
4/2017.(IX.12.) sz. előterjesztés 

4. napirendi pont 

 
 

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
 
H-2500 Esztergom Baross G. u. 30.   Web: http://komarom.katasztrofavedelem.hu 

Tel, fax: (06-33) 411-011; 500-205; 500-206;    E-mail: esztergom.ht@katved.gov.hu 

 
 
 

 
Szám: 36160/189/2017.ált. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2016. évi beszámolója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juhász Péter tű. alezredes 

      parancsnok 

   

 

 

 

 

Esztergom, 2017.01.31. 
 

 

 

 



2 

 

 

Jelentem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Esztergom 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenysé-

gét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Komárom-Esztergom Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: 

KEMKI) normatív szabályozói, valamint a KEMKI Szervezeti és Működési Szabályzata alap-

ján végezte.  

Általános jellemzők 
 

A KEMKI Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe Komárom-

Esztergom megye keleti részén helyezkedik el, és átnyúlik Pest megye és Fejér megye köz-

igazgatási területeire is. Az működési terület 33 települése jellemzően kertvárosi, kisebb rész-

ben lakótelepes jellegű, melyeket egy járást foglal magába.  

Szervezeti felépítés 
 

Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) alárendeltségében mű-

ködik az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP), melyhez szer-

vezetileg két Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KŐ) is tartozik. A Két őrs Bajnán és 

Nyergesújfaluban található. 

 

 

Esztergom HTP működési területéhez 33 település tartozik. Kilenc olyan településen végzünk 

mentő-tűzvédelmi tevékenységet, amely nem az KvK. illetékességi területe. 
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Személyi feltételek helyzete: 

 

A napi létszámadatok szervezeti egységenként: 

Esztergom HTP 11 fő, Bajna KÖ 4 fő, Nyergesújfalu KÖ 7 fő teljesít szolgálatot. Az Eszter-

gom HTP-n 1 fő híradó-ügyeletesi feladatokat lát el, míg Nyergesújfalu KŐ-n és a Bajna KŐ-

n nincs ilyen beosztás rendszeresítve. 

 

Személyi állománytábla  

 

 feltöltöttsége 

 létszámhiány és ennek okai 

 

Létszámadatunk alakulása a 2016-ös időszakban:  

  

 1 fő lemondással távozott a szervezetből  

 1 fő TIK-be távozott 

 1 fő véglegesítése megtörtént  

 

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság „A” szolgálati csoportjában feltöltésre került 

az év közepén a szolgálatparancsnoki beosztás, valamint december 1-től betöltésre került a 

rajparancsnoki beosztás is. Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs „A” és „B”csoportjában 

kinevezett szerparancsnokok szolgálnak, viszont jelenleg a „C” szolgálati csoportban kineve-

zett szerparancsnok nincs, ezért a helyettesítés megbízással történik. Bajnai Katasztrófavé-

delmi Őrsön a szerparancsnoki helyettesítés, jelenleg megbízással történik, és az őrsparancs-

noki hely sincs betöltve. A létszámhelyzet 2016-ban a következő képen változott: 1 fő lesze-

relt, valamint 1 fő TIK-be távozott. 2016-ban a betegállományok száma 255 nap volt. Jelen ál-

lapot szerint Esztergom HTP-n 2 fő gépjárművezetői beosztás, Nyergesújfalu KŐ-n 1 fő szer-

parancsnoki, és Bajna KŐ 1 fő őrsparancsnoki beosztás betöltetlen.  

 

Szolgálatszervezés 

 

 szabadságok, kompenzáció, túlszolgálat féléves és év végi állapota 

 

A HTP állományának a 2016. évre átlagosan 14,3 nap járt. Az 2015-ös évről átlagosan 1,5 

napot hozták át, amelynek kiadása 2016. február hónap közepéig valósult meg. Ezt követően 

kezdhettük kiadni a kompenzációs napjainkat, és a tavalyi évre vonatkozó szabadságokat. 

2016. I. félévében átlagosan 9,1 kompenzációs napot vettek ki kollégáink, ez a szám a máso-

dik félévben 10,3 napra emelkedett. Kiadásuk túlnyomó többségében megtörtént. 2016-ban I. 

és II. félévében egyesek esetében néhány óra, míg a többség esetében egy nap keletkezett.  

 

Képzettség 

 

 különleges szerkezelői, gépjárművezetői, az állomány átlagos szolgálati ideje,  

 

Az állomány mind különleges szerkezelői, és mind gépjárművezetői végzettségek tekinteté-

ben rendezett. Az előírt végzettségeket időre megszereztük. A további biztos szolgálatszerve-

zés érdekében a RÁBA fecskendő típusvizsgájára, mind a Bajnai, mind a Nyergesújfalui KÖ 

gépjárművezetőit beiskoláztuk. A vizsga várható időpontja 2017. februárjában lesz.  
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Képzés, sport 
 

Ciklusos képzés végrehajtása, végrehajtottsága 

 

A hatályos BM rendelet meghatározása szerint az éves oktatásokat, ciklusos rendszerben kell 

végrehajtani. Egy naptári év 15 ciklust tartalmaz. A BM vezetőképzési, továbbképzési és tu-

dományszervezési főosztály elektronikus felületén, a BM rendeletnek megfelelően az év ele-

jén megvalósultak a ciklusok feltöltései, végrehajtottuk a jelenléti ívek aláírását, valamint fo-

lyamatosan feltöltöttük a képzés végrehajtásának jelentését, és az elégedettségi kérdőívek ki-

töltését. Szükséges megemlítenünk, hogy a jelenléti ívek aláírása ciklusról-ciklusra nehéz fe-

ladatot jelent számunkra. A szolgálati csoportok egy jelenléti ívvel rendelkeznek, viszont azo-

kat minden ciklusban, minden szervezeti egység adott szolgálati csoport tagjával szükséges 

aláíratni, hiába a földrajzi távolság, így úgymond a jelenléti íveket utaztatjuk a szervezeti egy-

ségek között. Az éves képzési tervnek megfelelően végrehajtásra kerültek az oktatások. A 

káresetek miatt történtek elmaradtak oktatások, de ezeket a soron következő pótnapokon meg-

tartottuk. A rendkívüli oktatások az előre meghatározott időpontokban teljesültek.  

 

 Ennek technikai háttere, feltételrendszere (személyi) 

 

Az oktatásokhoz szükséges technikai eszközök teljes egészében Esztergom HTP-n rendelke-

zésre állnak, de a Bajnai és a Nyergesújfalui KÖ-n ugyanez nem mondható el. Jelenleg Nyer-

ges KÖ-n egy vetítővászon, míg Bajnai KÖ-n 1 db projektor és 1 db vetítővászon hiányzik. 

