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Tisztelt Olvasó!
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezõdés Szakmai és Területi Együttmûködés
Kollégiuma pályázatán elnyert forrást felhasználva, nagyon sok ember személyes
közremûködésével állt össze az Almanach.
Ajánlom az Ön és ismerõsei figyelmébe ezt a kiadványt, melybõl megismerheti a JászNagykun-Szolnok megyében tûz és katasztrófa kárelhárítás területén dolgozó önkéntes és
hivatásos szervezeteket. Igyekeztünk a lehetõ legpontosabb adatokat összegyûjteni. A
megye mind a 78 települését megkerestük. Kiderült, hogy 1989-ben 64 helyen volt
önkéntes tûzoltó egyesület. Ezek közül különbözõ okokból azóta nagyon sok megszûnt,
jelenleg 24 ÖTE mûködik. Hat városban mûködik hivatásos önkormányzati tûzoltóság.
Négy helyen jött létre önkéntes köztestületi tûzoltóság. Összesen 12 cégnél van mûködõ
létesítményi tûzoltóság. Nyolc-tíz speciális mentõcsoport mûködik a megyében, ezek egy
része önálló egyesületként, mások a tûzoltóságokon belül.
Az elõkészítés során örömmel tapasztaltuk, hogy minden érintett jó lehetõségként fogadta a kiadványba kerülést, ezért sokan segítették munkánkat.
A Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesület elmúlt tíz éves története nem nevezhetõ tipikusnak. Sikerült átállnunk egy új, jelentõs fejlõdést biztosító pályára. Az egyesület tagsága
megújult, kitûzött céljainkat szinte maradéktalanul elértük. Ehhez nagyon sok segítséget
kaptunk Jászkisér Önkormányzatától, a helyi lakosoktól, Jászberény Város Hivatásos
Tûzoltósága vezetõitõl, a Jászság önkéntes tûzoltó egyesületeitõl, a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõitõl, a Megyei Tûzoltók Szövetségétõl, a
Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól és külföldi barátainktól. Ezért is gondoltuk, hogy egy nagyközség civil szervezeteként, tapasztalatainkat felhasználva, a megye
egészére kiterjedõ kapcsolatok építésébe fogjunk.
Nem szerepelnek a kiadványban a biztonságunk védelmében más területeken kiemelkedõ
munkát végzõ szervezetek. A közbiztonság védelmében elismerésre méltó munkát végzõ
rendõrökkel és polgárõrökkel, a katasztrófa helyzetekben helyt álló karitatív
szervezetekkel, a mentõkkel szinte napi kapcsolatban vannak a tûzoltók. Egymás
tevékenységét kiegészítve együtt dolgozunk azért, hogy a városokban és a vidéki
kistelepüléseken egyenlõ esélye legyen mindenkinek arra, hogy ha baj van, akkor idõben
érkezzen a segítség.
Tudjuk, hogy ez ma még nem mindenhol van így, de tenni akarunk azért, hogy a kívánt
célt elérhessük. Biztosak vagyunk abban, hogy közösen, a szakmaiságot erõsítve, az
önkéntes és hivatásos szervezetek szoros együttmûködésével a célig vezetõ út rövidebb
lesz.

Balog László
ÖTE elnök Jászkisér
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászkisér
Alapítva:
1941
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.067/1989/9.
Közhasznú minõsítés:
Kiemelten közhasznú egyesület
Székhely:
5137 Jászkisér, Fõ út 7.
Posta cím:
5137 Jászkisér, Galamb u. 4.
Szertár:
5137 Jászkisér, Kiskör út 5.
Adószáma:
18831494-1-16
Számlavezetõ bank:
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69400434-10102529
Jelenlegi taglétszám:
41 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 24 fõ
Elnök:
Balog László
Telefonszám:
20/341-1218
E-mail:
baloglaci@pr.hu
Parancsnok:
Balogh Tamás
Telefonszám:
20/213-2300
Nemzetközi kapcsolatok:
Warthausen - Németország
Niederlenz -Svájc
Obersiggenthal - Svájc
Eszközök:
TLF 1219 AF MERCEDES gépjármûfecskendõ
LFG-408 MERCEDES mûszaki mentõszer
A Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesületet 1941-ben alapították helyi iparos emberek,
abból a célból, hogy védjék az itt lakók életét és vagyonát. Az egyesület azóta megszakítás
nélkül mûködik. A mûködés feltételeinek megteremtése mindig a helyi emberekre,
közösségekre hárult, nincs ez másként napjainkban sem. 1989-ben az egyesületet hivatalosan is bírósági nyilvántartásba vették, ami 1999-ben kiemelten közhasznú minõsítéssel
egészült ki.
Az 1990-es évek elején nagyon sok tûzoltó egyesület megszûnt átmenetileg a jászkiséri is
válságba került. Az egyesület korábbi tagjai közül többen meghaltak, kiöregedtek vagy
munkahelyváltozás miatt nem tudták vállalni a tevékenységet. Az önkormányzat nem
hagyta magára az egyesületet, folyamatosan biztosította a mûködéshez szükséges támogatást.
1996-tól megújult az ÖTE tevékenysége, új vezetõséget választottak és sikerült fiatalokat
bevonni a munkába. Az azóta elérte eredmények a következõk:
Az egyesületnek jelenleg 41 tagja van
Kárelhárítási, tûzoltási munkát végez 23 tag
Az önkormányzattól kapott támogatást pályázati forrásokkal igyekeznek kiegészíteni
Helyi rendezvényeken tûzmegelõzési, biztosítási feladatokat látnak el
Nagyon jó kapcsolatuk van a Jászberényi Önkormányzati Tûzoltósággal, a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Megyei Tûzoltó Szövetséggel és a környezõ
települések önkéntes tûzoltó egyesületeivel
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Élõ kapcsolatot ápolnak német és svájci tûzoltókkal.
Minden évben részt vesznek a jászsági tûzoltó versenyen, ahová a felnõttek mellett ifjúsági csapatokat is felkészítenek.
Tervszerûen készülnek a köztestületi tûzoltóság megalakítására, az ehhez szükséges
képzéseken való részvételt vállalták, az egyéb feltételek biztosítását célirányosan szorgalmazzák. 2002-ben az egyesület elkészíttette egy helyi védelmi központ tanulmánytervét,
mely a tûzoltóság mellett a rendõrség és esetleg a mentõállomás európai színvonalú elhelyezését is biztosíthatja.
Legnagyobb eredmény, hogy évek óta, éjjel-nappal igazolhatóan 15 percen belül képesek
a káresemény helyszínére érkezni, és ott szakszerûen beavatkozni. Ezzel nagymértékben
hozzájárulnak a Jászkiséren élõk biztonságának védelméhez. Tûzeseteknél és pl. 1999 és
2000-ben a belvíz és árvíz elleni védekezés során bizonyították, hogy alkalmasak az
önként vállalt feladatok eredményes végzésére.
Az egyesület tagjai közül senki nem kap anyagi juttatást, fizetést vagy tiszteletdíjat.
Veszélyes munkájukat az önzetlen segítõ szándék vezérli.
Az Önkéntes Tüzoltó Egyesület elismert közössége Jászkisérnek,
1987-ben a Nagyközségi Tanácstól, majd ismételten 2001-ben az Önkormányzat
Képviselõtestületétõl megkapták a "Jászkisér Nagyközségért Díjat".
2003-ban a Megyei Önkormányzat Képviselõ-testülete az egyesületnek adományozta a
"Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díját.
Folyamatban van a Köztestületi Tûzoltóság megalakítása, melynek kezdeményezõje az
egyesület volt. A több éves elõkészítõ munka után Jászkisér, Jászapáti és Tiszasûly önkormányzataival együttmûködve kerül erre sor.

Az egyesület tagjai svájci tûzoltókkal 2003-ban
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Tûzoltó Egyesület Abádszalók
Alapítva:
1889
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.092/1989
Székhely címe:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Posta cím:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Szertár címe:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Telefonszám:
59/ 355-513
Fax szám:
59/ 355-513
Internetes honlap:
tuzolt@dunaweb .hu
Adószáma:
19223694-1-16
Számlavezetõ bank:
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma
70100028-11000516
Jelenlegi taglétszám:
17 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 5 fõ
Elnök:
Ballgó László
Telefonszám:
59/535-118
Parancsnok:
Oláh Imre
Telefonszám:
59/355-513
Eszközök (gépjármûvek):
Az Egyesület tulajdonában nincs jármû
Az egyesület a mûködõ köztestületi tûzoltóság alapító tagja. A kárelhárítási tevékenységet tagjaink a köztestület keretei között végzik. Az egyesület fõ tevékenységi területe a
hagyományõrzés, utánpótlás nevelés, tûzmegelõzési propaganda, közösségi élet szervezése.

