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1. Bevezetés

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a
szervezetet  érintő  jogszabályok,  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság
(továbbiakban: BM OKF) és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(továbbiakban: KEM KI) normatív szabályozói alapján végezte. 
Az  Esztergomi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  működési  területe  Komárom-Esztergom
megye keleti  részén helyezkedik el,  és átnyúlik Pest megye és Fejér megye közigazgatási
területeire  is.  A  működési  terület  34  települése  jellemzően  kertvárosi,  kisebb  részben
lakótelepes jellegű, melyeket egy járás foglal magába. 
Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz (továbbiakban: HTP) szervezetileg két
Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KŐ) tartozik.  A Két őrs Bajnán és Nyergesújfalun
található. 

A  2020-as  év  vonatkozásában  eredményes  évet  zárt  a  tűzoltóparancsnokság.  A
beavatkozásainkat,  gyakorlatainkat  kimagasló  szinten  hajtottuk  végre,  hiányosságot  az
ellenőrző szakmai szervezetek nem tártak fel. A gyakorlatokba bevontuk az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületeket (továbbiakban: ÖTE) is.



2. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

Az Esztergom HTP beavatkozásai



Az egységeket 535 tűzesethez és 419 műszaki mentéshez riasztották.

Az esetek 95 %-ában 1 fecskendő számolja fel a káreseteket, míg II. vagy annál magasabb
fokozatban több fecskendő kerül riasztásra.





A hivatásos tűzoltóparancsnokság a működési területén végzi a tűzoltási,  műszaki mentési
valamint  lakosságvédelmi  feladatait,  irányítja  a  működési  területén  lévő  LTP  és  az
együttműködési megállapodás alapján együttműködő ÖTE szakmai tevékenységét. 

3. Szakmai felügyeleti tevékenység

A parancsnokság működési területén 12 db önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) /
Kesztölc  ÖTE, Piliscsaba ÖTE, Süttő ÖTE, Zsámbék ÖTE, Bajna ÖTE, Tát  ÖTE, Héreg
ÖTE, Sárisáp ÖTE, Tokod ÖTE, Nyergesújfalu ÖTE és Csolnok ÖTE, valamint Máriahalom
Faluvédő  Egyesület/  lát  el  mentési  feladatokat,  melyek  mindegyikével  van  hatályos
együttműködési megállapodásunk. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó
egyesületek közül a 2020-as pályázaton 9 egyesület (Kesztölc, Zsámbék, Piliscsaba, Süttő,
Tokod,  Sárisáp,  Csolnok,  Héreg,  Nyergesújfalu)  nyert  támogatást.  A  pályázaton  az
egyesületek  működési  költségekre,  szertár  felújításra,  EDR  rádióra,  védőeszközökre  és
technikai eszközökre pályáztak.
Zsámbék ÖTE 2017. május  01-től önálló  beavatkozóvá vált,  2018-ban és 2019-ben, majd
2020-ban is sikeres minősítő vizsgát tett, így továbbra is önálló beavatkozó. Az ÖTE-k közül
kiemelkedik teljesítményével. A belső szabályzóban meghatározott ellenőrzési tevékenységet
félévente elvégeztük az egyesületeknél. Az egyesületek fejlődése töretlen. A kapcsolattartás
folyamatos, káreseteknél biztos hátteret nyújtanak a hivatásos erők részére.



4. Az állomány képzése, képzettsége

 1 fő tűzoltó szerparancsnok, 2 fő tűzoltó I., 1 fő veszélyes áru belvízi, illetve
vasúti  szállítási  katasztrófavédelmi  ellenőr,  és  2  fő  felsőfokú  (NKE)
végzettséget szerzett.

 14 fő a VW Amarok V6 (erdőtüzes) gépjárműkezelői típusvizsgán vett részt.
 2  fő  a  gépjárművezetői  alaptanfolyam  2  modulját,  7  fő  alapszintű

vezetéstechnikai  képzést  és  1  fő  gépjármű  vezetéstechnikai  utánképzést
teljesített.