Viszont a sporteszközeink minden szervezeti egységeinknél hiányosak, gondolunk itt elsősor-

ban a tűzoltósport felszerelésekre. Szükséges a sporteszközök korszerűsítése, amely egy ki-

emelt jövőbeni feladat. Az oktatáshoz szükséges személyi feltétek minden szervezeti egység-

nél biztosítottak.  

 

Gyakorlatok 

 

A 2016-os évre szóló gyakorlat terveket a BM OKF intézkedésének megfelelően 2015. de-

cember 1-ig elkészítettük, és feltöltöttük a KAP Online rendszere. A szakmai iránymutatások-

nak megfelelően tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatokat is terveztünk a múlt évre. Itt el-

sősorban veszélyes anyag jelenlétében lévő beavatkozásokat gyakoroltunk különböző feltéte-

lezéseknek megfelelően. Minden ciklusban tartottunk helyismereti gyakorlatot, valamint szi-

tuációs begyakorló gyakorlatokat. Egyes esetekben az előre maghatározott időpontok a léte-

sítmények kérésére módosítottuk. A gyakorlatokat jó szinten végrehajtottuk. Soron kívüli 

helyismeret gyakorlat két alkalommal (mindhárom csoportnál) került megtartásra a Medihotel 

Esztergom KFT-ben és a Portobello Wellness és Yacht Hotelben. Soron kívüli favágási gya-

korlatot két alkalommal hajtottunk végre. A Szentendre HTP-vel közös műszaki mentési gya-

korlatot szerveztünk mindhárom szolgálati csoportnál a RÁM-szakadékban. A megyei KMSZ 

több esetben részt vett a gyakorlatainkon, kiemelkedő rendellenességet nem tapasztalt. Több 

alkalommal kiürítési gyakorlaton vettünk részt a működési területünk létesítményeiben, és ok-

tatási intézményeiben. 2016. június 11-én az Esztergom KVK által szervezet Magistra 2016 

elnevezésű települési mentőcsoportok minősítő és rendszerbeállító gyakorlatán vettünk részt, 

amelyen a működési területünkön működő 7 ÖTE is számot adott képességeikről. A gyakorla-

ton egy V-ös kiemelt erdőtüzet szimuláltunk és számoltunk fel.  

 

Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a terveknek megfelelően végrehajtásra kerültek, az állo-

mány felkészültsége megfelelő volt.  A KMSZ a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok minde-

gyikén részt vett, kiemelkedő rendellenességet nem tapasztalt, de építő jellegű észrevételek-

kel, kritikákkal több esetben éltek. A parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat minden esetben fe-

lülellenőrizte az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tűzoltósági Felügyelője, vala-

mint távollétében a Kirendeltség-vezetője. Megyei ellenőrző gyakorlat egy esetben került  
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megszervezésre a működési területünk, a SARPI DOROG Kft létesítményében. A gyakorlat 

megfelelt minősítést kapott a megyei tűzoltósági főfelügyelőtől.  

 

Az elmúlt év vonatkozásában eredményes évet zártunk, hiszen a kötelezően előírt gyakorlatok 

számát 541%-%-al túlteljesítettük.  

 

Gyakorlatokon való részvétel (ÖTE, ÖTP, LTP) 

 

Az elmúlt évben a Létesítményi tűzoltóparancsnokságok minden esetben részt vettek a léte-

sítményükbe szervezet gyakorlatokon, akár szituációs begyakorló gyakorlatokról, akár pa-

rancsnoki ellenőrző gyakorlatról legyen szó. Az LTP tagjai a számukra meghatározott felada-

tokat jó szinten végrehajtották, de szükség van továbbra is a közös feladat végrehajtás gyako-

roltatására, és a szerelési készség fejlesztésére. Az ÖTE-k minden esetben meghívást kaptak a 

működési területükre szervezett gyakorlatokra, de különböző napközbeni elfoglaltságok miatt, 

csak esetlegesen egy napon tudtak megjeleni a 3 napra tervezett gyakorlatokon.  

 

Sportversenyek 

 

A sportversenyeink sorát már január 2-án megkezdtük. Ekkor rendezték meg Nyergesújfalu-

ban az első szántoló versenyt, amelyen az őrs „B” szolgálati csoportjának csapata III. helye-

zést ért el. A rendezvényen szintén indult 2 csapattal az Esztergomi HTP „C” csoportja is. 

Március hónapban részt vettünk az év első pontszerző versenyén. Ez a Katasztrófavédelmi 

Úszó bajnokság volt Szentesen. Itt 5 fővel képviseltük a parancsnokságot. Április hónapban 

rendezték a második pontszerző versenyt, a Katasztrófavédelmi Országos Terepfutó versenyt, 

a Monostori erődben. A hazai rendezésű versenyen Petkovics Barnabás és Juhász Péter képvi-

selte megyénket. Még ebben a hónapban rendezték a Szegeden, a Futótűz Horizontális lépcső-

futó verseny: ahol korcsoportjában Kosznovszki István II. helyezést, Görbe Zoltán I. helye-

zést ért el. Juhász Péter a középmezőnybe végzett.  A KEMKI által szervezet Turul lépcsőfutó 

versenyen több kategória első helyét szereztük meg. Sport kategóriában Görbe Zoltán és 

Kosznovszki István is III. helyezést, míg légzőkészülékes kategóriában Görbe Zoltán és 

Kosznovszki István is I. helyezést értek el saját korcsoportjukban. Májusban a Megyei Tűzol-

tó Napon Tárkányban, Nyergesújfalu KÖ csapata képviselte parancsnokságunkat, a szakmai 

versenyen kimagasló helytállással. Június hónapban a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

igazgatóság által szervezett Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságon 10 fővel képviseltük 

megyénket, de nem jutottunk az egyenes kieséses szakaszba. Július hónapban a Tűzoltó Me-

gyei Főzőversenyen a HTP törzsállománya III. helyezést szerezte meg a sólet ételükkel.  Au-

gusztus hónapban az Országos Tűzoltó TFA versenyen Kosznovszki István kollégánk korcso-

portjában IV. helyezést ért el. Az Országos Lépcsőfutó Bajnokságon a SOTE-n, Kosznovszki 

István szintén IV. helyezést ért el korcsoportjában. A megyei igazgatóság által szervezet Ge-

recse Műszaki Mentési versenyen a parancsnokság csapata II. helyezést ért el. Az Esztergom 

városában megrendezett II. Intézményi Labdarúgó Tornán II. helyezést ért el a parancsnokság 

csapata, és ugyanezt az eredményt érte el a csapat a Pálinka kupán is.  

