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Szervezeti felépítés 
 

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

ködik az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP), melyhez szerve-

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

gesújfaluban található 

 

Működési terület 

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

mentő-tűzvédelmi tevékenységet, amely nem az KvK. illetékességi területe. 

 

A napi létszámadatok szervezeti egységenként: 

Esztergom HTP 12 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. 

 

Szerállomány 

 
Esztergom HTP Nyergesújfalu KŐ Bajna KŐ 

MB AT 4000 gépjárműfecs-

kendő 

Renault Aquadux 2000 gép-

járműfecskendő 

MB 2000 AT gépjárműfecs-

kendő 

Iveco –Magirus DLK37 cs 

Létra 

Renault Aquarius 7000 víz-

szállító 

 

Steyr Saurus 4000 vízszállító   

Unimog 500 Erdőszer   

Toyota Runner gyorsbeavat-

kozó 

  

 

A rendelkezésre álló szereink és a rajta rendszeresített létszám: 

 

     Esztergom HTP 

 Esztergom I-es fecskendő Mercedes Atego A1 4000 l (6 fő) 

 Esztergom Víz vízszállító Steyer Saurus 4000 l (2 fő) 

 Esztergom Létra magasból mentő Iveco Magirus DLK 37 (2 fő) 

 Esztergom Erdő erdőszer Mercedes Unimog U500 (párhuzamosítva GYb-vel) 

 Esztergom Gyorsbeavatkozó Toyota (párhuzamosítva1fő) 

 

Nyergesújfalu KŐ  

 Nyerges I-es fecskendő Renault Aquadux  2000 (6 fő) /2013-as új/ 

 Nyerges Víz vízszállító Renault Kerax 7000 l  

 

Bajna KŐ  

 Bajna I-es fecskendő Mercedes Rosenbauer TLF 2000 AT (4 fő)/teljes felújításon át-

esett/ 

 

A három szervezeti egység nem rendelkezik tartalék szerrel. A nem felújított fecskendők 

rendszeresen meghibásodnak, hiányosságaik vannak, de működőképesek. A különleges szerek 

jó állapotúak, kivétel az Esztergom/Víz (20 éves, sok apró hibával). Esztergom/Erdő és Baj-

na/1 jelenleg javításon van.  

 

Létszámunk alakulása a fent említett időszakban:  
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 4 fő közös megegyezéssel leszerelt  

 1 fő GYED-en van 

 Kövecs Gergő tű. hdgy. szolgálatteljesítés közben elhalálozott 

 1fő rajparancsnok érkezett az FKI-tól 

 6 fő új felszerelő érkezett 

 

A HTP-n két szolgálati csoportnál a szolgálatparancsnokot helyettesítő rajparancsnokok kine-

vezése nem történt meg, a szolgálatparancsnokok helyettesítésére ideiglenesen két fő kapott 

megbízást. A Nyergesújfalui és Bajnai Katasztrófavédelmi Őrsön a rajparancsnoki és a szer-

parancsnoki helyettesítés megbízással történik, mivel a szervezeten belül nincs ilyen beosztás. 

Bajna KÖ.-n az őrsparancsnoki hely nincs betöltve. Nyergesújfalu K.Ő.-n 2013 május 1 óta 

van őrsparancsnok. A létszámhelyzet egész évben változott a leszerelések és az új felszerelők 

érkezése miatt. 2013-ban jelen állás szerint Esztergom HTP-n hiányzik 2 fő rajparancsnok, 4 

fő gépjárművezető, 2 fő beosztott, Bajna KŐ-n 2 fő beosztott, Nyergesújfalu KŐ. teljesen fel-

töltött. Jelenleg alapfokú beiskolázások folyamatban vannak. 

 

Probléma a két katasztrófavédelmi őrs távolsága, ezért a napi egyeztetés telefon és internet 

segítségével történik. Heti egy-két alkalommal sikerül az őrsöket személyesen ellenőrizni.  