 3 fő tűzoltó II. végzettség megszerzését követően szolgálatba lépett.

5. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

 Az év folyamán, ahogy a vírus helyzet engedte, részt vettünk különböző rendezvényeken,
tűzriadó  gyakorlaton,  helyismereti  foglalkozásokon.  A tűzcsapok  ellenőrzését  tervszerűen,
havi bontásban hajtottuk végre.

6. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A  működési  területen  lévő  12  db  ÖTE  mindegyikével  hatályos  együttműködési
megállapodásunk  van.   Az  ÖTE-kel  történő  együttműködés  megfelelőre  értékelhető.  A
szakmai felügyeleti  jogkörünkben támogató,  segítő munkát végzünk a kiképzési és eszköz
beszerzési  és  pályázati  feladatokban,  munkákban.  A terület  mentő-tűzvédelmi  helyzetét  a
hivatásos egységek mellett, támogató erőként nagymértékben segítik az egyesületek.

7. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 

ÖTP sem a működési, sem az illetékességi területünkön nem található.

8. Polgári Védelmi tevékenység

Ellenőrzések statisztikai adatai:

Melegedő helyek ellenőrzése:

A melegedő helyek ellenőrzése 2020-ban is végrehajtásra került.

Befogadó helyek ellenőrzése:
A befogadó helyek ellenőrzése 2020-ban végrehajtásra került. (27 db) 

Belterületi vízelvezetők ellenőrzése: 
A  vízelvezetők  terén  24  db  ellenőrzés  került  végrehajtásra  2020.  évben,  összességében
elmondható, hogy a vízelvezetőket a települések önkormányzatai rendszeresen karbantartják a
közmunkaprogram keretében. 



Belterületi fák, fasorok ellenőrzése: 
2020.  augusztus  hónapban  hajtottuk  végre  a  belterületi  fák,  fasorok  ellenőrzését,
közintézmények, rendezvények, játszóterek környezetében. Az ellenőrzések időpontjában a
fákat rendben találtuk, a területek gondozottak, karbantartottak voltak. Összesen végrehajtott
ellenőrzés: 15 db.

Földtani  veszélyforrások:  az  elmúlt  évben  14  alkalommal  került  sor  a  földtani
veszélyforrások ellenőrzésére.

Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése
Szirénák:  35  db  ellenőrzés  került  végrehajtásra.  A  hibás  szirénák  javítását  az
önkormányzatok végzik lehetőségükhöz mérten.

Kijelölt technikai eszközök ellenőrzése: 
2020-ban valamennyi település lebiztosított technikai eszközeit ellenőriztük. 

Lakossági bejelentés,  panasz:  2020. évben 6 alkalommal került sor. Elmondható,  hogy a
2019-es évhez viszonyítva a lakossági bejelentések száma növekedett.

Vis maior:
Vis  maior  igény  bejelentése  után,  a  9/2011.(II.15.)  Korm.  rend  alapján,  a  meghatározott
időpontig az ellenőrzéseket végrehajtottuk. 2020-ban a vis maior ellenőrzések száma az előző
évekhez képest jelentősen  nőtt.  47 db vis maior  pályázatot  nyújtottak  be a települések az
tárgyévben.
Egyéb ellenőrzés: 48 db

2020 évben összesen végrehajtott ellenőrzés és szemle: 186 db



Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai  :  

A  2020-as  évben  a  járványhelyzetre  való  tekintettel  2  köteles  polgári  védelmi  szervezet
felkészítése történt meg riasztási gyakorlattal egybekötve. A további tervezett felkészítések
átütemezésre kerültek 2021-re.

Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 18. § értelmében:

Az I.  és  II.  katasztrófavédelmi  osztályba sorolt  településeken  a település  lakosságszámának függvényében a
polgári védelmi szervezetek létszáma

a) 100 000 lakos felett legalább 750 fő,

b) 50 000-100 000 lakos esetén legalább 500 fő,

c) 10 000-50 000 lakos esetén legalább 300 fő,

d) 5000-10 000 lakos esetén legalább 150 fő,

e) 1000-5000 lakos esetén legalább 50 fő,

f) 300-1000 lakos esetén legalább 20 fő,

g) 300 lakos alatt legalább 6 fő.

