


1. Bevezetés 
 
Hajdú-Bihar megye adottságai miatt fokozottan ki van téve a különböző természeti és civilizációs 
veszélyeztető hatásoknak. Noha megyénket eleddig elkerülték a katasztrófák, rendszeresen 
visszatérő szélsőséges időjárási jelenségek (felhőszakadás, belvíz, szélvihar, tömegesen 
jelentkező szabadtéri tüzek) okoznak jelentős anyagi, természeti károkat, emberi áldozatokat. A 
megye centrumában koncentrálódik a veszélyes anyagokat alkalmazó üzemek. Mivel éppen itt a 
legnagyobb a népsűrűség fokozottan érvényesülnek az iparbiztonsági kockázatok. Mivel a 
térségben itt a legmagasabb fokú a városiasodás, ezzel arányosan a legmagasabb a földrengés 
bekövetkeztéből származó kockázatok is. Az emberi áldozatok elkerülése és a károk csökkentése 
érdekében a hivatásos szervek és a civil szervezetek széleskörű összefogásra van szükség. Az 
összefogásban különleges szükség mutatkozik az önkéntes szervezetek speciális tudására. 

 
2. A szervezet rövid bemutatása 
 
Az önkéntes mentőszervezet neve: Hortobágy Mentőcsoport, rövidítése: HMCS. A HMCS 
székhelye, egyben megalakítási helye a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a 
továbbiakban: HBMKI) objektuma, címe: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. A szervezet 
2012. augusztus 11-én alakult meg Debrecenben. A személyi állomány megalakulásakor 
ünnepélyes esküt tett a jövőben jelentkező feladatok maradéktalan végrehajtására.   
 
A HMCS elsősorban Hajdú-Bihar megye védelmére, továbbá a régió megsegítésére megalakuló, 
civil alapon szerveződő speciális szervezet. A HMCS képes a megye veszélyeztetettségéből - 
elsősorban árvízi, belvízi, rendkívüli időjárási veszélyekből, valamint ipari balesetből - adódó 
helyzetek során jelentkező kutatási, személyi és műszaki mentési, valamint tűzoltási 
szakfeladatok ellátására, melyek részben segítik az elsődleges beavatkozók munkáját, a 
mozgósításra kerülő önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek munkáját. Mindezek mellett 
olyan speciális feladatokat is ellátnak, melyekre az előbbi szervek és szervezetek – jellegükből, 
feladatkörükből adódóan - nem képesek. A megyében jelentkező káreseményeknél való 
közreműködésük mellett megyén kívüli, hazai, továbbá – korlátozott mértékben - külföldi 
igénybevételre is alkalmazhatók.  
 
A HMCS szervezeti elemei: 
 

- Berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület (Berettyó ÖTE), 
- Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért (DPE), 
- Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Kaba ÖTE), 
- Legott Mentőcsoport (Legott MCS), 
- egyéni önkénesek. 

 
A HMCS létszáma: 48 fő.  
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3. Csapat felépítése, komponensek feladatai 
 
3.1. Szervezet felépítése 
 
Az egyes szervezeti elemek állományából került kialakításra a HMCS szervezete. A 
mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll: 

- Vezetési komponens, 
- Kutatási-felderítési komponens, 
- Műszaki-mentő komponens, 

 Kötéltechnikai részleg 
 Vizi mentő részleg 
 Vízkár-elhárítási részleg 
 Műszaki-mentő részleg 

- Egészségügyi komponens, 
- Logisztikai komponens. 

 
 
3.2. Általános feladatok 
 
Az alkalmazás során valamennyi komponens részére meghatározott általános feladatok:  

- A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a meghatározott 
technikai felszerelésekkel gyülekezik a megalakítási, vagy esetileg kijelölt helyen.  

- A megalakítási/kijelölt helyen történik a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a 
feladat pontosítása, szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés.  

- A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén 
felveszi a kapcsolatot a segélykérő megye illetékes szerveivel.  