A napi váltáson való részvétel csak az HTP-n valósulhat meg, az őrsökön nem megoldható a 

parancsnok jelenléte a napi váltáskor. Egy adott napon csak egy helyen képes a váltást ellen-

őrizni. Az ellenőrzések hatékonyságát nagyban növeli a Nyergesújfalu KŐ őrsparancsnoká-

nak munkája. 

 

A HTP-n a parancsnoki ügyeletet a parancsnok látja el a hónap minden napján. Távollétében a 

kirendeltség-vezető, akadályoztatásakor a tűzoltósági felügyelő helyettesíti. Szervezetszerű 

helyettese ezen feladatok elvégzésére nem jogosult, mivel nem rendelkezik az ehhez szüksé-

ges szakmai gyakorlattal. 

 

Három fő lát el polgári védelmi feladatokat a HTP-n, a parancsnok-helyettes, a KVMB-s, és 

néhány esetben a Nyergesújfalu KŐ őrsparancsnok. 

 

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 KÖ külső hőszigetelése az előző évben 

megtörtént, az állapota szintén megfelelő. Az állomány elhelyezési körletei megfelelőek a lak-

tanya szemlék által feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatos. A munkavégzés feltételei 

biztosítottak. 

 

Létesítményi Tűzoltóságok 

 
Működési területünkön 4 db Létesítményi Tűzoltóság található, melyekkel a kapcsolattartás 

folyamatos. A jelenlegi szabályozók alapján végzik feladatukat. Szerállománnyal a Richter 

RT, Zoltek RT, Gyermely RT. rendelkezik. A belső szabályzóban meghatározott ellenőrzési 

tevékenységet elvégeztük minden LTP-n. Az LTP beszámolókat a 2. számú melléklet tartal-

mazza. 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

 
A parancsnokság működési területén 7 db Önkéntes Tűzoltó Egyesület lát el mentési felada-

tokat, melyek közül 6 egyesülettel van hatályos együttműködési megállapodásunk. Az 

együttműködési megállapodást kötött Önkéntes Tűzoltó Egyesületek közül a 2013-as első pá-

lyázaton 3 egyesület (Kesztölc, Zsámbék, Piliscsaba) nyert, a második pályázaton 2 egyesü-
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let( Kesztölc, Zsámbék) nyert. A belső szabályzóban meghatározott ellenőrzési tevékenységet 

elvégeztük náluk. 

 

 

Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenység 
 

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

Komoly kihívás volt a márciusi hóhelyzet és júniusban a dunai árvíz. A műveletirányítás 

szervezete komoly fejlődésen ment át, a jelzési adatokban a hibák száma nagyságrendekkel 

esett vissza, a PAJZS-rendszer kisebb-nagyobb hibákkal, de működik, bár néha lefagy. 

Új feladat volt a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos adatbeszerzés, helymeghatározás, adattováb-

bítás a hatósági osztály felé. 

Adatokat a tűzoltás és műszaki mentésről az 1.sz. melléklet nyújt.  

 

Képzés, sport 
 

Az éves képzési tervnek megfelelően történnek az oktatások az időpontokban a káresetek mi-

att rendszeres csúszás van; a rendkívüli oktatások az előre meghatározott időpontokban telje-

sültek. Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat a tervezettnek megfelelően hajtot-

tuk végre egy esetben új időpontot kértünk (Esztergom Szt. Rita Fogyatékosok Otthona), to-

vábbá a Magyar Suzuki Zrt.-ben soron kívül kettő helyismeret és begyakorló gyakorlat került 

megtartásra. Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel hat esetben közös gyakorlatot tartottunk ( há-

rom műszaki mentés, három szituációs begyakorló gyakorlat). A Megyei KMSZ több esetben 

részt vett a gyakorlatainkon kiemelkedő rendellenességet nem tapasztalt. 

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

mány felkészültsége megfelelő volt, egy esetben került leállításra a gyakorlat súlyos szakmai 

hiba miatt ( Tokod, Kienles Spies ). A Megyei KMSZ is részt vett a parancsnoki ellenőrző 

gyakorlatok mindegyikén, kiemelkedő rendellenességet nem tapasztalt, de építő jellegű észre-

vételekkel, kritikákkal több esetben éltek. A parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat minden 

esetben felülellenőrizte az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tűzoltósági Felügye-

lője, annak távollétében a Kirendeltségvezető. Megyei ellenőrző gyakorlatra nem került sor. 

