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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a település 
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról az alábbi beszámolót terjesztem elő. 

I. Bevezetés 

A beszámolóval érintett esztendőben a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a 
továbbiakban: Jászberényi HTP) kiemelt célja volt az emberi élet- és anyagi javak védelme, a 
katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok mielőbbi 
elvégzése, valamint a katasztrófavédelem komplex rendszerének, célkitűzéseinek való 
megfelelés.  
Ennek érdekében a Jászberényi HTP nagy hangsúlyt fektetett az állomány gyakorlatorientált 
képzésére, szakmai ismereteinek naprakészen tartására.  
A Jászberényi HTP a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi 
szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: 
Kirendeltség) közvetlen szakmai irányítása alatt. A helyi szervezet végrehajtotta az 
alaprendeltetéséből adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A bővülő és változó 
feladatrendszerhez a szakmai elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi 
HTP, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó egyesület, két 
önkormányzati tűzoltóparancsnokság és egy létesítményi tűzoltóparancsnokság tevékenységével 
elősegítette a Jászságban élő lakosság élet- és vagyonbiztonságának megtartását. 
Tűzesetek vonatkozásában a szabadterületen keletkezett események, műszaki mentések esetén 
a gépjárműbalesetek voltak jellemzőek. A téves jelzések szinte minden esetben automata 
tűzjelző rendszer meghibásodásából adódtak. 
A Jászberényi HTP társszervekkel való kapcsolattartása, együttműködése 2018-ban is 
példaértékű volt - kiemelten a Jászberényi Rendőrkapitánysággal és Jászapáti Rendőrőrssel, a 
jászsági mentőállomásokkal. 
Az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal az együttműködés szintén kiváló. A 
Jászapáti és Jászberényi Járás katasztrófavédelmi megbízottai a közbiztonsági referenseken 
keresztül tartják a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal. Minden hónapban egy fogadónapot 
tartanak, melyen a lakosok a felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal kereshetik 
fel személyesen kollégákat a járási székhelyeken. 

II. A Tűzoltásokról és műszaki mentésekről 

A Jászberényi HTP működési területe közel azonos a Jászság földrajzi határaival. A térségben 
található 18 település közül Jászszentandrás és Jászivány település Gyöngyös Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a beavatkozásokat a Hevesi 
Katasztrófavédelmi Őrs végzi a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával. 
A Jászberényi HTP működési területén két önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 
található Jászkisér és Jászárokszállás székhellyel. A két ÖTP önálló elsődleges működési 
körzettel rendelkezik, melyen önállóan végeznek szaktevékenységet. A két ÖTP rendelkezik 
érvényes együttműködési megállapodással, melyben a saját területeiken túl vállaltak más 
települések vonatkozásában is tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet (elsősorban 
életveszély elhárítása esetén). 
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A Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: Jászalsószentgyörgy 
ÖTE) önálló beavatkozói státusszal bír már több mint három éve. Az általuk vállalt szakmai 
tevékenységet kiemelkedő szakmai színvonalon teljesítik.  

III. Vonulási adatok a tárgyévben  

A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva jelentős 
csökkenés tapasztalható (2017-649 db, 2018-560 db), melyet elsősorban a tűzesetek számának 
csökkenése okozott (a csökkenés 19 %–t tett ki). A műszaki mentési tevékenység kis 
eltéréssel azonos számadatot mutat. A káreseteket tovább bontva látható, hogy 
nemzetgazdaság tekintetében szinte minden ágazatnál csökkenés tapasztalható. 
Legjelentősebb csökkenés a mezőgazdaság területén volt (60 %). Ezzel ellentétben a 
közlekedés területén 10 % emelkedés mutatható ki a tűzesetek vonatkozásában. A személyi 
sérülések tekintetében az előző évhez képest 30 % növekedés tapasztalható. (71 főről 90 főre). 
A káresetek során történő elhalálozások viszont a 2017-es évhez képest megfeleződtek (10 
főről 5 főre). A halálesetek a 2018-as évben közlekedési balesetek során következtek be. 