(2)  A  III.  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolt  településeken  a  polgári  védelmi  szervezetek  létszáma  az  (1)
bekezdésben meghatározott létszám fele.

Előírt létszám adatok:

Annavölgy 10
Bajna 50
Bajót 50
Csolnok 50
Dág 10
Dorog 300
Dömös 50
Epöl 10
Esztergom 300
Kesztölc 50
Lábatlan 150
Leányvár 50
Máriahalom 10
Mogyorósbánya 20
Nagysáp 25
Nyergesújfalu 150
Piliscsév 50
Pilismarót 50
Sárisáp 50
Süttő 50
Tát 150
Tokod 50
Tokodaltáró 50
Úny 10



Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik:

Járásunkban 18 db mentőcsoport működik, ebből 17 db települési és 1 db járási mentőcsoport.

2020-ban  8 mentőcsoport  hajtott  végre  nemzeti  minősítő  gyakorlatot,  melyet  riasztási
gyakorlat előzött meg. 

Sárisáp Települési  Mentőcsoport,  Süttő Települési  Mentőcsoport,  Nyergesújfalu Települési
Mentőcsoport,  Tokod  Települési  Mentőcsoport,  Kesztölc  Települési  Mentőcsoport  és  a
Gerecse  Járási  Mentőcsoport  alkalmazásra  került.  A  mentőszervezetek  alkalmazása  sok
esetben a járványhelyzettel  összefüggésben,  illetve  a hirtelen  lezúduló extrém mennyiségű
csapadék okozta károk felszámolása érdekében történt.

A Gerecse Járási Mentőcsoport éves ismétlő gyakorlatot hajtott végre.

A mentőszervezetek az előírt dokumentumokkal rendelkeznek (megalakítási terv, mozgósítási
terv, portfólió, cselekvési terv, erő-eszköz kimutatás). 
A megalakított önkéntes mentőszervezek a Helios polgári védelmi nyilvántartó rendszerben
szerepelnek, a rendszer évente minimum két alkalommal aktualizálásra kerül. 

Lakosságfelkészítési tevékenység:

 Külső  védelmi  terv  gyakorlatokon,  vetélkedőkön,  televíziós  nyilatkozatokban,  prevenciós
előadásokon, rendezvényeken, tanuló ifjúság felkészítésén keresztül valósul meg a lakosság
felkészítése. Az idei évben közel 600 fő felkészítését hajtottuk végre. 

Közösségi szolgálat:

Kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  tanulók  közösségi  szolgálatban  való  részvételére.  A  járás
területén  és  azon  kívül  található  középiskolákból  is  fogadunk  diákokat,  jelenleg  11
együttműködési  megállapodással  rendelkezünk.  Közösségi  szolgálaton  27  fő  vett  részt  a
2020-as évben.

Közbiztonsági  referensek:

A  referensek  a  napi  munkánk  segítésében  aktívan  részt  vesznek,  és  a  kirendeltségen
megtartott értekezleten megjelennek. 



Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről
és szolgáltatásokról



Magyarország Alaptörvénye
XXXI. cikk
(6)  Honvédelmi  és  katasztrófavédelmi  feladatok
ellátása  érdekében  -  sarkalatos  törvényben
meghatározottak  szerint  -  mindenki  gazdasági  és
anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