Két fő az említett időszakban nehézgépkezelői alaptanfolyamon, valamint létrakezelői tanfo-

lyamon vett részt. 

 

Sporteseményeken aktívan részt vettünk a Megyei Igazgatóságtól a kért támogatásokat meg-

kaptuk (nevezési díj, utazás). Részt vettünk két labdarúgó bajnokságon, horgászversenyen, 

lépcsőfutó bajnokságon. 

 

Polgári Védelemi tevékenység 
 

A belterületi vízelvezető rendszerek 

 

Ellenőrzéseink során 24 községben jártunk, rendkívüli helyzettel nem találkoztunk:  

Összességében elmondható, hogy kirendeltségünk területén a települések vezetői együttmű-

ködtek a felmérésben. Minden polgármesternek feladatul szabtuk az általunk gyomosnak vélt 

szakaszok ismételt tisztítását, ahol beszakadt árokpartot találtunk annak javíttatását. Minden 

esetben tájékozódtunk a korábbi rendkívüli eseményekről, azok tapasztalatairól és az akkor 

született fontosabb döntésekről. Tapasztalatunk, hogy a korábbi évek rendkívüli csapadék-

mennyisége ráirányította az önkormányzatok figyelmét a csapadékvíz elvezetés fontosságára. 

Pályázatok elnyerésével több községben felszín alatti, zárt csapadékelvezető rendszer 

épült.(pl: Tokod, Dág, Sárisáp, Nagysáp). A fontosabb vízgyűjtők rendbetétele részben ön-

erőből, részben a közmunka-program keretében megtörtént, (pl: Csolnok, Máriahalom).  A te-

lepülések egy részénél ahol a helyi adottságok miatt nincs lehetőség a felszín alatti csapadék-
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vízgyűjtő kiépítésére, ott az utcák padkásításával oldották meg a vízelvezetést. (pl: Csolnok, 

Esztergom) 

Kiemelkedően rendezett és tisztántartott települést Tát vonatkozásában találtunk, ez köszön-

hető a 2013-ban az ÉDUVIZIG és a község által készített belterületi csapadékvíz elvezetését 

szolgáló csatornák és árkok felülvizsgálatának. 

Javasoljuk, hogy azokban a községekben, amelyekben veszélyhelyzettel lehet számolni, a 

polgári védelmi parancsnokság részére biztosítsunk egy induló homokzsák készletet. 

Kiemelt figyelmet fordítunk Dömös községre, mert a Malom-patak medrének rekonstrukciós 

munkálatai megakadtak, a kivitelező és az önkormányzat közötti per miatt. 

 

Fák, fasorok ellenőrzése 

 

Általánosságban elmondható, hogy az ellenőrzött 24 községben a hivatalok odafigyelnek a te-

rületükön lévő fák illetve fasorok állapotára. Gallyazásukról folyamatosan a közmunkaprog-

ram keretében gondoskodnak. Az áramszolgáltató által végzett gallyazási munkálatokkal az 

önkormányzatok nincsenek megelégedve. Kifejezetten, látványosan rondítják el a községek 

területén átfutó vezetékek alatti gallyazást. Javaslatunk az lenne, hogy ha az áramszolgáltató 

vagy annak alvállalkozója végez ilyen tevékenységet, keresse fel az illetékes hivatal vezetőjét, 

kérje a műszakis vagy kertész segítségét. Sajnos a javító intézkedésekre kijelölt települések, 

kis községek, melyek területén több olyan idős és veszélyes fát is találtunk melyek nagyságá-

nál, elhelyezkedésénél fogva sürgős intézkedést igényelne, azonban a községek önerőből eze-

ket nem tudják megoldani, szakember és anyagi fedezet hiányában. Az ellenőrzéseken a pol-

gármesterek voltak segítségünkre. 

Sajnos illetékességileg nem, de működésileg a Tűzoltóparancsnoksághoz tartozik Piliscsaba-

Klotildliget, ahol rendszeresek a viharkárok, belterületen található nagy mennyiségű elhanya-

golt fa miatt.  

