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BEVEZETÉS
Miután a 2020-as évet több szempontból is erősen befolyásolta a járvány és az azzal
kapcsolatos védelmi intézkedések, azzal a reménnyel kezdtünk neki 2021-nek, hogy immár
magunk alakíthatjuk azt. Hamar rá kellett jönnünk hogy ez sajnos nem teljesen lesz így, mégis
sok mindent sikerült megvalósítanunk terveink közül.
Év közben négy jelentősebb káreseménynél nyújtottunk segítséget, melyeket a
szélsőséges időjárás okozott. Télen Budapest legmagasabban fekvő területein, vagyis
anyakerületünk fennhatósága alá tartozó Svábhegyen és Normafán jegesedés indult meg. A fák
ágaira rakódott jég súlya alatt azok meghajlottak, ágak szakadtak le róluk, balesetveszélyessé
téve az erdőt és a lakóterület bizonyos részeit is. A kritikus időszakokban felderítő járőrökkel
követtük nyomon az eseményeket, akik amikor szükség volt rá, be is avatkoztak. Nyáron csupán
néhány nap eltéréssel Somogy és Baranya megye szenvedte meg a jégesővel érkező vihart, ami
több település lakóházainak tetőszerkezetét rongálta meg. Budapestet sem kerülte el minden
időjárási esemény, itt a hirtelen lezúduló csapadék és az erős szél okozott károkat, többszáz
káresetet hagyva maga mögött.
A Lánchíd felújításának megkezdésével több robbanótestet is előtaláltak a budai pillér
közelében, ennek okán befogadóhely üzemeltetését végeztük; a Budapest Mentőszervezet
tagjaként három alkalommal segítettük eltűnt személyek keresését, és a Semmelweis Egyetem
Covid osztályán is dolgoztak önkénteseink.
Az előző évhez képest jóval nagyobb óraszámban volt lehetőségünk közösen gyakorolni
és képezni magunkat. Év elején a 2020-ban kezdődött, új önkénteseink felkészítését szolgáló
BASIC tanfolyam vizsgáját valósítottuk meg, ősszel pedig elindítottuk az idei képzést.
Gyakorló napok keretei között mélyítettük tovább tudásunkat egy-egy szakterület vagy eszköz
tekintetében, és részt vettünk a Budapest Mentőszervezet törzs-tagjainak és műveleti
egységvezetőinek felkészítésén is. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság megszervezte
szokásos 40 órás tűzoltó alaptanfolyamát, és biztosította számunkra a Budapest Mentőszervezet
quad-jain található csörlő használatának megismerését is. Az év legnagyobb gyakorlatán a
Budapest Mentőszervezet kötelekében vettünk részt. A városi kutató-mentő gyakorlatot egy
felkészítés-sorozat előzte meg, ahol elméletben és gyakorlatban is lehetőségünk volt új
ismeretekre szert tenni.
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Elsősegélynyújtóink

biztosították

a

Forever

Living

Products

Magyarország

Sikernapjait, több sporteseményt, és a havas hétvégéken Normafán is vigyázták a szánkózók,
síelők biztonságát. Egy év kihagyást követően megrendezésre került az EFOTT is, amin a
sérültellátás mellett műszaki mentő és tűzoltó biztosítást is vállaltunk.
Folytatódott a 2019 óta tartó VIATICUM projekt EVOLSAR-os társszerveinkkel közös
kidolgozása, melynek keretében Máltán egy értekezleten, Portugáliában pedig egy értekezlettel
egybe kötött workshopon vettünk részt.
Sajnos azok a rendezvények, melyeken lehetőségünk van közelebb kerülni a
lakossághoz, ahol segíthetjük önmentő képességük fejlesztését vagy új önkénteseket
toborozhatnánk, idén is elmaradtak. Társadalmi felelősségvállalásként egy társzervünk által
szervezett szemétszedő akcióban vettünk rész, ami Budapest egyik erdős részének a
kitakarítását jelentette. Elképedve tapasztaltuk, mi mindent dobálnak el, vagy hordanak
szándékosan a természetbe az emberek, hulladéklerakónak tekintve azt. A helyszínre rendelt 4
db „sittes” konténert pár óra leforgása alatt megtöltöttük.
Tanárként dolgozó önkéntesünk egyik iskolai osztályát hozta el bázisunkra tanulmányi
kirándulásként. A rendészeti iskolába járó növendékeknek kötéltechnikai, elsősegélynyújtó és
radiológiai-, biológiai-, vegyi védelmi foglalkozást tartottunk interaktív módon, ezzel kibővítve
az iskolában szerzett tudásanyagot.
Felszereléseink karbantartását és üzempróbáját is elvégeztük, szerveztünk bázisunk
rendbentartását célzó napokat, és megbeszéléseket ahol önkénteseinkkel közösen határoztunk
meg célokat, vagy értékeltünk eseményeket.
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ALKALMAZÁSOK
2021-ben a legtöbb munkát a szélsőséges időjárás adta. Gyönyörű, de veszélyes és
ijesztő emlékeket idéző jegesedés a Svábhegy környékén, sokszáz lakóépületben kárt okozó
nyári jégesők Somogy és Baranya megyében, szélviharral érkező nagy mennyiségű csapadék a
fővárosban, egy befogadóhely üzemeltetése, három eltűnt személy keresése, és kórházi
segítségnyújtás a Covid osztályon- összefoglalva ez az idei mérlegünk. Ezekre az alkalmakra
készülünk fel az év nagy részében, és ilyenkor mindent megteszünk azért, hogy legjobb
tudásunk szerint nyújthassunk segítséget a bajbajutottaknak. Önkénteseink újfent jól
vizsgáztak, a legnehezebb helyzetekben is megállva a helyüket.
Jegesedés Hegyvidéken
Február második hetének elején folyamatos csapadék, jellemzően eső vagy ónos eső
hullott a fővárosban, ami a magasabban fekvő területeken elkezdett a fákra rakódva megfagyni,
és félő volt, hogy a 2014-es jégtöréshez hasonló helyzet is kialakulhat. Akkor önkénteseink 4
napon keresztül napi 24 órában üzemeltettek befogadóhelyet és szabadították fel az utakat a
kidőlt fáktól.
Hasonló következményekről tartva a Hegyvidéki Önkormányzat és a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) vezetőivel egyeztetve február 9-én egy esetleges
beavatkozás azonnali megkezdése érdekében készenlétet rendeltünk el önkénteseinknek, és
még aznap este egy felderítő járőrrel ellenőriztük a kritikus területeket. A Normafát a Normafa
Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény igazgatójával közösen jártuk be, a Jánoshegyi úton a
kilátó közelében egy kidőlt, útakadályt képező fát
feldaraboltunk.

