
2010. évi közhasznúsági  beszámoló 

 

A Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat által 2010.évben végzett 

közhasznú tevékenységről szóló beszámoló. 

  

 Bevezető 

 

A Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetése és teljes személyi 

állománya összhangban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel az 

alapítvány Alapító Okiratában foglalt közhasznú célok elérésének érdekében tevékenykedett az idei 

évben is. 

 

A legfőbb közérdekű célok az alapító dokumentum alapján: 

 

- Társadalmilag hasznos önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése 

 

- Segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek 

hatásai elleni védekezésben; 

 

- a katasztrófák következményeinek felszámolásában; 

 

- személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; 

 

- élet- és tárgymentésben való közreműködés; 

 

- a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; 

 

- hátrányos helyzetűek segítése; 



 

- állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása; 

 

- A felajánlott és szakképzett személyi állományunk, kutyáink, eszközeink, járműveink, technikáink 

segítségével a kialakult katasztrófa helyzetek, balesetek során a sürgősségi betegellátás 

megvalósítása, segítése, illetve a fent említettek mielőbbi helyszínre juttatása. 

 

Az Alapítvány működése a fent említett rendelkezések alapján nyilvános, szolgáltatásait a céljából 

adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra származásra vonatkozó vagy 

egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe vehette és veheti a jövőben is. 

 

Tréningek és elméleti képzések. 

 

Az előző évhez hasonlóan szakembereink, mentőkutyáink felkészítése egész évben folyamatosan 

zajlott. A tréningek rendszeresen, szombaton és vasárnap és több alkalommal ebben az évben már 

hét közben is megrendezésre kerültek különböző helyszíneken. Újdonságként tudhatjuk be, hogy 

2010-ben nem csak mentőkutyás egységünk képzése volt intenzív, hiszen a komplett kutató-mentő 

szolgálat egysége összeállt és havi szinten gyakorolta a különböző mentési technikákat.  A 

gyakorlatok során több alkalommal közös feladatokat hajtottunk végre magyar és külföldi 

mentőcsapatokkal. 

 

            A gyakorlati képzés mellett nagy hangsúlyt fektettünk az elméleti oktatásra is, így számos 

elméleti képzést szerveztünk. A Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően folytattuk a 

magyarországi civil mentőszervezeteknek szóló képzési programunkat. A program keretein belül a 

magyar szakembereken kívül norvég előadó is színesítette a programot. A szervezetek ebben az 

évben is térítésmentesen vehettek részt a programban.             Kiképzőink részt vettek több 

nemzetközi programban is, de ezek közül az Abu Dhabi rendőrség mentőkutyás egységének a 

képzése a legkiemelkedőbb. A szolgálat tagjai is sokat tanultak külföldi útjaik során, így többek közt 

Romániában, Németországban, Ausztriában vettünk részt szakmai képzéseken. 

 

Riasztások, éles bevetések 

 

2010-ben a  mentőkutyákat  jóval több alkalommal kellet bevetni eltűnt személyek keresésénél mint 

korábban bármikor. 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. Számos esetben 

segítettük a bűnügyi technikusok munkáját eltűnt halott személyek felkutatása során, valamint a 

tűzoltósági szakértők, tűzvizsgálók munkáját. Egységeink részt vettek több kiemelt káreset 

felszámolásában is, így szakembereink felkérés alapján végig segítették a vörösiszap katasztrófa teljes 

mentési és kárelhárítási munkálatait. Az életmentő beavatkozások mellett több esetben segítettük a 

rendőrség munkáját is speciálisan képzett kutyáinkkal, különleges felszereléseinkkel, így több bűnöző 

elfogásához járultunk hozzá. Aktív résztvevői voltunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, valamint Pest 

megyét sújtó árvizek védekezési munkálatainak. Eszközeink, szakembereink hetekig dolgoztak ezeken 

a helyszíneken. A viharkárok elhárításában hasonlóképen segítettük a hivatásos szervek munkáját 

műszaki mentőink segítségével. 