- Elöljáró intézkedésére a kárhelyre utazik.  
- Kapcsolatot tart a többi HMCS komponenssel és a szakfeladatban részt vevő más 

szervekkel, szervezetekkel.  
- Fogadja, tájékoztatja a váltást, kiegészítő csoportot, átadja a feladatot.   
- Elöljáró / HMCS vezető utasítására a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után, 

végrehajtja a kárhelyről történő levonulást, megalakítási helyre utazást.  
- A bevetés tapasztalatait összegzi, dokumentálást végez, összefoglaló jelentéseket készít. 



TÖRZS 
1 fő törzstiszt 

 

MŰSZAKI MENTŐ 
KOMPONENS 

 

EGÉSZSÉGÜGYI 
KOMPONENS 

KUTATÁSI FELDERÍTÉSI 
KOMPONENS 
3 fő felderítő 
(kutyás, légi) 

INFORMATIKAI 
HIRADÓ 

2 fő Híradó-
Informatikus 

TÁJÉKOZTATÓ 
RÉSZLEG 

1 fő szóvivő, 1 fő 
ügykezelő 

KÖTÉLTECHNI
KAI RÉSZLEG 

6 fő alpinista 

VÍZKÁR-
ELHÁRÍTÁSI 

RÉSZLEG 
10 fő 

MŰSZAKI 
MENTŐ 

RÉSZLEG 
8 fő 

VÍZI MENTŐ 
RÉSZLEG 

7 fő vízi mentő, 
búvár 

2 fő mentő 
szakápoló 

1 fő Krízis 
Intervenciós 

Csoport 

1 fő élelmezés, 
ruházat, szállítás 

és üzemanyag 
ellátó 

2 fő technikai 
kiszolgáló 

 

 

LOGISZTIKAI 
KOMPONENS 

1 fő logisztikai 
komponens-

vezető 

MENTŐCSOPORT VEZETÉS 
1 fő parancsnok, 1 fő helyettes 
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3.2.1. Vezetési komponens feladatai 
  
A vezetési komponens feladata a HMCS riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, 
működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti 
egységek szakmai irányítását végzi, kapcsolatot tart a mentést irányító, vezető szervekkel, 
valamint gondoskodik a mindenoldalú biztosítás megszervezéséről.  
 
További feladata a híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, 
valamint az alárendeltek felé, valamint a kárhelyen tartózkodó, beavatkozó HMCS személyi 
állományának komponensenkénti, képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a 
kárhelyszíni mobil info-kommunikáció feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az 
irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében. 
 
Fontos feladata a folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, 
kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő megyék (országok) 
vonatkozásában - az elöljáró és együttműködő szervekkel, illetve szükség szerint szakértők 
bevonásával szakmai döntések előkészítése. 
 
Részt vesz a lakosság tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási 
feladatokban. Közreműködik más döntéshozó és együttműködő szervekkel. 
 
Összegzi a tapasztalatokat, dokumentálást végez, összefoglaló jelentéseket készít. 
 
Vezetési komponens létszáma: 7 fő.  

 
3.2.2. A kutatási - felderítési komponens feladatai 
 
Fizikai, műszeres módszerekkel megkezdi az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási 
műveleteket, vízi, földi és légi alkalmazási területeken az adott megye, illetve ország vagy 
nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:  

- Eltűnt személyek megkeresése területen (fedett illetve nyílt terepen), továbbá lakott 
településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Megerősítő 
mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok 
elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyű és közepes műszaki mentő és biztosítási 
feladatok ellátása. Romos épületek statikai vizsgálata. 

- Nagy kiterjedésű katasztrófák (területtüzek, elöntési területek), valamint, eltűnt 
személyek, bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos események kezelésénél légi 
felderítési (fotózási) feladatok végrehajtása. 

- Veszélyes anyagokkal (korlátozott vegyi, tűz- és robbanásveszélyes, valamint 
radioaktív) kapcsolatosan bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs 
katasztrófák esetén a károk felmérésében, kiterjedésének megelőzésében, esetenként 
csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, mentesítésben 
(fertőtlenítésben) való közreműködés, továbbá biológiai mintavétel (HBMKI 
radiológiai, biológiai és vegyi képességeivel). 

- Árvizek és vízi balesetek esetén víz felszíni és víz alatti szakfelderítés végrehajtása, 
mentés technikai biztosítása. 

