
 
A pályázat lehetőséget ad arra, hogy Bors községben oktatóközpont épüljön, illetve a Bihor megye három 
speciális tűz szimulációs konténerrel bővüljön. Hajdú-Bihar megyében, Hajdúszoboszlón a 
katasztrófavédelmi raktár és kiképző bázis területén egy harminc férőhelyes szállás kerül építésre, 
modern oktató épülettel. A hajdúszoboszlói romváros továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a két megye 
tűzoltói közös gyakorlat keretén belül összehangolt munkára készüljenek fel. 
A projekt 2018 áprilisában indult és 2020 márciusáig tart. 
 
A projekt összköltsége: 1.207.339 Euro 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A sajtóközlemény arculatos levélpapír 
alapon, a nyitókonferencia után Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtó 

munkatársaival együttműködve lett kiküldve a  
helyi releváns sajtó munkatársai számára.



www.interreg-rohu.eu

Projekt címe: Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés 
és katasztrófakezelés terén a Bihor és Hajdú-Bihar Eurorégióban

Projekt fő célkitűzése: A kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre irányuló együttműködés és közös felkészültség javítása

Projekt értéke (ERFA): 1 026 238,15 EUR

Vezető Kedvezményezett/Kedvezményezett:
Asociația Serviciul pentru Asistenta in Situatii Speciale – SARTISS Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Projekt kezdete: 2018. 04. 01

Projekt befejezése: 2020. 03. 31

INFORMÁCIÓS PANEL

Az információs panel 3000x1500 mm méretben készült el,
a felszerelést a helyszínre, a Start-Hang PR munkatársai a 
nyitókonferencia napján, 2018. 10. 12-én végezték.



KOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK

A KONFERENCIA IDEJÉRE



TOLMÁCSOLÁS

A tolmácsolás az egész rendezvény alatt biztosított volt. Király Vilmos magyar-román 
tolmács volt segítségünkre a fordításban.



MODERÁLÁS

A konferenciát Gyarmati Anett, a Start-Hang Pr munkatársa moderálta.



FOTÓZÁS



A rendezvény dokumentálására profi fotóssal szerződtünk. Az elkészült 118 db fotót - 
kis méretű webre optimalizált formátumban és nagyméretű, nagy felbontású, printre 

optimalizált formátumban - a rendezvényt követően átadtuk a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságmunkatársai számára.



CATERING

A konferencia kávészünetében sós süteményeket, üdítőt és kávét fogyaszthattak a 
résztvevők.



KONFERENCIA TECHNIKA

A Start-Hang Pr biztosította a rendezvény tartalmának megfelelő technikai hátteret: 
notebook, projektor, kihangosítás, megvilágítás, kivetítő, 1 fő technikus folyamatos 

jelenléte



SAJTÓMEGJELENÉSEK



Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ 
mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, 
összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti 
terület a következő megyéket foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ismertették Hajdú-Bihar és Bihor megye kockázati tényezőit valamint bemutatták a várható 
beruházásokat a ma délelőtti nyitókonferencián, melyet a sikeres Európai Unió Interreg V-A Románia-
Magyarország Program pályázata alkalmából rendeztek Debrecenben, a Kölcsey Központban. A 
rendezvényt Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója valamint Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének 
elnöke nyitotta meg. Az elnök köszöntőjében elmondta, hogy Bihor és Hajdú-Bihar megye úgy van 
egymással, mint a jó családban a testvérek, ahol tapasztalataikkal segítik egymást. Az interregionális 
együttműködés keretében nyolc szomszédos megye részére biztosított lehetőséget, megvizsgálva azt, 
hogy melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve az állampolgárok biztonság érzete növelhető, így 
lett a program része a katasztrófavédelem is.

A partnerség nem ma kezdődött, harminc évvel ezelőtt már beosztott tűzoltóként közös gyakorlaton 
vett részt Kovács Ferenc tű. dandártábornok a Bihor megyei állománnyal. 

Az első előadást Szabó Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
polgári védelmi főfelügyelője tartotta meg. Ismertette azokat a tényezőket, amely Hajdú-Bihar megyét 
környezeti és társadalmi adatok alapján jellemzik. Előadásában elemezte a megyét veszélyeztető 
kockázatokat, mint például a veszélyes üzemeket, kritikus infrastruktúrát, valamint a megye folyóit 
is, az árvíz és belvíz védelme miatt. Öt év statisztikáját vette alapul, mely megmutatta, hogy a mostani 
szélsőséges időjárás hogyan növelte a beavatkozások számát. A szabadtéri tüzek is jelentősen 
növekedtek az elmúlt időszakban, de a közlekedési balesetek is megduplázódtak az elmúlt öt évben. 

A román fél részéről Ciprian Barna projektmenedzser tartott előadást, aki kifejtette, hogy a pályázat 
benyújtásának a célja az volt, hogy a hiányosságokat, köztük a kapacitás hiányt, a közös stratégia 
hiányát és a képző központok hiányát pótolni tudják, a határ mindkét oldalán. Elmondta 2017-ben 
10643 tűzoltói beavatkozás történt Bihor megyében, melyek felszámolásban a hivatásos állomány 
mellett az önkéntesek is szerepet vállaltak. 