 

Szakmai eredmények 

 

2010-ben számos szakmai megmérettetésen vett rész a szolgálat és ezeken eredményesen 

szerepeltünk. Szakmai versenyek tekintetében a Csehországban megrendezett Mentőkutyás 

Világbajnokságon 6. helyezéssel büszkélkedhettünk, míg a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség által 

lebonyolított Nemzetközi Bevetési Csapatversenyen előkelő 2. helyezést értünk el. A versenyek 

mellett több esetben vettünk részt nemzetközi mentőkutyás vizsgákon, amelyeket döntő többségben 

teljesítettek mentőkutyáink. Magyarországon egyedülálló módon sikeresen teljesítettük a szakmai 

szövetség legmagasabb szintű bevethetőségi vizsgáját, ennek köszönhetően szolgálatunk 2 kutyája és 

kutyavezetője vált tagjává a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség bevetési csoportjának. 

 

Ebben az évben nem csak mentőkutyás egységeink vettek részt hazai és nemzetközi 

megmérettetéseken, így búváraink is kiemelkedő eredményeket értek el. Együttműködő partnerünk 

az Amphora Búvár Klub versenyzői, akik egyben búvárszolgálatunk tagjai több Országos Bajnoki 

címmel és Világbajnokságon elért első és több dobogós helyezéssel öregbítették a szolgálat nevét a 

szakmában. Mindezek mellett hihetetlen eredményeket produkáltak a magyarországi víz alatti 

barlangkutatásban, így az ő nevükhöz fűződik a Kossuth barlang új víz alatti járatainak feltáró 

munkája is. 

 

Gépjárművek, eszközeink 

 

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. 2010-ben az alapítvány, mint üzembentartó 1 db 

Fiat Scudo, 1 db Mitsubishi L200-as, 1 db Ford Ranger, valamint egy Ford Transit típusú 

gépjárműveket használt a sürgősségi egészségügyi ellátás céljából, így a technikai eszközök terén a 

fejlődés folyamatosságát meg tudtuk tartani. 

 

Számos fejlesztést hajtottunk végre, így a Cardwer kft-nek köszönhetően személyi nyomkövető 

rendszer került bevezetésre, mely nagymértékben segíti az eltűnt személyek keresésének 

koordinálását. Több speciális kamera, eszköz segítette az életmentést. Fejlesztéseink között szerepel 

továbbá a kutató-mentő tevékenység hatékonyságának növelése érdekében elektromos és benzines 

kisgépek beszerzése, valamint nagyteljesítményű szivattyúk üzemeltetési és használati jogának 

megszerzése 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 kommunikatívak lesznek, még a zárkózottabb bentlakók is.  Kapacitásunkat maximálisan 

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

tudunk. 

 

Együttműködések, kapcsolattartás: 



 

2010-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 2010-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. Szintén nagy eredménynek értékeljük továbbá azt is, hogy tartalmas és 

gyakorlatban is működő együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezetével. A szakmai szervezeteken kívül is számos együttműködés köttetett ebben az 

évben a, valamint a Ramirent Kft-vel, a Sthil Magyaroszág Kft-vel, valamint az Öreg Fűrész Kft-vel, 

valamint az Budapesten a 4. kerületben található Aquaworld-el, a szentendrei Vizes Nyolcas 

Konferencia Központtal. Munkánk népszerűsítésének érdekében stratégiai együttműködésben 

vettünk részt a budapesti Westend bevásárló központtal, a szintén budapesti Aréna bevásárló 

központtal, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal. 

 

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 Szobon 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.kutato-

mento.hu és a www.mentokutyak.hu ) folyamatosan friss híreket lehet olvasni, napra készen a 

munkánkról. A hiteles és gyors tájékoztatás érdekében szerződést kötöttünk a Magyar Távirati 

Irodával, így mint szolgáltató folyamatosan rendelkezésünkre áll a híreink közzétételében. A 

kommunikáció hatékonyságának növelésére hosszabb ideig fizetett szolgáltatást vettünk igénybe, 



annak érdekében, hogy programjaink, média megjelenéseink minél hatékonyabban valósuljanak 

meg. 