A kutatás végrehajtása után, közreműködik a mentési tevékenység végrehajtásában.  
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Teljesíti a HMCS vezetője által meghatározott jelentési kötelezettséget.  Fogadja, tájékoztatja 
a váltást, kiegészítő csoportot, átadja a feladatot.  A HMCS vezető utasítására, a személyi 
állomány és a felszerelés ellenőrzése után, végrehajtja a kárhelyről történő levonulást, 
megalakítási helyre utazást. A bevetés tapasztalatait összegzi, dokumentálást végez, 
összefoglaló jelentéseket készít. 

 
Kutatási - felderítési komponens létszáma: 3 fő.  

 
3.2.3. Műszaki mentő komponens feladatai 
 
Feladata a mentés megkezdése és végrehajtása a feladat jellegének megfelelően az adott 
település, megye, illetve a megye közigazgatási határain kívül, országhatáron belül a 
mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel: 

- Az INSARAG Irányelvek szerinti SAR műszaki mentési műveletek – tűzoltás, 
műszaki-mentés, vágás, darabolás, fúrás, vésés, a mentésben résztvevő erők számára a 
kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak, épületek, építmények statikai 
vizsgálata megerősítése, ideiglenes helyreállítása, ezekben való közreműködés – 
végrehajtása.  

- Romossá vált területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. 
Romok alá szorult áldozatok kimentése, egészségügyi ellátáshoz való juttatása. 

- Kötéltechnika alkalmazásával magasból és mélyből való mentési feladatok 
végrehajtása. 

- Árvizek és vízi balesetek esetén a vízről és vízből való mentés során jelentkező vízi 
mentő és búvár feladatok ellátása. 

- Az elöntött, vagy elöntéssel fenyegetett területen az emberi élet, a lakossági és anyagi 
javak mentése, megóvása. A bajba jutott emberek, állatok kimentése, biztonságos 
területre és egészségügyi ellátáshoz való juttatása,. 

 
Műszaki-mentő komponens létszáma: 32 fő.  

 
3.2.4. Egészségügyi komponens feladatai 
 
Közvetlenül a káreseményhez települve végzi a sérültek osztályozását, sokktalanítását, illetve 
az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozásokat. Feladata az elsősegély-nyújtási feladatok 
ellátása. 
 
Felügyeli a kórházba szállításra váró, ellátott betegeket, sérülteket.  
 
Gondoskodik a mentésben résztvevő személyek, valamint a megerősítő mentőkutyák 
egészségügyi biztosításáról.  
 
Végzi a mentett személyek, a mentésben résztvevők és a krízis állapotban lévő rászorultak (pl. 
kitelepítettek, szemtanúk) pszicho-szociális ellátását.  
 
Egészségügyi komponens létszáma: 3 fő.  
 
3.2.5. Logisztikai komponens feladatai 
 
A szükségletek szerint biztosítja a műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, 
szerszámokat és berendezéseket.  
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Megtervezi, megszervezi és végrehajtja a mentőerők logisztikai háttérbiztosítását. 
Közreműködik a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében és a bevetés hazai (külföldi) 
feltételeinek megteremtésében. 
 
Folyamatos kapcsolattartást, információegyeztetést végez a komponensek vezetőivel. 
 
Megszervezi a váltás, kiegészítés, pihentetés lehetőségeit, feltételeit. Szükség esetén 
felkérésre önálló logisztikai tevékenységet lát el, vagy végzi annak megszervezését a 
kárterületen.  
 
Logisztikai komponens létszáma: 4 fő.  
       

4. Alegységek működése, bemutatása 
 
4.1. Rendszerbe állás 
 
A csoport tagjai önként vállalják, hogy polgári védelmi szolgálatot vállalva megfelelő 
kiképzéssel és támogatással részt vesznek katasztrófák elhárításában. Tagjai rendelkeznek 
olyan hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, 
alpintechnika), amellyel szakszerűen tudnak beavatkozni. A HMCS rendszerbe állító 
gyakorlatára 2012. november 9-én került sor Hajdúszoboszlón a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképzési és Raktárbázisán. A gyakorlat során 
bebizonyosodott, hogy a különböző komponensek sikeresen tudnak együtt működni, és 
veszély helyzetben speciális mentési feladatokat végrehajtani. 
 