 

Lakossági riasztóeszköz (szirénák) ellenőrzése 

 

Az ellenőrzések során 24 községben összesen 63 szirénát vizsgáltunk meg. 58 működő sziré-

na mellett 16 db olyan szirénát találtunk, mely javítása helyben nem oldható meg, vagy teljes 

cserére szorul. 

MOLARI-rendszer került kiépítésre Dorog-Esztergom kertváros, valamint Nyergesújfalun, 

ezek morgatópróbájám minden ho első hétfőjén részt vettünk. 

Minden ellenőrzésről jegyzőkönyvet vettünk fel, melynek egy példányát a Polgármesteri Hi-

vatalnak átadtuk. 

 

Veszélyes földtani mozgások felmérése 

 

Illetékességi területünkön ismételten felmértük az összes település veszélyesnek vélt föld-

mozgásait, soron kívüli intézkedésre nem került sor, A bányászati tevékenység következmé-

nyeként és a talajszerkezet adottságai miatt, előfordulhatnak partfal csuszások, pinceomlások. 

 

Lakosság felkészítések 

 

Az előzetesen elkészített tervnek megfelelően 24 településen végrehajtva összesen 1591 fő 

 

 

Egyéb elvégzett, napi és folyamatban lévő feladatok: 

 

 Települések katasztrófavédelmi besorolásában történt részvétel. 

 Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálata 

 Önkormányzati védvonalak, védművek felmérése 

 Kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megrendezése 
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 Közbiztonsági referensek havi koordinációs értekezlete 

 

 Az újonnan választott polgármesterek és referensek felkészítése 

 Hőségriadóval kapcsolatos teendők elvégzése 

 Köteles PV szervezetek létszámadatainak aktualizálása 

 Tanulóifjúság közösségi szolgálatteljesítésének lebonyolítása 

 

Óvodai, iskolai csoportoknak lehetősséget adunk, a tűzoltói munka megismerésére látogatá-

sokat szerveztek a tűzoltólaktanyákba nyílt napok keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelem általános rész 

 

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 szolgálati baleset az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 

egy eset történt, november 1-én-én Kövecs Gergő tű.hdgy. szolgálatteljesítés közben 

elhalálozott.  

Szolgálattal nem összefüggő balesetek: 

-1 fő otthoni munkavégzés közben súlyos gerincsérülést szenvedett, szolgálatba lépése 2014 

februárjában várható 

-1 fő szabadnapján sportbalesetet szenvedett, szolgálatba lépése 2013 december hónapban, 

közel 1 év egészségügyi szabadság után megtörtént 
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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. 

 

 

Dohányzás: 

 

A dohányzó helyek kijelölése a parancsnokságon és a két őrsön már korábban megtörtént, 

melyet az állomány, dohányzó tagjai használnak.  

Tiltott helyen való dohányzás nem fordult elő. 

A tűzoltó készülékeknek az elsősegélynyújtó helynek, a dohányzás tilalmának, illetve a 

kijelölt dohányzóhelynek jelölése megfelelő táblákkal, piktogramokkal megtörtént. 

 

 

 

 

 

Műszaki általános rész 

 

 

Védőeszközökkel való ellátottság: 

 

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 /Auer 

Schubert, Dräger, MSA F1/, tűzoltó kámzsával /PBI, Isothemp/, védőcsizmával /Haix, Fal/, 

tűzoltó védőkesztyűvel /Holik, Seiz, Rosenbauer/, tűzoltó mászóővvel / Héfal, BS-TM/, 

légzőálarccal /Dräger, Auer/.  

 

Egyenruházattal való ellátottság: 

 

Az OKF főigazgatójának a katasztrófavédelem hivatásos állományának 2012. évi ruházati 

utánpótlási ellátmányának felhasználási és elszámolási rendjéről szóló 1/2012. számú 

főigazgatói intézkedés alapján a ruházati szemlét a tűzoltóság rendben megtartotta. Az 

állomány az előírt ruházati felszereléssel rendelkezik. 