 

Az állomány fizikai állapota 

 

Az idei éven is végrehajtásra került a fizikai felmérő, amelyet minden személy tekintetében 

végrehajtattunk. Az eredmények az előző évhez képest javuló tendenciát mutatnak.  

 

Elismerések 

 

Hősies helytállásért főigazgatói elismerésben 1 fő, főigazgatói emléktárgy jutalomban 1 fő, 

igazgatói elismerésben 1 fő, kiemelkedő munkánknak köszönhetően 9 fő részesült polgármes-

teri pénzjutalomban.  
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Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenység 
 

Az alapvető tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet a HTP jó színvonalon elvégezte. 

Komoly kihívás, veszélyhelyzet nem volt a 2016-os évben, amely akkora igénybevételt jelen-

tett volna, mint a 2013. évi márciusi hóhelyzet, vagy a júniusi dunai árvíz. A beavatkozásain-

kat több alkalommal a KEMKI Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata ellenőrizte és ki-

emelkedő hiányosságot nem állapított meg egyik esetben sem. Új feladat volt a CO mérgezés-

sel és a kéménytüzekkel kapcsolatos új iratminták megismerése és készségszintű használata.   

 

Tűzesetek és műszaki mentési helyszínei 
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A 2013-2016. évi statisztikai adatok a következőképpen alakultak Esztergom HTP mű-

ködési területén:    

 

 

 

 
 

 

 

A beavatkozások módjainak alakulása Esztergom HTP működési területén: 
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A tényleges riasztási fokozatok alakulása Esztergom HTP működési területén: 

 

 

 
 

 

 

A nemzetgazdasági jelleg eloszlása Esztergom HTP működési területén: 
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Szervezeti egységek vonulása adatai: 

 

 

 
 

 

 

Tűzesetek eloszlása szabad területen Esztergom HTP működési területén: 
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A Műszaki mentések megoszlása 2016-ben Esztergom HTP működési 

területén: 

 

 
 

 

 

Jelentősebb események 

 

II. riasztási fokozat  

 

Gyermely Petőfi Tér 3. 

 

A jelzett helyen a COOP ABC üzletterében tűz keletkezett. A tűz a hűtőpultnál kb: 3 négy-

zetméteren égett, ami a felette elhelyezkedő szárazáru polcokra is átterjedt. Az Üzlet Műszaki 

vezetője az egység kiérkezése előtt az épületet áramtalanította. Az egység behatolásával egy 

időben a gázelzárás is megtörtént. Felderítést követően a tüzet egy 6 kg-os habbaloltó készü-

lékkel körülhatároltuk, majd egy előre szerelt sugárral eloltottuk. Az oltás nagyban nehezítette 

a sűrű füst. Az esethez riasztva lett Bánya II., Nyerges I. és Erőd KMSZ. Az épület szellőzte-

tését és a tetőszerkezet átvizsgálását a nyergesi egység végezte, miközben a tűz lefeketítése és 

az utómunkálatok zajlottak, melyben a Bánya egysége segédkezett. Az esetnél személyi sérü-

lés nem történt. 

 

 

II. kiemelt riasztási fokozat 

 

Esztergom, Táti út 28. 

 

Egy kb. 20 m2-es veszélyes hulladék tárolóban egy 1 m3-es levágott tetejű IBC tartályban 

olajos rongyot tároltak, amely kigyulladt. A környezetében lévő olajos rongy tároló IBC tartá- 
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lyok oldala, a tároló feletti féltető műanyag héjazata megolvadt. A tűz a környezetére nem ter-

jedt át, az egység egy gyorsbeavatkozó sugárral a tüzet eloltotta.  

 

Neszmély, Csibetelep 

 

A jelzett helyen egy 50 x 20 méteres állattartó csarnok teljes belseje égett. A csarnoképület 

csirkék fogadására volt előkészítve. A vonuló egységek a tüzet 2 "H" sugárral, 2 "C" sugárral 

eloltották. A helyszínen maradó Nyergesi egység az épületet átszellőztette, a tetőszigetelést 

lebontotta a fennmaradó izzásokat megszüntette kéziszerszámok és kézi erő segítségével.  

 

Szabadtéri tüzek száma alakulása az előző évekhez képest 

 

 
 

 

CO, kéménytüzek (hatósági feladatok a tűzoltóságoknál) 
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A CO mérgezések száma jelentősen emelkedett az elmúlt évben, viszont az esetek 60%ban 

valósult meg ténylegesen a CO mérgezés, amikor is a kiérkező egységek tényleges koncentrá-

ciót mértek.  

 

 

Tűzoltóságokkal való kapcsolattartás 

 

Létesítményi Tűzoltóságok (LTP) 

 

Működési területünkön 3 db létesítményi tűzoltóság található, a Richter Gedeon Nyrt., a 

Zoltek Zrt., valamint a Sarpi Dorog Kft., melyekkel a kapcsolattartás folyamatos. Az LTP-k a 

hatályos 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet alapján végzik feladataikat. Szerállománnyal a 

Richter Gedeon Nyrt., Zoltek Zrt. rendelkezik. A belső szabályzóban meghatározott ellenőr-

zési tevékenységet elvégeztük a létesítményi tűzoltóságokon. Mindhárom LTP működésének 

szabályozása érdekében új határozatot kapott az elmúlt év nyarán. A határozatok elkészítésé-

ben aktívan részt vettünk. Az elmúlt évben a Richter Gedeon Nyrt-val kötöttünk új együttmű-

ködési megállapodást, így mindhárom LTP-vel, van hatályos együttműködési megállapodá-

sunk. Az LTP-k szakmai fejlődése, eszközbeszerzése folyamatos. Szakmai felkészítéseken, 

gyakorlatokon közösen részt vettünk. Az együttműködésünk kiváló volt az elmúlt évben.   