4.2. Berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület 
 
Szervezet megnevezése: Berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport  
                                     Egyesület 
Szervezet székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 35/A. 
Alapítás éve:  
A szervezet képviselője: Györgyfi Sándor 
Telefonszám:  
E-mail cím: fisandor@freemail.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: Pk. 62914/2004. 
Nyilvántartásba vétel éve: 
Bankszámlaszám: 60900140-14189355-00000000 
Adószám: 18569481109 
KSH szám:  
 
A Berettyó ÖTE HMCS-ben feladatot vállaló tagjai létszáma: 6 fő a.  A Berettyó ÖTE 
tevékenységi köre: 
 

- A közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott sporttevékenység végzése, 
amelyből a tagjain kívül más is részesülhet (tűzoltósport, labdarúgás, röplabda, tenisz, 
búvársport). 

- A tűzoltósport népszerűsítése, illetve kiterjesztése a civil szféra irányába, ifjúsági 
tűzoltóversenyek és tűzvédelmi vetélkedők szervezése. 
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- A tűzoltóság dolgozóinak és az egyesület tagjainak, de bármely más személynek is 
sportolási lehetőség biztosítása, amely az erőnlétének növelését szolgálja. 

- Speciális mentési feladatok, pl.: magasból- és mélyből történő alpintechnikai feladatok 
végzése. 

- Az egészséges életmód kialakítása, terjesztése, egészségmegőrzés, sportrendezvények 
szervezése. 

- Régi tűzoltóeszközök gyűjtése, felújítása, állagának megóvása és azokkal 
rendezvényeken bemutató tartása. 

- Berettyóújfalu város területén tűzoltási és műszaki- mentési tevékenység végzése a 
hivatásos tűzoltósággal együttműködve. 

- Segítségnyújtás hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóság kérésére a Tiszántúl területén. 
- A Berettyóújfalui HTP eszközfejlesztésének anyagi és szakmai támogatása. 
- Tűzvédelmi nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. 
- Részvétel a HMCS feladataiban. 

 
Az ÖTE elsődleges célja olyan közhasznú tevékenység, melynek szolgáltatásaiból bárki 
részesülhet, mely feladatok ellátásáról az 1996 évi XXXI. törvény rendelkezései szerint állami 
szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (tűzoltás, műszaki mentés, életmentés 
mélyből-magasból, eltűnt személyek felkutatása, katasztrófa elhárítás, megelőzés). 
Másodlagos célok között szerepelt a környezeti károk felszámolása és hagyományőrzés. 
 
Főbb beavatkozásaik képekben: 
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4.3. Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért 
 
Szervezet megnevezése: Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért 
Szervezet székhelye: 4225 Debrecen, Kiserdő u. 21. 
Alapítás éve: 2010. 
A szervezet képviselője: Nagy Sándor 
Telefonszám: 20/575-3327 
E-mail cím: sandor460524@freemail.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: Tpk 60.126/2010/10.   
Nyilvántartásba vétel éve: 2010. 
Bankszámlaszám: 60600163-11063166 
Adószám: 18148051-1-09 
KSH szám: 725920 
 
A Debreceni Polgárőr Egyesület HMCS-ben feladatot vállaló tagjai létszáma: 6 fő. A 
Debreceni Polgárőr Egyesület tevékenységi köre: 
 

- A közrend védelme érdekében járőrszolgálatok ellátása. 
- Közreműködés a Rendőrség közrend és közlekedési forgalmi rend biztosítási 

feladataiban. 
- Debrecen városi rendezvények biztosításában való részvétel. 
- Környezetvédelmi tevékenysége során parlagfüves területek, illegális hulladéklerakók 

feltárása. 
- Közreműködés a katasztrófavédelmi együttműködési feladatokban, gyakorlatok 

biztosításával.  
- Részvétel a HMCS feladataiban. 
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4.4. Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 
Szervezet megnevezése: Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Szervezet székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.  
Alapítás éve: 1899. 
A szervezet képviselője: Vágó Béla  
Telefonszám: 70/945-7744 
E-mail cím: kabaituzolto@freemail.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: Pk. 60291/1989/2. 
Nyilvántartásba vétel éve: 1989. 
Bankszámlaszám: 61400117-10004689 
Adószám: 18553840-1-09 
KSH szám: 18553840 9499 525 09 
 
A Kaba ÖTE személyi állománya  HMCS-ben feladatot vállaló tagjai létszáma: 6 fő.  A Kaba 
ÖTE tevékenységi köre: 
 

- A jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi 
megvalósításának társadalmi elősegítése, teljesítése és ennek ellátására önként 
jelentkezők szervezése, egyesítése. 