A 10 M bevetési ruházat / kabát, zubbony, nadrág, bakancs, sapka / osztása folyamatosan 

zajlik. 

 

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 felszámolása megtörtént. 
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Felülvizsgálatok: 

 

Járműveink hatósági valamint tűzoltó-technikai felülvizsgálata megtörténtek. 

A Kirendeltséghez tartozó összes gépjármű állapotfelmérésen esett át, ahol a BM. Heros. 

részletes értékelést adott, a feltárult hiányosságokat kijavítottuk, folyamatában javítjuk. 

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközeink felülvizsgálata megtörtént, illetve 

folyamatban van. 

 

Üzemanyag elszámolás: 

 

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

szállítóleveleket negyedévente küldjük el a Gazdasági Osztály részére. 

 

Műszaki meghibásodások: 

Gépjárműveinken  évente 4 alkalommal TMK-t végez a BM. Heros. 

Szereink, gépjárműveink az említett időszakba többször meghibásodtak, melyeknek javítása 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. Meglévő problémákról hivatalos dokumentum készült, iktatva, felügyeleti 

szervnek megküldve. 

 

 

 2013– es évben történt főbb beszerzések 

 

A Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs új gépjárműfecskendőt kapott. 
 

 

Összefoglalás 

 

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 

Katasztrófavédelem szervezetének más ágaival a kapcsolat jól működik, különösen igaz ez a 

hatósági és polgárvédelmi területre. Az iparbiztonsági szakterülettel a veszélyes üzemekkel 

kapcsolatban konzultálunk, a tűzoltó egységek részt vesznek a BVT és KVT gyakorlatokon. 

 

Súlyos problémát jelent a tűzoltóparancsnokságon a fluktuáció mértéke. Az utánpótlás a 

képzési rendszerből adódóan nehezen érkezik, eddigi tapasztalatok alapján a moduláris 

képzésből érkező új kollégák felkészítettsége gyenge. A létszámhiány kritikus, már nagy 

terhet ró az állományra ( a szabadságkészletek jelentős része 2014-re átkerült).  Az 

Esztergom/Víz korából adódóan lassan megérett a cserére, Esztergom/I. sok hibával küzd, 

nem egy közülük konstrukciós hiba. 

A laktanyák állagmegóvására több figyelmet és pénzt kellene fordítani. A már meglévő 

speciális felszerelések, képzettségek minősítésének elmaradása előnytelen a számunkra 

(Nyerges K.Ö.-n van csónak motorral, búvárruhák és képzett búvárok) 

 

Összességében a tűzoltóparancsnokság az alapfeladatait jó színvonalon látja el, azonban az 

állomány folyamatos cserélődése, túlzott igénybevétele a jövőre nézve problémákat okozhat. 

A túlzott leterheltség miatt megnőhet a betegállományban töltött napok száma is. 
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1. sz. melléklet, a tűzoltói beavatkozásokról 

 

Típus: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 
Műszaki mentés 

306 

Tűzeset 342 

 

 

 

 

 

Beavatkozás módja: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Beavatkozást igénylő esemény 507 

Kiérkezés előtt felszámolt 53 

Szándékosan megtévesztő jelzés 3 

Téves jelzés 74 
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Utólagos jelzés 11 

 

 

 

 

 

Tényleges riasztási fokozat: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

  

I. 527 

I.k 103 

II. 6 

II.k 6 

III. 2 

III.k. 4 

 

 

 

Nemzetgazdasági jelleg: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

  

Állam, önkormányzat 23 

Egyéb (Téves, utólagos, kiérk. előtt felsz.) 132 

Ipar, épületipar 2 

Kereskedelem 4 

Közlekedés 155 

Lakás és személyi ingatlan 129 

Mező- és erdőgazdálkodás 145 

Segítségnyújtás 58 
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Vonulások megoszlása a Esztergom-Nyergesújfalu-Bajna vonatkozásában: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Esztergom 331 

Nyergesújfalu 191 

Bajna 126 

 

 

 

2 sz. Melléklet 

Richter Gedeon Nyrt. 