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) 

 

A parancsnokság működési területén 11 db önkéntes tűzoltó egyesület (Kesztölc ÖTE, Pilis-

csaba ÖTE, Süttő ÖTE, Zsámbék ÖTE, Bajna ÖTE, Tát ÖTE, Héreg ÖTE, Tokod ÖTE és 

Csolnok PÖTE, Sárisáp ÖTE, Máriahalmi Faluvédő Egyesület) lát el mentési feladatokat, me-

lyek mindegyikével van hatályos együttműködési megállapodásunk. Az elmúlt évekhez ké-

pest ez 25%-os emelkedést mutat. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó 

egyesületek közül a 2016. évi pályázaton 7 egyesület (Kesztölc, Zsámbék, Piliscsaba, Süttő, 

Tokod, Csolnok, Héreg) nyert támogatást. Pályázaton az egyesületek technikai eszközökre és 

működési költségekre pályáztak. A Zsámbék ÖTE az I. kategóriában van, míg egyesületünk 

többsége II. kategóriás. Itt jelentős fejlődés tapasztalható az elmúlt 3 év tekintetében. A kö-

vetkező év célkitűzése az önálló beavatkozás jogosultságainak megszerzése. A belső szabály-

zóban meghatározott ellenőrzési tevékenységet negyedévente elvégeztük az egyesületeknél. 

Hiányosságokat nem tapasztaltunk a felügyeleti ellenőrzések során. Az egyesületek fejlődése 

töretlen. Az egyesületek tagjai a településük mentőcsoportoknak is, így részt vettek a 

Magistra 2016-os minősítő gyakorlaton is.  

 

ÖTE vonulások 2016-ban: 

 

ÖTE neve Tűzeset Műszaki mentés Összesen 

Bajna ÖTE 0 0 0 

Csolnok ÖTE 0 0 0 

Héreg ÖTE 0 0 0 

Kesztölc ÖTE 3 8 11 

Süttő ÖTE 2 0 2 

Piliscsaba ÖTE 32 45 77 

Tát ÖTE 0 0 0 

Tokod ÖTE  25 10 35 

Zsámbék ÖTE 24 17 41 

Sárisáp ÖTE 3 2 5 

Máriahalom ÖTE 0 0 0 
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Polgári Védelemi tevékenység 

 
Katasztrófavédelmi megbízott feladatai: 
 

A katasztrófavédelmi megbízott hatósági munkában, a helyi védelmi igazgatásban, valamint a 

közbiztonsági referensek szakirányításában és lakosságvédelmi munkában vesz részt az esz-

tergomi járás összesen 24 településén. Napi kapcsolatban áll a polgármesterekkel, jegyzőkkel, 

közbiztonsági referensekkel, oktatási intézmények és gazdasági egységek vezetőivel, valamint 

a katasztrófavédelmet segítő egyéb együttműködő szervezetekkel, magánszemélyekkel. 

 

A hatósági munka keretében az alábbi feladatokat hajtja végre: 

 - egyéb hatósággal tartott ellenőrzésen való részvétel, 

- kéménytüzek helyszíni szemléjén, 

- szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében tartott ellenőrzésen való részvétel, 

- vízügyi hatósági szemlén való részvétel, 

- vis maior ellenőrzéseken való részvétel (bejelentéstől az utóellenőrzésig). 

 

A védelmi igazgatás keretében az alábbi feladatokat hajtja végre: 

- lakossági fórumokon, tájékoztatókon való részvétel, 

- a lakosság széles körét érintő katasztrófavédelmi hatósági tájékoztatás végrehajtása, 

- segítségnyújtás a polgármestereknek a védelmi igazgatásból adódó feladatok végre-

hajtásában, 

- részvétel a lakosság és a tanuló ifjúság felkészítésében, 

- polgári védelmi szervezetekbe beosztottak felkészítésében, gyakorlatok végrehajtatá-

sában való részvétel, 

- külső védelmi tervhez kapcsolódó gyakorlatok szervezésében való részvétel. 

 

A közbiztonsági referensekkel kapcsolatos feladatok: 

- lakossági riasztóeszközök, 

- melegedő- befogadó helyek, 

- kis vízfolyások, 

- árvízi, téli időjárási kockázati helyszínek, 

- belterületi fák, fasorok, 

- állattartó telepek ellenőrzésében, 

- a közbiztonsági referensek felkészítése a különböző veszélyhelyzetekre, rendkívüli 

időjárási körülmények során adódó feladatokra. 

 

A 2016-os évben 16 településen is megalakításra kerültek a minősített önkéntes mentőcsopor-

tok. Összesen 85 fővel számíthatunk a munkájukra, így a Gerecse Járási mentőcsoporttal 

együtt, összesen 116 fő önkéntes segíti munkánkat. 

A szükséges felkészítéseket követően júniusban a „Magisztra 2016” rendszerbeállító és nem-

zeti minősítő gyakorlaton nemzeti minősítést szereztek a vizek kártételei elleni védekezéshez. 

A minősített önkéntes mentőcsoportok részére egyéni védőfelszerelés központilag nincs biz-

tosítva. 

Felkészítések: 

Tanuló ifjúság és óvodások összesen: 4782 fő (2015.: 1978 fő) 

Pedagógusok: 354 fő  
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Vetélkedőkön összesen: 236 fő vett részt. 

Passzív tájékoztatás (40.000 fő/alkalom) – 6 db  

Rendezvények részvétele: 2200 fő  

PV szervezetek továbbképzésén: 210 fő valamint 

Riasztási és katasztrófavédelmi gyakorlaton: összesen 702 fő vett részt. 

Melegedő helyek ellenőrzése: 

A melegedő helyek ellenőrzése 2016. I. és II. félévében kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzött 

melegedő helyek száma, 26 db.  

Befogadó helyek ellenőrzése: 

A befogadó helyek ellenőrzése 2016. I. félévében végrehajtásra került, társszerv bevonásával. 

Az akkori állapothoz képest változás nem következett be egyetlen befogadó hely vonatkozá-

sában sem. A jelenleg működő befogadó helyek száma 29 db.  

Belterületi vízelvezetők ellenőrzése:  

Összesen végrehajtott ellenőrzés: 31 db került végrehajtásra 2016. évben, összességében el-

mondható, hogy a vízelvezetőket a települések önkormányzatai rendszeresen karban tartják, a 

közmunkaprogram keretében.  

Árvízi védművek:  

Az elmúlt évben két alkalommal került sor ellenőrzésre, összesen 7 helyszín (Dömös, Pilis-

marót, Esztergom, Süttő, Lábatlan, Tát, Nyergesújfalu) került megtekintésre.  

Kisvízfolyások:  

A 2016-os évben mind a 24 településünkön ellenőriztük a kisvízfolyásokat, összesen 33 db-ot. 

