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A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik 

a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK). A tűzoltást és műszaki mentést a 

földrajzi elhelyezkedés alapján a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP) Hevesi 

Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltó egysége végzi (ŐRS). A szervezet sikeresen teljesítette 2014. 

évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő 

feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosság élet- és 

vagyonbiztonságának védelmét. 

A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és 

normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi 

területe lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 90.000 állampolgárral.  

 

A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak 

védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a 

helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz 

kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek 

célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések 

alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető 

eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet. 

A működési területen lévő társszervekkel, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, civil 

szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi és megyei fenntartású intézményekkel, 

vízügyi szervekkel, polgárőr szervezetekkel a kapcsolattartatás és együttes munkavégzés 

folyamatos és kielégítőnek értékelhető. 

A Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság együttműködési megállapodással rendelkezik, 

a szakmai felügyelet alá tartozó Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a 

megfelelő képesítéssel, rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszereléssel 

lettek végrehajtva. Indokolt esetben bevonásra kerültek a társszervek, a beavatkozások 

szakszerű és hatékony felszámolásához. A 2014. év átlagosnak mondható a beavatkozások 

tükrében. A működési területünkön hivatásos tűzoltóság 350, önkormányzati tűzoltóságok 

186 esetben avatkoztak be. 
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A vizsgált időszakban kettő kiemelkedő esemény (III-as és IV-es kiemelt riasztási fokozat) 

volt, mely nagyobb erők eszközök bevonását tette szükségessé. 

Jelentős az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, 9 (Jászárokszállás, Jászkisér, Jászapáti, 

Jászalsószentgyörgy, Jászágó, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Jászfényszaru, 

Pusztamonostor) önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött a Jászberényi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság, valamint 2 önkéntes egyesülettel (Jászszentandrás, Jászivány) a 

Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság együttműködési megállapodást. 

Az egyesületek a településük közigazgatási határán belül vállaltak tűzoltási és műszaki 

mentési tevékenységet. A káresetekhez történő riasztás, az automatikusan működő SMS 

riasztó rendszeren valósul meg. Káreseményeknél 95 esetben avatkoztak be, a vonulások 

során személyi sérülés nem történt. 

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

támogatására a kiírt pályázatokra valamennyi egyesület pályázott. A megpályázott 

szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat, üzemeltetési költségek pozitív 

elbírálásban részesültek.  
Az elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek bővítése érdekében 2014-ben helyismereti 

gyakorlat 39, szituációs begyakorló gyakorlat 45, ellenőrző gyakorlat 13 alkalommal került 

megtartásra különböző helyszíneken. 

 

A polgári védelmi szakterület kiemelt feladataként kezelte 2014. évben a természeti, 

civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítására kidolgozott 

tervek felülvizsgálatát. 
 

A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári 

védelmi szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi 

szervezetek megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek 

szakmai irányításunkkal. Jelenleg a Jászberényi KvK illetékességi területén megalakított 18 

települési polgári védelmi szervezet, a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) 

komplex csoport, valamint a járási mentőszervezetek összesített létszáma 2143 fő.  

 

A működési területhez tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az 

anyagi javak védelme érdekében az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, 

valamint egyéb civil szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. Az Apáti 

Járás Önkéntes Mentőcsoport 47 fő részvételével, a Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 35 

fővel alakult meg. Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-

én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton. 

 

Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a 

pedagógusok, a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben. 

Havi 5 alkalommal tartunk felkészítő foglalkozásokat a közösségi szolgálatra jelentkezett 

diákok számára. A beszámoló időszakában 166 tanuló teljesített közösségi szolgálatot a 

tűzoltó-parancsnokságnál, valamint a működési területünkön található Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülteknél. 

 

A Jászapáti Járás területén tevékenykedő katasztrófavédelmi megbízott a lakossággal való 

kapcsolattartásának egyik módja a 2014. évben bevezetett fogadóóra, melyet Jászapáti 

Járásban minden hónap első hétfőjén 14-16 óra között a Jászapáti rendőrőrs épületében tart. 
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Nagyszabású tűzoltónap került megrendezésre 2014. szeptember 14-én Jászberényben, 

bemutatót tartottunk a Jászok Világtalálkozóján Jászapátin, valamint a Jászság kiemelt 

rendezvényein, meghívás alapján megjelentünk. A rendezvényeknek köszönhetően a Jászság 

több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről szervezetünk tevékenységét.  Ezen irányú 

munkánk iránti érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik, a jövő évi 

célkitűzéseink között kiemelt helyen szerepel a lakosságfelkészítés. 

 

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2014. évben is megrendezésre 

került. A versenyen 27 csapat vett részt 11 településről.  

 

A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás folyamatos, 

megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok, 

adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi 

megbízottak esetenként ellenőrzés alá vonják a települési referenseket, megállapításaikat 

felügyeleti naplóban rögzítik. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség negyedévente 

értekezletet tart a közbiztonsági referensek részére, 

 

A Jászság-i területhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 

felülvizsgálata a jogszabályban foglalt határidő betartásával végrehajtásra került. A 

felülvizsgálat dokumentálása a tervekben megtörtént. Az osztályba sorolás módosítására a 

települések polgármesterei nem tettek javaslatot. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 

Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen teljesítette feladatait. A 

beszámoló időszakában a Jászság területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet 

kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset, iparbiztonság területén baleset nem 

történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A beszámolt 

időszakban a szakmai munka folyamatosan növekedett, azonban kiegyensúlyozottabb 

munkakörülmények, az eddigi hasznos tapasztalatok birtokában azok végrehajtása 

megtörtént. 