 

 LTP elhelyezési körülményei: 

Laktanyával rendelkeznek. Három Toyota Dina típusú járművel rendelkeznek, melyek alkal-

masak tűzoltásra, szakfelszereléseket tárolnak járművön, raktárban egyaránt. Készletezett ol-

tóanyaggal ( habanyag ) rendelkeznek. Elhelyezési körülményeik kiválóak. Rendelkeznek pi-

henőhelységgel, melegítő konyhával, vizesblokkal. A tűzjelző rendszereiket maguk működte-

tik, belső rádióhálózattal rendelkeznek. 

 LTP parancsnoka Rozmann Róbert. 

 

 LTP EMK-ja, 
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Kizárólagosan a fenntartó gazdasági társaság területe. 

 

 EMK-n kívüli eső területen történő mentő tűzvédelmi feladatok vállalása, 

Nem vállaltak ilyet. 

 

 HTP ellenőrzési tevékenysége (2/2013. számú Főigazgatói Utasítás alapján), és azok 

megállapításai, 

Szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatot szerveztünk az LTP a működési körzet szerinti 

HTP egységeinek bevonásával. A gyakorlat megfelelő volt, melynek tényét a gyakorlatterven 

a HTP Pk. rögzítette. A létesítményben parancsnoki ellenőrző gyakorlat is volt ebben az év-

ben, melyet a KEM KMSZ ellenőrzött. 

 

 a 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 10. pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság 

kiszabására hány esetben került sor, mekkora összeggel, valamint a feltárt hiányosság 

megszüntetésére tett intézkedések, 

Nem történt bírság kiszabása. 

 

 

 

 HTP hány alkalommal ellenőrizte az LTP gyakorlatát? 

A HTP begyakorló gyakorlatain és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon minden esetben 

részt vesz a LTP. 

2013-ban 4 alkalom 

 

 A 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 14. pontja alapján a HTP műszaki biztonsági 

tisztje az LTP parancsnokának bevonásával félévente műszaki szemlét tart az LTP-n. 

Mik a szemlék tapasztalatai? 

2013. évben volt kettő szemle. Akkor mindent rendben találtunk. 

 

 A HTP részéről az LTP éves beszámoltatása megtörtént-e? 

2013. évre vonatkoztatva igen. 

 

 

Sarpi Dorog KFT. 

 

 

 LTP elhelyezési körülményei: 

Laktanyával nem rendelkeznek. Tűzoltásra alkalmas gépjármű nincs. Készletezett habanyag-

gal rendelkeznek. A rendelkezésre álló szakfelszereléseket erre a célra elkülönített helyen tá-

rolják. Az elhelyezési körülmények a feladathoz megfelelnek. 

 LTP parancsnoka külső megbízással Rozmann Róbert. 

 

 LTP EMK-ja, 

Kizárólagosan a fenntartó gazdasági társaság területe. 

 

 EMK-n kívüli eső területen történő mentő tűzvédelmi feladatok vállalása, 

Nem vállaltak ilyet. 

 

 HTP ellenőrzési tevékenysége (2/2013. számú Főigazgatói Utasítás alapján), és azok 

megállapításai, 

2013-ban szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatot szerveztünk az LTP a működési kör-

zet szerinti HTP egységeinek bevonásával. A gyakorlat megfelelő volt, melynek tényét a gya-

korlatterven a HTP Pk. rögzítette. 
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 a 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 10. pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság 

kiszabására hány esetben került sor, mekkora összeggel, valamint a feltárt hiányosság 

megszüntetésére tett intézkedések, 

Nem történt bírság kiszabása. 

 

 

 HTP hány alkalommal ellenőrizte az LTP gyakorlatát? 

A HTP begyakorló gyakorlatain és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon minden 

esetben részt vesz a LTP. 

2013-ban 3 alkalom 

 A 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 14. pontja alapján a HTP műszaki biztonsági 

tisztje az LTP parancsnokának bevonásával félévente műszaki szemlét tart az LTP-n. 

Mik a szemlék tapasztalatai? 

2013. évben volt kettő szemle. Akkor mindent rendben találtunk. 