Másnap

hajnalban

az

Önkormányzat és az FKI illetékeseivel egyeztetve
mértük fel lehet-e szükség lakosságvédelmi
intézkedésekre, de a fákon lévő egyre vastagodó
jégpáncél ellenére, és a 2014-es eseményekre
emlékezve

megnyugtató

körülményeket

tapasztaltunk.
A következő két napban is folytattuk a felderítő tevékenységet, ezalatt több ízben
javítottuk az életveszélyes erdő lezárását jelző sérült kordonszalagokat, közlekedési utakra esett
és balesetveszélyt jelentő nagyméretű faágakat távolítottunk el. Egy forgalmas út közepén
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fekvő sérültön is segítettünk, akit a sűrű ködben alig lehetett észrevenni. A zavart tudatú úr
vérző sérüléseit bekötöztük, mentőt hívtunk, és a sérült kifejezett kérésének eleget téve a
kórházba is elkísértük.
Hétvégére olvadni kezdett a jég, ami ágak és
nagyobb jégcsapok leszakadásával fenyegetett, ami
komoly sérüléseket okozhatott volna az alatta
tartózkodóknak.

Szombaton

és

vasárnap

elsősegélynyújtóink a Hegyvidéki Rendészet, a
Normafa Park, a Rendőrség és a Polgárőrség
tagjainak

segítettek

a

fellátogató

turisták

tájékoztatásában, biztonságos terület felé irányításában.
Február 9. és február 14. között 5 napot töltöttünk Normafán és a Svábhegyen a
rendkívüli időjárás következményeinek felmérésével, felszámolásával és a lakosság
tájékoztatásával.
Viharkár Kadarkúton és Sellyén
Egyesületünk a Budapest Mentőszervezet kötelékében Vejti településen vett részt egy
gyakorlaton június 26-án, ahol települési mentőszervezetek minősítésének megszerzésében
nyújtottunk segítséget mobil vezetési pontunkkal, valamint törzsvezetésben és kötéltechnikai
mentő, műszaki mentő tevékenységben jártas önkénteseinkkel.
Alig indultak el a mozzanatok, amikor az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
helyszínen lévő polgári védelmi főfelügyelője arról adott tájékoztatást, hogy a szomszédos
Somogy megyében múlt éjjel olyan jelentős károkat okozott a jégesővel érkező vihar, hogy
szeretné ha a Budapest Mentőszervezet egységei átvonulnának, és segítenék a helyiek
munkáját.
A
szintén

Fővárosi
helyszínen

Katasztrófavédelmi
lévő

Igazgatóság

szakembereivel

közösen

indultunk Kadarkútra, ahol az Önkormányzat épületében
működő operatív törzshöz csatlakozva bekapcsolódtunk a
művelet irányításába, egy egység pedig meg is kezdte a
sérült tetők fóliázását.
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A nagyszámú káresemény miatt a délután folyamán a BMSZ felriasztotta a Budapesten
lévő tagszervezeteket, és további erőket kért a munka másnapi folytatására. Önkénteseink
vasárnap hajnalban további 4 fővel csatlakoztak a már helyszínen lévőkhöz, és más
tagszervezetekkel közösen vetették bele magukat a munkába.
A nagy meleg miatt nehezített körülmények között kellett dolgozni, de meg lett az
eredménye az országos összefogásnak, a többszáz fő hivatásos és önkéntes a nap végére a
legtöbb ház tetejét be tudta fóliázni, ezzel megakadályozva a további károk keletkezését.
Két héttel később Baranya megye településeit verte el a jég, Sellyén, Drávaiványiban,
Kákicson és Okorágon okozva súlyos károkat többszáz lakóingatlanban. A Budapest
Mentőszervezet más tagszervezeteivel együtt indultunk útnak, hogy a viharban megsérült
háztetők ideiglenes fedésében segítsünk az
önkéntes és hivatásos erőknek. Önkénteseink
működtették

a

Budapest

Mentőszervezet

helyszíni törzsét is, szervezték a váltásokat és
irányították a munkát. Két napon keresztül 6-6
fővel dolgoztunk azért, hogy a néhány nappal
későbbre

várt

nagy

mennyiségű

eső

megérkezése előtt ha csak ideiglenes is, de fedél lehessen a házakon, és ezzel megakadályozzuk
további anyagi károk keletkezését, az épületek lakhatatlanná válását.
Viharkár Budapesten
Július 09-én az esti órákban viharos szél és felhőszakadás okozott károkat a fővárosban.
Rövid idő alatt többszáz riasztás érkezett a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási
központjába, melyek elárasztott pincékről és kidőlt
fákról, leszakad faágakról szóltak. A hivatásos erők
munkájának segítése érdekében az FKI igazgatója
felkért minket, hogy két egységgel kapcsolódjunk be
a munkába. Járőreink összesen 8 fővel, szivattyúkkal
és láncfűrészekkel felszerelkezve indultak útnak a műveletirányítástól kapott címekre, ezeken
másnap hajnalig zajlott a munka, néhány káreseménynél egy társszervünkkel közösen
dolgozva.
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Az éjszaka folyamán összesen 14 helyszínen jártunk, 4 esetben kidőlt fa vagy leszakadt
ágak darabolását, 5 esetben szivattyúzást végeztünk. 5 címen a káresemény valótlan, tűzoltó
technikával nem megoldható, vagy már a lakosok által felszámolt volt, így beavatkozást nem
végeztünk.
Eltűnt személy keresése
A Budapest Mentőszervezet kötelékében kialakított legújabb képességünk az eltűnt
személyek felkutatása, amit társszerveinkkel közösen végzünk. 2021-ben összesen öt
alkalommal kaptunk ilyen riasztást, ebből két esetben, egy Kőbányán és egy Normafán eltűnt
fiatal már azelőtt szerencsésen előkerült, hogy a helyszínre érkeztünk volna.
Márciusban a Merzse-mocsár közelében tűnt el egy down-szindrómás kislány, akit a
budapesti önkéntesek, rendőrök és tűzoltók nagy erőkkel kezdtek keresni. Rövid idő alatt több
mint 60 önkéntes érkezett a helyszínre, köztük 8 fővel Egyesületünk is. A keresőcsapat
munkáját kutyák és speciális eszközök is segítették, ami 2 órával később hozott eredményt,
amikor a kislány épségben előkerült.
Április közepén egy késő este érkező riasztásra reagálva a XVII. kerületben vettünk
részt keresésben. Kiérkezésünkkor már folyt a munka, ami különféle információk alapján egy
konkrét területre koncentrálva zajlott. A keresett
személyt sajnos holtan találták meg éjfél után.
Önkénteseink még órákon keresztül segítették a
társszervek munkáját: a terepjáróval is nehezen
megközelíthető helyszín és a legközelebbi, kb. 600
méterre lévő aszfalt úton kijelölt találkozási pont
között szállították az Országos Mentőszolgálat, az
orvosi ügyelet munkatársait és a helyszíni szemlét végzőket, valamint térvilágítást biztosítottak
a munka idejére.
Novemberben Zuglóban adott feladatot a budapesti önkénteseknek egy fialatember
eltűnése. A kutatás vasútvonal mentén, ipari területekkel tűzdelt szektorban zajlott, így nem
volt egyszerű dolguk a résztvevő erőknek, de két órával később sikerrel zárult a művelet.
Befogadóhely üzemeltetése az I. kerületben
A Lánchíd felújítási munkálatainak kezdetekor több robbanótestet is találtak a Duna
medrében. Ahogy ilyen esetekben szokás, a szakemberek ezúttal is meghatározták azt a zónát,
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amit a tűzszerészi munkálatok idejére le kell zárni és
ki kell üríteni. A lakosság részére az I. kerületi Virág
Benedek Házat jelölték ki befogadóhelyként, amit a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Északbudai