- Tűzoltási feladatok ellátása, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás. 
- Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzésére, továbbterjedésének 

megakadályozására irányuló tevékenység ellátása. 
- A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi 

javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá 
a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.  

- Részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. 
- Gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról. 
- Haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos tűzoltóságot a hozzá bejelentett 

tűzesetről. 
- Tűzvizsgálatot végző hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset 

helyszínének őrzéséről. 
- Gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról. 
- Árvízvédelemmel kapcsolatos megelőzési és mentési munkálatokban való részvétel. 
- Lakosság árvízvédelmi felkészítésében való részvétel. 
- Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki 

meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett 
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében 
történő beavatkozás, és segítségnyújtás. 

- Részt vesz a lakosság katasztrófavédelmi felvilágosításában, a prevenciós 
programokban. 

- Különböző tűzoltósportokon való részvétel. 
- Hagyományőrzés. 
- Részvétel a HMCS feladataiban. 

 
A Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai több szakterületre (tűzoltás, műszaki mentés, 
belvíz-árvíz védelem) is megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ez 
annak tudható be, hogy a tagok nagy többsége oktatásokon, képzéseken, gyakorlatokon és 
éles bevetéseken vesznek részt.  
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Főbb beavatkozásaik képekben: 
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4.5. Legott Mentőcsoport 
 
Szervezet megnevezése: Hajdúdorog Egyházmegyei Caritas Legott Mentőcsoport  
Szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. 
Alapítás éve: 2010. 
A szervezet képviselője: Kristóf Imre  
Telefonszám: 30/206-7107 
E-mail cím: legottmcsop@gmail.com 
Nyilvántartásba vételi szám: 60.148/1995/2. 
Nyilvántartásba vétel éve: 1995. 
Adószám: 18796221-1-15 
 
A Legott Mentőcsoport személyi állománya10 fő.  A Legott Mentőcsoport tevékenységi köre: 
 

- Eltűnt, elkóborolt, vízbe fúlt emberek felkutatása. 
- Közreműködés természeti és civilizációs katasztrófánál jelentkező kutatási és mentési 

feladatokba.  
- Közreműködés árvízi védekezésben, vízi mentésben.  
- Részvétel a HMCS feladataiban. 

 
A csoport a Görögkatolikus Egyház keretén belül, annak támogatásával működik.  
 
2010.  októberében az önkéntes speciális mentőcsapat közreműködött a vörösiszappal elöntött 
területeken folyó kárelhárítási tevékenység megsegítésében. A Legott Mentőcsoport tagjai és 
a nyírbátori tűzoltóság szakemberei elsősorban a devecseri lakosság visszaköltöztetésében és 
az iszapos massza eltávolításában nyújtottak segítséget. 
 
Főbb beavatkozásaik képekben: 
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5. Csapattagok kiválasztásának kritériumai 
 
A HMCS tagságra jelentkezőknek felvételi kérelmet kell benyújtani. A mentőcsoport tagja 
lehet minden civil mentőszervezet tagja, vagy nagykorú magyar állampolgár, aki: 

- megfelelő dokumentált fizikai, egészségügyi alkalmassággal rendelkezik, 
- tudomásul vették a balesetvédelmi oktatáson elhangzottakat, azt aláírásával elismerte, 

tevékenység során betartja a munkavédelmi szabályokat, 
- megfelelő dokumentált képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik, 
- ismerik az általuk használt technikai eszközök működését, azok kezelését, helyes 

telepítését. 
- a HMCS célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát a szervezet működési 

szabályzatának,  
- polgári védelmi szervezetbe történő beosztás elfogadása, 
- kötelezi magát a mindenkori riaszthatóság biztosítására,  
- tudomásul veszi, hogy a feladat végrehajtásának megkezdésekor a felettes 

katasztrófavédelmi szervek alárendeltségébe kerül és kész a felettes szervektől kapott 
feladatok maradéktalan, legjobb tudása szerinti végrehajtására, 

- tevékenyen részt vesz a HMCS felkészítésein, gyakorlatain és alkalmazásaiban.  
 