Dömösön a Malom patak oldalán lévő betonelemek továbbra is töredezettek, átépítésre, javí-

tásra szorul. A kivitelezővel jelenleg is bírósági szakaszban – perben – áll az önkormányzat. 

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzött területek rendben voltak, a közmunkaprog-

ram keretében a vízfolyásokat folyamatosan karban tartják, a patak medrek tiszták, az átere-

szek állapota rendben, megfelelő volt ellenőrzésünk idején.  

Belterületi fák, fasorok ellenőrzése:  

Ebben az évben május-június hónapban került végrehajtásra a belterületi fák, fasorok ellenőr-

zése, melyek közintézmények, rendezvények, játszóterek környezetében kerültek végrehajtás-

ra. Ellenőrzésünk időpontjában a fákat rendben találtuk, a területek gondozottak, karbantartot-

tak voltak. Összesen végrehajtott ellenőrzés: 26 db. 
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Kockázati helyszín ellenőrzése:  

Közúti:  

Az elmúlt évben 5 alkalommal került végrehajtásra a kockázati helyszínek megtekintése (ja-

nuár, október-november, december). Az ellenőrzések során vizsgálatra került Tát és Nyerge-

sújfalu közötti 10. sz. főút (46+527 km szelvénye és az 50+489 km szelvénye közötti szakasz) 

szakasza, valamint Nyergesújfalu melegedő hely és kijelölt technikai eszközei, továbbá Tát 

melegedő hely és kijelölt technikai eszközei. Továbbá ellenőrzésre került a „Hópihe mentő-

csoport” által bevonható technikai eszközök is.   

Vasúti: 

Az ellenőrzések során vizsgálatra került: Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Tokod, Dorog, Esz-

tergom, Leányvár településeken található, váró (melegedő) hellyel rendelkező állomások. 

Minden esetben vizsgálatra került a vasúti pályaszakasz, valamint az állomáson található váró 

(melegedő) helyiség. A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó állomásokon a forgalmi 

szolgálattevők elmondták, hogy kockázati helyszínt nem jelentettek ezen a szakaszokon. Eze-

ken a szakaszokon diesel vonatok járnak, így ha esetlegesen elakadás lenne hó miatt, az uta-

sok a meleg vonatokon maradhatnak. Elakadás ezeken a szakaszokon a 80-as években volt 

utoljára (extrém havazás miatt), azóta nem történt ilyen eset. A vizsgált állomások mindegyi-

kén található váró (melegedő) helyiség, mely napközben tart nyitva.  

Vis maior: 

Vis maior igény bejelentése után a 9/2011.(II.15.) Korm. rend alapján a meghatározott idő-

pontig az ellenőrzéseket végrehajtottuk az önkormányzatok és a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály és az esetenként bevont társszervek se-

gítségével. 2016-ban 42 alkalommal került erre sor az alábbiak szerint: 2 alkalommal előleg-

kéréssel egybekötött ellenőrzés volt, 22 esetben 30 napon belüli ellenőrzést hajtottunk végre 

helyreállítás ügyben és 18 alkalommal utóellenőrzést végeztünk az elszámolást megelőző idő-

szakban.  

Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése  

Szirénák: Összesen ellenőrzött szirénák száma: 58 db. Hibás szirénák száma: 6 db (Eszter-

gom 5 db, Csolnok 1 db). A hivatalok a javításokat végrehajtják lehetőségeikhez mérten.  

 

MoLaRi 

Ez első félév, minden első hétfőjén ellenőrzésre került három helyszínen (Esztergom-

Kertváros, Dorog, Nyergesújfalu) a szirénapróba, mely minden alkalommal megfelelő volt.  

Földtani veszélyforrások:  

2016. II negyedévében minden kirendeltségünkhöz tartozó településünkön ellenőriztük a föld-

tani veszélyforrásokat. Ellenőrzésünk időpontjában a településeket földtani szempontból 

rendben találtuk, a terület gondozott, karbantartott volt. A tavalyi évhez képest változás nem 

történt.  
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Kijelölt technikai eszközök ellenőrzése:  

2016-ban a kockázati helyszínekhez lebiztosított technikai eszközök kerültek ellenőrzésre, 3 

helyszínen, 2 alkalommal. Összesen 24 db technikai eszközt ellenőriztünk, melyek rendre fel-

lelhetőek és üzemképesek voltak.  

Lakossági panasz: Az elmúlt évben 1 alkalommal került sor, az előző év 6 esetszámához ké-

pest.   

Egyéb ellenőrzések:  

Gépszemle a Magyar Közútnál (1db) 

2016. évben összesen végrehajtott ellenőrzés és szemle: 361 db 

Közbiztonsági  referensek: 

A referensek a napi munkánk segítésében aktívan részt vesznek, és a kirendeltségen megtar-

tott értekezleten megjelennek. Az tavalyi évben két alakalommal került sor felkészítésükre.  

 

Technikai feltételek helyzete: 

 

 Technikai eszközök, szakfelszerelések, egyéni védőeszközök 

 Szerállomány (gépjárműfecskendők, különleges szerek) 

 

Esztergom HTP 

 Esztergom I-es fecskendő RÁBA 16 4000 l (6 fő) 

 Esztergom Létra magasból mentő Iveco Magirus DLK 37 CS (1 fő) 

 Esztergom Erdőszer Mercedes Unimog U500 (3 fő) 

 

Nyergesújfalu KŐ  

 Nyerges I-es fecskendő Renault Aquadux 2000 (6 fő)  

 Nyerges Víz vízszállító Renault Kerax 7000 l (1 fő) 

 

Bajna KŐ  

 Bajna I-es fecskendő Mercedes Rosenbauer TLF 4000 AT (4 fő) 

 

 

Szerállomány 

 
Esztergom HTP Nyergesújfalu KŐ Bajna KŐ 

RÁBA 16 gépjárműfecsken-

dő 

Renault Aquadux 2000 gép-

járműfecskendő 

MB 4000 AT gépjárműfecs-

kendő 

Iveco–Magirus DLK37 cs 

Létra 

Renault Aquarius 7000 víz-

szállító 

 

Unimog 500 Erdőszer   

 

 

Szerek műszaki állapota  

 

A gépjárműveink állapota megfelelő, jelen pillanatban mindegyik jármű üzemképes. Gépjár-

műveinken évente 4 alkalommal TMK - t / Tervezett Megelőző Karbantartás-t / végzünk. 

