2009. évi közhasznúsági beszámoló
1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves
beszámolót állított össze, amit a kuratórium 2010. február 2.-án egyhangúan elfogadott. A részletes
kimutatást jelentésünk 1-es számú melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és az
eredményykimutatásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználásáról
Tárgyévben az alapítvány állami költségvetési támogatásból részesült. A kimutatást jelentésünk 2-es
számú melléklete tartalmazza.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány folyamatosan nagy figyelmet fordít az alapító okiratban megfogalmazott célok
támogatására, célkitűzések megvalósítására ezen szempontok figyelembevételével használta fel a
rendelkezésre álló pénzeszközöket is. A részletes kimutatást jelentésünk 3-as számú melléklete
tartalmazza.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítvány céljait segítő, támogató önkénteseknek nyújtott támogatást. A kimutatást jelentésünk
4-es számú melléklete tartalmazza.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
A kapott anyagi forrásaink elsősorban magánszemélyektől, vállalkozótól, valamint a Nemzetközi
Mentőkutyás Szövetségtől származott. Támogatásban részesültünk továbbá Solymár
Önkormányzatától, valamint SZJA 1%-ból és a Nemzeti Civil Támogatási Alaptól is. Részletes
kimutatást jelentésünk 5-as számú melléklete tartalmazza.

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke

Az alapítványnak tárgyévben a vezető tisztségviselők részére személyi jellegű ráfordítása, bér
kifizetése nem volt, a kuratórium tagjai önkéntes alapon végzi a munkáját anyagi juttatásban nem
részesül.

A 2009-es közhasznú tevékenységről szóló rövid szöveges beszámoló

Tréningek
Az előző évhez hasonlóan önkéntes szakembereink és mentőkutyáink felkészítése egész évben
folyamatosan zajlott. A tréningek rendszeresen, szombaton és vasárnap reggel 9-től 15 óráig
tartottak mindig változatos helyszíneken. 2009-ben több lehetőségünk volt épület bontásokon
gyakorolni növelve ezzel a mentőkutyák állóképességét és tudás szintjét. A XIII. kerületi
polgármesteri hivatalnak köszönhetően folyamatos gyakorlási helyszínen képezhettük
szakembereinket. Fontosnak tarjuk más civil csapatokkal való kapcsolattatást ezért 2009-ben több
alkalommal szerveztünk közös tréninget a mentőkutyás csapatok számára növelve ezzel a
hatékonyságot és közös együttműködést.

Riasztások
2009-ben mentőkutyáinkat közel 30%-al több alkalommal kellet bevetni eltűnt személyek
keresésénél mint korábban. Személykeresésen kívül, 2009-ben aktívan részt vettünk a Pest megyei
kiemelt tűzesetek vizsgálatában, 27 alkalommal kaptunk riasztást az illetékes hatóságtól. A
kialakított riasztási kapcsolatrendszerünknek köszönhetően az információ gyorsabban érkezett meg a
megfelelő személyekhez, ennek köszönhetően többször tudtunk segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Riasztások során eredményesen tudtunk együttműködni hivatásos szervek képviselőivel és más civil
szervezetekkel és több esetben is igazolhatóan emberi életeket mentettünk. Eszközparkunk
fejlődésének köszönhetően számos alkalommal kérték a segítségünket bonyolultabb és ritka
felszereléseket igénylő eseteknél, így idén már nem csak mentőkutyáink, hanem műszaki mentőink
és a búváraink is bevetésre kerültek.

Szakmai eredmények
2009-ben számos szakmai megmérettetésen vett rész a szolgálat és ezeken eredményesen
szerepeltünk.

Első helyezést értünk el a Mentőkutyás Világbajnokságon, valamint megnyertük a Nemzetközi
Mentőkutyás Szövetség Bevetési Csapatversenyét is. Mentőkutyás egységünk 15 nemzetközi
mentőkutya vizsgát teljesített sikerrel, melynek köszönhetően növekedett a bevethetőségünk is.

Nemzetközi Mentőkutyás Versenyt rendeztünk, ahol közel 100 mentőkutya mérte össze tudását. A
versenyzők a világ minden tájáról érkeztek, így a rendezvény 8 ország részvételével zajlott.

