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1. Szervezet rövid bemutatása 

A Katasztrófavédelmi törvény pontosan definiálja, hogy a katasztrófavédelem nemzeti ügy. 
Minden embernek joga van megismernie a környezetében lévő veszélyforrásokat és 
kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. Ebben tudnak segítséget 
nyújtani a Katasztrófavédelem égisze alatt megalakuló önkéntes mentőszervezetek, és a 
települési, területi polgári védelmi szervezetek. 

A katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának és biztonságának növelése érdekében 
kerültek megalakításra a járási önkéntes mentőcsoportok. A mentőcsoportok a járásokban 
bekövetkező veszélyekre történő azonnali reagálás érdekében, a beavatkozó hivatásos erők 
megerősítésére, katasztrófaveszély, veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetben, valamint 
különleges jogrend időszakában a polgári védelmi feladatok ellátására jönnek létre. 

2013-as évben a Katasztrófavédelem az önkéntesség irányába indult el, célja a lakosság 
bevonása a katasztrófa elhárításba. A beavatkozás még hatékonyabbá tételére elkezdődött a 
járási mentőcsoportok megalakítása. A járási mentőcsoportok önkéntesekből állnak, akik 
vállalják, hogy a területükön bekövetkezett káresemények, katasztrófák esetén, önkéntesen 
segítséget nyújtanak a kárfelszámolásban, beavatkozásban.  

A mentőcsoportok igazodva a 2013. január 1-jétől bevezetett közigazgatási struktúrához, a 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, elsősorban saját járásuk 
területén belül alkalmazhatók, szükség esetén a szomszédos járásokban, de 
veszélyhelyzetben az ország bármely részén bevethetőek. 

A mentőcsoport a nemzetközi ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll: 

– Vezetési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma), önkéntes állomány, 
– Kutatási Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma), önkéntes állomány, 
– Mentési Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma), önkéntes állomány, 
– Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma), önkéntes 

állomány, 
– Logisztikai komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma), önkéntes 

állomány. 
A mentőcsoport alapvető képességei a következők: 

– vezetésbiztosítás, bevetés, tervezés és irányítás; 
– műszaki mentés; 
– egészségügyi ellátás; 
– logisztikai ellátás. 

2. Mentőcsoportban részt vevő szervezetek 

1. Gazdálkodó szervezetek 
 

• Gyepes és Társa Biztonsági Szolgálat 

 
A Cég 2000-ben alakult családi vállalkozásként. Fő profilja közé 
tartozik az objektumvédelem, telephelyőrzés, rendezvény-biztosítás, 
riasztórendszerek teljes körű kiépítése, diszpécserszolgálat, valamint 
kordonok biztosítása, bérbe adása. Az elmúlt 14 évben számos 
megyei, illetve országos rendezvény biztosításáért volt felelős, 
jelenleg is több gyulai telephely őrzését végezi. 
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A Biztonsági Szolgálat többféle és különböző méretű biztonsági kordonnal 
rendelkezik, amelyek kiválóan alkalmasak kisebb-nagyobb területek, 
rendezvényhelyszínek körbekerítésére és biztosítására. Emellett több jármű segíti 
munkájukat különböző jellegű célokra és útviszonyokra. Utánfutó, illetve szállító 
jármű teszi lehetővé nagyobb eszközök szállítását, továbbá offroad járművel tudjuk 
biztosítani a nehezen elérhető helyek megközelítését. Az alkalmazottak száma jelenleg 
15 és 20 fő közé tehető, ami szezontól függően változhat. 

A Gyepes és Társa Biztonsági Szolgálat tartja civil kezdeményezések, egyesületek 
munkájának támogatását, ezért néhány évvel ezelőtt a gyulai motorsport fejlesztése és 
életben tartása mellé állt.  

A Cég a fent említett eszközökkel és járművekkel áll az önkéntes mentőszervezet 
rendelkezésére, és lehetőségei szerint hozzájárul a példaértékű célkitűzésének 
megvalósításához, amivel egyúttal Gyulai Járás telepüéseit is támogatni kívánja. 

• Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium 

 
A Harruckern János Középiskola mindig jó partneri kapcsolatot 
tartott és tart a tevékenységi körébe tartozó települési 
önkormányzatokkal és azok intézményeivel. 

A Gyulai Járási Hivatal kezdeményezésére létrejött Gyulai Járási 
Mentőcsoportot, megalakulásától kezdve támogatta iskolánk, 
képzéseikhez helyet és oktatási eszközöket az esetleges akciójukhoz 
pedig kisteherautót, kisbuszt és mezőgazdasági vontatót két 
pótkocsival biztosít. 