 

ÉV 2016. 2017. 2018. 
Összes vonulások száma 322 453 375 

Beavatkozást igénylő esemény 221 294 231 

Tűzeset 149 275 221 

Műszaki mentés 173 178 154 

Téves jelzés 76 123 116 

Kiérkezés előtt felszámolt 22 32 25 

Szándékosan megtévesztő jelzés 3 4 3 

 
 
A működési terület földrajzi és gazdasági adottságainak megfelelően, a tűzesetek nagy 
százaléka szabadtéri tűzeset. A lakóingatlanokban, ipari objektumokban, egészségügyi, és 
oktatási intézményekben előforduló káresetek száma évek óta alacsonynak mondható.  
Műszaki mentési feladatok továbbra is leginkább a szélsőséges időjárási viszonyok miatt 
voltak, de jelentős a működési területet átszelő 31-es és 32-es számú főutakon történő 
gépjárműbalesetek száma is. Az elmúlt évben több súlyos személyi sérüléssel járó és egy 
halálesettel végződő esemény is volt ezeken az útszakaszokon. A gázszivárgással vagy 
szénmonoxid szivárgással kapcsolatos események száma továbbra sem kimagasló. 
Fenti időszakban jelentősebb erőt-eszközt igénylő káreset nem volt, a beavatkozások 99%-át 
egy darab gépjárműfecskendővel, és a málházott szakfelszerelésekkel megoldotta az 
állomány.  
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KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT 

SOR-
SZÁM 

TELEPÜLÉS TŰZESET 
MŰSZAKI 
MENTÉS 

TÉVES 
JELZÉS 

SZÁNDÉKOSAN 
MEGTÉVESZTŐ 

JELZÉS 
1. Jászberény 128 97 91 0 

2. Jászárokszállás 22 26 4 2 

3. Jászfényszaru 24 13 15 0 

4. Jászágó 3 3 0 0 

5. Jászboldogháza 7 6 0 0 

6. Jászfelsőszentgyörgy 4 2 0 0 

7. Jászjákóhalma 9 9 1 1 

8. Jásztelek 14 6 5 0 

9. Pusztamonostor 2 4 0 0 

10. Jászapáti 22 20 5 6 

11. Jászkisér 28 22 10 0 

12. Jászladány 21 8 2 4 

13. Alattyán 2 15 2 0 

14. Jánoshida 14 1 1 0 

15. Jászalsószentgyörgy 11 7 3 0 

16. Jászdózsa 3 4 1 0 

A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes 
beavatkozást igénylő káreseményből (560 eset) egy esetben került sor II. riasztási fokozatnak 
megfelelő erő-eszköz bevetésére. Az egyetlen II. riasztási fokozathoz a Jászberény, Hajta 
területén található védett nádas területén keletkezett tűzeset felszámolása tartozott. A 2018. év 
során segítségnyújtásra 67 esetben volt szükség a környező tűzoltóságok területén, mely 
jelentős 60 % emelkedést mutat. A segítségnyújtások kiemelkedő számadatait a tűzjelző 
hálózatok téves jelzései generálták. A káresemények nemzetgazdasági szempontból történő 
vizsgálata folyamán megállapítható, hogy továbbra is a lakás- és személyi ingatlan területén 
történt a legtöbb esemény, ezt a kategóriát a közlekedés követi. Az ipar és kereskedelem 
elenyésző esetszámmal zárja a sort. 
A fenti káresemények felszámolásában nagyobb részt a Jászberényi HTP (átlagosan 67 %), 
kisebb részt a két ÖTP vett részt. A Jászság területén jelentős az aktív önkéntes tűzoltó 
egyesületek száma. Több év statisztikáját megvizsgálva megállapítható, hogy az egyesületek a 
hivatásos és önkormányzati tűzoltók munkáját, az összes káreseményt figyelembe véve, 
mintegy 24 %-ban segítették (2018-as évben 560 káreseményből 155 esetben segítettek). A 
beszámoló időszakában a hivatásos és önkormányzati tűzoltók az esetek 3,5 %-ban dolgoztak 
együtt, mely kevesebb, mint az elmúlt évek átlaga. A Jászberényi HTP szakmai felügyelete 
alatt egy alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóparancsnokság tevékenykedik 



 5 

(Electrolux Lehel Kft.). A vizsgált időszakban a gazdasági társaság telephelyén káresemény 
nem történt, így a létesítményi tűzoltóparancsnokság részéről nem vált szükségessé vonulás.  
2016. július 1-től a Jászalsószentgyörgy ÖTE önállóan beavatkozóként végzi 
szaktevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a vizsgált évben 5 alkalommal végzett önálló 
kárfelszámolást.  
A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során beavatkozó állománynál személyi sérülés 
nem történt. 