Katasztrófavédelmi

Kirendeltségének

felkérésére önkénteseink üzemeltettek, a Budavári
Önkormányzat munkatársainak közreműködésével.
Az objektum berendezése során kialakítottuk az adatfelvételi helyet, a tartózkodót, az
elsősegélynyújtó helyet, és felkészültünk a lakosok fogadására. A beérkezőket regisztráltuk,
körbevezettük őket a létesítményben, gondoskodtunk ivóvízzel és élelemmel való ellátásukról.
A robbanótestek kiemelését fennakadás nélkül, néhány óra alatt elvégezték, így kora délutánra
mindenki visszatérhetett otthonába.
Segítségnyújtás a SOTE-n
A koronavírus járvány továbbra is jelentősen leterheli az egészségügyi ellátórendszert.
Önkénteseink tavasz óta folyamatosan segítik a Semmelweis
Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztályának, valamint Covid
Osztályának munkáját, nem ritkán a „vörös zónában”
tevékenykednek. Feladataik nem igényelnek egészségügyi
szakképzettséget, többek között a betegek szállításában,
kísérésében nyújtanak segítséget az intézmény területén belül.
Az év folyamán 3 önkéntesünk vállalta, hogy rendszeresen, saját
maguk által meghatározott óraszámban hozzájárulnak a kórházi
dolgozók

leterheltségének

csökkentéséhez,

a

legsűrűbb

időszakokban 2-8 órás műszakokat dolgozva. Összesen közel 140 órát töltöttek a SOTE
osztályain.
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FELKÉSZÍTÉSEK, GYAKORLATOK
Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk képességeink fejlesztésére. Ezt önállóan vagy
társszerveinkkel közösen tartott gyakorlatokon, gyakorló napokon és képzéseken tesszük meg,
idén pedig egyikből sem volt hiány. Ilyenkor az elméleti tudásanyag frissítése mellett a
technikai eszközök hatékony és biztonságos használatát, és a csapatmunkát is gyakorolják
önkénteseink. A fejlődéshez új önkéntesek bevonására is szükség van, akik a BASIC tanfolyam
során sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket.
Budapest Mentőszervezet- USAR képzés
A városi kutatás-mentés (USAR) egy olyan komplex, több szakterületet magába foglaló
képesség, amit a Budapest Mentőszervezet többi tagszervezetével közösen tartunk fenn. Ilyen
feladat ellátására elsősorban romosodott területen, például földrengés vagy gázrobbanás
következtében lehet szükség, ahol összedőlt épületekben kell biztonságosan, de gyorsan
megtalálni és kimenteni a túlélőket, esetleges áldozatok. Az ősz folyamán nagy hangsúlyt
fektettünk az ebben résztvevő önkéntesek továbbképzésére és újak bevonására, és ahogy az
USAR feladatokból általában, a képzés szervezéséből és lebonyolításából is nagy részt
vállaltunk.
Elméleti felkészítés nyitotta meg a felkészítéssorozatot, ahol a Budapest Mentőszervezet elnöke, a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) és a
Katasztrófavédelmi

Oktatási

Központ

(KOK)