Az egyesület versenycsapata
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Zagyvarékas Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
1920
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.091/1989.
Közhasznú minõsítés: Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
Posta cím:
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
Szertár:
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
Telefonszám:
56/540-015
Fax szám:
56/540-020
Adószáma:
19217266-1-16
Számlavezetõ bank:
Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
70300015-10111534
Jelenlegi taglétszám:
31 fõ
Elnök:
Sztrunga László
Telefonszám:
56/491-169
Parancsnok:
Jánosi Imre
Telefonszám:
56/491-410
Eszközök:
800 l/perc kismotorfecskendõ,
Honda szivattyú, áramfejlesztõ
A Zagyvarékas Község Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1920-ban alakult. A II. Világháború
idején az egyesület minden felszerelése megsemmisült. 1947-ben szervezték újjá az
egyesületet, azóta folyamatosan mûködik. Elõdeik régen a templomtoronyban tartottak
tûzügyeletet és lovas kocsin vonultak ki.
Az egyesületnek nincs vonulásra alkalmas jármûve, ezért készenléti vonuló szolgálatot
nem lát el. A belvíz elleni védekezésben szivattyúk üzemeltetésével vettek részt, a Zagyva
gáton is dolgoztak mikor szükség volt rá.
Az egyesület csapatai részt vesznek a tûzoltó versenyeken. Férfi felnõtt csapatuk folyamatosan. Ifjúsági fiú csapatuk is volt 2003-ig, aminek újjá szervezése jelenleg folyik.
Céljuk az egyesület mûködésének fejlesztése, megfelelõ eszközök beszerzése és
tevékenységük magasabb szintre emelése.
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Mentõ és Tûzoltó Egyesület Túrkeve
Alapítva:
2004. január 08.
Bírósági bejegyzés száma: K.NY. 63209 (2003) 3
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú egyesület
Székhely címe:
5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 1-3.
Posta cím:
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 8.
Szertár címe:
5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 1-3.
Telefonszám:
06 56/ 554-430
Fax szám:
06 56/ 361-100
E-mail:
civil1158@mail.datanet.hu
Adószáma:
18837108-1-16
Számlavezetõ bank:
Kunszentmárton és vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69800126-16204131
Jelenlegi taglétszám:
18 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 4 fõ
Elnök:
Nagy Istvánné
Telefonszám:
56/361-024
Parancsnok:
Vasadi Ferenc
Telefonszám:
56/362-071
Eszközök (gépjármûvek):
RÁBA TÜ- 3
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A Túrkevei Mentõ és Tûzoltó Egyesület az 1891. május 1-jén alakult Önkéntes Tûzoltó
Egylet hagyományainak, a mai kornak megfelelõ folytatója.
A 18 fõs taglétszámból 4 fõ fizetett ügyeletes látja el a 24 órás szolgálatot, URH rádióval
felszerelt modern ügyeleti helyiségben.
RÁBA TÜ-3-as gépjármûfecskendõ, ami kissé koros (1978), fel van szerelve, HONDA
szivattyúvala vízeltávolításokhoz, csörlõvel a mûszakimentésekhez, méhészfelszereléssel,
láncfûrésszel és egyéb kárelhárításhoz használható eszközökkel.
Jászalsószentgyörgyi tûzoltók
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászágó
Alapítva:
1948
Bírósági bejegyzés száma: bejegyzése folyamatban
Székhely:
5124 Jászágó, Kókai tér 1.
Posta cím:
5124 Jászágó, Kókai tér 1.
Szertár:
5124 Jászágó, Kókai tér 1.
Telefonszám:
57/426-020
Fax szám:
57/426-170
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Bankszámla száma:
11745121-15412524
Jelenlegi taglétszám:
14 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 10 fõ
Elnök:
Bordás Tibor
Telefonszám:
57/426-150
Parancsnok:
Tõsér László
Telefonszám:
57/426-295
A Jászágói Önkéntes Tûzoltó Egyesületet 1948-ban alapították helyi emberek. Az utóbbi
években stabil létszámmal dolgozunk, az idõsebbek és fiatalok jól megértik egymást,
szívesen vesznek részt a közösség munkájában.
Csak alapfelszereléssel (1 db targonca, 1 db 800 l/perc kismotorfecskendõ, tömlõk) rendelkezünk, amely a tüzek megfékezéséhez nem minden esetben elegendõ. Vízszállító
eszköze az egyesületnek nincs, a helyi mezõgazdasági szövetkezet lajtos kocsiját vehetjük
igénybe szükség esetén.
A biztonságot erõsíti, hogy az önkormányzat 6 db nagyobb teljesítményû poroltót vásárolt
a közel múltban, melyek szakszerû kezelését az egyesület tagjai vállalták. Az aszályos
idõszakban nagy szükség van a megelõzésre, aratási idõszakban fokozott figyelmet fordítunk erre. A Jászberény Városi Hivatásos Tûzoltósággal nagyon jó kapcsolatunk van,
lehetõségeink szerint személyes közremûködéssel, pontos információkkal segítjük
munkájukat. Az önkormányzattal az egyesület kapcsolata nagyon jó, a szûkös anyagi
lehetõségek ellenére támogatja
munkánkat. Az önkormányzattól
jogilag külön válva, ezzel pályázó
képességüket is erõsítve kívánnak a
jövõben dolgozni. A helyi polgárõrökkel szoros kapcsolatot tartunk, vannak olyan tagok, akik
mind a két szervezetben aktívan
dolgoznak. Legnagyobb szükségünk egy tûzoltó gépjármûre
lenne, mert tagjaink akkor sokkal
eredményesebben tudnák önként
vállalt feladatukat végezni.
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Jászalsószentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
1927
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.060/1989
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely címe:
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 19/c.
Posta cím:
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 19/c.
Szertár címe:
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 19/c.
Telefonszám:
30/291-97-88
Adószáma:
18835522-1-16
Számlavezetõ bank:
Alsójászsági Takarékszövetkezet Jászalsószentgyörgy
Bankszámla száma
69100017-10103599
Jelenlegi taglétszám:
39 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 15 fõ
Elnök:
Törõcsik Tamás
Telefonszám:
30/23-23-892
E-mail:
jkte@freemail.hu
Parancsnok:
Ádám Kálmán
Telefonszám:
20/57-10-520
Eszközök (gépjármûvek):
Ikarusz D-526 gépjármûfecskendõ
MAGIRUS-DEUTZ FM 170 D 11 FA gépjármûfecskendõ
Mottónk: "Minden emberi törekvés célja, az élet lehetõvé tétele" - Fichte
1927-ben alakult meg községünkben, és mûködött hosszú évtizedekig a ma is létezõ
egyesület jogelõdjének számító Tûzoltó Testület. Egy 2001 évi rendkívüli közgyûlés után
újraszervezõdött és lendületet vett mûködéséhez a Jászalsószentgyörgy Község Tûzoltó
Egyesület.
Szervezetünk jelenleg 39 fõbõl áll, többségében fiatalokkal. Beavatkozásokat kb. 15 fõ
végez.Rendelkezünk egy - az Egyesület székhelyéül is szolgáló - tûzoltószertárral.
Használatunkban van egy 1965-ben gyártott IKARUSZ D-526 gépjármûfecskendõ, és egy
1974-ben gyártott MAGIRUS-DEUTZ FM 170 D 11 FA gépjármûfecskendõ.
Évente kb. 20 alkalommal vonulunk tûz-, és káresetekhez.
Tagjaink elégséges szinten vannak ellátva egyéni védõfelszerelésekkel, és tûzoltó
eszközökkel, de ezek számát és állapotát mindenképpen javítanunk szükséges.
Tagjaink rendszeresen részt vesznek képzéseken, szakmai versenyeken, és gyakorlatokon.
Értékes együttmûködési megállapodást kötöttünk a Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó
Egyesületettel, a Jászapáti Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel, és a szolnoki Életjel
Mentõcsoporttal, valamint a Községi Polgárõr Egyesülettel. Tagjai vagyunk a Magyar
Tûzoltók Szövetségének.
A környezõ településen mûködõ tûzoltó egyesületeket, egyéb civil szervezeteket példaképnek tekintjük és nem ellenfélnek. Meggyõzõdésünk, hogy eredményeket elérni csak
összefogással lehet.
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászapáti
Alapítva:
1937
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.055/1989.
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5130 Jászapáti, Damjanich u. 52.
Posta cím:
5130 Jászapáti, Damjanich u. 52.
Szertár:
5130 Jászapáti, Damjanich u. 52..
Telefonszám:
57/440-324
Fax szám:
57/440-324
Adószám:
18834820-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Számlaszám:
11745114-20004893
Jelenlegi taglétszám:
29 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 10 fõ
Elnök:
Miklós Vincze
Telefonszám:
30/263-9363
Eszközök:
CSEPEL METZ gépjármûfecskendõ
TOYOTA DINA gyorsbevatkozó gépjármû
A Jászapáti Önkéntes Tûzoltó Egyesület közel 70 éves múltra tekint vissza. Egyesületünk
jelenlegi taglétszáma 29 fõ, ebbõl tûzoltási, kárelhárító munkát végez 10 fõ. Õk éjjel és
nappal készen állnak arra, hogy riasztást követõ 10 percen belül a gépjármûfecskendõvel
megkezdjék a kivonulást.
Technikai felszereltségünk korszerû, a jármûvek megfelelõ eszközökkel vannak ellátva,
így a tûzesetek mellett víz vagy viharkárok, közúti balesetek kárelhárításában is
közremûködünk.
Mûködésünk anyagi stabilitását Jászapáti Város Önkormányzata anyagi támogatása biztosítja, a fejlesztések, eszközök felújítását pályázati forrásból teremtjük elõ.
Szertárunkban 1 fõ teljes munkaidõben foglalkozik az egyesület ügyeivel, a szertár rendben tartásával, illetve õ látja el a híradó ügyeletesi feladatot is.
Tagjaink folyamatos képzését biztosítjuk, minden vonulós tûzoltó rendelkezik 40 órás
alapfokú tûzoltó tanfolyammal, többen végeztek motorfûrész kezelõ tanfolyamot, és két
fõ jár jelenleg önkéntes parancsnoki képzésre.
Az évente megrendezésre kerülõ Jászsági Tûzoltóversenyen felnõtt férfi, nõi és ifjúsági
csapataink mindig eredményesen szerepelnek, ezt sok elsõ helyezés és jászsági csúcs is
bizonyítja.
Fontos feladatunknak tartjuk az utánpótlás nevelést, ezért igyekszünk tagjaink közé helyi
fiatalokat felvenni, illetve a tûzvédelem fontosságát tudatosítani a lakosság, elsõsorban a
gyermekek körében.
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A jászapátiak csapata

Csépai Tûzoltó és Mentõ Egyesület
Alapítva:
Közhasznú minõsítés:
Székhely:
Posta cím:
Szertár:
Parancsnok:
Telefonszám:

1901
Nem közhasznú egyesület
5475 Csépa, Béke u. HRSZ. 238.
5475 Csépa, Béke u. HRSZ. 238.
5475 Csépa, Béke u. HRSZ. 238.
Túri Ferenc
20/347-4567

Az egyesület tagjai részt vesznek a településen belüli tüzek oltásában, egyéb káreseményeknél a mûszaki mentésben.

Jászárokszállás Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
1891
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.061/1989
Kiemelten közhasznú szervezetté válásunk folyamatban van.
Székhely:
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Posta cím:
5123 Jászárokszállás, Pf.:14
Szertár:
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Telefonszám:
57/531-056
Fax:
57/531-071
Internetes honlap:
www.jaszarokszallas.hu/tuzoltosag
E-mail:
jaote@invitel.hu
Adószáma:
18831827-1-16
Bankszámla száma:
69400111-10013759
Jelenlegi taglétszám:
48 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 28 fõ
Elnök:
Banka Emánuel
Telefonszám:
30/476-1340
E-mail:
bankae@invitel.hu
Parancsnok:
Kókai Ferenc
Telefonszám:
20/962-3046
Eszközök:
IFA gépjármûfecskendõ
TOYOTA Hiace mûszaki mentõ
Lukas feszítõ-vágó, Stihl láncfûrész, Hilti kardfûrész, Bosch gyorsdaraboló, Vetter
emelõpárna, Force balta, Res-Q-Rench univerzális kulcs, Honda áramfejlesztõ, Honda
szivattyúk
A jászárokszállási önkéntes tûzoltó egyesület 1891.-ben alakult. Az elmúlt több, mint 100
évben egyesületünk alapvetõ tevékenysége nem változott.
Fõ célunk: a tûz, az ár- és belvíz, az egyéb káreseteknél, közúti baleseteknél történõ gyors
és eredményes beavatkozás, az emberi élet, az anyagi javak mentése, környezet és természetvédelem, együttmûködve a katasztrófavédelemmel, a hivatásos tûzoltósággal és a
lakossággal.
Egyesületünk munkáját önként vállalva, önzetlenül végezte és végzi jelen pillanatban is.
A technikai fejlõdés eredményeként a katasztrófavédelem, tûzoltási, mûszaki mentési
tevékenység újszerû kihívást jelentett. A megnövekedett feladatoknak, az anyagi
lehetõségek függvényében, egyesületünk is meg akart és akar felelni.
Jelenleg 1 db IFA gépjármûfecskendõ, és 1 db Toyota Hiace mûszaki mentõ megfelelõ felszereléssel áll az Egyesület rendelkezésére. Kárelhárításnál elsõdlegesen Jászárokszállás
városban kerül sor beavatkozásra. Más településekre, valamint nagyobb kiterjedésû, magasabb fokozatú riasztás esetén, a jászberényi hivatásos önkormányzati tûzoltóság riasztása
alapján vonul egységünk.
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Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászboldogháza
Alapítva:
Bírósági bejegyzés száma:
Közhasznú minõsítés:
Székhely:
Posta cím:
Szertár:
Adószáma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámla száma:
Jelenlegi taglétszám:
Elnök:
Telefonszám:
Parancsnok:
Telefonszám:
Eszközök:

1949
Pk.60.063/1989/18
Nem közhasznú egyesület
5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.
5144 Jászboldogháza, Vezér u. 43.
5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.
18838439-1-16
Alsójászsági Takarékszövetkezet Jászboldogháza
69100048-10401031
35 fõ
Szûcs Gergely
70/222-8173
Bakki József
57/460-167
CSEPEL gépjármûfecskendõ, IFA gépjármûfecskendõ

Elhatározták, hogy rövid idõn belül alkalmassá kívánnak válni arra, hogy az egyesület tagjai a település védelmére készenléti szolgálatot tudjanak ellátni. Együttmûködve
Jászberény hivatásos tûzoltóival részt fognak venni a kárelhárító munkában.

Jászárokszállás tûzoltói
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Tûzoltó Egyesület Jászfényszaru
Alapítva:
Bírósági bejegyzés száma:
Közhasznú minõsítés:
Székhely címe:
Posta cím:
Szertár címe:
Telefonszám:
Jelenlegi taglétszám:
Elnök:
Telefonszám:
Parancsnok:
Telefonszám:
Nemzetközi kapcsolatok:
Eszközök (gépjármûvek):

1929
Pk.60.065/1989
Nem közhasznú egyesület
5126 Jászfényszaru, Petõfi út 14.
5126 Jászfényszaru, Petõfi út 14.
5126 Jászfényszaru, Petõfi út 14.
57/423-800
20 fõ
Petõ Ferenc
30/324-5688
Tóth Sándor
30/974-5690
Lengyelország Zakliczyn
TÜ-2 gépjármûfecskendõ,
UAZ tehergépkocsi, utánfutó kismotorfecskendõvel.

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászladány
Alapítva:
1912
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.072/1989
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú egyesület
Székhely címe:
Jászladány, hõsök tere 6.
Posta cím:
Jászladány, Hõsök tere 6.
Szertár címe:
Jászladány, Hõsök tere 6.
Telefonszám:
57/454-001
Fax szám:
57/454-001
Jelenlegi taglétszám:
14 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 6 fõ
Elnök:
Gonda Sándor
Telefonszám:
57/454-015
Eszközök (gépjármûvek):
Mercedes Benz 2.2 Gépjármûfecskendõ
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászivány
Alapítva:
Bírósági bejegyzés száma:
Közhasznú minõsítés:
Székhely címe:
Posta cím:
Szertár cím:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail:
Jelenlegi taglétszám:
Elnök:
Telefonszám:
Parancsnok:
Telefonszám:
Eszközök (gépjármûvek):

1951
a bejegyzés folyamatban
Nem közhasznú egyesület
5135 Jászivány, Fõ út 4.
5135 Jászivány, Fõ út 4.
5135 Jászivány, Fõ út 4.
57/448-148
57/448-148
jaszivanyiote@index.hu
30 fõ
Nagy Miklós
30-742-1172
Urbán László
06-30-684-5344
Utánfutó teljes felszereléssel

Az egyesület 1951-ben alakult az akkori törvényeknek megfelelõen. Kezdetben a vonuló
képességet egy pár ló, és egy kocsifecskendõ biztosította, valamint állandó tûzfigyelõ
szolgálat mûködött. Az 1970-es évek végén ez megszûnt. Bírósági bejegyzésük jogi rendezése folyamatban van. Megfelelõ eszközök hiány miatt az egyesület ugyan nem vonuló
képes, de ettõl függetlenül minden jászsági vagy meghívásos versenyen részt vesznek. A
felnõttek mellett mindig vannak ifjúsági és gyermek csapataik is. 2006-ban Jászivány vállalta a Jászsági Tûzoltóverseny megrendezését.
Az egyesület célja, a helyi tûzvédelmi feladatok ellátása, önkéntes tagjainak szervezése,
közösségi életre való nevelése.
Megfelelõ eszközök biztosítása esetén vállalnák a kárelhárításban való közremûködést is.