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

2018. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 30 esetben, a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrző Osztálya 1 
alkalommal, a Jászberényi KvK 59 esetben tartott ellenőrzést a Jászberényi HTP 
vonatkozásában. Helyi szintű ellenőrzést a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a műszaki 
biztonsági tiszt 74 alkalommal hajtott végre. Az ellenőrzések elsősorban a napi 
szolgálatellátásra, gyakorlatok végrehajtására és a napi továbbképzések megtartására terjedtek 
ki. Az ellenőrzések, szemlék alkalmával megállapított hiányosságok kijavítására, pótlására 
azonnal intézkedés történt, kirívó szabálytalanságot az ellenőrök nem tapasztaltak. 

V. Az állomány képzése, képzettsége 

A jóváhagyott továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően mind a napi képzések, mind 
pedig az eseti feladatszabásként megjelenő egyedi képzések (radiológiai gyakorlat, 
gépjárművezetők képzése) végrehajtásra kerültek. Az oktatások során kiemelt figyelmet 
kapott a használható és szükséges tudást adó gyakorlati ismeretek oktatása. Speciális 
témakörök (KRESZ, elsősegélynyújtás, kémények felülvizsgálata) esetén külső előadó lett 
felkérve. A féléveket követő számonkérések, és ezek oktatási naplóba történő dokumentálása 
megtörtént. 
Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt állami és szakmai alapfokú végzettséggel. A 
Jászberényi HTP támogatja az egyéni elhatározáson alapuló tanulmányok folytatását, ennek is 
köszönhetően az elmúlt évben 2 fő jelentkezett főiskolai képzésekre. A Belügyminisztérium 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett speciális szaktanfolyamokon a 
szolgálatszervezési lehetőségeket figyelembe véve rendszeresen részt vesz az állomány. 

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés 

Az alapfeladatként végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végrehajtása mellett új 
feladatként jelentkezett az integrált katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésekben történő 
részvétel. Az új feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben, az ADR közúti 
ellenőrzésekben való közreműködésben, részben pedig a tűzvédelmi hatósági tevékenységben 
történő aktívabb szerepvállalásban teljesedik ki (szabadtéri tűzesetet követő helyszíni 
ellenőrzés, tűzeseti helyszíni szemle, kéménytűz és CO szivárgás káreseményt követő 
ellenőrzés, tűzoltó vízforrás ellenőrzés).  
A végrehajtott helyismereti foglalkozásokon előtérbe került a hatósági szemléletű 
feladatvégzés. A gyakorlatok helyszínén a szolgálatparancsnokok kiemelt figyelmet 
fordítottak a tűzmegelőzési használati szabályok betartására is. Az észlelt hiányosságokról a 
hatósági osztályvezető minden esetben tájékoztatásra került. 
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A parancsnok és a katasztrófavédelmi megbízottak az elmúlt évben részt vettek a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKVZrt. közös "Ne gyújtsa! Gyűjtse!" 
elnevezésű kampányában. Több település általános iskolájában tartottak előadást a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos tűzmegelőzési szabályok betartásának fontosságáról, továbbá 
a tűzesetek megelőzésével kapcsolatos magatartási szabályokról. A kampánysorozat részeként 
több rászoruló részére füstérzékelő átadására került sor. 