szakemberei tartottak előadásokat a városi kutatásmentés

alapjairól,

a

magyar

és

nemzetközi

szabályrendszerről, és olyan speciális szegmenseiről,
mint a keresőkutyás szakterület.
Ezt követően két napon keresztül komponensekre bontva gyakoroltunk, külön tréninget
szervezve a kötéltechnikai, a keresőkutyás, és a műszaki mentő területtel foglalkozó, vagy azzal
a jövőben foglalkozni akaró önkéntesek részére. Meg kell említeni, hogy még az út elején járva,
de egy önkéntesünk révén már a keresőkutyás szakmában is érintettek vagyunk, és minden jel
arra mutat, hogy kutyavezetőnk és négylábú társa kemény munkája meghozza majd
gyümölcsét. A kötéltechnikai és a műszaki mentő szakterület esetében már mondhatjuk, hogy
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magas szakmai színvonalat képviselünk, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a képzést
vezető szakemberek önkénteseink közül is jelöltek ki mentorokat, hogy a munkáját segítsék.
A félnapos alpin foglalkozás során három csoport lett kialakítva.
Az egyik a legalapvetőbb csomókat, a szakfelszerelések használatát
gyakorolta, egy másik feladata különféle tárgyak, például egy asztal
rögzítése, több méterre történő felemelése és leengedése volt, a
harmadik pedig a magasból történő mentésnek, hordágy kísérővel való
leengedésének technikáival foglalkozott.
Egy teljes napot szántunk a műszaki területre, ebben helyet kapott a fal- és födémáttörés,
a megtámasztás, és az ezeket végzők kiszolgálásáért felelős logisztika is. A gyakorlati
helyszínre érve az eligazítást és csoportbontást követően felállítottuk a favágó állomást,
melynek egyszerre akár több munkafolyamatot is ki kellett szolgálnia. A logisztika is települt,
ők gondoskodtak a szükséges technikai eszközök és kiegészítőik, mint aggregátorok, bontó
gépek, üzemanyag stb. kiadásáról, visszavételéről, és mindezek adminisztrálásáról.
A nap folyamán készültek nyílászárókat megerősítő keret-megtámasztások, sérült
födém valamint fal stabilizálására szolgáló megtámasztások. Ezek pontos és gyors felépítése
nélkül a további kutatás és mentés nem lehetséges, mert ezek hivatottak megvédeni az adott
épületben/ romterületen tevékenykedő mentőerőket, így mind a 4 csoport addig gyakorolta, míg
tökéletesen nem sikerült.
A falak és födémek áttörése során különféle építési technológiákkal, anyagokkal
találkozhatunk. Ezek mindegyike másképp viselkedik, eltérő az
ellenállásuk, így más és más típusú eljárással, biztosítással,
eszközzel kell dolgozni. Ezúttal tégla falakon és vasbeton
födémeken haladtunk át, fúró-véső kalapácsokat, korongos vágót,
orrfűrészt, bontókalapácsot használva. Ezekkel a gépekkel egy
ember néhány percig tud hatékonyan dolgozni, a gép súlya és
rezgése olyan nagy, hogy éles helyzetben is szükségessé teszi a
rendszeres váltást a kezelők között, így mindenkinek volt
lehetősége kipróbálni azokat.
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Budapest Mentőszervezet- USAR gyakorlat
Az előzőekben leírt képzést komplex gyakorlattal zártuk. November közepén,
barátságtalan időjárási körülmények között dolgoztunk társszerveinkkel közösen a gyakorlati
felkészítések egy részének is helyt adó egykori katonai bázison. A műveleti tevékenység két
váltásban zajlott, mindkét váltásra egy 6 és egy 8 órás etap jutott. Önkénteseink az A váltás
gerincét adva a vezetés-irányítási, logisztikai, műszaki mentő és kötéltechnikai feladatokból is
kivették részüket, valamint a B váltásban is segítették a törzs munkáját.
A szcenárió szerint erős földrengés rázta meg
Zsámbékszámos

Rakétavárost,
iroda-

és

amely

lakóépület

következtében
dőlt

össze,

feltételezhetően többen a romok alatt rekedtek. A
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
november

13-án

hajnalban

teljes

alkalmazási

készenlétet rendelt el a Budapest Mentőszervezet
tagszervezetei részére, az egységek aznap délelőtt 10 órára érkeztek meg a kijelölt gyülekezési
körletbe, a romterület határára. Telepítettük mobil vezetési pontunkat, a logisztikai bázist, majd
a részletes eligazítást követően megkezdődött a felderítés valamint a favágó állomás és a tábori
konyha telepítése, az étkező- és pihenő sátrak felhúzása is.
A művelet során a Budapest Mentőszervezet, mint
közepes

minősítű

városi

kutató-mentő

csapat

egy

helyszínen dolgozott. A munkát nehezítette a korai
sötétedés, a hideg, nyirkos és ködös időjárás. A vezetésirányítás és a logisztika, melyeket az A váltás során
önkénteseink irányítottak, egyéb alapfeladatai mellett
gondoskodott arról, hogy a csapat éppen pihenő része fűtött
sátorban ülhessen le, ahol meleg teát és melegített konzerv
formájában ételt biztosítottunk számukra.
A beavatkozó egységek feladatai között szerepeltek megtámasztások, faláttörések,
födémáttörések felfelé és lefelé, a megtalált sérültek ellátása és kimentése. Mivel a sérültek
kimentése azon az útvonalon történt, amit a mentőerők kialakítottak, több ízben szükség volt a
kötéltechnikai komponens munkájára is az emeletek közötti, födémen keresztüli szállítás során.
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A művelet végére a Budapest Mentőszervezet egységei 35 személyt, köztük 23 sérültet
találtak meg és mentettek ki a területről.
BASIC tanfolyam
BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Programunk célja, hogy a hozzánk csatlakozni
kívánó

új

önkéntesek

részletesen

megismerkedhessenek

tevékenységünkkel,

felszereléseinkkel, képességeinkkel. Folyamatosan fejlesztjük a tanfolyamot, jelenleg 6 oktatási
napból áll, melyek során 12 modul anyagát ismerhetik meg a hallgatók. Ez kiegészül még
pótlási lehetőségekkel, amennyiben valakinek csak 1-2 modul hiányzik ahhoz, hogy
vizsgázhasson, valamint egy konzultációs nappal, amikor lehetőséget adunk a már minden
modulon részt vettek számára a gyakorlásra, kérdéseik tisztázására. A vizsgán való részvétel
feltétele ugyanis az összes modul meghallgatása.
Az előző évben a járványhelyzet okán már hibrid módon bonyolítottuk le a tanfolyamot,
az elméleti részek online, a gyakorlatok tömbösítve, jelenléti formában zajlottak. A 2020-as
csoport konzultációja, pótlási lehetőségei és vizsgája a korlátozások miatt 2021 első hónapjaira
csúszott át, de szerencsére ez nem befolyásolta eredményes szereplésüket: mind a 4-es
sikeresen vették az akadályokat.
A vizsga egy közel 100 kérdésből álló tesztlappal indult. Utána az egyéni gyakorlati rész
során tételt húztak, amin három különböző feladat szerepelt: mindenkinek volt
elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó szituációja, amit a Magyar Vöröskereszt imitátora tett
valósághűvé, a másik két kérdés pedig felszereléseink, műszaki mentő vagy egyéb eszközeink
bemutatására vonatkozott.
A csoportos vizsgát a TETE Helyőrség jóvoltából Péteriben tartottuk, itt régi
önkénteseinkkel közösen, járőrökben dolgoztak a
vizsgázók. Három megoldandó helyzet várt rájuk:
kidőlt fa alá szorult; autóbalesetet szenvedett;
valamint robbanás következtében eltűnt sérültek
felkutatása, kimentése és ellátása. A szituációkat
változatos

módokon

nehezítettük

tovább,

hol

veszélyes anyag jelenlétében kellett dolgozni, hol
eltűnt vagy megsérült a járőrvezetőnek kijelölt régi önkéntes, hol az aggregátor okozott tüzet.
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A vizsga színvonalát emelte, hogy a vizsgabizottságban szokás szerint képviseltette
magát a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete, valamint a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság is.
2021 őszén ismét elindítottuk a tanfolyamot. Az első modulcsoport részeként a polgári
védelem és a katasztrófavédelem történetével, jelenlegi működésével, Egyesületünknek a
katasztrófavédelem rendszerében elfoglalt helyével és szerepével, képességeivel, valamint a
munkavédelmi szabályokkal ismerkedtek meg a résztvevők.
A második modulcsoport az általános elsősegélynyújtással és a katasztrófaelsősegéllyel foglalkozik. Az általános elsősegélyre
nagy

hangsúlyt

fektetünk,

ugyanis

bármikor

előfordulhat, hogy saját társainkat kell ellátni,
ráadásul rendszeresen veszünk részt rendezvények
biztosításában is, így fontos hogy bizonyos ellátási
módszereket már a tanfolyam során készségszinten
megtanuljanak

a

hallgatók.