17

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászjákóhalma
Alapítva:
1905
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.066/1989/4.
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5121 Jászjákóhalma, Fõ út 27.
Posta cím:
5121 Jászjákóhalma, Fõ út 27.
Szertár:
5121 Jászjákóhalma, Fõ út 70.
Telefonszám:
57/438-002
Fax szám:
57/438-001
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Bankszámla száma:
11745035-20025256
Jelenlegi taglétszám:
26 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 5 fõ
Elnök:
Hering Sándor
Telefonszám:
30/419-0517
Parancsnok:
Muhari József
Telefonszám:
57/438-025
Eszközök:
UAZ 452 víztartály nélkül
CSEPEL TÜ 1.1
A Jászjákóhalmi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet 1905-ben alapították helyi emberek, a
célja azóta a tûzvédelmi feladatok ellátása. Figyelemmel kíséri a lakóházaknál és egyéb
épületeknél a tûzvédelmi elõírások betartását. Mezõgazdasági tevékenységet végzõknél a
szálas takarmány és alomszalma tárolását. Mezõgazdasági gépek tûzvédelmi szemléjén az
egyesület képviselõje is részt vesz. Tûzkár elhárítás mellett a belvíz elleni védekezésben
is sokat dolgoztak az elmúlt években.
Tagjaiknak oktatást szerveztek, és minden évben részt vesznek a kistérségi tûzoltóversenyen.
Az elmúlt években új szertár kialakításán az egyesület tagjai jelentõs óraszámú önkéntes
munkát végeztek, ezzel pótolták a hiányzó anyagi forrást.
Az egyesület taglétszáma 26 fõ, a tagok tagdíjat fizetnek. Legfõbb bevételi forrás az éves
önkormányzati támogatás, melyet teljes egészében a mûködésre fordítanak. A lakosság is
támogatja az egyesület mûködését, ezzel is elismerik az önkéntes tûzoltók munkáját.
Jelentõs változás lesz, ha átveszik Jászberénytõl a Csepel TÜ 1.1 gépjármûfecskendõt.
Ezzel az eszközzel a Jászság jól, és a helyi védekezésben eredményesen mûködõ önkéntes
egyesületei közé kerülnek.
A száz éves hagyományokkal rendelkezõ egyesület vezetõi mindent megtesznek azért,
hogy minél több fiatalt is bevonjanak a munkába, és további szép eredményeket tudjanak
felmutatni a jövõben.
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Községi Tûzoltó Egyesület Jászszentandrás
Alapítva:
1925
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.073/1989.
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Posta cím:
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Szertár:
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Telefonszám:
57/446-006 (önkormányzat)
Jelenlegi taglétszám:
69 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 12 fõ
Elnök:
Bartók András
Telefonszám:
57/446-740
Parancsnok:
Szabó László
Telefonszám:
57/446-131
Eszközök:
1 db SKODA LIAZ vízszállító
1 db MÁVAG tgk.
A Jászszentandrás Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1925-ben alakult. Fõ
tevékenysége a tûzoltási, mûszaki mentési feladatok ellátása azóta sem változott.
Az egyesület taglétszáma a településen élõk számához képest elég magas, mintegy 70 fõ.
Különbözõ korosztályba tartozók közül a középkorúk vannak legtöbben, de idõsebb,
nyugdíjas tagjaink sem hagyták el az egyesületet.
A riasztás rádión ill. mobil telefonon történik, szükség esetén 25-30 fõ is vállal mentési
feladatot. A rendelkezésünkre álló SKODA LIAZ vízszállító gépkocsival eredményesen
segítjük a hivatásos tûzoltók munkáját is. Saját szivattyúinkat belvizes idõszakban tudjuk
használni, ami szerencsére nem túl gyakori a településen.
Anyagi lehetõségeink elég szûkösek, fõ bevételi forrás az önkormányzat támogatása. A
pályázatokon elnyert támogatásból szakmai felszereléseket vásárolunk.
A folyamatos mûködés csak jelentõs erõfeszítéssel és összefogással biztosítható.
Évente visszatérõ résztvevõi vagyunk a Jászsági Tûzoltóversenynek, melyen általában a
legtöbb csapattal veszünk részt. Ez annak köszönhetõ, hogy a tûzoltó tevékenység és az
egyesület mûködése ismert és elismert a faluban, már a legfiatalabbak körében is.
Nem csak a mennyiségre, hanem a minõségre is törekszünk, ezt sok elsõ helyezés és
korábbi nemzetközi versenyeken való részvétel lehetõségének kivívása is bizonyítja.
Több alkalommal voltunk országos versenyeken és Ausztriában is.
A kistérség hivatásos és önkéntes tûzoltóival nagyon jó, szinte baráti kapcsolatban
vagyunk, ezt a jövõben tovább szeretnénk erõsíteni.
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Kisújszállás
Alapítva:
1892
Székhely:
5310 Kisújszállás, Nyár út 2.
Posta cím:
5310 Kisújszállás, Nyár út 2.
Szertár:
5310 Kisújszállás, Nyár út 2.
Telefonszám:
59/520-620
Fax szám:
59/520-619
Internetes honlap:
www.tuzoltosag-kisujszallas.hu
E-mail:
kisujtuo@mail.datanet.hu
Adószáma:
19227382-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt. Kisújszállás
Bankszámla száma:
11745080-20001058
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 24 fõ
Parancsnok:
Gulyás László
Telefonszám:
20/389-2611
Nemzetközi kapcsolatok:
Eberschwang (Ausztria)
Hövelhof (Németország)
Szentegyháza (Románia)
Pacsér (Szlovákia)
Eszközök:
Roham TOYOTA HI-LUX
Tûzoltó Egyesületünk több mint 110 évre tekint vissza. Több alkalommal alakult újjá, és
tevékenykedett a település tûzvédelméért. Az egyesület 1997-ben Kisújszállás,
Fegyvernek, Kenderes, és Ecsegfalva településekkel megalkotta a Tûzoltó Köztestületet.
Az Egyesületre jellemzõ, hogy elsõk között volt akik átmentek a köztestületté válás rostáján. Jelenleg is szerény gazdálkodással, de folyamatos kitartással mûködik
egyesületünk.
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület Kõtelek
Alapítva:
1989
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.379/1989/17
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely címe:
5062 Kõtelek, Szabadság út 1.
Posta cím:
5062 Kõtelek, Szabadság út 1.
Szertár címe:
5062 Kõtelek, Szabadság út 1.
Adószáma:
19227519-1-16
Számlavezetõ bank:
Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámla száma:
12050002-00113459-00100004
Jelenlegi taglétszám:
25 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 8 fõ
Elnök:
Szabó János
Telefonszám:
70/387-2814
E-mail:
szaja@axelero.hu
Parancsnok:
Tóth János
Telefonszám:
56/542-042
Eszközök (gépjármûvek):
TÜ 1.1 gépjármûfecskendõ
Az egyesület most kezd újjá alakulni, szinte a nulláról indul, tehát mindennel meg kell
küzdeni.

Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Kunszentmárton
Alapítva:
1892
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.054/1989
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5440 Kunszentmárton, Munkácsi M. u. 1/a
Posta cím:
5440 Kunszentmárton, Munkácsi M. u. 1/a
Szertár:
5440 Kunszentmárton, Munkácsi M. u. 1/a
Adószáma:
19217008-1-16
Számlavezetõ bank:
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69800016-15105235
Jelenlegi taglétszám:
32 fõ
Elnök:
Lázi Béla
Telefonszám:
30/925-9174
Parancsnok:
Barna András
Telefonszám:
30/539-6362
Az egyesület 1997-tõl hagyományõrzõ egyesületté alakult, tényleges kárelhárító vagy
más tûzoltó tevékenységet nem végez. Legfõbb gond a pénzhiány, a jelenlegi feladatok
ellátásához sincs forrás.
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Községi Tûzoltó Egyesület Mesterszállás
Alapítva:
1924
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.079/1989
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú egyesület
Székhely:
5452 Mesterszállás, Szabadság út 24.
Posta cím:
5452 Mesterszállás, Dózsa Gy. út 6.
Szertár:
5452 Mesterszállás, Szabadság út 24.
Adószáma:
18834617-1-16
Számlavezetõ bank:
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69800047-15400066
Jelenlegi taglétszám:
45 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 5 fõ
Elnök:
Tóth János
Telefonszám:
30/540-5916
Parancsnok:
Varga István
Telefonszám:
30/323-4982
Eszközök:
CSEPEL 343 gépjármûfecskendõ
A Mesterszállási Tûzoltó Egyesület 1924-ben alakult Nagy Géza tanító
kezdeményezésére.
Az egyesület a II. Világháború éveit is túlélte, nem szûnt meg.
Az 1950-es években toronyõri és lovasfecskendõ szolgálatot láttak el a helyi tûzoltók.
Az 1960-as 70-es években a járási tûzoltóversenyeken rendszeresen részt vettek az
egyesület csapatai. Többször nyertek elsõ vagy második helyezést.
Az 1980-as évek végén jutott az egyesület tûzoltásra alkalmas gépjármûhöz. Saját forrásból és pályázati támogatásból vásároltak egy honvédségi CSEPEL vegyi mentesítõ gépkocsit, amelyet sok órás társadalmi munkával sikerült felújítani és tûzoltásra átalakítani.
1999-ben és 2000-ben a nagy belvizek idején a tûzoltó egyesület tagjai jelentõs segítséget
nyújtottak a községnek.
2004-ben öt fõ kisgépkezelõi
tanfolyamot végzett. A 40
órás alapfokú tûzoltó tanfolyamot 11 fõ részvételével
rendezték, akik sikeres vizsgát is tettek.
További céljaik között szerepel a tagok szakmai képzése,
eszközök korszerûsítése és a
tüzek, egyéb káresemények
felszámolásában sikeresen
együttmûködni a hivatásos
tûzoltóság tagjaival.
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Nagyiván Község Tûzoltó Egyesülete
Alapítva:
1994
Bírósági bejegyzés száma: 1132
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5363 Nagyiván, Hõsök tere 5.
Posta cím:
5363 Nagyiván, Bem apó út 27.
Szertár:
5363 Nagyiván, Hõsök tere 5.
Telefonszám:
59/415-111
Fax szám:
59/415-111
Adószáma:
18832309-1-16
Számlavezetõ bank:
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Jelenlegi taglétszám:
29 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 10 fõ
Elnök:
Lajtos István
Telefonszám:
59/415-111
Parancsnok:
Smigróczki Kálmán
Telefonszám:
59/415-372
Egyesületünk 1994-ben alakult. Fõ célja a helyi tûzmegelõzés, tûzoltási feladatok ellátása,
ár- és belvízvédelemben való részvétel, valamint a katasztrófavédelemmel való
együttmûködés.
Nagy feladatot ró ránk, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területén elhelyezkedõ Csukás
nádas, valamint a kunkápolnási mocsár területe a maga több mint 1500 ha területével
községünkhöz tartozik. Sajnos a nyári szárazság idején gyakran forduló elõ tûz ezeken a
területeken. A tûzoltási feladatok egy részét egy rossz mûszaki állapotú tûzoltó gépjármûvel oldjuk meg. Nagy segítséget jelent a hivatásos tûzoltók számára a helyi önkéntes
tûzoltók helyismerete a nehezen megközelíthetõ zsombékos, mocsaras területeken. A
HNP területe a világörökség része, ezért kiemelten fontos annak védelme.
Ugyancsak nehezíti helyzetünket, hogy ezen a területen helyezkedik el KeletMagyarország egyik legnagyobb belvízi tározója a Sároséri-Darvasi belvíztározó, amely
az árvizek megelõzése céljából vagy annak következtében feltöltésre kerül, nem kis
mértékben veszélyeztetve községünket.
A rendelkezésre álló anyagi támogatásunk minimális, melybõl fejlesztésekre nem jut
fedezet, ezért szívesen fogadunk minden segítséget.
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Pusztamonostor Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
1935
Bírósági bejegyzés száma: Pk.62.373/1998/4.
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú egyesület
Székhely:
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
Posta cím:
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
Szertár:
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
Telefonszám:
57/421-001 (Polgármesteri Hivatal)
Fax szám:
57/521-060
Adószáma:
18831236-1-16
Számlavezetõ bank:
Jászfényszaru és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69500118-10004816
Jelenlegi taglétszám:
37 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 7 fõ
Elnök:
Bognár Sándor
Telefonszám:
30/365-7857
Parancsnok:
Varga László
Telefonszám:
30/494-2851
Egyesületünk az 1935-ben alapított Tûzoltó Egylet jogutódjaként mûködik, 1998-tól mint
közhasznú egyesület.
Az egyesület szakmai programjának legfõbb eleme a tûz elleni védekezés propagálása,
katasztrófavédelmi és tûzoltási feladatok ellátása, környezetvédelem népszerûsítése, a
hivatásos tûzoltóság munkájának segítése.
Tevékenységét Önkormányzati és civil támogatással, az egyesület tagjainak önkéntes
munkájával végzi.
Nagy hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás nevelésére, ennek keretében évente indít gyermek és ifjúsági csapatokat a meghirdetett versenyekre.
Községünkben nagy hagyománya van a tûzoltó "szakmának", több olyan fital vállalta a
tûzoltó hivatást, aki korábban önkéntes tûzoltó volt, és a nyugdíjas tûzoltók is visszatérnek
egyesületünkbe.
A szakmai versenyeken elért jó eredmények alapján külföldön is jártak csapataink, éveken
keresztül szoros, baráti kapcsolatot ápoltunk egy Bécs melletti település tûzoltóival.
Az egyesület tagjai részt vesznek a település közösségi életében (nemzeti ünnepeken,
falunapon, egyéb rendezvényeken). Segítik az oktatási intézmények mûködését, jó a kapcsolatuk az önkormányzattal és a helyi gazdasági szervezetekkel, vállalkozókkal.
Az egyesület céljai között szerepel egy használt gépjármûfecskendõ megvásárlása, mellyel alaptevékenységének ellátását magasabb színvonalon végezheti.
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Rákóczifalva Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
2004.09.17.
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú egyesület
Székhely:
5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3.
Posta cím:
5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3.
Adószáma:
18838037-1-16
Számlavezetõ bank:
Takarékszövetkezet Rákóczifalva
Bankszámla száma:
69900013-11011286
Jelenlegi taglétszám:
22 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: - fõ
Elnök:
Nagy Tibor
Telefonszám:
30/415-4728
Parancsnok:
Dorkó Ferenc
Telefonszám:
70/387-2812
Az egyesület 2004. szeptember 17-én lett bejegyezve, közhasznú minõsítéssel. Az
alakuláskor megfogalmazott fõ célok:
- hagyományõrzés és társadalmi tevékenység folytatása,
- oktatások, továbbképzések szervezése,
- szoros együttmûködés az önkormányzattal és más civil szervezetekkel,
- a település tûzvédelmi helyzetének figyelemmel kísérése,
- az építési, mûszaki elõadó munkájának segítése,
Az egyesület fõ tevékenységei:
- településen belül a hivatásos tûzoltók munkájának segítése,
- rendezvények tûzoltói felügyelete,
- tûzcsap hálózat ellenõrzése a VCSM szakembereivel,
- általános iskolások tûzvédelmi felkészítése,
- Ifjúsági Napon tûzoltó bemutató szervezése.
Az egyesület tagjai között 5 fõ aktív és 3 fõ nyugdíjas tûzoltó is van, akik közül többen
felsõfokú tûzvédelmi képesítéssel, mások tûzoltó és speciális tanfolyami végzettséggel
rendelkeznek. Õk jelentõs segítséget tudnak adni a többiek képzéséhez, és a szakmai
munka szervezéséhez.
Sajnos a helyi tûzoltó munkához szükséges eszközökkel az egyesület még nem rendelkezik, ezen a területen kívánnak fejleszteni a következõ idõszakban.
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Tiszaburai Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Alapítva:
1892
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.094/1989/9.
Közhasznú minõsítés:
Nem közhasznú egyesület
Székhely:
5235 Tiszabura, Dózsa Gy. u. 90.
Posta cím:
5235 Tiszabura, Rákóczi u. 15.
Szertár:
5235 Tiszabura, Dózsa Gy. u. 90.
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Bankszámla száma:
70100042-11000262
Jelenlegi taglétszám:
19 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 4 fõ
Elnök:
Lévai Sándor
Telefonszám:
59/357-279
Parancsnok:
Juhász István
Telefonszám:
30/478-7942
Eszközök:
NISA tûzoltó gépjármû
A Tiszaburai Önkéntes Tûzoltó Egyesület 113 évvel ezelõtt, 1892-ben alakult. Az
egyesület fõ feladata a tûzmegelõzés, tûzoltás, szükség szerint katasztrófavédelemben
részvétel. Jelenlegi taglétszámuk 19 fõ, akik szabadidejükben végzik a tevékenységet.
Állandó ügyeletet nem tudnak fenntartani, riasztást mobil telefonon, a 30-478-7942 számon fogadják, de elõfordul, hogy személyesen kapnak értesítést a káreseményrõl.
Az Önkormányzat a tûzoltóautó kötelezõ biztosítását és évente a mûszaki vizsgáztatás
költségeit fedezi, más pénzbeli támogatást nem nyújt az egyesületnek.
A belvizek elleni védekezésben tudják használni azt a HONDA vízszivattyút, melyet a
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kaptak használatba.
A nehézségek ellenére igyekeznek helytállni a település védelmében.
1993-ban az egyesület megalakításának 100 éves évfordulóján térségi tûzoltóversenyt
rendeztek, melyen a helyiek mellett részt vettek Abádszalók, Kisújszállás, Kunhegyes,
Tiszaigar és Tiszafüred csapatai is.
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Térségi Tûzoltó Egyesület Törökszentmiklós
Alapítva:
2004.04.28.
Bírósági bejegyzés száma: KNY.63.304/2004/4
Közhasznú minõsítés:
Kiemelten közhasznú egyesület
Székhely címe:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a
Posta cím:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a
Szertár címe:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a
Adószáma:
18838192-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Bankszámla száma:
11745066-20019866
Jelenlegi taglétszám:
30 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 14 fõ
Elnök:
Dr. Séllei János
Telefonszám:
56/334287 06-20/8033119
Parancsnok:
Földvári István
Telefonszám:
56/445287 06-30/4387944
Eszközök (gépjármûvek):
25 éves ZUK A-15
A megyében elsõként Törökszentmiklóson alapítottak Tûzoltó Egyletet,1875-ben.
1989-ben jogutód nélkül megszûnt!
15 év után 2004-ben szerveztük újra az egyesületet. A régi felszerelésekbõl semmi nem
maradt.
A tagok szervezésén túl tehát a felszereléseket is be kell szerezni. Az önkormányzattól
használatra megkaptuk az 1896-ban épült tûzoltó mászóházat. Ennek felújításával
próbáljuk megoldani az elhelyezést (ügyelet, pihenõ, közösségi tér). A ZUK-ot a
Törökszentmiklósi Mezõgazdasági Rt-tõl kaptuk támogatásként. Jelenleg ennek a felszerelése folyik, korszerû eszközökkel. A BM pályázatán 2004-ben mind tûzoltás-mûszaki
mentési eszközök, mind a tûztorony felújítására nyertünk pénzt. A Biztonságos
Magyarországért Közalapítvány pályázatán szintén sikeresen vettünk részt.
Törökszentmiklós 23.000 fõ lakosával, 20 km távolságra Szolnoktól tûzvédelmi szempontból "fehér foltnak" számít. Az alapításnál a térségi összefogás lehetõségét is
megteremtettük. Hosszú távú célunk köztestületi tûzoltóság létrehozása. A lakosság
tájékoztatása céljából minden fontosabb eseményrõl közleményt jelentetünk meg a
médiában. A szervezetépítés buktatói mellet a támogatók megkeresésére is figyelmet
fordítunk. Bár a régi egyesületnek jogutódjai nem lehetünk, az elõdök szellemiségét
szeretnénk folytatni és munkánkkal emléküknek és tevékegységüknek is adózunk.
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága
Alapítva:
1885. 07.01.
Székhely címe:
5000 Szolnok József A. u. 14.
Laktanya címe:
5000 Szolnok József A. u. 14.
Telefonszám:
56/421-100, 56/429-851
Fax szám:
56/429-851
E-mail cím:
Tuzszolnok@chello.hu
Internetes honlap:
http://members.chello.hu/tuzszolnok
Készenléti vonuló szolgálatot lát el: 108 fõ
Parancsnok:
Pluhár András tû. Alezredes
Telefonszám:
56/429-851
Elsõdleges mûködési terület: 21 település (200.000 lakos)
Nemzetközi kapcsolatok:
Németország, Franciaország,
Olaszország, Belgium. Lengyelország
Eszközök:
4 db gépjármûfecskendõ, 2 db vízszállító gépjármû, 9 db különleges szer (emelõkosaras
gépjármû, mûszaki mentõ gépjármû, rohamcsónak, létra, habbal oltó gépjármû, mûszaki/vegyi konténerszállító gépjármû, légzõbázis)
Szolnoki Tûzoltósága története:
Szolnok Tûzoltósága 1885-ben alakult meg, a Szolnoki Önkéntes Tûzoltóság névvel, alig
50 fõvel. 1927-ben jött létre a Hivatásos Tûzoltóság és Mentõ Tûzvédelmi Feladatokat
Ellátó rendszere. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos
Tûzoltósága 1995.július 1-én keltezett Alapító Okirata szerint a Város Önkormányzati
Tûzoltósága.
Tûzoltósági szempontból a városra jellemzõ tûzveszélyes területek:
- Szolnok Város 7 magas épülettel és több mint 70 középmagas épülettel rendelkezik,
- A nagy létszámot befogadó bevásárlóközpontok
- A szórakozásra, sportolásra használt épületek
- A városban üzemeltetett veszélyes ipari létesítmények

Szolnok Város Önkormányzata 2005. május
5.-én
Csapatzászlót
adományozott Szolnok
Tûzoltósága részére.
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Kunszentmárton Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága
Alapítva:
1995
Székhely címe:
5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 19.
Laktanya címe:
5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 19.
Telefonszám:
56/461-389
Fax szám:
56/407-497
E-mail cím:
Ksztum1@axelero.hu
Internetes honlap:
http://web.axelero.hu/hivtuz
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 32 fõ
Parancsnok:
Halasi Balázs tû. alezredes
Telefonszám:
56/461-623
E-mail:
Ksztum1@axelero.hu
Illetékességi terület települései: Kunszentmárton (9500 lakos), Csépa (2000 lakos),
Szelevény (1258 lakos), Tiszasas (1300 lakos), Tiszakürt 1700 lakos), Cserkeszõlõ (2200
lakos), Nagyrév (890 lakos), Tiszainoka (490 lakos), Mesterszállás (900 lakos), Öcsöd
4100 lakos)
Eszközök:
MBRB 2000 gépjármûfecskendõ
MBRB 4000 gépjármûfecskendõ
Kunszentmárton város tûzoltósága története
1953. július 1 óta mûködik Kunszentmártonban Hivatásos Tûzoltóság, melynek vezetõje
elõször, mint a Járási Tanács mellé kirendelt tûzrendészeti szakértõ volt. Az évek múlásával újabb névváltás következett be az új név „Járási Tûzoltó- parancsnokság”. A Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság " elnevezés alatt 1995-tõl végzi a Tiszazug (13 település)
tûzvédelmével kapcsolatos feladatokat. Halasi Balázs tûzoltó alezredes 1984 óta vezeti
Kunszentmártonban a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot. Kunszentmártonban 1997.
október 31-én avatták fel az új laktanya épületet, amely 38 fõ hivatásos tûzoltó és 2 fõ
közalkalmazott számára biztosít korszerû, európai színvonalú elhelyezést, megfelelõ
munka körülményeket.
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Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
Alapítva:

1895 óta folyamatosan mûködik,
elõtte önkéntes tûzoltóságként 1877-tõl
Székhely címe:
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a. sz.
Laktanya címe:
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a. sz.
Telefonszám:
57/412-388
Fax szám:
57/407-497
E-mail cím:
jaszbereny@jasztuzolto.hu
Internetes honlap:
http://www.jasztuzolto.hu
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 48 fõ
Parancsnok:
Nagy István tû. alezredes
Telefonszám:
57/412-388
E-mail:
jaszbereny@jasztuzolto.hu
Illetékességi terület települései: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsõszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás,
Jásztelek, Pusztamonostor. Ezeken a településeken összesen több mint 100.000 ember él.
Nemzetközi kapcsolatok: Németország, Lengyelország, Románia (Erdély)
Eszközök:
1 db Mercedes Rosenbauer TLF 4000 AT gépjármûfecskendõ
1 db Mercedes Rosenbauer TLF 1000 AT gépjármûfecskendõ
1 db Csepel TÜ-11-es gépjármûfecskendõ
1 db LOHR gépjármûfecskendõ
1 db IVECO-MAGIRUS gépezetes tolólétra
1 db Opel Astra ügyintézõi gépjármû
1 db OPEL CAMPO tûzoltásvezetõi (K-teher) gépjármû
1 db csónakszállító utánfutó
Jászberény város tûzoltósága története
Az 1867-es Kiegyezés után nyílt meg a lehetõsége annak, hogy különbözõ egyletek,
testületek jöjje-nek létre. A hatalom a közhasznú szervezeteket engedte létrehozni. Így
alakultak meg a különbözõ tûzoltó és tornaegyletek. Elõször Sopronban és a
székesfõvárosban jöttek létre tûzoltóságok.
A jászberényi polgárok 1877-ben - néhány évvel ez elsõ tûzoltóságok létrejötte után hozták létre saját tûzoltó egyletüket.
2002-ben a 125 éves, 2005-ben a 110 éves évforduló ünnepségeire készülõdés során részletesen tanulmányoztam a Jászberényi Önkéntes Tûzoltó Egylet Alapszabályát.
Megállapítottam, hogy az Alapszabály elõírásai ma is többségében helytállóak. Az
alakulás idõszakában legnagyobb gondot a technikai eszközök hiánya jelentette. Ez persze folyamatosan végigkíséri a tûzoltó tevékenységet, egészen napjainkig.
El kellett azonban telnie 3 évnek, amíg ténylegesen 1895-ben az önkéntes tûzoltó egylet
fennmara-dása és párhuzamos mûködése mellett létrejött egy kis létszámú városi hivatásos tûzoltóság is. Kisebb-nagyobb megtorpanásokkal folyamatosan fejlõdött a jászberényi
tûzoltóság és ez a fejlõdés a helyi jogalkotásban is megmutatkozott.
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Kialakult a helyi tûzmegelõzés rendszere is. Ezt jelzi a különbözõ helyi szintû szabályozások és felhívások kiadása. A mentõ tûzvédelem területén egyre jobb és újabb felszerelések kerültek beszerzésre. A két világháború között már sikerült egy tûzoltó gépjármûvet is megvásárolni.
A második világháború a jászberényi tûzoltóságot is megviselte, technikai eszközeinek
jelentõs része elkerült a városból. Ugyancsak negatívan hatott, hogy a szovjet csapatok
bevonulását követõen megszûnt az önkéntes tûzoltó egyesület. Az akkori helyõrségparancsnokság továbbra is szükségesnek tartotta, hogy mûködjön tûzoltóság a városban.
Ez a tûzoltóság képezte a késõbbi állami tûzoltóság jászberényi, úgynevezett alosztályparancsokság alapjait is.
Ezt követõen a politikai változások személyi változásokat is magukkal hoztak, de
alapvetõen technikailag fejlõdött a tûzoltóság. A hazai gépjármûfecskendõ-gyártás fellendülése technikai eszközökben megújulást jelentett számunkra is.
Az elmúlt 128 évre visszatekintve sok olyan példa akadt, amikor a jászberényi tûzoltók
tûzeseteknél és különbözõ más veszélyhelyzeteknél kiemelkedõ munkát végeztek. Ilyen
volt például az 1893-as jászladányi tûzeset, melynél az akkori sajtó információi szerint a
jászberényi tûzoltók gõzfecskendõjének, „hidrofor fecskendõjének” megérkezése állította
meg azt a tüzet, amely Jászladány városát több mint egyharmadában elpusztította.
Az ötvenes évekbõl is rendelkezünk dokumentumokkal, melyek a jászberényi tûzoltók
árvízi védekezésérõl szólnak. A közelmúltban is elõfordultak nagyon jelentõs tûzesetek és
ugyancsak közremûködnünk kellett árvízi védekezésben. Több szakember véleménye
szerint az ország fennállása óta bekövetkezett legnagyobb tûzeset oltásában kellett
tevékenykednünk az Electrolux Lehel Hûtõgépgyár területén 1998-ban. A tûzesetet
követõen helyszínre érkezõ külföldi tûzvédelmi szakemberek is elismeréssel szóltak
munkánkról.
Jelenleg egy jó állapotú objektumban és egy jó összetételû, jó hozzáállású és a szükséges
képességekkel rendelkezõ csapat dolgozik. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nagyobb
részben saját munkánknak köszönhetõen Jászberény város támogatásával sikerült kialakítanunk környezetünket úgy, hogy azt szívesen megmutatjuk a hozzánk érkezõknek.
Meg kell említeni néhány fontos dolgot, amiért mi, jászberényi tûzoltók szerencsésnek
mondhatjuk magunkat és én is, mint tûzoltóparancsnok. Munkánk során folyamatosan
érezzük és élvezzük környezetünk segítõ támogatását. A jászberényi és a jászsági önkormányzatok ugyanúgy, mint a vállalkozói szféra egyöntetûen segítették és segítik
mûködésünket, gondjaink megoldását. Szakmai feletteseink is mindenben támogattak
bennünket. Ilyen környezetben sokkal könnyebb jól dolgozni és könnyebb parancsnoknak
lenni.
Szerencsére a Jászságban több jól mûködõ önkéntes tûzoltó egyesület is mûködik, akikre
lehet számítani, jól segítik a kistérség védelmét.
NAGY ISTVÁN
parancsnok
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Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tûzoltósága
Alapítva:
1924 óta folyamatosan mûködik
Székhely címe:
5300 Karcag, Madarasi út 2.
Laktanya címe:
5300 Karcag, Madarasi út 2.
Telefonszám:
59/503-111, 59/503-112, 59/311-311
Fax szám:
59/503-112
Internetes honlap:
http://web.axelero.hu/kgtpk
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 49 fõ
Parancsnok:
Lévai Kálmán tû. alezredes
Telefonszám:
59/503-111, 59/503-112, 59/311-311,
E-mail:
kgtpk@axelero.hu
Védett települések: (KSH, 2001. évi népszámlálás alapján),
Karcag (Lakónépessége: 22.738 fõ, terület nagysága:38.501 ha)
Berekfürdõ (Lakónépessége: 893 fõ, terület nagysága:218 ha)
Kunmadaras (Lakónépessége: 5.922 fõ, terület nagysága:15.364 ha)
Nemzetközi kapcsolatok:
Németország, Szerbia-Montenegro
Eszközök:
2 db Mercedes Rosenbauer TLF 4000 AT gépjármûfecskendõ
1 db Csepel Metz TLF 24/40 gépjármûfecskendõ (vízszállító)
1 db Renault Premium Bronto Skylift F42RL magasbólmentõ
1 db Mercedes Sprinter 413 CDI mûszakimentõ gépjármû
1 db Opel Vectra C 1,6 I ügyintézõi gépjármû
1 db Mazda B 2500 tûzoltásvezetõi-tûzvizsgálói gépjármû
Karcag város tûzoltósága története
Egy ránk maradt alapszabályzatból kiderül, hogy már az 1876-tól mûködött Önkéntes
Tûzoltó Egylet Karcagon, Nagykun Karcagi Önkéntes Tûzoltó Egylet néven. Ezt
követõen hosszabb-rövidebb ideig mûködtek tûzoltó egyletek. A mai, hivatásos tûzoltóság
jogelõdjének tekinthetõ az 1924-ben bejegyzésre került önkéntes tûzoltóság, melynek
több épület is otthont adott. A ma is kor-szerûnek mondható laktanya 1954 táján épült.
A tûzvédelemre való nevelést, az ifjúságnál kezdtük.1992-ben megalakult (és azóta is sikeresen mûködik) a Karcagi Diáktûzoltó Szövetség.
Illetékességi területünk több mint 50 km-es távolságig terjed ki. Hozzánk tartozik:
Berekfürdõ, Kunmadaras (ezek, mint elsõdleges mûködési körzet), Kunhegyes, Tiszaroff,
Tiszagyenda, Bán-halma, Kenderes, Kisújszállás. A lakosság iránti segítõkészségnek és az
eddigi munkánk elismeré-sének gyümölcse, hogy felszereléseink, gépjármûveink a mai
kor követelményeinek megfelelnek. 1994-ben a helyi önkormányzat és a város vállalkozóinak segítségével sikerült megvásárolnunk egy Csepel Metz típusú gépjármûfecskendõt, amely jelenleg vízszállítóként üzemel. 1997-ben lecserél-tük Lada ügyintézõ személygépkocsinkat, Volkswagen Polo Classic típusú személygépkocsira, majd azt,
2003-ban egy Opel Vectra típusúra. 1997-ben sikeresen pályáztunk egy MercedesRosenbauer TLF 4000 AT félnehéz kategóriájú gépjármûfecskendõre. 1998-ban egy
újabb, az elõ-zõhöz hasonló fecskendõvel gazdagodott gépjármûparkunk. 2000-ben egy
Mazda B 2500 típusú terepjáró gépjármûvel oldódott meg a tûzoltás vezetõi gépjármû
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hiánya. 2002 végére már teljes gépjármû parkkal büszkélkedhettünk, hiszen ez évben kaptuk meg a Mercedes Sprinter 413 CDI típusú mûszaki mentõszert, valamint a Renault
Premium-Bronto Skylift F 42 RL típusú magasból mentõszert. A gépjármûvek cseréjével
párhuzamosan intenzív fejlesztést kezdtünk légzésvédelem terén. Mára - talán egyedül az
országban - minden fecskendõnk Dräger PSS-500-as típusú légzõké-szülékkel, a hozzá
tartozó Bodyguard-dal, és mentõálarccal van felszerelve. Természetesen ezen pályázatok
elnyerésében is az önkormányzat elismerése, pozitív szemlélete és anyagi támogatása játszott nagy szerepet. 2004-ben kelt életre a „Karcag és Térsége Tûzvédelméért
Alapítvány”, mely jellegét tekintve közhasznú alapítvány, és melynek célja a Tûzoltóság
mûködési területén végzett alaptevékenység színvonalának emelése, a területen lakók
tûzbiztonságának növelése.