Szereink, gépjárműveink az említett időszakban többször meghibásodtak, melyeknek javítása  
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a BM HEROS javítóüzemében, vagy a Dorogi telephelyű Reflex Kft. javítóműhelyében meg-

történt. Javításokat, és az ezzel kapcsolatos beszerzéseket, minden esetben a Megyei Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság engedélyével elvégeztük. A feltárt hibákról, hiányosságokról a Mű-

szaki Osztályt folyamatosan tájékoztatjuk, intézkedést kérve. A gépjárművek heti karbantartá-

sát követően feljegyzés kerül az elektronikus üzemelési naplóba, amit a KEMKI Műszaki 

Osztálya felé továbbítunk e-mailben. A járművek hibáit, hiányosságait a hibabejelentő prog-

ramba is dokumentáljuk. A program előnye, hogy nemcsak a Műszaki Biztonsági Tisztnek 

van lehetősége a programot használni, hanem a szolgálatparancsnokok is le tudják írni a jár-

művek vagy a laktanya hibáit. 

 

Szakfelszerelések (minimális követelmények rendelkezésre állása, tartalék helyzete) 

 

Szakfelszereléseink elégséges számban rendelkezésre állnak, felülvizsgálatuk rendszeresen 

megtörténik. Kivételt képez a kompozit palackok és a „B” és „C” nyomótömlők csekély da-

rabszáma. 2016. évben az EHTP összesen 10 darab „B” és 10 db „C” tömlőt kapott. Szakfel-

szereléseink kiegészültek az elmúlt évben önkormányzati és alapítványi támogatásokból.   

 

 

Szakfelszerelések műszaki állapota 

 

A szakfelszerelések műszaki állapota megfelelő, köszönhető a rendszeres karbantartásnak és 

az éves felülvizsgálatoknak.  

Egyéni védőeszközök (minimális követelmények rendelkezésre állása, tartalék helyzete) 

 

Az egyéni védőeszközeink mennyisége és minősége megfelelő, a kötelezően előírt 20 % tarta-

lékkal rendelkezünk, kivéve a tűzoltó védősisakokat. Amennyiben a HTP nem tudja biztosíta-

ni az állomány részére a szükséges védőeszközöket, a KEMKI Műszaki Osztálya biztosítja 

azokat. 

 

Védőeszközök  

 

A készenléti szolgálatot ellátó hivatásos állomány tagjai, az újonnan felszerelt munkatársak is 

rendelkeznek a szükséges egyéni védőeszközökkel, úgymint: 

Tűzoltó védőruhával /Isotemp, Bristol, Vektor, R13/, védősisakkal nyak- és arcvédővel, 

/Rosenbauer Heros Smart, Dräger Gallet, MSA F1SF/, tűzoltó kámzsával /PBI, Isothemp/, 

védőcsizmával, /Haix, Rosenbauer, Fal/, tűzoltó védőkesztyűvel, /Holik, Seiz, Rosenbauer/, 

tűzoltó mászóővvel /Héfal, BS-TM/, légzőálarccal /Dräger Panorama, Auer Ultra Elite/, mun-

kavédelmi kesztyűvel, valamint füldugóval. 

 

Egyéni védőeszközök (állapota) 

 

Az egyéni védőeszközeink állapota megfelelő, amennyiben a hibás, szakadt, megrongálódott 

védőeszköz tényét az állomány lejelenti, a hibás védőeszköz cseréje megtörténik. A cserékről 

a KEMKI Műszaki Osztálya gondoskodik. A 2016-ban történt támogatásoknak köszönhetően 

az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóság új védőcsizmákat, védőkesztyűket, légző álarcokat, va-

lamint egyéb szakfelszereléseket is kapott, amennyiben szükséges, a pótlást ezekből az eszkö-

zökből is meg tudjuk oldani. Védősisakok területén vannak hiányosságaink, az MSA sisakok 

kepije elhasználódott, kopott, 2017 májusában esedékes a sisakok felülvizsgálata, amely kété-

vente következik be. 
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Munkavédelem 
MBT és feladatai 

 

 A tűzoltó szerek, felszerelések, anyagok, gépek, berendezések és eszközök nyilvántartá-

sa, megfelelő műszaki-technikai állapotuk biztosítása. 

 A szerek, felszerelések, anyagok rendeltetésszerű, a célnak megfelelő használatának el-

lenőrzése. 

 A műszaki megbízottak és a gépjárművezetők feladatellátásának szervezése, irányítása, 

ellenőrzése. 

 A hajtó-, kenő- és oltóanyag felhasználásával kapcsolatos adminisztratív feladatok vég-

zése. 

 A jármű menetlevelek kezelésének, cseréjének, vezetésének ellenőrzése, a kilométer és 

az üzemanyag-felhasználás időszakos összesítése és elszámolása. 

 A műszaki és technikai eszközök és anyagok, védőfelszerelések megfelelőségének fo-

lyamatos biztosítása, a hiányosságok, meghibásodások, sérülések megszüntetése, a 

használhatatlanná vált eszközök és anyagok cseréje. 

 Folyamatos ellenőrzése a légzésvédelmi eszközök üzemképességének. 

 A szakfelszerelések, kisgépek, kismotorfecskendők szakszerű használatának, valamint 

az üzemeltetési naplók vezetésének ellenőrzése. 

 Az egyéni felszerelésként kiadott felszereléseket, eszközöket, berendezési tárgyakat 

nyilvántartja. 

 Vezeti az üzemanyagkártyák szigorú számadású nyilvántartását, végzi az üzemanyag 

felhasználás időszakos összesítését, intézkedik a túlfogyasztás megelőzésére és kivizs-

gálására. 

 A selejtezés, hasznosítás, leltár és rovancsolás előkészítés és végrehajtás, ellenőrzés fe-

ladatait. 

 Vezeti a járművek kilométer teljesítését. 

 Nyilvántartja a kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz szükséges adatokat. 

 Végzi a járművek és eszközök hatósági vizsgáinak, felülvizsgálati és szemle idejének 

nyilvántartásával, ezek tervezésével kapcsolatos feladatokat. 

 Végzi a járműalkatrész és egyéb karbantartó kézi raktárak kezelését, a kiadott anyagok 

szakszerű felhasználásának ellenőrzését, elszámolások elkészítését. 

 Végzi a pénztárjelentés naprakész vezetését, az időszaki zárások végrehajtását. 

 Végzi a pénzügyi bizonylatok záradékolásának, felterjesztésének, tárolásának feladatait; 

 Az állandó előleg felhasználásával, kezelésével, nyilvántartásával összefüggő hatáskö-

rébe tartozó feladatok ellátása. 