2011.  évi  CXXVIII.  Törvény  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról 
35.  A  gazdasági  és  anyagi  szolgáltatási
kötelezettség
67.  § (1)  A  katasztrófavédelmi  feladatok
végrehajtása  érdekében  a  gazdasági  és  anyagi
szolgáltatási kötelezettség kiterjed
a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás
teljesítésére  vagy  a  szolgáltatás  igénybevételének
tűrésére,
b) valamely tevékenységtől való tartózkodásra,
c) az  igénybevételhez  szükséges  előkészületi
tevékenységre,
d) az  igénybevétel  tervezéséhez  szükséges  adatok
közlésére
[a továbbiakban az a)-d) pontban foglaltak együtt:
szolgáltatás].
(2) A szolgáltatás igénybevételét elrendelheti:
a) a  megyei,  fővárosi  védelmi  bizottság  elnöke,
valamint a polgármester,
b) több  megyét  érintően,  illetve  az  ország  egész
területére a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter.
(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatok
teljesítése  érdekében  elrendelt  adatszolgáltatás
során nem kérhető a szolgáltatásra kötelezettől az
üzletvitelével  kapcsolatos  olyan  adat,  amely  nem
függ  össze  a  szolgáltatás  teljesítésével.  Így  nem
kérhetők:
a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira,
b) a hitel- és tőkekapcsolatokra,
c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra,
d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra,
e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra, továbbá
f) a  kártalanítással  össze  nem  függő  bér-  és
társadalombiztosításra
vonatkozó adatok.
(4) A szolgáltatás igénybevételének elrendelésekor
figyelembe  kell  venni  a  közigazgatási,  a
közszolgáltatási,  valamint  a  közellátási
szempontokat,  továbbá  a  szolgáltatásra  kötelezett
méltányos érdekeit.
(5)  A  gazdasági  és  anyagi  szolgáltatási
kötelezettség  alóli  mentességek  köre  a
honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről  szóló
törvényben meghatározottakkal azonos.
68.  § (1)  Ha  a  katasztrófavédelem  érdeke  más
módon nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak
aránytalanul  nagy  ráfordítással  elégíthető  ki,
szolgáltatás  igénybevételével  kell  biztosítani  a
polgári  védelmi  feladatok  ellátását,  különösen

veszélyhelyzetben  a  védekezéshez  szükséges
feltételek megteremtését.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatok
teljesítése  érdekében,  már  a  felkészülés
időszakában,  e  törvény  alapján  elrendelhető  a
szolgáltatásra kötelezett részére:
a) az  igénybevételre  kijelölt  ingatlanok,  továbbá
ingó dolgok  és  ezek  adataiban történt  változások
bejelentése,  valamint  igénybevételre  alkalmas
állapotban tartása,
b) a lakosság alapellátásához szükséges tartalékok
és készletek képzése,
c) a  szolgáltatás  teljesítéséhez  szükséges
előkészületi  tevékenység,  ideértve  a  tervezési
feladatokat is,
d) a  bejelentések  valódiságának,  a  szolgáltatások
teljesíthetőségének  helyszíni  ellenőrzése,  az
ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságok
megszüntetése,
e) a  gyakorlatokhoz  szükséges  ingatlanok és  ingó
dolgok ideiglenes igénybevétele.
(3)  A  szolgáltatás  igénybevételének  tervezése
érdekében  beszerzett  adatokat  polgári  védelmi
rendeltetésüktől eltérő célra nem lehet felhasználni.
(4)  A  szolgáltatás  igénybevételének  elrendelése
szempontjából a rendkívüli állapot, szükségállapot,
megelőző védelmi helyzet, illetve váratlan támadás
során végrehajtandó honvédelmi feladatok ellátása
érdekében  történő  igénybevétel  megelőzi  a
katasztrófavédelmi  feladatok  ellátására  történő
igénybevételt.
69. § (1)  A szolgáltatás  teljesítése miatt  felmerült
vagyoni hátrányért kártalanítás jár.
(2)  A  kártalanítást  a  szolgáltatást  teljesítő
kérelmére kell megállapítani. A kérelmet a teljesítés
helye  szerint  illetékes  polgármesterhez  kell
benyújtani.
(3)  A  kártalanítási  igényeket  a  teljesítés  helye
szerint  illetékes  polgármester  a  szolgáltatás
elrendelésétől  számított  hatvan  napon  belül
összesíti  és  megküldi  a  teljesítés  helye  szerint
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve részére.
(4) *  A  kártalanítási  eljárás  lefolytatására  és  a
kártalanítás összegének megállapítására első fokon
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
jogosult, határozata ellen fellebbezésnek van helye,
amelyet  a  hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv
központi szerve bírál el. A fellebbezésnek a polgári
védelmi  szolgáltatás  teljesítésére  nincs  halasztó
hatálya.
(5) *  Az  ügyintézési  határidő  a  kártalanítási
igénynek  a  hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv
területi  szervéhez  történő  megérkezése  napján
kezdődik.
70.  § (1)  A  kártalanítási  kötelezettség  a
szolgáltatást elrendelőt terheli.
(2)  A  kártalanítás  összegének  megállapításánál
figyelembe kell venni:



a) a  gazdasági  forgalomban  lévő  hasonló
szolgáltatásért szokásos díjat,
b) az  igénybevétel  tárgyának  használatra  történő
átengedéséért  a  használat  során  bekövetkezett
értékcsökkenés mértékét,
c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál
a dolog szakszerű helyreállításának, kijavításának
költségét,
d) az  igénybevétel  tárgyának  elvesztése  vagy
megsemmisülése  esetén  az  átvétel  időpontjában
meglévő forgalmi értékét,
e) a szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni
előnyt, csökkentve az a) pontban meghatározott díj
összegével,
f) a biztosítás alapján megtérülő összeget.
(3)  A  kártalanítást  pénzben  kell  megállapítani  és
megtéríteni.
(4) *  A  kártalanítás  megfizetésére  kötelezett  a
véglegessé vált döntés vagy jogerős bírósági ítélet
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a
megállapított összeget megfizetni.
(5) Nem jár kártalanítás,  ha az igénybevétel  nem
akadályozta  az  igénybevétel  tárgyának
rendeltetésszerű használatát.
6. Adatszolgáltatás, adatkezelés
71.  § (1)  A  polgári  védelmi  szervezetbe  történő
beosztás,  a  polgári  védelmi  kötelezettség
teljesítésével  kapcsolatos  feladatok  végrehajtása
céljából  a  polgármester  és  a  hivatásos
katasztrófavédelmi  szerv  a  polgári  védelmi
kötelezettség alatt álló állampolgár
a) *  személyes adatait [családi és utónév, születési
családi  és  utónév,  nem,  születési  hely,  idő  (év,
hónap,  nap),  anyja  születési  családi  és  utóneve,
lakóhely  vagy  tartózkodási  hely,  munkahely,
szervezeti  beosztásra  vonatkozó  adatok,
telefonszám, elektronikus levélcím],
b) foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó
adatait
kezelheti.
(2) *  A  gazdasági  és  anyagi  szolgáltatási
kötelezettség teljesítése céljából a megyei, fővárosi
védelmi  bizottság  elnöke,  a  polgármester,  a
hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv  a  67.  §  (3)
bekezdésében  meghatározott  adatok  kivételével
egyéb,  a  gazdasági  és  anyagi  szolgáltatásra
kötelezett  technikai  eszközeiről  azonosító  és
műszaki adatokat, illetve a szolgáltatásra kötelezett
megnevezésére, székhelyének, telephelyének címére
vonatkozó adatokat kezeli, valamint annak vezetői
és  kapcsolattartói  családi  és  utónevét,
telefonszámát,  elektronikus  levélcímét,
munkahelyére,  szervezeti  beosztására  vonatkozó
adatokat kezeli.

