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I. 2018-es év legfontosabb célkitűzései 

 

A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: HTP) feladatrendszere lényegesen átalakult. 

A tűzoltási- és műszaki mentési feladataink mellett polgári védelmi tevékenységet végzünk, 

közreműködünk közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések 

végrehajtásában, részt veszünk hatósági feladatok ellátásában, az iparbiztonság feladatai közé 

tartozó Belső Védelmi Terv és Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatokon, továbbá állandó 

készenléti jellegű szolgálatot látunk el. Feladatunk az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok 

(továbbiakban: ÖTP) és az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) szakmai irányítása és 

felügyelete. A Komáromi HTP-nek összesen 12 ÖTE-vel van érvényes együttműködési 

megállapodása. Az ÖTE-k vállalták, hogy térítésmentesen közreműködnek a település 

tűzmegelőzési, tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységében, ezzel is erősítve az állampolgárok 

közbiztonságát. 2017-ben több közös helyismereti- és szituációs begyakorló gyakorlatot tartottunk 

az együttműködés hatékonyságának fokozása érdekében. Elsődleges működési területünk 33 

települést foglal magába. Működési területünkön vezet keresztül az 1-es, a 13-as és a 81-es főút, 

továbbá az M1-es autópálya. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat bonyolítanak le. 

Működési területünk északi részén a Duna folyami közlekedése és a Bécs-Budapest nemzetközi 

vasútvonal forgalmának növekedésére is figyelmet fordítunk. A veszélyes áru szállítás jelentős 

kockázatával is számolnunk kell. A Komáromi HTP 2 gépjárműfecskendővel, egy emelőkosaras 

gépjárművel és egy tehergépjárművel rendelkezik. Tűzoltóságunkhoz tartozik a Kisbéri 

Katasztrófavédelmi Őrs, ami a működési terület déli részének védelmét látja el. Itt egy 

gépjárműfecskendőt tartunk készenlétben. 

 

A polgári védelmi szervezetek létszáma függ a település katasztrófavédelmi besorolási osztályától, 

a település lakosságszámától, a létrehozásra kerülő szervezetek típusa pedig a településen jelenlévő 

veszélyforrásoktól. A besorolási osztályt évente felül kell vizsgálni, 2018-ban nem történt 

változtatás. 

 

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 

 

Működési területünkön található az Ácsi- és a Nagyigmándi ÖTP. Tárgyév során mindegyikkel 

tartottunk közös helyismereti foglalkozást és szituációs begyakorló gyakorlatot. Több esetben az 

ÖTE-k tűzoltóinak is volt lehetőségük közös gyakorlaton való részvételre. 



 

 

 

A HTP, ÖTP-k mellet az ÖTE-knek is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából. Az 

egyesületek a településükön a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Fontos szerepet játszanak a hagyományőrzésben 

és az ifjúság nevelésben is. 

 

A 2018-as év eseményei a beavatkozás szempontjából az alábbiak szerint alakultak: 

 

 

Szabadtéri tüzek száma a tavalyi 19-hez képest csökkent, 14 esetben kellett ilyen jellegű tűzeseteket 

felszámolni. Az alábbi diagram az elmúlt 5 év szabadtéri tűzesetek számát tartalmazza, 

összehasonlítva azokat. 

 

 

Komáromi HTP szabadtéri tűzesetei 
2014-2018 



 

 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évről évre folyamatosan növekedik a beavatkozást igénylő 

esetek száma. A tűzesetek és műszaki mentések aránya változó, de a műszaki mentések növekedése 

általánosan jellemző. 

 

A tényleges riasztások száma 2018-ban 341 volt, ami elenyésző különbség az előző év 339 

riasztásához viszonyítva. Az emelkedés egyik oka a szélsőséges időjárás miatt megemelkedő 

szabadtéri káresemények száma, a másik jellemző ok a működési területünkön lévő közlekedési 

útvonalak növekvő túlterheltsége miatt bekövetkezett balesetek szaporodása. 