 Az informatikai és az EDR rádiórendszer, a mobil és vezetékes telefonvonalak műkö-

dőképességének biztosítása. 

 

A műszaki biztonsági tiszt humán szakterület érintő feladatai 

 

A munkavédelmi feladatok ellátása során: 

 

 Ellátja a munkavédelmi szakképesítéshez nem kötött munkavédelmi feladatokat. 

 Jelenti a HTP parancsnokának és a munkavédelmi felügyelőnek a tudomására jutott 

szolgálati (munka) baleseteket. 

 Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, a sérültet és a tanút meghallgatja, arról 

jegyzőkönyvet vesz fel. A keletkezett dokumentumokat megküldi a munkavédelmi fe-

lügyelőnek. 

 Vezeti a helyi szerv munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásait. 

 Jelenti a HTP parancsnokának a tapasztalt hiányosságokat; 

 Részt vesz a munkavédelmi ellenőrzéseken és bejárásokon; 

 Részt vesz, illetve közreműködik a munkavédelmi felügyelő, munkaegészségügyi szak-

tevékenységet ellátó személy együttesen végrehajtandó feladatainak ellátásában. 
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Az egészségvédelmi feladatok ellátása során: 

 

 Részt vesz a rendvédelmi szervek objektumaiban közös munkavédelmi ellenőrzések 

megtartásában. 

 Részt vesz a rendvédelmi szervek objektumaiban a dohányzás, valamint a dohányzó he-

lyekre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésében. 

 Részt vesz a katasztrófavédelmi szervek létesítményeinek, eszközeinek üzembe helye-

zésein, időszakos ellenőrzésein. 

 Részt vesz a katasztrófavédelmi szervek érdekeit szolgáló szakmai továbbképzéseken, 

konferenciákon, rendezvényeken. 

 Vizsgálja a balesetek és következményeinek ok-okozati összefüggését; 

 Figyelemmel kíséri az adott katasztrófavédelmi szervet érintő közegészségügyi-

járványügyi és munkavédelmi szabályok változását, közreműködik azoknak a személyi 

állomány körében történő ismertetésében. 

 Segíti a szakterületet érintő tájékoztatók és ismeretterjesztő anyagok személyi állo-

mányhoz való eljuttatását. 

 

Az állomány felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása során: 

 

 Megtartja és dokumentálja a részére meghatározott munkavédelmi oktatást; 

 Felkészítést tart a gépjárművezetők továbbképzésének keretén belül a menetlevelek ve-

zetésével és az üzemanyag nyilvántartással kapcsolatban 

 

Oktatások 

 

 

 Előzetes: Új felszerelők esetében tartja a munkavédelmi feladatokat ellátó személy. Az 

áthelyezések következtében valamint a közfoglalkozottak esetében történt előzetes 

oktatás. Az oktatások a munkavédelmi oktatási naplóban dokumentálva lettek. 

 Rendkívüli: BM-OKF MKI intézkedése alapján, valamint helyi intézkedés alapján 

történik.  

 Ismétlődő: a munkavédelmi szabályzat és a képzési terv alapján a vonulós állomány, 

oktatásra félévente kötelezett, amelyet az előírásnak megfelelően meg lett tartva, 

dokumentálásuk megfelelő. Oktatók a szolgálatparancsnokok. 

 Kisgépek kezelése: a munkavédelmi szabályzat és a képzési terve alapján a vonulós 

állomány, oktatásra 3 havonta kötelezett, amelyek meg lettek tartva, dokumentálásuk 

megfelelő (2-2 óra elmélet és gyakorlat). Oktatók: szolgálatparancsnokok.  

 Elsősegély nyújtási ismeretek: a munkavédelmi szabályzatban évi 4 óra van előírva. A 

képzési terv alapján a vonulós állomány oktatása félévente történik, 4 órában (2-2 óra 

elmélet és gyakorlat). Oktatók: mentő szakápolói végzettséggel rendelkező tűzoltók. 

 

Balesetek 

 

Az értékelt időszakban az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon szolgálati kötel-

mekkel összefüggő baleset 3 esetben történt. A baleset felmentési nappal járt, összesen 95 

nappal. A balesetek fajtája: elesés, elbotlás, ütődés. A baleset okai: káros környezeti hatás és a 

sérült figyelmetlensége volt. Közfoglalkoztatottat ért baleset nem történt.  

 

Orvosi vizsgálatok 

 

Az orvosi vizsgálatokat /előzetes, időszakos képernyő előtti, pszichikai stb./ a KEMKI 

koordinálja és a megfelelő orvosok, szakorvosok végzik. Egész évben folyamatosan történik 

az éves orvosi vizsgálat.  
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Műszaki ellátottság 

 

Egyenruházat 

„A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi 

állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási 

állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről”szóló 

71/2011. (XII.31.) BM rendelet alapján a ruhaszemlét a KEMKI munkatársai végrehajtották, a 

jegyzőkönyveket a jelenléti ívekkel együtt eredetben elkészítették. Az állomány az előírt 

ruházati felszereléssel rendelkezik. A 10 M gyakorló ruházat kiosztás a 2016-ban vonulós 

állomány részére nem történt. Az irodai tiszti állomány 12 M rendészeti szolgálati ruházatot 

kapott, 3 rövid ujjú és 3 hosszú ujjú ing tekintetében 40 950.- Ft értékben. 

Laktanyaszemlék 

Az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó tűzoltó laktanyákban a teljes körű 

laktanya szemlék megtartásra kerültek. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az Esztergomi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság munkabiztonsági-munkavédelmi laktanyaszemle tárgyú ellenőrzés 

során megállapított hibák, hiányosságok felírásra kerültek, felszámolásuk folyamatosan 

történik. 

 

Felülvizsgálatok 

 

Járműveink hatósági, valamint tűzoltó-technikai felülvizsgálatai megtörténtek. 

Gépjárműveinknek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálattal is rendelkeznek. A 

Kirendeltséghez tartozó összes gépjármű állapotfelmérésen esett át. A műszaki megbízottak 

részletes értékelést adtak a gépjárművekről. A feltárt hiányosságokat kijavítottuk, valamint 

folyamatában javítjuk. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközeink felülvizsgálata 

megtörtént, illetve folyamatban van. A laktanyák villámvédelmi, szabványossági 

felülvizsgálata folyamatban van, a KEMKI Műszaki Osztály koordinálásával. 