Évek óta együttműködési megállapodásunk van a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal a katasztrófavédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatosan. 

Kiváló együttműködésünket reprezentálja, hogy már két alkalommal intézményünk 
lehetett a házigazdája az Országos Rendvédelmi Csapatversenynek. 
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3. A Gyulai Mentőcsoport magánszemély tagjai 

A Gyulai Mentőcsoport vezetési, mentési és egészségügyi komponensének tagjai 
magánszemélyként, önként vállalva vesz részt a jelentkező lakosságvédelmi feladatok 
ellátásában.  

4. „Alegységek működése, bemutatása 

Tagjai, eszközei: 

A gyulai járás mentőcsoportjának teljes állománya 30 fő, a mentőcsoport mikrobuszt, 
személyi és teherszállítót, quadot, traktort, pótkocsikat tud bevetni. 

Egységei: 

A Gyulai Járási Mentőcsoport vezetési egységből, kutatási egységből, műszaki mentési 
egységből, valamint egészségügyi és logisztikai egységből áll. 

Alapvető feladata: 

Közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó 
feladatok ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények 
felszámolásában, romeltakarításban. 

 

 

 

 

 

A mentőcsoport alapvető képességei a következők: 

• vezetésbiztosítás, bevetéstervezés és irányítás; 
• műszaki mentés, tűzoltás; 
• egészségügyi és pszicho-szociális ellátás; 
• logisztikai ellátás. 

5. Egységek működése, bemutatása 

a) Vezetési komponens feladatai  

A mentőcsapat riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának 
megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, 
kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás 
megszervezése. 

A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az 
alárendeltek felé. 

Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az 
elöljáró és együttműködő szervekkel. 

A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. 

Vezetési 
egység 

3 fő 

Kutatási 
egység 

9 fő 

Egészségügyi 
egység 

3 fő 

Parancsnok 
1 fő (Vez. egys.-ből) 

Logisztikai 
egység 

3 fő 

Mentési  
egység 
12 fő 
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A lakosság tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási 
feladatokban való közreműködés más döntéshozó és együttműködő szervekkel. 

Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése. 

b) Kutatási komponens feladatai 

A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a meghatározott 
technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen.  

A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, 
szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés. 

Kárhelyre utazás, a kutatási műveletek megkezdése, fizikai módszerekkel, földi 
alkalmazási területeken az adott településen az alábbi képességekkel:  

− Eltűnt személyek megkeresése területen (fedett illetve nyílt terepen), továbbá lakott 
településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. 

A kutatás végrehajtása után a Mentési Csoporttal együttműködve közreműködés a mentési 
tevékenység végrehajtásában. 

c) Műszaki mentő komponens feladatai 

A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításában a meghatározott 
technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen.  

A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, 
szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés. 

A komponens önálló vagy részleges települési, de más településen történő alkalmazása 
esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő település illetékes szerveivel. 

Kárhelyre utazás, a kutatás-felderítés után a mentés megkezdése és végrehajtása a feladat 
jellegének megfelelően: 

− Műszaki mentési műveletek (tűzoltás, műszaki-mentés) végrehajtása. Romosodott 
területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. 

d) Egészségügyi komponens feladatai 

− Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, elsősegélynyújtási 
feladatok ellátása. 

− A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete. 
− A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása. 
− Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízis állapotban lévő rászorultak (pl. 

kitelepítettek), szemtanúk pszicho-szociális ellátása. 

e) Logisztikai komponens feladatai 

A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség 
szerinti biztosítása. 

A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása 
a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.  

6. Csapattagok kiválasztásának kritériumai 

A Mentőcsoport tagszervezetei, tagjai már 2013-at megelőzően is részt vettek a rendvédelmi 
szervek felkérésének megfelelően a speciális szaktudást igénylő helyzetek kezelésében, 
gondoljunk csak a dunai árvízre logisztikai támogatására, vagy a rendőrség segítésére 
nyomkövetésben. Azonban a tavalyi évben mind az önkéntes állampolgárok, mind a 
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hivatásos katasztrófavédelmi szerv részéről megfogalmazódott az igény, hogy a résztvevők 
identitását megőrizve, mégis egységes rendszert kovácsolva egy hatékony és sokoldalú 
mentőcsapat jöjjön létre. Tehát végső soron ez a szándék volt az, amely megteremtette az 
alapot az önkéntes polgári védelmi szervezetként működő Gyulai Mentőcsoport 
létrehozásához. 