 

 A HTP részéről az LTP éves beszámoltatása megtörtént-e? 

2013. évre vonatkoztatva igen. 

 

 

 

Zoltek Zrt. 

 

 

 

 LTP elhelyezési körülményei: 

Laktanyával nem rendelkeznek. Egy darab TÜ.4 habbaloltó gépjárművel rendelkeznek, amely 

felújításra szorul. Szakfelszereléseket a járműben ill. erre a célra kialakított fém konténerek-

ben tárolnak. Egy tanterem jellegű helyiséggel rendelkeznek, külön elhelyezési körletük 

nincs. 

 LTP parancsnoka Hordós István 

 

 LTP EMK-ja, 

Kizárólagosan a fenntartó gazdasági társaság területe. 

 

 EMK-n kívüli eső területen történő mentő tűzvédelmi feladatok vállalása, 

Nem vállaltak ilyet. 

 

 HTP ellenőrzési tevékenysége (2/2013. számú Főigazgatói Utasítás alapján), és azok 

megállapításai, 

Szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatot szerveztünk az LTP a működési körzet szerinti 

HTP egységeinek bevonásával. A gyakorlat megfelelő volt, melynek tényét a gyakorlatterven 

a HTP Pk. rögzítette. 

 

 a 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 10. pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság 

kiszabására hány esetben került sor, mekkora összeggel, valamint a feltárt hiányosság 

megszüntetésére tett intézkedések, 

Nem történt bírság kiszabása. 

 

 

 HTP hány alkalommal ellenőrizte az LTP gyakorlatát? 

A HTP begyakorló gyakorlatain és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon minden 

esetben részt vesz a LTP. 

2013-ban 4 alkalom 
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 A 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 14. pontja alapján a HTP műszaki biztonsági 

tisztje az LTP parancsnokának bevonásával félévente műszaki szemlét tart az LTP-n. 

Mik a szemlék tapasztalatai? 

2013. évben volt kettő szemle. Akkor mindent rendben találtunk. 

 

 A HTP részéről az LTP éves beszámoltatása megtörtént-e? 

2013. évre vonatkoztatva igen. 

 

 

Gyermely ZRT. 

 

 

 LTP elhelyezési körülményei: 

Laktanyával nem rendelkeznek. Egy darab IFA W50 TLF 16 gmk típusú tűzoltó gépjármű-

fecskendővel rendelkeznek, melyet garázsban tárolnak. Szakfelszereléseiket a járműben és 

körülötte tárolják. Külön helyiséggel nem rendelkeznek. 

 LTP parancsnoka Capue Anatolie 

 

 

 LTP EMK-ja, 

Kizárólagosan a fenntartó gazdasági társaság területe. 

 

 EMK-n kívüli eső területen történő mentő tűzvédelmi feladatok vállalása: 

Nem vállaltak ilyet. 

 

 HTP ellenőrzési tevékenysége (2/2013. számú Főigazgatói Utasítás alapján), és azok 

megállapításai, 

2013-ban szituációs begyakorló gyakorlatot szerveztünk az LTP és a működési körzet szerinti 

HTP egységeinek bevonásával. A gyakorlat megfelelő volt, melynek tényét a gyakorlatterven 

a HTP Pk. rögzítette. 

 

 a 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 10. pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság 

kiszabására hány esetben került sor, mekkora összeggel, valamint a feltárt hiányosság 

megszüntetésére tett intézkedések, 

Nem történt bírság kiszabása. 

 

 

 HTP hány alkalommal ellenőrizte az LTP gyakorlatát? 

2013-ban 3 alkalommal 

 

 A 2/2013. számú Főigazgatói Utasítás 14. pontja alapján a HTP műszaki biztonsági 

tisztje az LTP parancsnokának bevonásával félévente műszaki szemlét tart az LTP-n. 

Mik a szemlék tapasztalatai? 

2013. évben volt kettő szemle. Akkor a felülvizsgálatok hiányoztak, a gépjárművük felújí-

tásra szorul. 

 

 A HTP részéről az LTP éves beszámoltatása megtörtént-e? 

2013. évre vonatkoztatva igen. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