Karcagi tûzoltósági jármûvek

Tiszafüred Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
Alapítva:
1995
Székhely címe:
5350 Tiszafüred, Béke tér 8.
Laktanya címe:
5350 Tiszafüred, Béke tér 8.
Telefonszám:
59/510-110
Fax szám:
59/510-119
E-mail cím:
tftu1635@axelero.hu
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 36 fõ
Parancsnok:
Kelemen Sándor tû. alezredes
Telefonszám:
59/510-117
Ellátási terület: Nagyiván (1.265 lakos), Poroszló (3.177 lakos), Sarud (1.380 lakos),
Tiszaigar (998 lakos), Tiszafüred (12.629 lakos), Tiszaörs (1.488 lakos), Tiszaszõlõs
(1.846 lakos), Tiszaszentimre (2.453 lakos), Újlõrinczfalva (759 lakos)
Eszközök:
2 db gépjármûfecskendõ
1 db mûszki mentõ gépjármû
1 db mentõhajó
2 db személygépkocsi
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Mezõtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
Alapítva:
1886
Székhely címe:
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 2.
Laktanya címe:
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 2.
Telefonszám:
56/550-565
Fax szám:
56/350-991
Készenléti vonuló szolgálatot lát el: 36 fõ
Parancsnok:
Liszkai Zoltán tû. alezredes
Telefonszám:
56/350-449
Illetékességi terület: Mezõtúr (19.299 lakos), Túrkeve (10.177 lakos), Kétpó (795 lakos),
Kuncsorba (776 lakos), Mezõhék (411 lakos)
Eszközök:
MBRB 2000 gépjármûfecskendõ
TÜ-4 RÁBA vízszállító gépjármû
IFA P 1500 N2 Porral oltó gépjármû
YAMAHA 430 S Mentõ kishajó
Mezõtúr város tûzoltóságának története, mai tevékenysége
1885. június 17-én Törzsök Ádám - volt budapesti önkéntes tûzoltó - kezdeményezésére
önkéntes tûzoltó egylet alakult. Az alapszabályokat elfogadás után, megerõsítés végett a
belügyminiszternek felterjesztették.
Az alapszabály tervezet az egylet célját így jelöli:
"Mezõtúr város területén bárhol és bármikor kiütendõ tûzvész esetében, a vész helyén haladék nélkül megjelenve, minden ingó és ingatlan vagyont, emberéletet felebaráti szeretetbõl, jutalomra való igény nélkül, a tûzvésztõl megóvni, illetõleg megmenteni."
A felterjesztett alapszabályt 1886. január 14-én a belügyminiszteri államtitkár
megerõsítette, azaz jóváhagyta. Hivatalosan e dátum az alakulás napja.
A tûzoltó egylet évrõl évre fejlõdött mind felszerelésében, mind a mentõ tûzvédelem
ellátásában.
1927-ben a városi tanács elhatározta, hogy új tûzoltólaktanyát építenek. Az épületet 1929.
október 20-án adták át. Az akkori idõkben kevés tûzoltóságnak volt ehhez hasonló elhelyezése. Igaz bõvítve, de ma is eredeti rendeltetésének megfelelõen használjuk. Mezõtúr
fõterének, a Kossuth térnek ÉK-i sarkán áll, a Városháza szomszédságában.
Tûzoltóink létszáma 1947-ben kilenc fõ volt. E néhány ember látta el a mentési feladatokat is. 1948-ban államosították a mezõtúri tûzoltóságot is, így tûzoltó alosztállyá alakult.
1972-ben az állami tûzoltóság területei szervei tanácsi irányítás alá kerültek. Ettõl az
idõtõl fogva az általános felügyeletet, irányítást a tanács igazgatási feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, a szakmai ágazati irányítást a belügyminiszter végezte.
1976-ban az állami tûzoltóság szolgálatszervezése megváltozott. Megszûnt a 24/24 órás
váltásos szolgálat, helyette a 24/48 órás szolgálati rendszert vezették be.
1991. évtõl, az önkormányzati hatásköri törvény értelmében a tûzoltóság területi szervei
a helyi önkormányzatok szervévé váltak. 1995-ben megtörtént a gazdálkodás, a szerek és
felszerelések önkormányzati tulajdonba adása, azóta önkormányzati intézményként
mûködünk. A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
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évi XXXI. törvény a tûzoltóság épületét is ismételten az eredeti tulajdonos, a helyi önkormányzat tulajdonába adta.
Parancsnokságunk szerállománya megfelel a mûködési terület tûzvédelmi sajátosságainak, bár terepjáró gépjármûfecskendõvel jelenleg nem rendelkezünk. Az elsõ
vonulószer az 1997-ben pályázat útján kapott Mercedes Rosenbauer TLF 2000 gépjármûfecskendõ, amely mellett TÛ 4-es habbaloltóból átalakított vízszállító jármû és egy
IFA P-1500 N2 típusú porraloltó gépjármû áll a szertárakban készenlétben. Tartalékunk
egy IFA gépjármûfecskendõ. Laktanyánk az 1993-ig befejezõdött bõvítésekkel és
felújítással ma is megfelel a kor követelményeinek.
A személyi állomány létszáma 1995-ben csökkent. Ma I-es kategóriájú parancsnokságként 45 fõs létszámmal mûködünk. Ebbõl 9 fõ a törzs állománya, akik 8 órás
munkaidõben dolgoznak, 36 fõ pedig 24/48 órás rendben, három váltásban látja el a
készenléti szolgálatot. A tûzoltóparancsnok Liszkai Zoltán tû. alezredes, alárendeltségében Ballók László tû. alezredes, parancsnokhelyettes a tûzmegelõzési osztályt, Ádám
Tibor tû. százados pedig a tûzoltási és mentési osztályt vezeti.
Az intézmény illetékességi területe: Mezõtúr, Túrkeve, Mesterszállás, Mezõhék, Kétpó,
Kuncsorba, Örményes közigazgatási területe. Ezen a területen végzünk hatósági és szakhatósági munkát.
Mûködési területünk Mesterszállás és Örményes kivételével az elõbb felsorolt városok és
községek területe, ahol elsõdlegesen a mi feladatunk ellátni a keletkezett tüzek oltását és
a mûszaki mentést.
Tûzoltó laktanya madártávlatból
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Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság Abádszalók
Alapítva:
1997
Bírósági bejegyzés száma: 1451
Közhasznú minõsítés:
Közhasznú
Székhely címe:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Posta cím:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Szertár címe:
5241 Abádszalók, Deák F út 8
Telefonszám:
59/355-513
Fax szám:
59/355-513
E-mail :
tuzolt@dunaweb.hu
Adószáma:
18830084-1-16
Számlavezetõ bank:
Tiszafûred és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma
70100028-11001902
Jelenlegi taglétszám:
14 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 7fõ
Elnök:
Ballagó László
Telefonszám:
59/535-118
Parancsnok:
Oláh Imre
Telefonszám:
59/355-513
Ellátási terület: Abádszalók (4.896 lakos), Kisköre (3.186 lakos), Tiszabura (2.918
lakos), Tiszaderzs (1.364 lakos)
Eszközök (gépjármûvek):
Steyr RB 4000 gépjármûfecskendõ,
Mercedes Metz 2400 gépjármûfecskendõ,
Ford Tranzit mikrobusz,
YUKON-M-M90 mentõhajó
Abádszalóki önkéntes tûzoltóság bemutatása:
A vonulási számok 5 évre visszatekintve évente 83-185 között volt.
Kiemeltebb események:
Tiszai ciánszennyezõdés következményeinek felszámolása.
Tiszai árvízvédekezés Tiszaburánál 2000-2001
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei árvízi védekezésben való részvétel a Tiszán
Vásárosnaymény -Gergelyugornya, Túr- folyó gátszakadásánál Sonkád település
védelme 2002. Az egyéb tûzoltás, mûszaki mentési feladatok a szokásos, rutin feladatok
közzé számítanak.
Eredmények:A szakmai felkészültségben és eszközállományban a fejlõdés folyamatos,
utóbbi elsõsorban pályázatokon keresztül.
Az elhelyezési körülmények javításában a fejlõdési út megtalálása rendkívül nehéz,
ugyanis jelenleg a tárgykörben nincs pályázási lehetõség.
A búvár és vízi mentõ szakszolgálat a köztestület integrált szakalegysége. Vannak benne
önkéntesek is.
Rájuk fontos feladat hárul, mivel jelenleg nincs információ arról, hogy a térségben más
tûzoltóság rendelkezne hasonló egységgel.
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Városi Önkéntes Önkormányzati Tûzoltóság Köztestülete
Kisújszállás
Alapítva:
1997
Székhelye:
5310 Kisújszállás, Nyár út 2.
Laktanya:
5310 Kisújszállás, Nyár út 2.
Telefonszám:
59-520-620
Fax szám:
59-520-619
E-mail cím:
kisujtuo@mail.datanet.hu
Internetes honlap:
www.tuzoltosag-kisujszallas.hu
Adószám:
18832127-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Rt. Kisújszállás
Számlaszám:
11745080-20007391
Készenléti vonuló szolgálatot lát el: 20 fõ
Parancsnok:
Gulyás László
Telefonszám:
20/389-2611
Ellátási terület:
Kisújszállás (12.000 lakos), Fegyvernek (7.100 lakos),
Kenderes (5.200 lakos), Bánhalma (1.200 lakos),
Örményes (1.300 lakos), Ecsegfalva (1.600 lakos)
Nemzetközi kapcsolatok:
Ausztria - Eberschwang, Németország - Hövelhof,
Románia - Szentegyháza, Szlovákia - Pacsér,
Lengyelország - Wilamowice
Eszközök:
Mercedes Metz TLF-16 gépjármûfecskendõ
IFA TLF-16 gépjármûfecskendõ
Mercedes 602 KA mûszaki mentõ gépjármû
Mercedes VITO mikrobusz
Kisújszállási Önkéntes Önkormányzati Tûzoltóság bemutatása
A Városi Önkéntes Önkormányzati Tûzoltóság Köztestületét 1997-ben hozta létre a
Kisújszállási Önkéntes Tûzoltó Egyesület, valamint Kisújszállás, Fegyvernek, Kenderes,
Ecsegfalva Önkormányzata. 2002-ben csatlakozott Örményes település a Köztestülethez.
Így közel 30 000 ember tûzvédelméért felel ez a lelkes kis csapat. Jelenleg 10 fõ fõállású
és 10 fõ önkéntes tûzoltóval valamint egy több mint 18 éves átlagéletkorú gépjármûparkkal látjuk el feladatainkat. Két darab tartályos gépjármûfecskendõ, egy roham szer
magasnyomású oltóberendezéssel, egy mûszaki mentõ szer és egy ügyintézõ gépjármû
tartozik a jármûparkba.
Tûzoltóságunk naprakész és ütõképes csapattal rendelkezik. Mi sem jellemzõbb erre, mint
az, hogy a Szajoli vasúti balesetnél, valamint a Szolnoki Hetényi Géza kórház tüzénél is
számítottak önkénteseink segítségére. (más önkéntes tûzoltóság nem dolgozott egyik
káresetnél sem)
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Köztestületi Önkéntes Tûzoltóság Kunhegyes
Alapítva:
1997
Székhely címe:
5340 Kunhegyes, Ady E. u. 30.
Laktanya címe:
5340 Kunhegyes, Ady E. u. 30.
Telefonszám:
59/326-337
Fax szám:
59/326-337
E-mail cím:
fire-kunhegyes@freemail.hu
Adószám:
18832237-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Számlaszám:
11745145-20005210
Készenléti vonuló szolgálatot lát el: 8 fõ
Parancsnok:
Molnár Zoltán
Telefonszám:
59/326-337
Ellátási terület:
Kunhegyes (8.817 lakos), Tiszagyenda (1.137 lakos),
Tiszaroff (1.971 lakos), Tiszabõ 2.212 lakos),
Tomajmonostora (798 lakos)
Eszközök:
IFA gépjármûfecskendõ
GAZ 66-40 gépjármûfecskendõ
Opel személygépkocsi
A kunhegyesi tûzoltó egyesület 1885-ben alakult meg, 1997-ben Köztestületi tûzoltósággá alakult, ettõl az idõponttól kezdve 5 település tûzoltási mûszaki mentési és kárelhárítási
feladatait látja el.
Nyolc fizetett fõállású tûzoltó látja el a szolgálatot, valamint hétköznapi munkánkban
önkéntes segítõ társak is részt vesznek.
Tûzoltóságunk 1993-ban saját erõbõl és BM pályázaton nyert pénzösszegbõl épített egy
180 m2 alapterületû laktanyát melyben két tûzoltógépjármû szerállás, egy személy gépkocsi garázs, vizes blokk, konyha, étkezõ valamint ügyeleti helyiség található. 2002.
július 1.-én megtörtént a laktanya emeletének mûszaki átadása. Az emeleti részen
kialakításra került: iroda, legénységi pihenõ, vizes blokk, vendégszoba és oktatóterem.
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Köztestületi Önkéntes Tûzoltóság Tiszaföldvár
Alapítva:

1891 Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
1996 Köztestületi Tûzoltóság
Székhely címe:
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy u. 2.
Laktanya címe:
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy u.2.
Telefonszám:
56/470 081
Fax szám:
56/470-081
E-mail cím:
tftuosag@tftuosag.axelero.net
Internetes honlap:
www.tuzoltosag-tfoldvar.fw.hu
Adószám:
18832378-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank Rt.
Számlaszám:
11745176-20006280
Parancsnok:
Oravecz Pál
Telefonszám:
70/453-3230
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 14 fõ
Ellátási terület:
Tiszaföldvár (12.035 lakos), Cibakháza (4.545 lakos),
Martfû (7.393 lakos), Kengyel (3.989 lakos),
Rákócziújfalu 2.098 lakos)
Nemzetközi kapcsolatok:
Németország - Gräfenberg testvérváros
Eszközök:
IFA W50 TLF gépjármûfecskendõ
RÁBA TÛ 3 gépjûrmûfecskendõ
Tiszaföldvári Önkéntes Köztestületi Tûzoltóság története:
Az Önkéntes Tûzoltóság (Köztestület) Tiszaföldvár1996.-óta látja el a térség tûzvédelmi,
tûzmegelõzési feladatait. A mûködési terület lakosainak száma 30 060 fõ. Az állomány létszáma 14 fõ, ebbõl 4 fõ tényleges önkéntes tûzoltó. A tûzoltóság kárelhárítási, tûzoltási és
mûszaki mentési feladatai mellett , kiemelt hangsúlyt fektet a tûzvédelmi ismeretek
megismertetésére, elsõsorban a fiatalok körében.

A kisujszállási köztestület jármûve
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Létesítményi Tûzoltóságok adatai
APRÍTÓGÉPGYÁR RT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5100 Jászberény, Sportpálya u. 1. Pf: 65
57/504-100
57/504-104
kollár@aprító.hu
Sass Illés
30/417-0741
17 fõ

ELEKTROLUX LEHEL KFT.
Alapítva:
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:
Eszközök:

1952
5100 Jászberény, Fémnyomó út 1.
57/415-999
57/415-803
gabor.lenart@elektrolux.hu
Lénárt Gábor
30/985-9219
15 fõ
ZSUK kisteherautó

SAMSUNG RT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
57/522-200
57/522-300
miklos.harnos@samsung.com
Harnos Miklós
30/935-3947
18 fõ

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ KARCAG
Alapítva:
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

1998
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
59-507-105
59-312-103
halasi@t-email.hu
Halasi András
30-245-8000
12 fõ
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BUNGE RT. MARTFÛ
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5435 Martfû, Szolnoki út 201.
56/581-161
56/581-180
zoltan.huszar@bunge.com
Huszár Zoltán
30/606-3011
39 fõ

TISZA CIPÕGYÁRTÓ KFT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
Parancsnok:
Tûzoltók létszáma:

5435 Martfû, Lenin út 1.
56/450-969
56/450-958
Csató Ferenc
8 fõ

LEGERO HUNGARIA KFT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Parancsnok:
Tûzoltók létszáma:

5435 Martfû, Lenin út 1.
56/580-112
Csató Ferenc
24 fõ

SHOE FASHION GRUP KFT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
Parancsnok:
Tûzoltók létszáma:

5435 Martfû, Lenin út 1.
56/580-210
56/580-224
Csató Ferenc
16 fõ

ÁTI-DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI RT.
Alapítva:
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

2004
5081 Szajol, Külterület
56/446-888
56/599-349
kecse.sandor@atidepo.hu
Lajkó György
30/324-3215
13 fõ
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MOL RT. SZAJOL BÁZISTELEP
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5002 Szolnok, Pf. 12.
56/446-500,
56/446-233
BVonos@MOL.hu
Kurgyis János
20/490-2310
21 fõ

MONDI BUSINESS PAPER HUNGARY KFT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5000 Szolnok, Tószegi út 2.
56/501-185
56/501-207
istvan.kovacs@mondibp.com
Ónodi Sándor
30/963-8149
8 fõ

TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ RT.
Székhely posta címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Parancsnok:
Parancsnok telefonszáma:
Tûzoltók létszáma:

5001 Szolnok, Téglagyári út 13.
56/511-310, 423-912
56/511-330
titkarsag@tiszacoop.hu
Takács Lajos
70/339-6387
31 fõ

Az ELEKTROLUX Kft. csapata
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ÉLETJEL Mentõcsoport Szolnok
Alapítva:
1994
Bírósági bejegyzés száma: PK. 61/736/1995
Közhasznú minõsítés:
Kiemelten közhasznú egyesület
Székhely címe:
5000 Szolnok, Fúró u. 5.
Posta cím:
5000 Szolnok, Fúró u. 5.
Szertár címe:
5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 24. fszt. 6.
Telefonszám:
20/9770-937, 30/2296-898
Fax szám:
56/491-697
Internetes honlap:
http://eletjel.eblap.hu
Adószáma:
18824357-1-16
Számlavezetõ bank:
OTP Bank
Bankszámla száma:
11745011-20089632
Jelenlegi taglétszám:
13fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el:7fõ
Elnök:
Juhász József
Telefonszám:
20/9770-937
E-mail:
specmen@freemail.hu
Parancsnok:
Turi László
Telefonszám:
30/2296-898
Nemzetközi kapcsolatok:
SALVAMONT Bihari Hegyimentõk (Románia),
Ulm-i Mentõkutyás Csoport (Németország)
Eszközök (gépjármûvek):
Land Rover Discovery (terepjáró), Opel Astra Caravan
(parancsnoki autó) Mercedes 124 (búvár szer /felújítás alatt/), 4 kutatókutya, 2 komplett
búvárfelszerelés, Yamaha 380F motorcsónak, víz alatti kamera, halradar, alpinfelszerelés,
2 db vákuum matrac, 220v-os aggregátor, 6db GPS,
Az ÉLETJEL Mentõcsoport 1994. december 05-én alakult, a cégbíróságon 1196.
sorszámmal bejegyzett, kiemelkedõen közhasznú szervezet, melynek alapszabálya szerinti célja: "mentési feladatok önkéntes vállalásával, speciálisan képzett kutyákkal, illetve
személyekkel hatékonyan közremûködni a lakosság mentésében elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint békeidõszakban is, személyek eltûnése esetén." Feladatunkat TÉRÍTÉSMENTESEN látjuk el!