Itt

a

mentőhívás

menetétől a vérző sebek ellátásán keresztül az újraélesztésig, életveszélyes kórképek
felismerésétől a törések, égési vagy fagyási sérülések ellátásáig mindent bemutatunk és
elgyakoroltatunk, a nap végén pedig a kimentő eszközöket is megismerik, ugyanis nem
mindegy, hogy melyik hordágyat milyen szituációban és sérülés esetén használjuk. A
katasztrófa-elsősegély bizonyos szempontból ellentmond az általános elveknek, itt abból
indulunk ki hogy jóval több a sérült, mint az ellátó személyzet, esetenként még elegendő
kötszer, vagy épített segélyhely sem biztos hogy, rendelkezésre áll, így sajnos nem lehet
mindenkit megmenteni. A lehető legtöbb sérült ellátása érdekében osztályozni kell őket
sérüléseik súlyossága alapján, amire nemzetközi irányelveket használunk. Ezt a módszert,
valamint a túlélők, társaink és saját magunk traumájának felismerését, feldolgozását segítő
katasztrófa-pszichológiai ismereteket adjuk át ebben a modulban.
A

harmadik

modulcsoport

a

műszaki

területeket érinti, és tűzvédelmi alapismeretekkel
kezdődik. Részletes elméleti képzés keretében a
tűzoltóságok rendszerének kialakulásától eljutunk a
mai szakfelszerelésekig, közben az égéselmélet
alapjait, a különféle anyagok tüzeire alkalmazható
oltási módszereket és a tűzoltás menetét is

16

Éves jelentés a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület tevékenységéről

megismerik a hallgatók. Már többször előfordult, és bármikor lehetséges is hogy valamely
megmozdulásunk alkalmával belefutunk egy kezdődő tűzesetbe, amit tudnunk kell eloltani a
járműveken lévő kézi tűzoltókészülékekkel. Ezen kívül sokat dolgozunk tűzveszélyes gépekkel,
ezek mellett is mindig megtalálható egy porral oltó készülék, ezért a gyakorlati képzés részeként
tálcatűz oltásával gyakoroltatjuk be ezek használatát. Tekintettel arra, hogy önkéntes tűzoltó
egyesület is vagyunk, a sugárszerelés is fontos részét képezi a felkészítésnek, valamint a
gépjárműfecskendőnkön található eszközöket is megismertetjük.
Éves szinten több alkalommal van szükség műszaki mentő képességünk alkalmazására.
Gépparkunk széleskörű, láncfűrészek, orrfűrészek, szivattyúk, 4 féle aggregátor van
rendszeresítve, de ez a modul tartalmazza a városi
kutatás-mentés során használatos nehéz műszaki
mentő eszközeink használatát is. Mindegyik esetében
létfontosságú

a

munkavédelmi

felszerelések

szakszerű használata, ezért az első modulcsoportban
elhangzottakat megismételjük, és a gyakorlás során el
is várjuk alkalmazásukat.
Árvízvédelmi tevékenységre szerencsére legutóbb 2013-ban volt szükség, azt
megelőzően

viszont

minden

jelentős

ilyen

eseménynél jelen voltunk az országban. A védekezés
során jellemzően valamilyen irányítási feladatot kell
ellátniuk önkénteseinknek, így annak elméletét, az
előforduló jelenségeket tanteremben mutatjuk be, de
a modul nagyobbik része a homokzsákok töltésének,
nyúlgát