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy Bors községben oktatóközpont épüljön, illetve a Bihor megye 
három speciális tűz szimulációs konténerrel bővüljön. Hajdú-Bihar megyében, Hajdúszoboszlón a 
katasztrófavédelmi raktár és kiképző bázis területén egy harminc férőhelyes szállás kerül építésre, 
modern oktató épülettel. A hajdúszoboszlói romváros továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a két 
megye tűzoltói közös gyakorlat keretén belül összehangolt munkára készüljenek fel.
A projekt 2018 áprilisában indult és 2020 márciusáig tart.

A projekt összköltsége: 1.207.339 Euro



BERETTYÓHÍR

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.berettyohir.hu/index.php/
koezelet/aktualis/8078-hajdu-bihar-es-
bihor-megye-kockazati-tenyezoit-es-varhato-
beruhazasok-az-europai-unio-interreg-v-
a-romania-magyarorszag-program-pal-
yazatan-sajtokozlemeny



HAON

A cikk közvetlen elérhetősége:

http://www.haon.hu/ha-baleset-vagy-
tuzeset-van/4047239



HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ ONLINE

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.naplo.hu/cimlap/2018/11/12/
vedelem-hatarok-nelkul.naplo



HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ ONLINE

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.naplo.hu/helyi/2018/11/12/a-
leheto-legrovidebb-idon-belul-jon-a-segitseg.
naplo



HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ NAPILAP



CÍVISHÍR

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/11/
roman-magyar-erovel-kezdodik-epitkezes-
borson-es-szoboszlon



DEBRECEN-NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://denagy.hu/kozelet/bors-kozsegben-
oktatokozpont-hajduszoboszlon-
kikepzobazis-epul-megtartottak-az-interreg-
palyazat-nyitorendezvenyet/



HAJDÚPRESS

A cikk közvetlen elérhetősége:

http://www.hajdupress.hu/cikk/ismertettek-
hajdu-bihar-es-bihor-megye-kockazati-t



DEHÍR

A cikk közvetlen elérhetősége:

http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/kevesebb-
lehet-a-kar-ha-osszedolgoznak-a-romaniai-
es-a-hajdu-bihari-tuzoltok/2018/11/12/



DEBRECEN TELEVÍZIÓ

A konferenciáról szóló kisfilmet a Debrecen Televízió Napszemléjében főműsoridőben 
adták le, 2018. 11. 12-én este 19.00-tól. 



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROSI TELEVÍZIÓ

A konferenciáról szóló összeállítást a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
Hírpercek című műsorában főműsoridőben adták le, 2018. 11. 12-én este 
19.00-tól. 



DEBRECEN RÁDIÓ FM95 - RÁDIÓ1

A Debrecen rádió FM 95 - Rádió1 megyei lefedettségű rádióban egy 
riportot generáltunk főműsor-időben a konferenciáról:
2018. 11. 12-én a hírekben, 12.00-től este 20.00-ig minden órában egyszer 
bemondták a hírekben a konferenciáról leadott információkat. 

Ismertették Hajdú-Bihar és Bihor megye kockázati tényezőit valamint bemutatták a várható 
beruházásokat a ma délelőtti nyitókonferencián, melyet a sikeres Európai Unió Interreg V-A 
Románia-Magyarország Program pályázata alkalmából rendeztek Debrecenben, a Kölcsey 
Központban. A rendezvényt Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója valamint Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Az elnök köszöntőjében elmondta, hogy Bihor 
és Hajdú-Bihar megye úgy van egymással, mint a jó családban a testvérek, ahol tapasztalataikkal 
segítik egymást. Az interregionális együttműködés keretében nyolc szomszédos megye részére 
biztosított lehetőséget, megvizsgálva azt, hogy melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve az 
állampolgárok biztonság érzete növelhető, így lett a program része a katasztrófavédelem is.

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy Bors községben oktatóközpont épüljön, illetve a Bihor megye 
három speciális tűz szimulációs konténerrel bővüljön. Hajdú-Bihar megyében, Hajdúszoboszlón a 
katasztrófavédelmi raktár és kiképző bázis területén egy harminc férőhelyes szállás kerül építésre, 
modern oktató épülettel. A hajdúszoboszlói romváros továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a két 
megye tűzoltói közös gyakorlat keretén belül összehangolt munkára készüljenek fel.
A projekt 2018 áprilisában indult és 2020 márciusáig tart.



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával valósult meg.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív 
megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. 
A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió 
euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket 
foglalja magába: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

EMS KÓD ROHU-84  //  Interreg V-A Románia-Magyarország Program

A „Együttes határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén a Bihor 
és Hajdú-Bihar Eurorégióban” projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul(t) meg (www.interreg-rohu.eu ), az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával. A program célja 
közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 

felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.