Gépjárművek
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) elismerve az előző évi munkánkat
meghosszabbította a megkülönböztetett jelzés használati engedélyünket, segítve ezzel a gyorsabb
helyszínre érkezést és hatékonyabb beavatkozást. 2009-ben az alapítvány, 2 db Mercedes Vito, és 1
db Fiat Scudo típusú gépjárművet használt sürgősségi egészségügyi ellátás céljából, így a technikai
eszközök terén a fejlődés folyamatosságát meg tudtuk tartani. Munkánkat nagy mértékben segítette
ebben az évben egy adományként kapott utánfutó is.

Oktató és nevelő programok, bemutatók:
Több sikeresen és folyamatosan működő programunkat érkezett felkérés ezért 2009-ben is
megtartottuk és az elkövetkezendő években is szándékunkban áll folytatni . Ifjúság nevelés és a
kulturált állattartás népszerűsítése programunk keretén belül óvodákban, általános iskolákban,
szabadtéri rendezvényekre (Pl. Budapest, Csopak, Nyíregyháza, Szob, Vecsés, Ráckeve…stb.)
látogattunk el több alkalommal látványos mentőkutyás bemutatót tartani bevonva a gyerekeket,
fiatalokat. Ezen bemutatóknak köszönhetően a gyerekek szakemberektől kérdezhettek,
megismerkedhettek az állattartás alapvető szabályaival és nem utolsó sorban önzetlen segíteni
akarással.

Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően megkezdtünk egy civil mentőszervezeteknek szóló
képzési programot, melynek keretein belül térítésmentes oktatást nyújtunk más
mentőszervezeteknek hazai és külföldi előadók bevonásával.

„Idősek támogatása” programunkon belül ellátogatunk idősek otthonába színesítve ezzel a
bentlakók hétköznapjait – legtöbbjüknek volt háziállata akitől meg kellett válnia az otthonba költözés
alkalmával- akik mindig nagy szeretettel fogadnak minket és hétről hétre, hónapról hónapra
visszavárják a mentőkutyákat. Nagyon megható mikor az idős emberek szinte saját kutyájukként
ölelik meg a már korábban megismert ebeket. A foglalkozások alkalmával figyelmük felélénkül,
nyitottak és igen kommunikatívak még a zárkózottabb bentlakók is. Kapacitásunkat maximálisan

kihasználva szervezzük a meg foglalkozásokat, de sokkal nagyobb rá az igény, mint amit teljesíteni
tudunk.

Együttműködések, kapcsolattartás:
2009-es év egyik leg jelentősebb eredménye az együttműködések szempontjából, hogy aktív részesei
lettünk Pest megye területét érintő kárelhárítási tevékenységének, így együttműködési szerződést
kötöttünk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, aki mindebben szakmai felügyelet lát el.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot hazai és külföldi hivatalos és szakmai szervezetekkel és ennek
köszönhetően 2009-ben részt vehettünk számos hazai és nemzetközi gyakorlatokon. Közös
gyakorlatot szerveztünk Keszthely, Marcali, Zánka, Siófok, Szentendre városok hivatásos
tűzoltóságaival, továbbá szakembereink jártak Svájcban, Lengyelországban, Csehországban,
Ausztriában, Szlovéniában, Németországban, Izlandon, az Egyesült Arab Emirátusokban, Romániában,
Szlovákiában és Indonéziában. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Katasztrófa Elhárítási
Csoporttal, tárgyalásokat folytattunk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és több civil
mentőszervezettel.

Jótékonyság
Számos alkalommal nyújtottunk segítséget a környező Önkormányzatoknak, így többek közt a
pilisszentiváni tó biztosításában is részt vállaltunk a téli időszakban, biztosítva ezzel a gondtalan
korcsolyázás lehetőségét a helyi lakosoknak.

Egészségügyi biztosítást nyújtottunk a Százhalombattán megrendezésre került Polgári Védelmi
Ifjúsági Versenyen. Óvodákban és idősek otthonában használtuk ki kutyáink speciális képzettségét,
segítve ezzel a gyermekek állatszeretetének fejlesztését és az idős emberek terápiás foglalkoztatását

Média megjelenéseink
Tevékenységünkről számos alkalommal jelentek meg cikkek szak újságokban, internetes oldalakon és
több alkalommal kaptunk meghívást rádiós és tévé műsorokba. Az honlapunkon (www.kutatomento.hu) folyamatosan friss híreket lehet olvasni, napra készen a munkánkról.2008. évi
közhasznúsági beszámoló.