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

A két ÖTP a Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 5 településen lát el mentő 
tűzvédelmi feladatokat. A beszámoló időszakában a vezetői állományban személyi változás 
nem történt. A beavatkozó állomány létszáma a Jászkiséri ÖTP esetén stabil, míg 
Jászárokszállási ÖTP esetén csökkenő tendenciát mutat (11 főről 9 főre csökkent). 
Az ÖTP-k az idevonatkozó szabályzók értelmében érvényes együttműködési megállapodással 
rendelkeznek, amely értelmében Jászkiséri ÖTP négy, míg a Jászárokszállási ÖTP hat 
település vonatkozásában lát el szaktevékenységet. A szaktevékenységük ellátásával 
kapcsolatban sem az állampolgárok irányából, sem a helyszínre kiérkező hivatásos állomány 
részéről nem érkezett negatív visszajelzés. 
Az ÖTP-k az állami normatív havi elszámolásukat minden esetben időben teljesítették. Az 
elszámolások vizsgálata során többször volt szükséges hiánypótlás, melyet az érintettek a 
megadott határidőre teljesítettek. Törvénytelen felhasználás az elmúlt évben nem történt. A 
2018-as évben nyílt első alkalommal lehetőség a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által kiírt pályázaton részt venni, melyen a két érintett szervezet sikeresen 
pályázott. A megítélt pályázatok alapján jelentős eszközbeszerzés valósult meg. 
ÖTE: A Kirendeltség illetékességi területén jelenleg tizenegy ÖTE tevékenykedik. Az 
egyesületek közül kilenc a Jászberényi HTP, kettő a Gyöngyösi HTP működési területén 
található. Az egyesületek az illetékes HTP-kel érvényes együttműködési megállapodásukat a 
megváltozott belső szabályzó értelmében újrakötötték. Ezt követően az egyesületek közül egy 
III., hat II., továbbá négy egyesület I. kategóriába tartozik. Jelentős energiát fektetett és fektet 
a Kirendeltség a Jászberényi HTP-vel közösen az egyesületi tagok szakmai képzésére, mely a 
vizsgált időszakban több formában valósult meg. A tizenegy egyesületből hat vett részt a 
Kirendeltség szervezésében, 2018. szeptember 29-én megtartott Járási Önkéntes 
Mentőcsoportok újraminősítési gyakorlatán. Az egyesületek szakmai felkészültségét hűen 
tükrözi, hogy a Jászság területén nincs olyan egyesület, melynek szaktevékenység végzését 
gátolná képesítési hiányosság (tűzoltás-vezető, 40 órás, kisgépkezelői és szivattyúkezelői 
végzettségekkel rendelkeznek). 
A Kirendeltség illetékességi területén működő egyesületek a vizsgált évben a BM Országok 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt 
pályázatán ismételten részt vettek és 95,7 % támogatottsággal sikeresen pályáztak. A 
megpályázott eszközök szintén hozzájárultak a magasabb színvonalú szakmai munka 
elvégzéséhez.  
Külön kiemelendő, hogy Jászárokszállás (50 %-ban) és Jászkisér (60%-ban) egyesülete az 
ÖTP-k irányította káresemények felszámolásában aktívan részt vettek. 
A Kirendeltség illetékességi területén egy Létesítményi Tűzoltóparancsnokság(továbbiakban 
LTP) található, mely az Electrolux Lehel Kft. telephelyén működik. Az LTP működéséhez 
szükséges feltételeket rögzítő határozat szerinti szakfelszerelések, valamint készenléti létszám 
rendelkezésre áll. Az LTP a Jászberényi HTP által, a létesítményük területén szervezett 
gyakorlatokba minden esetben bevonásra került. A gyakorlatokon való részvétel megfelelő 
színvonalúnak tekinthető. 
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VIII. Polgári védelmi feladatok ellátása 

A szakterület nagy hangsúlyt fektetett a kockázati helyszínek feltárására, továbbá a már 
azonosított kockázati helyszínek felülvizsgálatára, ellenőrzésére. Kiemelt cél a köteles polgári 
védelmi szervezetek rendszeres felkészítése mellett az önkéntes mozgalom erősítése, az 
önkéntesek katasztrófavédelmi rendszerbe történő minél szélesebb körű bevonása, valamint a 
Járási Önkéntes Mentőcsoportok újraminősítése. 
A beszámoló időszakában a Jászberényi HTP területén polgári védelmi szempontból kiemelt 
katasztrófavédelmi esemény nem történt. Jórészt rendkívüli időjárási események 
következményeinek felszámolása, továbbá tűzeseteket követő lakosságvédelmi intézkedések 
végrehajtása jelentkezett feladatként. 
A települések kockázatértékelésén alapuló katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálata 
megtörtént. Az osztályba sorolás módosítására a települések polgármesterei javaslatot nem 
tettek, új veszélyeztető hatás területükön nem jelent meg. A 16 település közül 15 „II.” és 1 
település „III.” besorolású. Összességében megállapítható, hogy ár-és belvízi, valamint a 
rendkívüli időjárásból adódó veszélyeztetettség jellemzi a Jászság településeit. 
A települések veszélyeztetettséghez illeszkedve szervezte meg a parancsnokság tárgy évben 
az ellenőrzési feladatait, továbbá a felkészítés területén is erre helyezte a fő hangsúlyt.  
A tárgyidőszak statisztikai adatait elemezve megállapítható, hogy a belterületi vízelvezető 
rendszerek kockázati helyszínei, valamint az ár- és belvízi események kapcsán, a műszaki 
mentésébe bevonható, gépjárművek rendelkezésre állásának ellenőrzése kapott prioritást. 

