
Gemenc Mentőcsoport 
 

A Gemenc Mentőcsoport (GMCS) célja  
Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs 
katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak 
megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok (A katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény; A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet) alapján, olyan 
speciális rendeltetésű önkéntes Mentőcsapat létrehozása, felszerelése, működtetése, 
alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás 
mellett alkalmas komplex vízkárelhárítási (ár-, és belvízvédelmi, valamint kutatás- mentési 
tevékenység), védekezési tevékenységek végrehajtására.  

A cél tehát olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi 
mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen 
bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminőségi katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, 
felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet 
visszaállításának biztosításához. 

 

 

A Gemenc Mentőcsoport rendeltetése 
Tolna megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő 
speciális mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi 
valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan 
kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a 
megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. 
 

A Gemenc Mentőcsoport szervezeti formája  
A GMCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei 
védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök 
jogvédelmét.  

 
Megalakító Szervezet 
Név: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Székhely: 7100, Szekszárd, Mikes utca 16.-22. 
Képviseletre jogosult: Dr. Balázs Gábor tű. alezredes, megyei igazgató 
Kapcsolattartó: Sárossy Gábor tű. őrnagy, megyei polgári védelmi főfelügyelő 



 

A GMCS létszáma 2012. évtől 40 fő és az alábbiakban felsorolt szervezetek 
alkotják 

- Búvár szakértő  

- Bonyhád Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

- Szekszárdi Rádió Klub 

- Önkéntes Személyek  
 

 

A GMCS szervezeti felépítése 
A szervezet társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából 
illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az 
önkéntesség, a fizikai alkalmasság és szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és 
felkészítés után képesek a feladatok ellátására. 

A mentőcsapat a nemzetközi ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll: 

• Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos 
állományából) 

• Vízkárelhárítási komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) 
• Kutatási- mentési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) 
• Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma) 
• Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos 

állományából) 

 
 



1. Vezetési komponens  

 

Rendeltetése: a kárterületen vagy annak közvetlen közelében a mentést és kárfelszámolást 
irányító szerv vezetési feltételeinek megteremtése, a híradás biztosítása az elöljáró szervek, az 
alárendeltek, valamint a közreműködők felé, a lakosság tájékoztatásának megszervezése, 
menetbiztosítás, rendfenntartás. 
 
Híradás biztosításánál kiemelendő, hogy a Szekszárdi Rádió Klub a város és 
vonzáskörzetének rádióamatőreit tömöríti. 
A tagság rövidhullámon (RH) és egy saját 290 méter magasan telepített URH átjátszóval is 
rendelkezik. Jelentősége, ha professzionális hírközlés infrastruktúrája megsérül (pl. egy 
földrengés következtében) és összeomlik a hírközlés akkor a katasztrófavédelmi 
veszélyhelyzeti híradásban foglaltaknak megfelelően segítséget tud nyújtani egy esetleges 
tartalék híradás szükségessége esetén. Az egyesület RH tartomány alkalmas nagyobb 
távolságok áthidalására, illetve olyan helyekről történő forgalmazásra is ahonnan az URH 
jeleket a terepviszonyok miatt nem lehet venni. Ezenkívül működik egy úgynevezett Rádiós 
Készenléti Szolgálat melynek tagjai kifejezetten a veszélyhelyzetekben történő rádiózásra 
készítik fel berendezéseiket és tréningezik magukat. 
 

 

 
 

 

 
2. Kutatási felderítési komponens  

Rendeltetése: csoportjainak speciális felkészültsége szerint különleges anyagok, eszközök, 
szerszámok, berendezések, felszerelések biztosítása, felderítés, felkutatás, közreműködés a 
mentésben, részvétel a kárelhárításban.  
 
3. Vízkárelhárítási Komponens  

• Műszaki Mentő Csoport, területi polgári védelmi szervezeti forma, árvízvédelmi 
komplex csoportok, területi műszaki mentő és kárfelszámoló alegységek állománya. 

• Vízi Mentő Csoport, 
 

 

   



4. Egészségügyi komponens  

Rendeltetése: közvetlenül a kárterület mellé települ elsősegélynyújtó és sebesültszállító 
részlegével, valamint mobil orvosi segélyhelyével. A kárterületről kimentett sérülteket a 
sebesültgyűjtő helyre, illetve a mobil orvosi segélyhelyre szállítják, ott átveszik, osztályozzák, 
illetve szakorvosi elsősegélyben részesítik. A sérültek kórházba szállítását előkészítik, az 
ellátott és a szállításra váró betegeket felügyelik, együttműködnek a mentőkkel, végzik a többi 
mentőerők egészségügyi biztosítását és a hajléktalanná vált lakosság egészségügyi ellátását. 
  
5. Logisztikai komponens  

Rendeltetése: a mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és 
végrehajtása, közreműködés a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében és ellátásában. 
 
A komponens felépítése: 

• szállásbiztosító részleg: a mentőerők szükségelhelyezését kiépíti, közreműködik a 
hajléktalan lakosság elhelyezésében, biztosítja a mentőerők napi ruházati ellátását és a 
tisztálkodás feltételeit;  

• szállító részleg: a szükséges anyagokat fel- és lemálházza, a mentőerőket és 
eszközöket rendeltetési helyükre szállítja, biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást;  

• élelmezési részleg: a mentőerőket és a hajléktalanná vált lakosságot hideg és meleg 
élelemmel ellátja, beszerzi és raktározza az élelmezési anyagokat, üzemelteti a tábori 
konyhát, megfőzi a meleg ételt, kiosztja az élelmet;  

• műszaki kiszolgáló, karbantartó részleg: közreműködik a mentőszervezet technikai 
eszközeinek telepítésében, üzemeltetésében, különös tekintettel a előkészítésére, 
telepítésére, műszaki kiszolgálására.  

 

   

FELKÉSZÍTÉSE, KIKÉPZÉSE 
 
A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi 
vizsgákkal (vízi mentő, kisgépkezelő, hajóvezető, orvosi stb) amellyel a feladataikat jelenleg 
ellátják. Néhány esetben az általuk folytatott tevékenység a fő megélhetési forrásuk. Ebből 
kifolyólag nem tervezzük őket alapképzésben részesíteni, hanem a speciális hazai és 
nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat ismertetjük az aktuális jogi 
környezetben: 



 

a.) 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 

 

b.) gyakorlati ismeretek 

- nyelvismeret, szakmai, illetve kommunikációs készség 
- bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok 
- kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer 
- folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés 
- gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével 
- terepen végrehajtandó gyakorlatok 

 

c.) 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 

 

d.) alkalmasság 

- egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság 
- állandó és időleges védettség (védőoltás) 
- pszichikai adottságok 
- készségek, fejleszthető tulajdonságok 
- stressz helyzeti felkészítés,  