Az egyes komponensekbe jelentkezők kiválasztása a szervezeti elem vezetők és a komponens 
vezetők döntése alapján történik. A HMCS-ben való részvétel a fenti kritériumok vizsgálata 
és teljesülése alapján történhet.  
 
A HMCS teljes, vagy részleges − valós helyzetben történő − alkalmazása esetén, esetén az 
alábbi algoritmus szerint történik az adott helyzet kezelésére a csapattagok kiválasztása: 
 

- a feladat alapján történő erő- és eszközigény számvetés, 
- tagok előzetes kiválasztása a feladat függvényében, 
- a bevetésre szánt állomány kijelölésére a komponens parancsnokok tesznek javaslatot, 

erről egyeztetnek a HMCS vezetőjével és helyettesével. 
 
Amennyiben a kiválasztott tag megfelel a kiválasztás feltételeinek, úgy részt vehet a 
bevetésen. 
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6. A HMCS mozgósítása, logisztikai biztosítása 
 
Veszélyhelyzetben az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője rendeli el. 
 
Amennyiben különleges szakképzettség és speciális szakfelszerelések igénybevétele 
szükséges egy beavatkozás során, a HMCS védekezésbe történő bevonását a HBMKI 
igazgatója rendeli el. 
 
A személyi állomány értesítése lehet részleges vagy teljes. Részleges, ha HMCS 
állományának csak kijelölt részét érinti. Teljes, ha a HMCS állományának egészét érinti. 
 
Az állomány berendelését úgy kell megszervezni és gyakoroltatni, hogy az minden helyzetben 
biztosítsa a meghatározott normaidőn belül a megalakítási helyre történő beérkezést. A 
HMCS megalakítási helye a HBMKI székhelye (Debrecen, Böszörményi út 46-56.). 
Részleges alkalmazáskor a HMCS vezetőjének döntése alapján a megalakítási hely lehetséges 
alternatívája az alkalmazásba bevont tagszervezet telephelye. Ez a riasztási közleményben 
esetileg kerül meghatározásra. 
 
A HMCS mozgósítása riasztással indul. A mozgósítása történhet egyidejűleg, vagy 
részenként. Egyidejűleg történő mozgósítás esetei: 
 

- katasztrófaveszély megállapításakor, illetve veszélyhelyzet kihirdetésekor, 
- ha az adott területen olyan mértékű katasztrófa következik be, vagy annak közvetlen 

veszélye fenyeget, mely egyidejűleg szükségessé teszi a polgári védelmi szervezetek 
készenlétbe helyezését.  

 
Részenként történő mozgósítás esetén a HMCS az elrendelést követően, részben időben 
tagoltan, részben a végrehajtandó beavatkozás szükségessége szerinti szervezeti komponensek 
kerülnek készenlétbe helyezésre. 
 
A HMCS készenléti ideje 4 óra.  
 
A HBMKI 24 órás ügyeleti szolgálata a Megyei Műveletirányítási Ügyelet biztosítja a 
HBMKI folyamatos elérhetőségét, illetve az értesítési feladatok elrendelésekor a feladat 
vételét, továbbítását, illetve végrehajtását. A HMCS értesítését a HMCS mozgósítási 
névjegyzék elérési lehetőségek figyelembe vételével lehetőség szerint telefonon, illetve ennek 
hiányában, vagy a hírközlő eszközök üzemképtelensége esetén a szervezeti elemek kiértesítő 
láncának aktivizálásával a HMCS szervezetei elemeinek adatai alapján. 
 
A beérkezett állomány irányítását a HMCS vezetője veszi át. 
 
