
2007. évi köszhasznúsági beszámoló  

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ában szabályozott közhasznúsági jelentés  a Pannon Mentőkutyás 

Alapítvány 2007. évben végzett tevékenységéről az alábbiakban csoportosítva részletezve. 

  

 

Tréningek 

Mentőkutyáink felkészítése egész évben folyamatosan zajlott. A tréningek heti rendszerességgel 

zajlottak, hétvégi napokon reggel 9-től 15 óráig változatos helyszíneken. 

 

Riasztások 

Éles helyzetben kutyáinkat jóval több alkalommal kellet bevetni mint az elmúlt években eltűnt 

személyek keresésekor Magyarországon, melyek több alkalommal is szerencsésen végződtek. 

Ezekben a helyzetekben szoros együttműködési kapcsolatot tudtunk tartani a hivatásos és civil 

egyesületekkel együtt. 

 

Gépjárművek 

2007-ben az alapítvány mint üzembentartó 1 db Opel Zafira típusú gépjárműre kapott az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól (ÁNTSZ)  megkülönböztetett jelzésre használatára 

engedélyt. 

 

Oktatás, továbbképzés 

Az alapító okiratban foglaltak szerint nagy hangsúlyt fektettünk az önkéntesek oktatására, 

továbbképzésére és ismereteiknek kiterjesztésére. 

 

-         Szélesítve az ismereteinket 4 fő kutyákkal Szlovéniában lavinakutató tanfolyamon sajátíthatta el 

a hegyi mentés alapjait. 

 

-         Folyamatosan fejlesztve a kutyák állóképességét és ezzel növelve a teljesítményüket 

rendszeresen látogattunk el vidéki csapatok kiképző pályájukra tréningezni illetve a lehetőségekhez 

mérten rendszeresen tartunk edzéseket épületbontásokon. 



 

-         Az Alapítvány Szervezésben 4. alkalommal rendeztük meg a Pannon Mentőkutyás Vizsgát és 

Versenyt, melyen mind a Magyarországon aktívan tevékenykedő mentőkutyás csapatok mind külföldi 

szervezetek nagy számban vettek rész 

 

-         A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett mentőápolói képzésen 7 fő tudott részt 

venni. 

 

Bemutatók: Nevelési és oktatási céllal valamint az alapítvány népszerűsítése érdekében 11 

alkalommal bemutatót tartottunk, a fővárosban illetve vidéki városokban. Népszerűsítve a kulturált 

állattartást és az önkéntes munkát. 

 

Együttműködések, kapcsolattartás: Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot hazai és külföldi hivatalos és 

szakmai szervezetekkel, ezáltal többször vehettek részt önkéntesek a támogatásunkkal külföldi 

oktatásokon ahol új ismeretekre tettek szert, illetve nemzetközi elismeréseket is begyűjtöttek. 

 

Média megjelenéseink: Tevékenységünkről több alkalommal jelentek meg cikkek különböző 

internetes oldalakon, úgy az írott sajtóban mint a televízióban. Az új honlapunkon (www.kutato-

mento.hu) folyamatosan friss híreket lehet olvasni, napra készen a munkánkról. 