 

 

Jászberény, 2014. február 10. 

 

 

 

        

 

          Fózer Tibor tűzoltó alezredes 

                  kirendeltség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG 
 

 

 

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika  

2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 

 

 Tűzesetek száma Műszaki 

mentések száma 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület vonulása 

Jászivány 2 - 2 

 

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok 
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 32 fő. A szervezet 

felkészítésére 2014. március 22-én került sor. 

 

Vis maior 
A tárgyi időszakban a település vis maior igényt nem nyújtott be. 

 

Mentőcsoport létszám 
Az Apáti Járás Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 3 fő 

tagja a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-én 

végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton. 

 

Iparbiztonság 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi 

a 32-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járműveket. A településen a Kat. Tv. IV. fejezete 

hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél 

időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemlét folytatunk le. 

 

A településen elvégzett ellenőrzések száma 
 

 Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Piacfelügyelet 

2014. év 1 9 1 - 

 

Nyilvántartott létesítmények 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 5 

fontosabb létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból (1 gazdasági 

társaság, 4 egyéb intézmény) jelentősek. 

 

Kapcsolattartás 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település Önkormányzatával, vezetőivel, 

járásai hivatallal, civil szervezetekkel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát 

ellátókkal megfelelő, magas színvonalú.  
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Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Kirendeltség-vezető 

 

H-3200 Gyöngyös,  

Tel.: +36 (37) 312-583   Fax: +36 (37) 312-583   e-mail: gyongyos.kvk@katved.gov.hu 

 

 Szám: 36030/117-3/2015/ált.GYKK   

 

 

 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 

2014. évi szakmai értékelése 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 2006. évben alakult újjá. Az ÖTE II. típusú 

együttműködési megállapodását 2014. évben megújította a Gyöngyösi HTP-vel. Az 

egyesületnek 28 felnőtt és 7 gyermek tagja van. Tűzoltásban műszaki mentésben önkéntesen 

résztvevők száma 18 fő. Az egyesületi tagok közül 17 fő tűzoltó (40 órás) alaptanfolyammal, 

1 fő felsőfokú képesítéssel rendelkezik. A tagságból 18 fő balesetbiztosítással, 11 fő tűzoltó 

technika kezelői igazolvánnyal rendelkezik.  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség 

által kiírt pályázaton az egyesület 2014. évben 697 400 Ft-ra pályázott és 676 897 Ft-ot nyert.  

A pályázati kiírásnak megfelelően, a pályázatuk, a működési terület szerint illetékes 

parancsnokságra határidőn belül beadásra került. A pályázat tartalmazta a kiírásban 

meghatározott mellékleteket. A pályázat keretében védőeszközöket, szakfelszereléseket és 

működési költségtámogatást nyert az egyesület. Az elnyert eszközök tiszta, karbantartott 

állapotban megtalálhatóak a szertárban, nyilvántartásba vételük megtörtént.  

Az egyesület a Jászberényi KvK illetékességi területén található, viszont a Gyöngyösi HTP, 

ezen belül a Hevesi KvÖ működési területén látja el feladatait. Jászivány község 

közigazgatási területén működik közre a tűzoltásban, műszaki mentésben. Az egyesület 

káreseményhez történő riasztását a Heves MKI főügyelete hajtja végre. A jelzést az 

egyesületből két fő kapja meg SMS-ben. 

2014-ben 2 tűzesetnél avatkoztak be, mind a két eset szabadtéri tűz volt. A község területén 

lévő tűzcsapok ellenőrzését végrehajtották, állapotukat felmérték. A település lakosainak 

tűzvédelmi tájékoztatását folyamatosan végzik.  
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2014-ben egy csapattal részt vettek a Jászsági Tűzoltóversenyen, melyen tisztes helytállásról 

tettek tanúbizonyságot. 

Működési feltételek finanszírozására az egyesület minden évben támogatást kap az 

önkormányzattól, a 2014. évben 80 000 Ft támogatást kaptak. 

Az egyesületnél a vonatkozó utasítás alapján átfogó ellenőrzés került végrehajtásra. 

Az ellenőrzés feltárta: 

- Tűzoltótechnika kezelői igazolvány orvosi érvényesítése több igazolványból hiányzik. 

- Az egyesület a felülvizsgált új EMÜ-vel nem rendelkezik. 

- A 2012. évi pályázat Támogatói Szerződése és átadás – átvételi jegyzőkönyve 

hiányzik. 

- Az eszközök nyilvántartásba vétele nem történt meg a kis értékű tárgyi eszközök 

nyilvántartó lapon. 

- A HONDA WP 30X, szivattyú és a HUSQVARNA E-440 benzinmotoros láncfűrész 

felülvizsgálata hiányzik. 

Az ÖTE az Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok ellátásához megfelelő 

technikai eszközökkel és járművel rendelkezik  

A Gyöngyösi HTP és az Jásziványi ÖTE között az együttműködés jó, a kapcsolattartás 

megfelelő. Az egyesület az együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségeit a 

2014. évben teljesítette. 

Az egyesület éves tevékenységét megfelelőre értékelem. 

 

Gyöngyös, 2015. január 28. 

 

 

    Jóváhagyom:  

Dr. Zólyomi Géza tű. alez. 

tűzoltósági főtanácsos 

kirendeltség-vezető  

 