Az Igazgatóság a mentőcsoportok létrehozását megelőzően minden esetben személyes 
egyeztetéseket folytatott a területi polgári védelmi szervezetbe tervezetten beosztásra kerülő 
civil mentőszervezet képviselőivel és tagjaival. Velük szemben a legfőbb követelmény az 
volt, hogy az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai 
felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek legyenek a feladatok 
ellátására. 

7. Csapat mozgósítása és logisztikai biztosítása 

Gyulai Mentőcsoport riasztása  

A riasztási feladat végrehajtását a Gyulai HTP ügyeleti szolgálata végzi: 

– a mentőcsoport teljes állománya, 
– a meghatározott komponensek,  
– a meghatározott állomány. 

Az állomány riasztása az állománytáblában rögzített adatok alapján történik telefonon vagy 
szükség esetén személyesen.  

A BM KVI Igazgatója, vagy a Békés Megyei Védelmi Bizottság Elnökének döntése alapján, 
annak elrendelésére a BM KVI Igazgatójának utasítására, a Gyulai HTP ügyelete által kerül 
végrehajtásra a mentőcsoport értesítése, riasztása (továbbiakban együtt riasztás) és szükség 
szerinti megalakítási bázisra történő berendelése. 

A riasztási feladat végrehajtása során a Gyulai HTP ügyeleti szolgálata a vezetési 
komponens valamint az egyéni tagok meghatározott állományát riasztja, a kutatási, mentési 
valamint az egészségügyi komponens további állományának riasztása az állománytáblában 
rögzített megalakító tagszervezetek vezetői útján kerülnek riasztásra. Ezen - Gyulai HTP 
ügyeleti szolgálatot érintő- riasztási feladatok rögzítésre kerülnek a Gyulai HTP Értesítési 
tervében. 

Gyulai Mentőcsoport készenléti ideje  

A bevonásra tervezett önkéntes szervezetek a riasztástól számított 1-3 órán belül kezdik meg 
a vonulást megyén kívüli alkalmazás esetén a Gyulai Mentőcsoport megalakítási bázisaira, 
megyén belüli alkalmazás esetén a Mentőcsoport Vezetője által meghatározott a kárhely 
közelében lévő gyülekezési helyre. 

8. Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere 

A mentőcsoport felkészítése, kiképzése és gyakoroltatása éves rendszerességgel komplex és 
- az egyes komponensek állományának igénybevételével - részgyakorlások végrehajtásával 
biztosított. 

A Gyulai Mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlata 2014. szeptember 13-án fog megtörténni 
Békés városában több szimulált kárhelyszínen. A Mentőcsoport speciális kutatási, mentési 
és kárelhárítási képességeit előtérbe helyezve a járásban jelentkező főbb veszélyforrásokat 
szem előtt tartva kialakított kárhelyszíneken kerül megrendezésre a minősítő gyakorlat. A 
gyakorlat keretén belül a speciális feladatok szakszerű végrehajtásán kívül begyakorlásra és 
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ellenőrzésre került a Mentőcsoport riaszthatósága és annak normaideje, valamint a 
kommunikációs rendszer működtetése, valamint az irányítás, vezetés és egyéb logisztikai 
biztosítási feltételek megléte is. A Gyulai Mentőcsoport 2014. évi felkészítésére május 
hónapban Békésen kerül sor. 

9. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása 

A mentőszervezetbe bevont egységek felszereléseinek (járműveknek, szakfelszereléseknek) 
meglétéért, műszaki állapotáért, azok tanúsítványaiért, valamint a megfelelőségi okmányok 
érvényességéért a mentőcsoport gazdálkodó szervezetei, illetve magánszemély tagok 
felelősek. A tagok 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 komponensek vezetői ellenőrzik az 
összes felszerelést, az állományának egészségügyi állapotát, majd az információkról minden 
esetben jelentést tesz a Gyulai Mentőcsoport vezetőjének 

10. Egészségügyi, orvosi ellátás módja 

A Gyulai Mentőcsoport tagjainak és a mentett személyek egészségügyi ellátását az 
egészségügyi komponens tagjai végzik a Működési Szabályzatban rögzítetteknek 
megfelelően, amely biztosítja a beavatkozó egységek és a mentett személyek egészségügyi 
ellátását a hivatásos mentőegységek helyszínre érkezéséig. 

 
Gyula, 2014. augusztus ___. 
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