A födrengés
áldozatainak mentése
2003. Algéria
43

Készenléti Mentõkutyás Egység Szolnok
Alapítva:
Közhasznú minõsítés:
Székhely címe:
Telefonszám:
Fax szám:
Internetes honlap:
E-mail:
Adószáma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámla száma:
Elnök:
Telefonszám:

1998.12.14.
Kiemelten közhasznú egyesület
5000 Szolnok, Tulipán út 14.
56/414-968, 30-278-1048
56/414-968
www.mentokutya.hu
info@mentokutya.hu
18831377-1-16
OTP Bank Rt.
11745004-20073651
László Istvánné
30/278-1048

Egyesületünk - mely 1998. december 14.-én alakult, mint kiemelten közhasznú szervezet
- feladatául tûzte ki emberi életek mentését természeti és más katasztrófák esetén, eltûnt
személyek, elkóborolt gyermekek, illetve rom által betemetett, lavina által elsodort
emberek felkutatását, mentését.
Szervezetünk közérdekû feladatokat lát el, karitatív tevékenységet folytat az ország
területén belül, és - felkérésre - külföldön egyaránt. Ezen feladatok legtöbbike kárelhárítás, mentõ- és kutatófeladatok ellátása mentõkutyákkal. Az ország egész területén tartunk kutyás egységeket készenlétben, képezzük õket, hogy feladatukat minél eredményesebben tudják ellátni. A mentésekben, kutatásokban speciálisan képzett romkutató,
nyomkövetõ, illetve lavinavizsgával rendelkezõ mentõkutyáinkkal veszünk részt.
Ezen tevékenységek mellett fontosnak és szükségesnek tartjuk munkánk és
tevékenységünk megismertetését, ennek érdekében részt veszünk rendezvényeken, bemutatókon.
Ezt a karitatív tevékenységet a tagok önerõbõl, szabadságuk terhére, ellenszolgáltatás
nélkül végzik, ezért minden támogatást szívesen fogadnak!

Magyarországi Mentõcsoportok Szövetsége
Alapítva:
Székhely:
Elnök:
Telefonszám:

2004
5440 Kunszentmárton, Rákóczi F. u. 19.
dr. Cziva Oszkár
1/459-2450

A Szövetség fõ tevékenysége az érdekvédelem és szakmai felügyelet biztosítása.
Tagszervezetei útján részvétel önkéntes tûzoltásban, mûszaki mentésben.
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Magyar Vöröskereszt Központi Rendeltetésû Mentõegység
Szolnok
Alapítva:
Székhely címe:
Telephely:
Posta cím:
Telefonszám:
Taglétszám:
Vezetõség:

2002
Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága
1051 Budapest, Arany János út 31.
Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete
5000 Szolnok, Mária út 38.
5000 Szolnok, Mária út 38.
30/278-1059
25 fõ
Erdélyi Tibor csapatvezetõ
Szekeres László csapatvezetõ h.
Rozmis Csaba csapatvezetõ h.

A csapat 2002. októberében, a Magyar Vöröskereszt szervezetén belül, önkéntesek és a
Magyar Vöröskereszt összefogásával alakult azzal a céllal, hogy szükség esetén részt
vegyen az emberi életek és anyagi rendkívüli körülmények között történõ mentésében,
rászorulók ellátásában.
A csapat szakmai összetétele és felszereltsége alapján többrétûen alkalmazható a
katasztrófa-mentés területén /pl.: közlekedési balesetek , viharkárok, árvízi mentés,
épület omlás/ határainkon belüli és határainkon túli segítségnyújtásban.
Megalakulásunkkal szinte egy idõben a Magyar Vöröskereszt vezetõségének döntése
alapján megvalósult, egy a maga nemében egyedülálló katasztrófa segély-raktár létrehozása Szajolban, melyek kezelése is csapatunk feladata.
III. számú regionális katasztrófasegély-raktár készletére jellemzõ adatok:
400 fõ elhelyezésére alkalmas sátor és fektetõ anyag,
ugyanennyi fõ ellátására 3 napi tartós élelmiszer,
étkeztetéshez szükséges eszközök,
higiénés csomagok 400 fõ részére
Itt történik az esetleges árvízvédekezéshez szükséges több ezer zsák tárolása is.
Gépjármûparkunk:
Mitsubishi L 300 4 WD 2,5 TD :
Megkülönböztetõ jelzéssel, 2,7 tonna teherbírású elektromos csörlõvel felszerelt
terepjáró gépkocsi. A jármûben mûszaki-mentõ és elsõsegélynyújtó felszerelés található.
Toyota Hilux 2,8 D :
Ebben a gépkocsiba az egészségügyi ellátáshoz szükséges felszerelések kerültek málházásra.
Mentõeszközeink vannak közúti balesetekbõl, mélybõl és vízbõl való mentéshez.
Egészségügyi felszereléseinkkel a helyszínen el tudjuk látni a sérülteket, a legalapvetõbb
vizsgálatokhoz, szállításhoz rendelkezünk a szükséges eszközökkel.
Biztosítani tudjuk a kárhely megvilágítását, híradó eszközeinkkel kapcsolatot tudunk tartani más egységekkel is.
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Mentõkutyás Egyesület Jászberény
Alapítva:
2001. április 27.
Bírósági bejegyzés száma: Pk.62.785/2001/14.
Közhasznú minõsítés:
Kiemelten közhasznú egyesület
Székhely címe:
5100 Jászberény, Göncöl u. 26/a.
Posta cím:
5100 Jászberény, Göncöl u. 26/a.
Telefonszám:
57/403-386, 30/9820-504
Fax szám:
57/403-386
Internetes honlap:
www.interj.hu/rescue
Adószáma:
18834686-1-16
Számlavezetõ bank:
Jászfényszaru és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma:
69500132-11311809
Jelenlegi taglétszám:
21 fõ
Készenléti, vonuló szolgálatot lát el: 6 fõ + 5 nemzetközi mentõkutya vizsgával
rendelkezõ személykeresõ-kutya.
Elnök:
Szabó Gábor
Telefonszám:
30/9820-504
E-mail:
mke@vnet.hu
Nemzetközi kapcsolatok:
Tagjai vagyunk a Nemzetközi Mentõkutyás Szervezetnek (IRO)
Szoros együttmûködésben dolgozunk Németország, Ausztria, Szlovákia,
Csehország, Szlovénia, Franciaország, Dánia mentõkutyás egyesületeivel.
Eszközök (gépjármûvek):
Fiat Scudo 9 személyes személyautó,
Wt-Metal Thermo 4 férõhelyes kutyaszállító utánfutó,
2 db. 2 férõhelyes, 2 db. 1 férõhelyes kutyaszállító boksz,
GPS,
Éjjellátó,
Világító eszközök,
Rescue Bag (elsõsegélynyújtó-felszerelés)
Egyesületünkrõl röviden
1994-ben 15 éves kutyakiképzõi múlttal a hátam mögött a szajoli vonatszerencsétlenség
példáján okulva elhatároztam, hogy kiképzõ társaim bevonásával olyan kutyákat fogunk
kiképezni, amelyek képesek az ilyen és hasonló esetekben szaglásuk és speciális képzésük
eredményeképpen embereket felkutatni, és jelezni hollétüket.
A tevékenység szükségességét és civil szervezetként történõ mûködtetését az indokolta,
hogy sem a katasztrófavédelem, sem a rendõrség nem rendelkezett személyfelkutatásra
képzett kutyákkal, mivel képzésük és tréningben tartásuk - nem túl gyakori alkalmazásukhoz képest -rendkívül munka és költségigényes. Ugyanakkor bizonyos veszélyhelyzeteknél kitûnõ segítséget tudnak nyújtani romok alá rekedt személyek felkutatásában,
vagy nagy kiterjedésû növényzettel egyéb tereptárgyakkal fedett területek átvizsgálásában.
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Az elsõ néhány évben a Magyar Katasztrófakutyás Egyesület helyi csoportjaként
mûködtünk, aztán 2001-ben önálló egyesületet hoztunk létre, melyet a Bíróság
kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetként vett nyilvántartásba. Egyesületünk fõ
célja: hatékonyan dolgozni képes keresõkutyák felkészítése, tréningben tartása, vaamint
eltûnési ügyek és katasztrófák esetén a mentés keresõkutyákkal történõ elõsegítése,
gyorsítása. Együttmûködéseket kötöttünk a Katasztrófavédelem Fõvárosi és Megyei
Igazgatóságaival, valamint a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, és azóta rendszeresen
kapunk riasztásokat leggyakrabban eltûnési ügyek kapcsán, ritkább esetben nemzetközi
segítségnyújtást igénylõ katasztrófák esetén. Több, mint 60 már azoknak a családoknak a
száma, amelyeknek segítettünk felkutatni eltûntnek hitt hozzátartozóját.
Évente vizsgáztatjuk kutyáinkat a Nemzetközi Mentõkutyás Szervezet bírói elõtt, és részt
veszünk minden olyan mentõkutyás rendezvényen, ahol tapasztalatot cserélhetünk és
összemérhetjük tudásunkat a világ más tájain élõ mentõkutya-kiképzõkkel. A Magyar
mentõkutyák közül eddig még csak jászberényi kutya tudott felkerülni a világbajnoki
dobogóra.
Szabó Gábor
A Magyar Vöröskereszt Központi Rendeltetésû Mentõegysége Szolnokon
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BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Székhely címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail:
Internetes

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
1/469-4100
1/469-4169
bmokf@katasztrofavedelem.hu
honlap: www.katasztrofavedelem.hu

Egy rövid részlet az internetes honlap lakossági tájékoztatás honlap részrõl, ahol a
különbözõ katasztrófák, vészhelyzetek esetén követendõ magatartásról olvashatunk
hasznos információkat:
A hazánkban elõforduló katasztrófák
Hazánk "katasztrófa-múltját" tanulmányozva a régmúlt századokra visszatekintve két
alapvetõ katasztrófával találkozunk, az árvízzel és a földrengéssel, elvétve találkoztunk az
aszály említésével. Legújabb kori történelmünk során a társadalmi és technikai fejlõdés
következményeként a bekövetkezhetõ katasztrófák sora lényegesen megszaporodott. Ezek
a katasztrófák bekövetkezhetnek hazánk területén, de más országokban is, kártékony hatásuk átterjedhet hozzánk is. Ilyenek lehetnek: nukleáris baleset, víz-, levegõ-szennyezés,
migráció, bûnözés, árvíz, járványok. Mint lehetséges katasztrófával azonban számolni
kell még: a szélviharral, tûzvésszel, felhõszakadással, jégesõvel, járványokkal, veszélyes
anyagok kiáramlásával, közlekedési balesettel, robbantásokkal.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
Székhely címe:
Postacím:
Telefonszám:
E-mail:
Internetes honlap:

1124 Budapest, Németvölgyi út 41.2ép.112.
1539 Budapest, Pf. 640
1/441-1353
b-m-k@axelero.hu
www.b-m-k.hu

A Magyar Köztársaság Kormánya 1070/2001. (VII. 10.) számú határozatával megszüntette az Országos Közbiztonsági és Bûnmegelõzési Közalapítványt és ezzel egyidejûleg
annak jogutódjaként létrehozta a Biztonságos Magyarországért Közalapítványt.
A Közalapítvány Alapító Okirata szerint a Közalapítvány célja: közremûködni a közbiztonság megszilárdításában, javításában, a bûncselekmények, a katasztrófák és veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, az ellenük való eredményes védekezésben,
következményeik felszámolásában, valamint a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítését szolgáló állami közfeladatok ellátásában.
Az érdeklõdõk a Közalapítvány internetes honlapján találják meg az aktuális pályázatokat, melyekkel a fenti célok megvalósítását támogatják.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tûzvédelmének
Korszerûsítéséért Alapítvány
Alapítva:
Székhely címe:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Kuratórium titkára:
Telefonszám:

1992. 06. 29.
5000 Szolnok, József Attila út 14.
56/516-231
56/511-410
peter.toldi@katved.hu
19223340-1-16
11745011-20064048
Toldi Péter tû. fõhadnagy
56/516-231, 70/3308906

Az Alapítvány alapvetõ célkitûzései mellett - melyek a tûzoltói hivatás minél magasabb
színvonalon történõ mûvelése, megbecsülése - nagy hangsúlyt fektet a tûzoltói hagyományok megõrzésére is. Célunk egy olyan emlékhely kialakítása, ahol védõszentünkre
Szent Flóriánra való megemlékezéseinket a nyilvánosság elé lehetne tárni.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése a 76/2002. (IV.25.) számú közgyûlési határozatában döntött a helyszínnel kapcsolatban. A tervezett Szent Flórián szobor, Szolnokon a
Verseghy Parkban történõ felállításával méltó helyet, teret kapna a hagyomány és kulturális értékmegõrzõ tevékenységünk, hiszen ilyen emlékhellyel nem rendelkezünk sem a
városban, sem a megyében. Bízunk abban, hogy idõvel hagyományos programjává, és
pontjává válna Szolnok városának a Flórián emlékmûnél évenként megrendezett megyei
szintû ünnepünk.
A fentiek megvalósításához - a szoborállítás költsége miatt - nem elég a megye tûzoltó társadalmának szoros összefogása, szükségünk van a „civil” szféra anyagi támogatására is,
hogy e jelentõs és mindenki számára értékes, nemes célkitûzésünk megvalósulhasson.
Tervünk megvalósításához nyújtott támogatását elõre is köszönjük.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség
Alapítva:
Székhely:
Posta cím:
Telefonszám:
Fax szám:
Internetes honlap:
E-mail:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Elnök:
Telefonszám:

2002.02.07.
5000 Szolnok, József A. u. 14.
5000 Szolnok, József A. u. 14.
56/419-311
56/419-311
www.jnszkat.hu/kv/1080
szolnokpv@katved.hu
18835429-1-16
70300046-11011872
Kövesdi Albert
30/366-1713

A Szövetség 2001. október 10-én tartotta alakuló ülését, a Megyei Bíróság 2002. februárjában vette nyilvántartásba kiemelten közhasznú szervezetként.
A Szövetség feladata, hogy tevékenysége során az 1997. évi CLVI. törvény 26. szakasz
C/15. pontja szerint, közremûködjön a megye állampolgárainak polgári védelmi,
katasztrófavédelmi felkészítésében, védelmi szervezésében azzal a céllal, hogy az
emberek képesek legyenek önmagukat, életüket, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, elemi csapások, természeti vagy ipari katasztrófák esetén.
E feladatkörben sikeres pályázati tevékenységet folytatva, évente támogatni tudtuk a felmenõ rendszerû ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek kirendeltségi (területi) fordulóinak
lebonyolítását, átlagosan 800 ezer forintos hozzájárulással.
2002-2003-ban a polgári védelmi szervezetek felkészítéséhez, valamint az önkormányzati és államigazgatási vezetõk ismereteinek bõvítése céljából, a korszerû ismereteket összefoglaló képzési segédleteket, kézikönyveket adtunk ki, és terjesztettünk ingyenesen a
megye településein több ezer példányban.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók Szövetsége
Alapítva:
Székhely címe:
Telefonszám:
Fax szám:
Email:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Elnök:
Telefonszám:

1990.
5000. Szolnok, József Attila u. 14.
56/420-114; 56/371-201
56/420-114; 56/511-410
JNSZKAT@axelero.hu
18822252-1-16
11745011-20044662
Kurgyis János ny. tû. alezredes
20/490-2310

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók Szövetsége az országban elsõk között alakult
meg 1990-ben. A Szövetség fõ szervezõje, alapítója, egyben elsõ elnöke Gulyás László
volt, aki az elsõ ciklus letöltését követõen jelenleg is alelnökként tevékenykedik a
Szövetségben. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók Szövetségének jelenleg 39
tagszervezete van:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- megyében mûködõ valamennyi hivatásos önkormányzati tûzoltóság
- megyében mûködõ valamennyi önkéntes köztestületi tûzoltóság
- létesítményi tûzoltóságok
- önkéntes tûzoltó egyesületek
- karitatív mentõ egyesületek
- diák tûzoltó szövetség
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltók Szövetségének tagszervezeteiben jelenleg
összesen mintegy 1.300 fõ dolgozik.
Fõ tevékenysége: - a tûzvédelem, valamint a karitatív mentõszervezetek érdekében
tevékenykedõ szervezetek, jogi személyek érdekeinek képviselete,
- a tûzvédelmet, karitatív mentõ tevékenységet érintõ rendelkezések, jogszabályok társadalmi ellenõrzése, részvétel a kidolgozásban, véleményezésben.
- a tûz- és káresetek megelõzésével, felszámolásával összefüggõ személyi és tárgyi
feltételek szakmai véleményezése, javaslattétel.
- a tûzvédelemmel kapcsolatos célkitûzések, feladatok, illetve a tûzvédelmi felvilágosítással összefüggõ tevékenység koordinálása,
- kapcsolattartás más országok hasonló jellegû szervezeteivel,
- az egyesületi és tagszervezeti tagok részére szakmai képzés, továbbképzés szervezése,
- a tûzvédelemmel összefüggõ szolgáltatások összehangolása, változások koordinálása,
- a tagok sport, kulturális igényeinek megvalósításának elõsegítése,
- elismerések kezdeményezése, alapítása és adományozása,
- az ifjúság karitatív tevékenységre történõ nevelése, szaktáborok, versenyek szervezése,
- a tûzoltó mozgalom hagyományainak megõrzése,
A Szövetség közhasznú tevékenységként önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
gyermek- és ifjúságvédelem, illetve érdekképviselet, valamint nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, továbbá ismeretterjesztési tevékenységet végez.
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Jász-Nagykun-Szolnok Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Alapítva:
Székhely:
Posta cím:
Telefonszám:
Fax szám:
Internetes honlap:
E-mail:
Igazgató:
Telefonszám:

2000.01.01.
5000 Szolnok, József A. u. 14.
5001 Szolnok, Pf. 110.
56/371-201
56/511-410
www.jnkat.hu
jnszkat@axelero.hu
Csomós Mátyás pv. ezredes
56/511-411

A tûzoltóság és a polgári védelem területi szerveinek összevonásával 2000. január 1-jével
megalakult a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Megtörtént a jogi szabályozás is:
egyrészt a két korábbi szervezet legfõbb törvényeinek (tûzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény) szükséges módosításával, másrészt az új szervezetre vonatkozó új törvény
(katasztrófavédelmi törvény) megalkotásával.
Az Igazgatóság a végrehajtott szervezet és szerkezet átalakítás nyomán a megyei védelmi
igazgatás meghatározó részévé vált. Munkáját jogszerûen, szakszerûen, az állampolgári
elvárásokat figyelembe véve az alábbi területeken látja el:
– ellátja az illetékességi területén a katasztrófavédelem szakmai irányítását,
– irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó polgári védelmi kirendeltségek
tevékenységét,
– közremûködik a megyei és a helyi védelmi bizottságok katasztrófák elleni védekezésre
való felkészülést és megelõzést célzó feladatainak összehangolásában,
– szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív,
valamint polgári védelmi szervezetek együttmûködését,
– mûködteti a területi katasztrófa-elhárítási információs központot,
– segítséget nyújt a települési önkormányzatoknak a katasztrófavédelmi feladataik
ellátásához,
– katasztrófa helyzetben koordinálja a védekezési tevékenységet,
– ellátja a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tûzoltóságok szakmai felügyeletét, segíti a tûzoltó egyesületek szakmai munkáját,
– szervezi az önkormányzatok, a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság vészhelyzetekre,
katasztrófahelyzetekre és a minõsített idõszakokra történõ felkészítését,
– külön jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatósági feladatokat lát el,
– szakhatóságként közremûködik a Megyei Közigazgatási Hivatal által lefolytatott II.
fokú hatósági ügyekben.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi
Kirendeltségek adatai
Kirendeltség címe:
Kirendeltség vezetõ:
Telefonszám:
E-mail:

5000 Szolnok, József A. út 14.
Buzás Tibor pv. alezredes
56/419-311
katszol@feemail.hu

Kirendeltség címe:
Kirendeltség vezetõ:
Telefonszám:
E-mail:

5100 Jászberény, Lehel tér 18.
Gedei Attila pv. alezredes
57/411-455
pvjb@jaszbereny.jaszsag.hu

Kirendeltség címe:
Kirendeltség vezetõ:
Telefonszám:
E-mail:

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Kovács Antal pv. alezredes
56/461-033
kunszpv@feemail.hu

Kirendeltség címe:
Kirendeltség vezetõ:
Telefonszám:
E-mail:

5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
Varga József pv. alezredes
59/511-206
Varga11@freemail.hu
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Beszámoló
NCA Civil Önszervezõdés Területi és szakmai Együttmûködés Kollégium
2004. évi mûködésrõl
A testületi munka rendszeressége, a Kollégium, mint testület mûködésének tapasztalatai
A kollégium a március 4-5. alakuló ülés után havi rendszerességgel találkozott, tehát a
2004. évben összesen 8 alkalommal. Október 27-28. dátummal kétnapos kihelyezett ülése
is volt Gödön.
A kollégium minden esetben határozatképes volt, köszönhetõen annak, hogy a tagok
komolyan vették küldetésüket.
Döntéshozatali (pályázat-bírálati) módszerek ismertetése, indoklása (bírálat szempontjai,
elutasítások jellemzõ indokai)
A kollégium 4 kategóriában hirdette meg pályázatát. A beérkezõ és a MÁK által formai
hibás, ezért elutasítandó pályázatok mindegyikét az elnök és az alelnök átnézte. Közülük
jó néhányat visszaemelt a tartalmi bírálatok sorába. Kollégiumi döntés értelmében a tartalmi bírálatokat kiscsoportokban végeztük. Az egyes kiscsoportokban legalább 3 fõ
került. A csoportokat úgy alakítottuk ki, hogy 1-1 kollégiumi tag, aki már komoly jártassággal rendelkezett különbözõ pályázatok elbírálása terén "kiemelésre" kerültek, és a
többi tagot pedig sorsoltuk. Tehát minden egyes pályázatot legalább 3 fõ olvasott a kollégium tagjai közül. A kiscsoportok készítették elõ a döntést a kollégium számára. A kiscsoportok a kollégium ülés megküldték a kollégium többi tagja számára a kiscsoport
javaslatát az egyes pályázati döntésre. Így bárki bármelyik pályázatba belenézhetett és
mintegy ellenõrizhette a kiscsoport javaslatát.
Fontos megjegyezni, hogy a kiscsoportok lényegében konszenzussal alakították ki
javaslataikat, ahol nem sikerült a konszenzus kialakítása a kollégium döntött.
A kollégiumban így kialakult munkamegosztás jól mûködött, és hatékony munkavégzést
eredményezett.
A kollégium a pályázati kiírás során a többi kollégiumtól eltérõ mellékleteket is bekért,
illetve egyetlenként nem alkalmazott fûnyíró elvet, azaz ha támogatta a pályázatot annak
költségvetését teljes mértékben elfogadta.
Az elsõ kör pályázatainál a formai hiányosságok elbírálása során tipikus probléma volt a
közhasznúsági jelentések különbözõ szintû hiányossága, valamit a kötelezõen elõírt mellékletek hiánya.
Az NCA Tanács határozataival kapcsolatos kollégiumi vélemény
A Tanács a kezdeti idõszakban lassan, és késve hozta meg döntéseinek jelentõs részét.
Olyan témákban is határozott, ami a kollégium jogköre lett volna. A Tanács az elsõ évben
próbálta elhelyezni magát a rendszerben, úgy érezte az NCA mûködtetését illetõen neki
kell minden döntés meghozni és ebben a kollégiumok nem partnerei hanem utasításainak
végrehajtói. Elmerült, és elvitatkozgatott apró részleteken, miközben a kollégiumok vár54

tak az alapvetõ döntéseikre. Hosszú ideig a szakmai kollégiumok pályázati felhívásainak
gyorsítására nem fordított figyelmet, csak a mûködési pályázatokat tartotta szem elõtt. Az
elsõ pályázati kört nagyrészt a tanács lassú döntéshozatala miatt lehetett késéssel kiírni.
Szerencsére az év végére helyére kerültek a dolgok és partnerként fogadták el a kollégiumokat, fõleg annak vezetõit.
A Kollégium együttmûködése az NCA rendszer különbözõ szereplõivel (Tanács, NCA
Miniszteri Titkárság, Magyar Államkincstár)
A Tanáccsal kapcsolatos együttmûködést az elõzõ pontban már érintettem. A titkár
munkába állásával az információ áramlása jelentõsen javult. Jó hatással volt az elnöki
értekezletek összehívása is.
A Miniszteri Titkárság esetében éppen fordított a helyzet, mint a Tanácsnál. Eleinte teljesen korrekt, gyors ügyintézés látszódott, majd elkezdõdtek a csúszások és egyre
keményebb kritikát kellett megfogalmaznunk a minisztérium felé.
Magyar Államkincstárral a kapcsolatunk minden várakozásunkat felülmúlta.
Nyilvánvalóan ennek emberi háttere is van, hiszen a kollégiummal "foglalkozó"
munkatársakkal, sõt vezetõivel is kitûnõ emberi kapcsolatokat sikerült kiépíteni. A
törvényi, fõleg számviteli törvényi útmutatásuk sok esetben segítette a munkánkat.
Mennyiségi értékelés a jóváhagyott döntés adatai alapján a 2004. évi keretösszeg terhére
kiírt felhívásokról (pályázati kiírásonként (kategóriánként) és összesen):
Benyújtott pályázatok száma
Összes:
412 db
Elutasított:
303 db
Támogatott:
109 db
Összesen igényelt támogatások összege
Összes:
1.211.085.043 Ft
Elutasított:
919.746.622 Ft
Támogatott:
291.338.421 Ft
A beérkezett összes és a nyertes pályázatok számának megyei megoszlása
(néhány kiemelés)
Megyék
Támogatott pályázatok
Bács-Kiskun
1
Budapest
26
Pest-megye
14
Csongrád
4
Hajdú-Bihar
5
Heves
4
Jász-Nagykun-Szolnok
2
Szabolcs-Szatmár-Bereg
3

Összesen benyújtott pályázatok
7
158
60
22
10
15
8
9
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A jogszabályi környezet elemzése, az NCA jogszabályok (törvény és kormányrendelet)
hatályosulása
A kollégium a maga részérõl a jogszabályok figyelembevételével mûködött, az abban
tapasztalható hiányok, vagy gátló tényezõk pedig nagyrész kiigazításra kerültek a
módosítások következtében.
Az NCA rendszer hozzájárulása a magyar civil társadalom erõsödéséhez
Az összes probléma ellenére úgy vélem, hogy jelentõsen hozzájárul a civil szektor
mûködésének támogatásához ez a forrás.
Bényei Andrásné
Kollégium elnöke
Forrás: www.nca.hu

A megye legöregebb tûzoltó autója és a jásszentandrási csapat
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