(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
adatkezelő  az  adatokat  a  következő  forrásból
gyűjtheti:
a) a  munkáltató,  egyéni  vállalkozó által  teljesített
adatszolgáltatás,
b) a hadkiegészítő parancsnokság nyilvántartása,
c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás,
d) *  a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv
által vezetett járműnyilvántartás.
(4)  A  (3)  bekezdésben  meghatározott
adatszolgáltató az adatszolgáltatást 15 napon belül
térítésmentesen teljesíti.
(5) A hadkiegészítő parancsnokság a polgármester
kiválasztási  szempontokat  is  tartalmazó
megkeresésére  adja át  a  beosztható személyeknek
az (1) bekezdésben meghatározott adatait.
(6)  Azokat  a  kötelezetteket,  akikről  a  (3)
bekezdés a) és b) pontjában  megjelölt  forrásokból
adat  nem  szerezhető  be,  a  polgármester
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja
fel.
(7)  A  (6)  bekezdésben  meghatározott
adatszolgáltatási  kötelezettség  a  következő
adatokra terjed ki:
a) a szakképzettség,
b) a foglalkozás,
c) a munkahely megnevezése, címe,
d) az  54.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
mentességi  ok  és  az  54.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott egyéb ok.
(7a) *  A  katasztrófák  elleni  védekezési  feladatok
végrehajtása  céljából  a  hivatásos
katasztrófavédelmi  szerv  a  megyei,  fővárosi
védelmi  bizottságok  tagjainak,  a  helyi  védelmi
bizottságok  tagjainak,  a  polgármestereknek,  a
kormányzati  koordinációs  szervbe  delegált
szakértőknek,  a  közbiztonsági  referenseknek,  az
eseménykezelésben érintett gazdálkodó szervezetek,
intézmények  vezetőinek,  kapcsolattartóinak  és
szakértőinek családi és utónevét, telefonszámát, e-
mail  elérhetőségét,  munkahelyére,  szervezeti
beosztására vonatkozó adatait kezeli.
(7b) *  A (7a) bekezdésben meghatározott adatokat a
hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv  az  érintettől
vagy annak munkáltatójától gyűjti.
(8)  A  polgári  védelmi  feladatok  tervezése  és
végrehajtása  céljából  a  megyei,  fővárosi  védelmi
bizottság elnöke és a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv  a  katasztrófák  elleni  védekezésben
közreműködő  szervtől,  államigazgatási  szervtől
személyes adatnak nem minősülő adatokat kérhet.
(9)  A  (8)  bekezdésben  meghatározott  adatok
szolgáltatása  térítésmentesen,  az  adatkérésben
meghatározott 

határidőn belül történik.



Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről:

9/2011. (II. 15.) Korm. Rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
1. § (2)   A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel
összefüggő  kiadások  részbeni  vagy  teljes  megtérítése,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  lévő  épületben,
építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező
feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.
(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
2/A. §   (1) A helyi önkormányzat támogatást igényelhet
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége
miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására,
b) - a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével - a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátását  szolgáló  vagy  helyi  önkormányzat  által  törvény  alapján
kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam
tulajdonában  lévő  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátását  szolgáló  épületet  sújtó,  előre  nem  látható
természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,
c)   -  ha  a  szúnyogok  által  okozott  ártalom  óránkénti  mértéke  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központnak
nyilatkozata  szerint  csípésszámban  kifejezve  személyenként  meghaladja  az  50  csípést  -  katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására

2020-ban  az  extrém mennyiségű  csapadék  több  környező  településen  is  okozott  károkat.

(Nagysáp,  Esztergom,  Dömös,  Pilismarót,  Csolnok,  Lábatlan,  Bajna,  Mogyorósbánya,

Annavölgy).  A  települések  által  igényelt  vis  maior  támogatás  a  vizsgált  időszakban

meghaladja a 1,5 milliárd forintot.

Kijelölt befogadó helyek:

13 településen kerültek kijelölésre befogadó helyek.(Esztergom, Dág, Dorog, Bajót, Bajna,
Nyergesújfalu, Tokod, Tokodaltáró, Sárisáp, Annavölgy, Csolnok, Tát, Nagysáp) 
Összesítve ez 25 db befogadó helyet jelent.

Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása:

Kockázatazonosítás: az  az  eljárás,  amely  meghatározza  az  adott  területen  lehetséges
kockázatokat és azok hatásait, valamint magában foglalja a veszélyeztető hatások forrásának
azonosítását. Az eljárás elvégzése során figyelembe kell venni a vizsgált területre vonatkozó
statisztikai adatokat, történeti adatokat, tapasztalati tényeket, valamint a rendelkezésre álló
kockázatelemzések eredményeit.