és

bordás

megtámasztás,

valamint

ellennyomó medence építésének gyakorlásával telik.
Néhány éve már külön blokkban oktatjuk az USAR, vagyis városi kutatás-mentés
elméletét. Ez a legösszetettebb képességünk, a hazai és nemzetközi irányelvek, közepes és
nehéz minősítésű USAR csapat képességei és felépítése, a technikai mentés módszerei, a
szektorizálás, épületosztályozás, jelölések is a részét képezik az oktatási anyagnak. Kiemelten,
gyakorlatban is foglalkozunk a kötéltechnikával, a hallgatók megtanulják a gépek nevét és
alkalmazási területeit, valamint 5 féle alapcsomó megkötését.
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A radiológiai-, biológiai-, vegyi védelmi ismeretek, rövidítve RBV már a negyedik
modulcsoport alkotóeleme. Anyakerületünk, a Hegyvidék rendelkezik egy kutatóreaktorral a
KFKI területén, ezért a kezdetektől fogva oktatjuk az anyagot. Az évek során sokat fejlődtek,
modernizálódtak eszközeink és bővült az elsajátítandó ismeretanyag, azonban a COVID-19
megjelenéséig csak ritkán kellett alkalmazni ezeket. Az előző évben felértékelődött e
képességünk, sok esetben kellett védőfelszerelésbe bújva dolgozni, területeket mentesíteni. A
hallgatók a nap végére jutnak el oda, hogy a rendszerben lévő vegyi védelmi ruházatot és
gázálarcot megtanulják használni, szabályosan fel- és levenni. Előtte viszont nem maradhat el
az elméleti anyagrész, valamint a gázálarcok és mérő-kimutató eszközök fejlődésének
története, az évtizedekkel ezelőtt alkalmazott módszerek megismerése sem.
A kárterületi kommunikáció feltétele a sikeres alkalmazásnak. Az információk gyors
cseréje és mindenkihez egyidőben történő eljuttatása érdekében rádiórendszereket használunk.
URH, EDR és Zello készülékeink használatát, a rádiófogalmazás szabályait, a hívónevek
kiosztásának menetét ilyenkor sajátítják el új önkénteseink.
A távolságvédelmi ismeretek modul a kimenekítés, kitelepítés és befogadás során
jelentkező feladatokkal foglalkozik. Mindegyikről szót ejtünk, ám rendszeresen csak a
befogadóhelyeken vagyunk alkalmazásban, azok üzemeltetésével, vezetésével szoktak
megbízni a katasztrófavédelem vagy az önkormányzat munkatársai. Jellemzően II.
világháborús robbanótest előtalálása során kell befogadóhelyet működtetnünk, amikor a
tűzszerészi munkálatok idejére ideiglenesen kitelepítik azokat a lakosokat, akik veszélyben
lehetnének robbanás esetén. Őket regisztrálni kell, gondoskodunk számukra elsősegély
ellátásról, szükség esetén intézkedünk élelem és ivóvíz biztosítására.
A tanfolyam összes modulját 5 önkéntesünk teljesítette, ők 2022 év elején adnak számot
tudásukról.
Gyakorló napok
2021-ben 7 gyakorló napot valósítottunk meg. Ezek arra szolgálnak, hogy 1-1
szakterület rejtelmeiben elmerülve, kötöttségek nélkül gyakorolhassunk, szükség esetén
ugyanazt a mozzanatot akár többször egymás után is. Ilyen alkalmakkor ismerkedünk meg új
eszközeinkkel, vagy teremtünk lehetőséget kevésbé rutinos vagy új önkénteseink számára,
hogy biztonságos körülmények között készségszintre fejleszthessék tudásukat.
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Egyik leggyakrabban alkalmazott képességünk a műszaki mentés. Sajnos nagyon nehéz
olyan területet találni, ahol láncfűrészeink használatát gyakorolhatjuk, pedig ez önmagában is
veszélyes gép, és a tapasztalt önkéntesek számára is
szükséges a rendszeres gyakorlás. A döntés, darabolás
és gallyazás mozzanatainál számos körülményt
figyelembe kell venni, a gépkezelőnek és segítőinek
összeszokott csapatot kell alkotnia a gördülékeny és
biztonságos munkavégzés érdekében. Az év során két
alkalommal is lehetőségünk volt gyakorolni, ráadásul
mindkétszer önkénteseink területén, amivel egyben nekik is segítséget nyújtottunk a
tereprendezésben.
Önkéntes tűzoltói feladatokat is ellátó, 40 órás tűzoltó alaptanfolyammal vagy
magasabb szakmai kompetenciával rendelkező önkénteseink tűzoltásvezetői szakmai irányítás
mellett tartottak gyakorlást. A nap folyamán átismételték és többször elgyakorolták az
alaptanfolyamon tanultakat, melybe a szakterület iránt érdeklődőket is bevonták. Tekercstömlő
gurítása, sugárszerelés, feladatok leosztása teljes- és félraj esetén volt a nap első felének
programja, utána pedig a Steyr gépjárműfecskendővel gyakorolták annak rendszereinek
használatát, vizes szereléssel egybekötve.
Tavasszal 2 napon keresztül városi kutató-mentő ismereteinket elevenítettük fel,
ismételtük át. Az első nap délelőttjén elméleti foglalkozást tartottunk, áttekintettük a korábban
tanultakat, feldolgoztuk nemzetközi tapasztalatainkat. Délután sérült
mobilizáció,

demobilizáció,

kötéltechnikai

gyakorlás,

sérültek

kötélpályán történő mentése, tripod használata volt a program. Másnap
egy gyakorlóhelyünkre települtünk ki, ahol délelőtt megtámasztások
építését, az ahhoz szükséges faanyagok méretének kiszámítását és
vágását, délután fal- és födémáttöréseket, nehéz tárgyak, például
betonelemek emelését és mozgatását gyakoroltunk.
A

vezetéstechnikai

gyakorló

nap

során

Egyesületünk

járműveivel,

járműszerelvényekkel, és a Budapest Mentőszervezet jóvoltából használatra nálunk lévő
Polaris

quaddal

való

közlekedést,

manőverezést

gépjárműfecskendőnk rendszereinek üzempróbájára is.
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Azon önkénteseink számára, akik érdeklődnek az alpinmentés iránt, de korábban még
nem volt lehetőségük kipróbálni magukat a kötélen, kötéltechnikai gyakorló napot szerveztünk.
A foglalkozást rutinos alpinosunk vezette és felügyelte. Az alap csomók átismétlése és a
szakfelszerelések megismerése után a kötélen való mászást és ereszkedést próbálhatták ki a
résztvevők, további érdekességként pedig a társmentés lépéseit tekinthették meg.
BMSZ műveleti egységvezetők és törzstagok felkészítése
A Budapest Mentőszervezet műveletei és gyakorlatai során rendszerint hárul
Egyesületünkre a feladat, hogy önkénteseinkkel és technikai eszközeinkkel döntő részt
vállaljunk a szervezet egészének törzsvezetése, vagy a kárterületi munkát irányító
egységvezetői feladatok ellátásából. A két képzésen azon önkénteseink vettek részt, akik akár
már eddig is, akár csak a jövőben szeretnének valamilyen szintű vezetői feladatot vállalni.
Mindkét vezetői szintnek nagy jelentősége van, hiszen egyik nélkül sem lehet sikeres a
művelet. A műveleti egységek azok a csapatok, akik általában 2-6 főből állnak és végzik el a
kárfelszámolás feladatait. Legtöbbször az ilyen egységek tagjai ugyanabból a szervezetből
vannak és jól ismerik egymást, de előfordulhat, hogy más tagszervezet tagja is csatlakozik
hozzájuk. Vezetőjüknek, akárcsak Egyesületünknél a
járőrvezetőnek, komplexen kell látnia a megoldandó
feladatot, a rendelkezésére álló eszközök és emberek
képességeit, tudnia kell dokumentálnia az eseményt
és tömören de egyértelműen a törzs felé is
rendszeresen jelentenie kell. A képzés során a
feladatok tisztázására, elvárások megfogalmazására
is sor került.
A törzs a műveleti egységeket irányítja, amiből a felderítőkkel együtt akár 20-30 is
dolgozhat egy időben. Feladatai között szerepel a műveleti dokumentációk vezetése, a PR
tevékenység, elhúzódó vagy vidéki művelet esetén a szállás, étkezés megszervezése, a váltások
koordinálása, a társszervekkel való kapcsolattartás, és persze az irányítás is.
40 órás tűzoltó alaptanfolyam
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén is lehetőséget biztosított arra, hogy 40
órás tűzoltó alaptanfolyamon mélyíthessék el tűzoltó-szakmai tudásukat azon önkéntesek, akik
fokozottan érdeklődnek a terület iránt, és a jövőben önkéntes tűzoltóként is részt kívánnak venni
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Magyarország lakosainak védelmében. A tanfolyam elméleti képzéssel indult, ahol a
résztvevők megismerhették a tűzoltás, tűzvédelem, tűzoltás-taktika alapjait. A gyakorlati
foglalkozásokon többek között a gépjárműfecskendőn található felszereléseket és azok
alkalmazási területeit, a sugárszerelést, a légzőkészülék használatát sajátították el
készségszinten az önkéntesek. A II. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon zajló
felkészítést és vizsgát 4 önkéntesünk teljesítette sikeresen.
Csörlőkezelői képzés
Az