A HMCS logisztikai biztosításáról részben a HBMKI, részben megyén kívüli alkalmazás 
esetén a fogadó megye katasztrófavédelmi igazgatósága gondoskodik. A logisztikai biztosítás 
főbb területei: 

- gépjármű üzemeltetési költségek biztosítása, 
- technikai eszközök üzemeltetési költségeinek biztosítása, 
- személyi állomány ellátása, elhelyezése,  
- elhasználódott ruházat védőeszköz pótlása. 
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7. Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere 
 
A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi 
vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, stb) amellyel a HMCS-én kívüli 
tevékenységüket ellátják. Ebből kifolyólag nem részesülnek alapképzésben, hanem a speciális 
hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat sajátítanak el az aktuális jogi 
környezetben: 
 
Elméleti ismeretek:  

- katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai, 
- polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek 
- bevetés, irányítás, tervezés, szervezés,  

 - nemzetközi terminológiák, fogalmak, szervezetek, módszerek, eljárások 
 - nemzetközi segítésnyújtás elvei és gyakorlata,  
 - mentésben való részvétel alapelvei, ENSZ INSARAG irányelvek 
 - vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció 
 
Gyakorlati ismeretek: 
 - bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok 
 - kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer 
 - folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés 
 - gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével 
 - terepen végrehajtandó gyakorlatok 
 
Speciális ismeretek: 
 Elméleti praktikus ismeretek a segítségnyújtás jellegének megfelelően 
 - a szomszédos megyékről, országról, szokásokról 
 - kárhelyzetről, munkaterületről 
 - együttműködőkről és közös munkavégzésről 
 - pszicho-szociális ellátásról, katasztrófa pszichológiáról 
 - viselkedési kódex alapelveiről 
 
Alkalmasság: 
 - egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság 
 - állandó és időleges védettség (védőoltás) 
 - pszichikai adottságok 
 - készségek, fejleszthető tulajdonságok 
 - stressz helyzeti felkészítés,  
 
Az 2011. évi CXXVIII. törvény 56. § (1) bekezdése értelmében a polgári védelmi szervezet 
tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be, melynek időtartama 
évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. 
Ennek megfelelően a mentőcsoportnak évente két nap felkészítést indokolt. A felkészítés 
előre meghatározott munkarend szerinti riasztással indul. A beérkezést követően 6-8 óra 
kiképzés (elméleti felkészítés) történik, majd ezt követően indul a terepen végrehajtandó 
gyakorlat, amely minden évben más szituációra épül, önálló terv szerint. Különös hangsúlyt 
kell fektetni az INSARAG Irányelvek ismertetésére és gyakoroltatására, valamint arra, hogy 
az egyébként önálló csapatok megismerjék egymás eljárását, technikai eszközeit, és ennek 
birtokában egységesen tudjanak fellépni a katasztrófa helyzet felszámolásában.  
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8. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása 
 
A mentőszervezetbe bevont egységek felszereléseinek (járműveknek, szakfelszereléseknek) 
meglétéért, műszaki állapotáért, azok tanúsítványaiért, valamint a megfelelőségi okmányok 
érvényességéért az HMCS-be bevont mentőszervezet vezetője a felelős. A meghibásodott 
eszközök esetében a csoportok vezetői jelzik a − HBM KI állományába tartozó − logisztikai 
koordinátor részére. 
Rendszeresen egyeztetésre kerülnek a technikai eszközök és felszerelések, a változások pedig 
átvezetésre kerülnek a nyilvántartásokban. 
 

9. Egészségügyi, orvosi ellátás módja 
 
A csoport tagjainak felelőssége a nyilatkozatokban vállaltakon felül az általános fizikai, 
egészségügyi állapotukra, valamint az időszakos orvosi alkalmassági felülvizsgálatok 
meglétére terjed ki. 
Alkalmazás (gyakorlat vagy valós alkalmazás) esetén a mentőszervezet vezetője ellenőrzi az 
összes felszerelést, az állományának egészségügyi állapotát, majd az információkról minden 
esetben jelentést tesz a Hortobágy Mentőcsoport vezetőjének. 
s egészségügyi komponens biztosítja a gyakorlatok, ill. bevetések idején a csoport tagok 
folyamatos kontrollját, szükség esetén elsősegély ellátást végez és végrehajtja a tagok 
képzését. 
 

10. Mellékletek 
 

1. BM OKF területi szervének ajánlása 
2. Csapat műveleti eljárási rendje, működése  
3. Csapattagok névsora beosztás szerint 
4. Felszerelések listája (cargozott és teljességi) 
5. Élet- és balesetbiztosítások kimutatása 