A kockázatok meghatározása és vizsgálatuk megtörtént. 2020-ban egyik település sem kívánt
változtatni  besorolásán,  illetve  nincs  tudomásunk  olyan  tényezőről,  amely  a  településeket
magasabb vagy alacsonyabb kategóriába sorolná. 



Település Besorolási osztály
Esztergom I.
Annavölgy III.

Bajna II.
Bajót II.

Csolnok II.
Dág III.

Dorog I.
Dömös II.

Epöl III.
Kesztölc II.
Lábatlan II.
Leányvár II.

Máriahalom III.
Mogyorósbánya II.

Nagysáp III.
Nyergesújfalu I.

Piliscsév II.
Pilismarót II.

Sárisáp II.
Süttő II.
Tát II.

Tokod II. 
Tokodaltáró I.

Úny III.

Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:

 A települések veszélyelhárítási terveinek éves felülvizsgálata végrehajtásra került.
 A  külső  védelmi  terv  készítésére  kötelezett  települések  terveinek  felülvizsgálata

megtörtént. 
 2020-ban  5  db  részleges  (Tokodaltáró,  Dorog,  Esztergom,  Nyergesújfalu)  külső

védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.
 A vízkárelhárítási tervek ellenőrzése megtörtént.
 A megalakítási és mozgósítási terveket megvizsgáltuk.

Felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása:

Az  árvízi  és  a  téli  felkészüléssel  kapcsolatos  feladatok  az  ütemezésnek  megfelelően
végrehajtásra kerültek. 

 A téli  felkészülés  kapcsán  a  kijelölt  melegedőhelyek,  a  kockázati  helyszínek  és  a
lebiztosított technikai eszközök ellenőrzésre kerültek. 

 Az árvízi felkészülés kapcsán is megtörtént a kockázati helyszínek szemléje.



9. Gyakorlatok

A 2020. év vonatkozásában eredményes évet zárt a tűzoltóparancsnokság. A beavatkozásokat,
gyakorlatokat  magas  szinten  hajtották  végre.  A  gyakorlatok  soraiból  kiemelkedik  a
roncsvágási, favágási gyakorlatok sora, amely gyakorlatokba bevontuk az önkéntes tűzoltó
egyesületeket (továbbiakban: ÖTE) is.

10. Ügyeleti tevékenység

Az ügyeleti tevékenységet megyei szinten végzik. Az esztergomi híradó ügyeleti szolgálatot 1
fő látja el, túlcsordulás esetén a KEM Főügyelet továbbítja felénk a segélyhívásokat, melyek
rögzítésére itt is lehetőség van.

11.  Társszervekkel való együttműködés, tapasztalatai, értékelése

Az évek során a társszervekkel jó kapcsolat és együttműködés alakult ki. 

12. HTP működésének tárgyi feltételei

A biztonságos működés tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Az esztergomi laktanya épülete
műemlék jellegű, de állapota megfelelő, felújítások kezdődtek 2020. év végén. 
Nyergesújfalui  KŐ  laktanyája  bérlemény,  állapota  megfelelő.  Bajna  KŐ  állapota  szintén
megfelelő.  Az  állomány  elhelyezésére  szolgáló  körletek  megfelelőek,  a  laktanyaszemlék
során feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatos. A munkavégzés feltételei biztosítottak.

13. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel

A Covid-19 járvány miatt sporttevékenység az Esztergom HTP részvételével 2020 évben nem
történt.

A  lakossággal  a  kapcsolattartás  –  az  önkormányzatok  közvetítésével  -   szóróanyagokon
keresztül történik.

Az ÖTE-kel a parancsnokokon és az elnökökön keresztül tartjuk a kapcsolatot.

14. A következő év feladatai

Lényegesnek tartjuk  az  infrastrukturális  fejlesztések  új  kihívásaira  történő  felkészülést,  az
Esztergom-Budapest vasútvonal villamosítása következtében, valamint a megépülő M100-as
gyorsforgalmi út és a hibrid és elektromos gépjárművek baleseteire újfajta beavatkozásokra
történő felkészülést. 



ZÁRADÉK
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