Országos

Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság

előző

év

végén

adott

át

üzembentartásra 3 db Polaris Sportsman 570 típusú quadot a Budapest Mentőszervezet részére.
Riasztás esetén az egyiket önkénteseinknek kell kezelniük, így fontos hogy a vezetéstechnika
elsajátítása mellett a gépre szerelt csörlővel is tudjunk bánni. A katasztrófavédelem képzést
szervezett ezen ismeretek elsajátítására, ahol az elméleti foglalkozás után több szituációt is
begyakoroltunk.
EVOLSAR
2019-ben az EVOLSAR (Önkéntes Polgári Védelmi Csapatok Európai Egyesülete),
melynek Egyesületünk is aktív tagja, egy Erasmus+ pályázatot nyert el. Ennek célja az európai
önkéntes mentőszervezetek összefogásának erősítése, képességfejlesztése céljából egy
kézikönyv létrehozása, ami közös mentési metódusokat határoz meg, külön fejezetben
foglalkozva a mentés minden szakágával.
Nyáron Máltán vettünk részt egy projektértekezleten, ahol az
abban résztvevő csapatok bemutatták előrehaladásukat és kijelölésre
kerültek a következő mérföldkövek. Ősszel Portugáliában jártak
önkénteseink, hogy az EVOLSAR társcsapatainkkal közösen részt
vegyenek a SAR DAY - Portugal 2021 gyakorlaton. Ez a rendezvény
több workshopból és gyakorlati feladatból épült fel, amelyek során a
városi kutató-mentő, kutyás- és drónos felderítő, barlangi mentő
feladatok megoldásába nyerhettünk betekintést. A gyakorlatot
követően került megrendezésre az EVOLSAR vezetőségi ülése, majd a V.I.A.T.I.C.U.M.
projekt management meetingje is.
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BESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK
Önkéntes mentőszervezetként azon dolgozunk, hogy a baj órájában segítséget
nyújthassunk embertársaink számára, ezt azonban önerőből nem tudjuk megtenni. Nekünk is
szükségünk

van

segítségre,

amit

azoktól

a

jószándékú

emberektől,

cégektől,

önkormányzatoktól kapunk, akik felismerik tevékenységünk jelentőségét, az önkéntesség
erejét, és saját lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak működésünk fenntartásához. Az ő
támogatásuk mellett pályázati úton van lehetőségünk előteremteni az általános működés
fenntartásához és a szükséges beszerzések, fejlesztések megvalósításához hiányzó anyagi
fedezetet. Idén a Bethlen Gábor Alapkezelő által civil szervezetek számára kiírt Nemzeti
Együttműködési Alap és a Városi Civil Alap, valamint a katasztrófavédelem önkéntes tűzoltó
egyesületek támogatását lehetővé tevő pályázatain szerepeltünk sikeresen.
Gépjárművek
Egy támogatónk jóvoltából egy Mercedes Sprinterrel bővült gépjármű flottánk. Az autó
korábban rádiós központként szolgált, ennek megfelelően is van beépítve. Célunk hogy mobil
vezetési pontnak alakítsuk át, ehhez a berendezés módosítása, a szükséges technikai eszközök
beszerzése és beszerelése lesz szükséges, és természetesen külsejét is el kell látni az Egyesület
flottájába illeszkedő arculattal. Az autóval tehát még rengeteg munkánk van, de reményeink
szerint idén meg tudjuk valósítani az átalakítást.
Önkénteseink javaslatára fedélzeti kamerákat helyeztünk az autókba. Elsődleges céljuk
természetesen a minket érintő, vagy az előttünk történő forgalmi balesetek dokumentálása,
ezzel sofőrként is feladatot vállaló önkénteseink
védelme. Emellett viszont lehetőséget adnak bizonyos
káresemények és azok felszámolásának rögzítésére is,
amivel

főként

a

beavatkozást

végzőket

tudjuk

megvédeni egy esetleges károsulttól érkező alaptalan
váddal szemben. A legmegfelelőbb típus kiválasztása
érdekében alaposan utána olvastunk az elérhető
eszközöknek, végül a kiválasztott kamerákat a forgalmazónak köszönhetően kedvezményes
áron vásárolhattuk meg.
Beavatkozó járműveink korábban is fel voltak szerelve 6 kg-os porral- és habbaloltó
készülékekkel. Ezek az év során minden autónk alapfelszerelésé váltak. Az eltérő utas- és
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málhaterek miatt nem volt egyszerű feladat megkeresni a legideálisabb helyeket, és stabilan,
mégis könnyen hozzáférhetően rögzíteni a különböző tartókonzolokat, de mindenképpen
szükségesnek láttuk a kis teljesítményű, kifejezetten gépjárművekbe ajánlott készülékek
lecserélését a nagyobb eszközökre.
ÖTE képességfejlesztés
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség idén is
lehetőséget biztosított az ÖTE-k, vagyis önkéntes tűzoltó egyesületek számára hogy pályázati
úton igényeljenek szakfelszereléseket. A pályázott eszközök közül 3-3 darab 6 és 12 kg-os
porraloltó készüléket, és vegetációtűz oltásához használható speciális felszereléseket ítéltek
meg részünkre az elbírálás során.
Bővítettük a Steyr gépjárműfecskendő alapmálháját, állványcsövet, gyűjtőt és földalatti
tűzcsap kulcsot vásároltunk. Bár a málha még mindig nem teljes, a jelenleg rendelkezésünkre
álló eszközállománnyal szükség esetén segítséget tudnánk nyújtani erdőtüzek esetén. Ez célunk
volt az autó átvételétől kezdve, hiszen elsődleges működési területünk, a Hegyvidék és az
Észak-budai régió nagy kiterjedésű erdőterülettel rendelkezik.
Városi kutatás-mentés, műszaki mentés
A nyár folyamán két hétvégét is vidéken töltöttünk a szélsőséges időjárás okozta károk
enyhítésén dolgozva. Hasonló, jégverés miatti tetőfóliázást nem most csináltunk először, az
elmúlt évek tapasztalat alapján a nyarak visszatérő
eleme lehet. Az eddig főleg városi kutató-mentő
gyakorlatok, felkészülések során használt, ezért
USAR ládának nevezett készleteket kibővítettük a
Kadarkúton és Sellyén szerzett tapasztalatok alapján.
A