 

A rendszeres ellenőrzési tevékenység eredményeként a belterületi vízelvezető rendszerek, 
valamint véd művek karbantartására kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzatok. Az 
elmúlt időszakhoz mérve jelentős javulást sikerült elérni a lakossági riasztó eszközök 
állapotában. A működőképes berendezések aránya 93%-ra javult.  
1970 fő köteles és 178 fő nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes polgári védelmi 
szervezetbe beosztott segíti a katasztrófák elleni védekezési tevékenységet.  
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mind létszámban, mind összetételben 
a közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.  
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SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK, A 2018. ÉVBEN 
TELEPÜLÉS TŰZVÉDELMI 

SZAKTERÜLET 
IPARBIZTONSÁGI 
SZAKTERÜLET 

POLGÁRI 
VÉDELMI 
SZAKTERÜLET 

Alattyán 67 - 19 
Jánoshida 16 - 7 
Jászágó 3 - 10 
Jászalsószentgyörgy 29 8 18 
Jászapáti 63 27 19 
Jászárokszállás 48 2 14 
Jászberény 183 9 36 
Jászboldogháza 6 - 16 
Jászdózsa 14 - 21 
Jászfelsőszentgyörgy 28 - 11 
Jászfényszaru 27 9 16 
Jászjákóhalma 18 - 10 
Jászkisér 54 2 24 
Jászladány 90 - 23 
Jásztelek 15 - 10 
Pusztamonostor 6 - 10 

IX. Gyakorlatok  

A hivatásos, az önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnokságok részére 
az aktuális szabályzók és szakmai irányelvek szerint kerültek megszervezésre a gyakorlatok 
(tervezetten 18 db). Az Electrolux Lehel Kft. telephelyén tartott gyakorlatok során minden 
alkalommal a létesítményi tűzoltóparancsnokság is bevonásra került, továbbá jelentős 
számban (összesen 6 alkalommal) Jászberényi HTP és ÖTP közös gyakorlat végrehajtása is 
megszervezésre került. Az elmúlt évben a JNSZ MKI egy alkalommal szervezett ellenőrző és 
három alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot a Jászberényi HTP működési területén. 
Az ellenőrző gyakorlat a Jászberényi HTP és Jászkiséri ÖTP közös részvételével zajlott, mely 
mindkét szervezet vonatkozásában megfelelő minősítéssel zárult. A vizsgált időszakban 
jelentős számban kerültek leellenőrzésre a helyismereti foglalkozások, szituációs begyakorló 
és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok (összesen 26 alkalommal), melyek közül nem megfelelő 
végrehajtás egy alkalommal történt. Ezen gyakorlat a tapasztalatok feldolgozását követően 
megismétlésre került (Jászárokszállási ÖTP).  

X. Ügyeleti tevékenység 

A segélyhívások szinte mindegyike az országos lefedettséggel működő két ESR 112-es 
Hívásfogadó Központ valamelyikébe fut be. Ezt követően a Megyei fő és Műveletirányító 
ügyeleten keresztül érkezik az adatlap az adott tűzoltóság ügyeletére. Abban az esetben, ha a 
bejelentő közvetlenül a tűzoltóság telefonszámát tárcsázza, vagy személyesen ad jelzést, az 
ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltó indítja el a bejelentett adatok alapján az esemény rögzítését. 
Ennek a protokollnak a számítógépes programban történő végrehajtását negyedévente ún. 
tömeges eseménykezelési gyakorlat során gyakorolja az állomány. 
Alapesetben a Megyei fő és műveletirányító ügyeletről a Jászberényi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság ügyeleti számítógépére érkezik az adatlap, melynek megfelelően a 
hírközpont kezelő riasztja az adatlapon szereplő szer(eke)t. A megküldött riasztási lap 
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tartalmazza a káresettel kapcsolatos legfontosabb adatokat és a riasztott szerek megnevezését. 
Kinyomtatását követően a vonuló egység parancsnoka ezt magához veszi, majd igy kezdi meg 
a vonulást.  
Az állomány értesítésével kapcsolatos tervek, kimutatások aktualizálása folyamatos. A 2018. 
szeptember hónapban végrehajtott értesítési gyakorlaton a kiértesített állomány az előírt 
normaidőn belül beérkezett a laktanyába.  

XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése 

A működési területen lévő rendőrséggel, mentőkkel jó munkakapcsolatot ápol a Jászberényi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. A káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak 
mondható. A szervezetek képviselői az állomány képzése során több alkalommal is tartottak 
előadásokat KRESZ, illetve elsősegélynyújtás témakörökben.  

XII. Jászberényi HTP működésének tárgyi feltételei 

A Jászberényi HTP jó műszaki színvonalú, karbantartott, megbízható gépjárműállománnyal 
rendelkezik. A gépjárművek napi és heti karbantartási feladatait a gépjárművezetők hajtják 
végre. A nagyobb javításokat és műszaki vizsgáztatásokat, az azokra történő felkészítéseket a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztálya szervezi. 
A laktanyaépület az előírt felülvizsgálatokkal rendelkezik.  
Az elmúlt évben egy Rába 16 Heros Aquadux-X típusú gépjárműfecskendő és egy Iveco 
Magirus CS32 típusú létraszer beszerzésére került sor. A Jászberényi HTP tekintetében a 
Rába 16 Heros Aquadux-X típusú gépjármű-fecskendő az első szer feladatait látja el. Az 
Iveco-Magirus CS32 létraszer kezelői állományának kiképzése folyamatos volt az év végén, 
ezt követően a rendszerbe állítása megtörtént. Négy darab ügyintéző gépjárművet üzemeltet a 
parancsnokság. Egy elektromos meghajtású jármű és egy benzinüzemű jármű beszerzése 
2018-ban történt.  
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását 
követően megfelelő szinten biztosítja a hivatali munkarendben dolgozók és a készenléti 
szolgálatot teljesítők elhelyezését. A következő években az épület állagának megóvása a fő 
cél. Energetikai pályázat keretén belül tervezett 2019-ben a kazánok cseréje, valamint a 
legénységi fürdő és szociális blokk melegvíz ellátásának korszerűsítése. 
A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt rendszeresített egyéni védőfelszereléssel. A 
speciális kisgépek használatához szükséges egyedi védőfelszerelések szintén rendelkezésre 
állnak.  

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel  

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya aktív résztvevője a 
Belügyminisztérium, a BM OKF, az igazgatóságok, és a kirendeltségek által szervezett 
sportversenyeknek. Az Országos Ergométeres Bajnokság, TFA Orosháza, Megyei Labdarugó 
Bajnokság, BM OKF Lépcsőfutó Verseny sikeres résztvevői voltak az állomány tagjai. 
A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban - közcélú hirdetések, riportok, nyilatkozatok 
formájában – folyamatos a lakosság tájékoztatása az aktuális, elsősorban tűzmegelőzéssel 
kapcsolatos tudnivalókról. A közbiztonsági referensek jelentős szerepet kapnak a 
településeken élőkkel való kapcsolattartásban, mivel ők a szűkebb környezetükben 
hatékonyan tudják eljuttatni a lakosságot érintő információkat.  
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Az ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva, a "Nyitott Szertárkapuk Program" keretében a 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság továbbra is várja az iskolás és az óvodás korú 
gyermekeket. Bekapcsolódva az Országos Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba 
nagyszámú érdeklődő tett látogatást a tűzoltólaktanyában.  
A Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesületével a kapcsolat napi szintű. A Jászberényi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságról kinevezett mentor segíti az egyesület munkáját. 

XIV. A következő év feladatai 

A következő időszak kiemelt feladatai a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony, 
optimális felhasználásával az állampolgárok életének, anyagi javainak, a nemzeti vagyonnak a 
védelme, valamint a természetes és épített környezet megóvása a természeti és civilizációs 
katasztrófák következményeitől. Fenti feladatok hatékony végrehajtása érdekében cél a 
települések közbiztonsági referensei közreműködésével a lakosság folyamatos tájékoztatása, 
az önkéntesség és az önkéntes szerepvállalás fontosságának erősítése az állampolgárok 
körében. 
Az állampolgárok részéről egyre inkább tanúsított jogkövető magatartás megszilárdítása, 
továbbfejlesztése, amely következtében tovább csökkenhetne a tűz- és káresetek száma, 
illetve a helyreállításra fordított erőforrások mértéke. 
Szintén célkitűzés a parancsnok, a megbízott parancsnok-helyettes/műszaki-biztonsági tiszt 
bevonásával a továbbképzések színvonalának, hatékonyságának növelése, ezáltal az állomány 
elméleti, és gyakorlati tudásszintjének fejlesztése. 
 




















































































































































