1. függelék a /2021. (

) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

SZERVEZETI ES MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
keresőkutyás tevékenység
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1. Alapvető általános elvárások, követelmények szervezeti szinten
1.1.

I/N

Civil szervezet (önálló jogi személyiséggel rendelkezik) vagy a mentésben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
felkérésére együttműködő önkéntes személy/ek

1.2.

A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik keresőkutyás szakmai területen szerzett tapasztalatokkal

2. Általános elvárások és követelmények

2.2.

Bevetésre kijelölt tagjai, mentőkutyái, eszközei, felszerelései az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák
betartásával alkalmazható állapotban vannak
Eszközei, felszerelései bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

2.3.

Rendelkezésre áll a felszerelések, kutyák szállítására alkalmas legalább 1db gépjármű

2.4.

A szervezet/alegység bevetésre kijelölt tagjai rendelkeznek a saját szervezetük által előírt, a bevetéshez szükséges

2.1.

I/N

fizikai alkalmassággal
2.5.

2.6.

A szervezet/alegység elismeri az alábbi vizsgarendszereket és ezek közül legalább egyet alkalmaz:
 Magyar Mentőkutyás Vizsga
 Inter Rescue
 International Rescue Dog Organisation
A szervezet/alegység betartja és tiszteletben tartja a hatályos állatvédelmi jogszabályokat

3. Adminisztráció, dokumentumok, nyilatkozatok
3.1.

A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési tervvel (tagokra, keresőkutyákra)

3.2.

A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik

3.3.

A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

3.4.

A szervezet/alegység a személyekkel, eszközökkel, keresőkutyákkal kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tesz az
igazgatóság felé

3.5.

Rendelkezik a működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzattal, és/vagy alapszabállyal és/vagy alapító

I/N
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okirattal
A szervezet/alegység tagjai rendelkeznek a következő személyi dokumentumokkal
3.6.

Érvényes személyazonosító igazolvánnyal

3.7.

Speciális képzettségüket igazoló dokumentumokkal

3.8.

Gépjárművezető a kategóriájának megfelelő vezetői engedéllyel

A szervezet/alegység rendelkezik az alábbi, csapatot érintő dokumentumokkal
3.9.

A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével

3.10. A szervezet/alegység adatlapjával
3.11. A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adataival
3.12. A felszerelések jegyzékével
3.13. Az engedélyköteles felszerelések engedélyeivel
3.14. Keresőkutyák adatainak listájával
4. A keresőkutyás szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos kritériumok
4.1.

A szervezet/alegység tagjai között alpintechnikai tapasztalattal rendelkező személy is van

4.2.

A szervezet/alegység tagjai humán és állat elsősegély-nyújtási ismeretekkel rendelkeznek

5. A keresőkutyás szervezet/alegység keresőkutyáira vonatkozó kritériumok

5.2.

A kutyák megfelelő kötelező oltásokkal rendelkeznek, és évente átesnek általános orvosi vizsgálaton, élősködők ellen
kezeltek
A kutyák rendelkeznek útlevéllel és beültetett mikrocsippel vagy egyedi azonosítóval

5.3.

A kutyák regisztrálva vannak a szervezetnél/alegységnél

5.4.

A bevetésen résztvevő kutyák érvényes vizsgával rendelkeznek

5.1.

6. Képesség

I/N

I/N

I/N
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6.1.

Együttműködik más keresőkutyás alegységekkel

6.2.

Képes erőket megosztani és másik szervezettel/alegységgel együtt dolgozni

6.3.

Képes beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

6.4.

Vállalja, hogy részt vesz gyakorlatokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel vagy más keresőkutyás
szervezettel/alegységgel

7. Infokommunikációs kritériumok
7.1.

Képes kommunikálni belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

7.2.

Képes kommunikálni külső irányba (kárterületi kommunikáció)

7.3.

Képes térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni

7.4.

Képes technikai eszközöket használni a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek, stb.)

8. Alkalmazás
8.1.

Rendelkezik 0-24 órán keresztül telefonon elérhető kapcsolati ponttal

8.2.

Vállalja, hogy a kutatási feladatnak megfelelő vizsgával rendelkező kutyákat alkalmaz az adott eseménynél

9. Kutatási műveleti képességek (minimum egy szükséges)

9.5.

Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen, eltűnt élő személyt
felkutatni
Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen, eltűnt halott
személyt felkutatni
Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével épület káresetek, egyéb balesetek után eltűnt élő
személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között
Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével épület káresetek, egyéb balesetek után eltűnt halott
személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között
Képes vizsgázott keresőkutyával nyomkövetésre

9.6.

Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével vízben lévő halott személy felkutatására

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

I/N

I/N

választás
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10. Minimálisan szükséges eszközök

I/N

10.1. Kutyák és humán elsősegélynyújtásához szükséges felszerelés
10.2. Keresőkutyák megkülönböztetéséhez szükséges kutyahámok
10.3. Azonosítóval ellátott nyakörvek
10.4. Alapvető kutyakiképzési és bevetési eszközök
10.5. A feladathoz igazodó egyéni védőfelszerelések a személyeknek
10.6. Személyes menetfelszerelés 1 napi munkavégzéshez
10.7. Helyzet meghatározó eszközök (GPS, iránytű)
10.8. Világító eszközök
10.9. Felderítéshez, adatgyűjtéshez szükséges eszközök
10.10. Egységes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő formaruházat (azonosítóval)
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság)
Kelt, …………. ,………….év. ………… hó …… nap.

…………………………………………..
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke
………………………………………..
önkéntes mentőszervezet vezetője

……………………………………………
katasztrófavédelmi igazgató