 

Minden tűzoltó rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. Az állomány 

védőfelszerelésének és egyenruhájának szemléjét megtartottuk. Az egyéni védőeszközök időszakos 

felülvizsgálata megtörtént. Negyedévente megtartottuk a kisgépek kezelésére, karbantartására 

irányuló munkavédelmi oktatást. 

 

2018-ban kiemelt nagy erőt, eszközt igénylő káresemények az alábbiak voltak: 

 

2018.01.04-én a Komáromi Hungaro-Len Kft. telephelyén keletkezett tűz. A gyár szárazfonoda 

földszinti kártoló üzeméből sűrű füst jött ki. A tűz az égő gépen és a benne található lenkócon kívül 

nem terjedt tovább. Személyi sérülés nem történt. A káreseményhez 8 tűzoltó gépjármű került 

riasztásra. 

 

2018.06.07-én Tárkány közigazgatási területén, Felső-Vasdinnye pusztán vasúti szerelvény 

mezőgazdasági vontatóval ütközött. A káresemény felszámolására 5 tűzoltó gépjármű és egy 

mentőhelikopter került riasztásra. 

 

2018.07.03-án Császáron egy mezőgazdasági létesítményben keletkezett tűz. A felszámolás 

elhúzódott, 6 tűzoltó gépjármű vett részt az oltásban. 

 

A Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) és ennek részeként a HTP 

rendelkezik készenlétbe helyezési és riasztási renddel. Az adatokat, a kiértesítési címek változását 

folyamatosan követjük, különleges jogrend elrendelésekor 2 órán belül a teljes állomány 

berendelhető. 

 



 

 

 

Felkészültünk, hogy szükség esetén átálljunk 24-24 órás készenléti szolgálatra. Ezt alkalmaztuk 

korábban az árvízi védekezés és helyreállítás időszakában. A szolgálatellátás folyamatos, 

akadálymentes volt. 

 

Figyelemmel kísérjük a településeken lebonyolításra kerülő, tervezetten 200 fő feletti szabadtéri 

tömegrendezvények, falunapok, fesztiválok és egyéb jelentős látogatottságú ünnepségek 

megtartásának helyét, idejét, amelyek május végén és a nyár folyamán valósulnak meg. 

 

Kiemelt, legnagyobb létszámú rendezvény működési területünkön a Komáromi Napok. A nyári 

hónapokra, hőhullámokra való felkészülés keretében aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek 

listáját, valamint előkészítettük a lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó 

magatartási szabályokra vonatkozóan. 

 

A belvízvédelmi csatornarendszer bejárása az év során folyamatosan történik a működési 

területünkön lévő településeken. A katasztrófavédelmi megbízotti beosztásban lévő dolgozók 

ellenőrizték az összes riasztó eszköz meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét. 

 

III. A 2019-es év legfontosabb célkitűzései, feladatai 

 

A működési terület tűzvédelme hatékonyságának emelése érdekében nagyobb hangsúlyt kívánunk 

fektetni az ÖTE-kel közös gyakorlatok szervezésére. Igyekszünk olyan településre tervezni 

szituációs begyakorló gyakorlatot, ahol működik ÖTE. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a közös 

gyakorlatok segítik az együttműködést és emelik az egyesületek tűzoltóinak szakmai 

felkészültségét. 

 

A Komáromi HTP 5 középiskolával kötött együttműködési megállapodást, mely alapjául szolgált 

annak, hogy 2018-ban 308 diáknak tudtunk kiadni teljesítésigazolást 50 óra közösségi szolgálatról. 

2019-ben a tavalyi évnek megfelelően kívánjuk a fiatalok közösségi szolgálat ellátását elősegíteni.  

 

Célul tűztük ki a nemzetközi tűzoltói szakmai kapcsolat erősítését szlovák kollégáinkkal. 2018-ban 

sikeresen végrehajtott nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan 2019-ben is törekszünk közös gyakorlat 

megvalósítására.  

 

Komárom, 2019. április 2. 

 