 

Üzemanyag elszámolás 

 

Az üzemanyag elszámolása minden hónap 5-ig megtörténik a KEM KI Műszaki Osztály felé, 

a MOL szállítóleveleket negyedévente küldjük el a lezárt menetlevelekkel együtt. A 

menetlevelek vezetése az elmúlt évben jelentősen javult. Kirívó hiányosságot egyre kevesebb 

alkalommal tapasztalunk. A menetlevelek ellenőrzését heti rendszerességgel hajtottuk végre.  

 

Műszaki meghibásodások 

 

Gépjárműveinken évente 4 alkalommal TMK - t /Tervezett Megelőző Karbantartás/ végeznek 

a műszaki megbízottak. Szereink, gépjárműveink az említett időszakban többször 

meghibásodtak, melyeknek javítása a BM HEROS javítóüzemében vagy a Dorogi telephelyű 

Reflex Kft. javítóműhelyében történt. Javításokat ezzel kapcsolatos beszerzéseket minden 

esetben a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélyével végeztük. A feltárt hibákról, 

hiányosságokról a Műszaki Osztályt folyamatosan tájékoztatjuk, intézkedést kérve. A 

gépjárművek heti karbantartását követően feljegyzés kerül az elektronikus üzemelési naplóba, 

amit a KEMKI Műszaki Osztálya felé továbbítunk e-mailben. 
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  Beszerzések 

 

A 2016-ban tárgyi beszerzés részeként 10 „B” és 10 „C” nyomótömlőt kapott az Esztergom 

HTP. Alapítványi és Önkormányzati támogatásnak köszönhetően védőeszközöket és 

szakfelszereléseket is bővült a tűzoltóság eszközállománya. /Védőkesztyű, védőcsizma, légző 

álarc, védősisak, bontóbalta tokkal, mobiltelefon, irodai berendezések/ 

 

Rendezvények 

 

A parancsnokság vezetői állománya 20 alkalommal vett részt az önkormányzatok testületi 

ülésein, ahol beszámoltunk az elmúlt év tevékenységéről. Közös baleset megelőzési napot 

szerveztünk a SUZUKI Zrt-vel szeptember hónapban. Az elmúlt évben kimagasló számban 

szerveztünk tűzoltási és műszaki mentési bemutatót, a működési területünkön található intéz-

mények és települések számára. Több száz alsó és felső tagozatos diák látogatott a laktanyá-

inkba. Oktatásokat tartottunk rendészeti tantárgyakban több iskolában, valamint Disco tüzek 

esetén végrehajtandó viselkedési szabályokat ismertettünk meg több száz középiskolai tanu-

lóval.  Részt vettünk a különböző típusú szakmai vetélkedők szervezésében (Felmenő rend-

szerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, Sárisápi Tavasz, Vízkincs Kereső), és előkészítésé-

ben. A 2016-os évben a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyen 

megyénket, kirendeltségünk két csapat képviselte mindkét korosztályban. Az Általános és 

Középiskolás korcsoportban mindkét csapatunk a középmezőny elején végzett. 

 

Közösségi szolgálat:  

Jelenleg 12 iskolával van együttműködési szerződésünk. Az idei évben kiürítési gyakorlatok, 

előadások és gyakorlati tevékenységek alkalmával összesen 1185 fő vett részt a 

Katasztrófavédelemnél közösségi szolgálaton. 2016-ban először szerveztünk 35 órás tanfo-

lyamot, melyen a dorogi gimnázium diákjai vettek részt. 

 

Propaganda munka 

 

A helyi propaganda tevékenység erősítése érdekében több alkalommal jelentünk meg a helyi 

sajtóban, CO mérgezéssel, a kéménytüzek, az adventi tüzek megelőzésével kapcsolatosan. 

Szemléltető anyagokat készítettünk a működési területükön található települések képújságai 

számára. Részt vállaltunk az Önkéntes mentőszervezetek felkészítésében és megalakításában. 

Mintegy ezer látogatót fogadtunk a parancsnokság nyílt napjain, valamint állandó résztvevői 

voltunk a működési területen található települések rendezvényein, ahol tűzoltási és műszaki 

mentési bemutatót tartottunk az érdeklődők számára. Több alkalommal nyilatkoztunk a helyi 

Esztergom RTV-nek. Az elhunyt kollégánk Kövecs Gergő emlékére, emléknapot rendeztünk, 

a laktanyánkban és a RÁM-szakadékban. 

 

Összefoglalás 

 

A biztonságos működés tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Az esztergomi laktanya épülete 

műemlék jellegű, de állapota megfelelő, kisebb felújításokra szükség lenne. Nyergesújfalui 

KŐ laktanyája bérlemény, állapota megfelelő. Bajna KŐ külső hőszigetelése 2 évvel ezelőtt 

megtörtént, az állapota szintén megfelelő. Az állomány elhelyezésére szolgáló körletek meg-

felelőek, a laktanya szemlék során feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatos. A munka-

végzés feltételei biztosítottak. 

 

Az alapvető tűzoltósági feladatok végrehajtása jó színvonalon történt meg az év folyamán. A 

rendelkezésre álló szereket, felszereléseket az állomány kreatívan és szakszerűen alkalmazza 

a beavatkozások során. A HTP és az őrsök állományának kapcsolata kiváló, 

szolgálatszervezési okok miatt gyakori az ideiglenes, néhány szolgálatra korlátozódó csere. A  
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katasztrófavédelem többi szakterületével is az együttműködés kiválónak mondható. A 

veszélyes üzemekkel folyamatosan konzultálunk, a tűzoltó egységek részt vesznek a BVT és 

KVT gyakorlatokon. 

 

Az 2016-ban több ellenőrzés rámutatott hiányosságainkra, és ennek megoldása érdekében 

jóval nagyobb hangsúlyt kell fektettünk a képzések minőségi végrehajtására és ellenőrzésére. 

Az új képzési anyagok, és az új kiképzési szabályzat minden tekintetben segíteni fogja 

munkánkat. Kiemelt feladat lesz számunkra a gyakorlatok szervezése, és a végrehajtáshoz 

szükséges anyagok biztosítása. 

 

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évben a tűzoltóparancsnokság az alapfeladatait 

kiváló színvonalon látta el. A települések önkormányzati beszámolóin elismerőleg beszéltek 

munkánkról, így elégedettnek kell lennünk. A sikereinket mérsékelten kezeljük, és tudjuk 

további fejlődésre van szükségünk. Ezen dolgozik a következő években a parancsnokság 

teljes személyi állománya. 

 

 


