
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Mobil Labor (JÁSZ LABOR) 
 
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laborja (rövidítve: 
KML) elsődlegesen megyénk területén lát el szolgálatot. Az egység története 1993-ig nyúlik vissza. Előbb Havaria 
Csoportként, Vegyi Felderítő Csoportként, majd Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportként tevékenykedett az előd-
szervezetek – a megyei Polgári Védelmi Parancsnokság és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – alárendelt-
ségében. Az évek során elvégzett műszaki fejlesztéseknek és szervezeti átalakításoknak köszönhetően 2012. április 
1-vel új gépjármű technikai eszközzel és műszerparkkal – az Iparbiztonsági főfelügyelőség alárendeltségében – 
látja el Jász-Nagykun-Szolnok Megye védelmét. 

A szolgálat igazgatóságunk állományából folyamatosan - váltásos rendszerben - 3 fő biztosítása mellett a nap 24 
órájában lát el készenlétet az állampolgárok élet és vagyonbiztonságának megóvása érdekében. A KML alaprendel-
tetéséből és feladataiból adódóan elsősorban – a megye illetékességi területén történő – káresemények és veszélyes 
vegyi anyagok kiszabadulásával járó balesetek helyszínén végez felderítést. A vegyi kimutató- és mérőeszközök 
mellett a Labor szakfelszerelése olyan speciális műszerekkel és eszközökkel egészül ki, amelyek lehetővé teszik a 
kárhelyen radiológiai, biológiai és mikro-meteorológiai mérések végzését, valamint különböző anyagokból történő 
mintavételezést és beazonosítást. 

A felderítő csoport főbb feladatai közé tartozik a beavatkozók, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyezte-
tettségének felmérése, a felderítési adatok, információk gyűjtése és továbbítása. Az egység tagjai közreműködnek a 
mentesítési (fertőtlenítési) feladatok megszervezésében, annak végrehajtásában és szükség esetén részt vesznek a 
lakosság gyors helyszíni riasztásában. A csoport munkája során együttműködik illetve kapcsolatot tart a tűzoltó-
ságokkal, más rendvédelmi szervekkel, valamint kárelhárítással, környezet-védelemmel foglalkozó szervezetekkel. 

Az elmúlt két esztendőben az új szolgálat számos alkalommal került bevetésre. A felderítők többször kaptak riasz-
tást veszélyes árut szállító gépjárművek és vasúti járművek balesetéhez, gázömlésekhez, valamint olyan káresetek-
hez, amikor üzemi baleset, vagy nagyobb tűzeset kapcsán valamilyen veszélyes anyag jutott a szabadba. A Labor 
működése során közreműködött anthrax-gyanús küldemények begyűjtésében, nemegyszer végzett radiológiai 
tesztméréseket és felderítést. 

A Labor személyi állománya számos sikeres szakmai megmérettetésben vett részt az évek során. Eredményeik 
közé sorolható az országos szakmai vetélkedőkön megszerzett – 2. egyéniben és 3. csapatban elért – helyezések. A 
szakmai elismerések és a bonyolult kárhelyszíneken végzett feladatok elismeréseként belügyminiszteri és főigazga-
tói elismerésben részesült a beavatkozó állományunk több tagja. 

  
A KML gépjárműve bevetésen. Bevetésen-vegyi felderítés 

  
Bevetésen-szállítási esemény. Bevetésen-veszélyes anyagazonosítás 

 