kéziszerszámok,

derékszögek,

hagyományos

kalapácsok, ácsceruzák, mérőszalagok, vízmértékek
mellé profi, mágneses ácskalapácsok, kalapácstartók, lámpával ellátott zárható, vízálló mappák,
erővágók és tűzőkalapácsok kerültek, melyek az USAR feladatok mellett a tetőfóliázások során
is segítik hatékonyabbá tenni munkánkat.
Műszaki mentő gépparkunk egy Honda eu22i típusú csendes üzemű aggregátorral
bővült. Számtalan elektromos eszközt használunk a bontókalapácstól a rádiók töltőjéig. Nem
minden esetben van szükség a nagyteljesítményű, súlyra és terjedelemre is nehéz
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áramfejlesztőkre, sokszor bőven elég egy ekkora, 2,2 kVA teljesítmény leadására képes
aggregátor is. A gép önsúlya 20 kg, vagyis egy ember kényelmesen tudja pakolni, zajszintje
közvetlenül mellette pedig 90 decibel, így sem a munkát, sem a munkaterület közelében élőket
nem zavarja a beavatkozások során.
Vezetésirányítás, logisztika
A tavalyi évben az URH rádiók mellett a Zello rendszerét is elkezdtük használni mint
kommunikációs csatornát. Mind az URH, mind az EDR rendszerrel szemben nagy előnye, hogy
a vezetés-irányítás valós időben, Google térképen is követheti a készülék helyzetét, ami a
műveleti dokumentumok elkészítését gyorsítja fel, segíti az optimális címkiosztást, és az
önkéntesek biztonságának szempontjából sem elhanyagolható hogy folyamatosan követhetjük
mozgásukat. Ha a meglévő készülékek száma nem elegendő, néhány perc alatt telepíthető
okostelefonra is, az elhangzott közlemények visszahallgathatóak, szöveges üzenet és fénykép
küldésére is képes. Hátránya, hogy a mobiltelefonokat erősen meríti, és vannak olyan helyzetek,
például egy pinceszivattyúzás, amikor nem szívesen visszük be saját telefonunkat a kárterültre.
Kifejezetten a Zello használatához beszereztünk 10 db PoC rádiót (hálózati adó-vevőt,
más néven network rádiót), amin Android rendszer
fut, ennek használata teljes mértékben megegyezik az
okostelefonok használatával. Kinézetre már inkább
rádió, antennája, dedikált ptt (push-to-talk) gombja és
hangerőszabályzó tekerője van, amik mindegyike a
rádiószerű, egyszerű használatot teszik lehetővé. A
készülék internetalapú, wifi hálózatról vagy sim
kártyáról is kiválóan működik, vagyis a fizikai távolság- amíg van hálózat- nem okozza az adás
minőségének romlását vagy teljes megszakadását.
A kárterületen dolgozó járőrvezetők munkájának segítése érdekében 1 db ipari
táblagépet is rendszerbe állítottunk. Ez jól használható esőben is, kialakításából fakadóan bírja
a szélsőséges körülményeket.
Kárhelymegvilágító készleteink egy fényballonnal bővültek. A Sirocco Redtech
ballonlámpa önmagát fújja fel, 66 000 lumene pedig közel 3 000 m2 bevilágítására képes.
Fényereje és fényképe mobiltelefonos applikációval állítható bluetooth kapcsolat segítségével.
Kis helyen lehet tárolni és szállítani, és kiválóan alkalmas például nagyobb kárterületek vagy
tábor bevilágítására.
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RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA
A járványhelyzet enyhülésével lassan a rendezvények is újra indulhattak, bár még
korántsem tért vissza a 2019 előtti élet. Részt vettünk az év legnagyobb felsőoktatási
rendezvényén, az EFOTT fesztiválon, a Forever Living Products Magyarország offline
Sikernapjain, síroller kupán és futóversenyeken, és természetesen a Normafán is síügyeletet
adtunk a havas hétvégéken.
Orvosi segélyhely az EFOTT-on
Egy év kihagyás után 2021-ben ismét megrendezésre kerülhettek a nyári fesztiválok.
Nagy örömmel fogadtuk az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának
(EFOTT) szervezőitől a felkérést és vállaltuk el a biztosítás ránk eső feladatait. Az orvosi
segélyhely telepítésén és működtetésén, elsősegélynyújtó és műszaki mentő tevékenységen túl
tűzoltóautóval is kiállítunk, ezzel fokozva a száraz időjárás és a sűrűn épített területek,
kempingek biztonságát. A fesztivál 5 napja alatt 0-24 órában, 2 váltásban dolgoztunk.
Az augusztus 10-én, kedden rajtoló esemény helyszínére előző nap érkeztünk meg. A
szervezőkkel

való

egyeztetést

követően

megkezdtük a segélyhely, vagyis az eü bázis
telepítését, ami a korábbi fesztiválokon már bevált
elrendezésben került felállításra. A teljes bázis több
mint 140 m2-en terült el, a sérültek részére dedikált
sátrakon túl pihenő- étkező és eligazító sátor,
raktározásra logisztikai autónk és egy utánfutó,
valamint a mobil vezetési pont is részét képezte.
A hét folyamán az ügyeleti sátorban fogadtuk és osztályoztuk a sérülteket, majd
bekísértük a 2 sátorban kialakított 3 ellátóhely egyikére, vagy a külön sátorban elhelyezett 5+5
ágyas fektetőbe. A könnyű sérülteket elsősegélynyújtóink látták el, ők jellemzően kéz- és
lábsérülések, vágott és horzsolt sebek, rovarcsípések, kullancsok miatt kerestek fel minket.
Azon esetek során, amelyek ellátásában bizonytalanok voltunk, vagy meghaladták az
elsősegélynyújtás szintjét, az Országos Mentőszolgálat szakemberei voltak a segítségünkre,
ugyanis a fesztivál ideje alatt velük dolgoztunk együtt. A mentős kollégák közül többekkel
ismerősként köszöntöttük egymást a korábbi évekből, vagyis ismerték az általunk működtetett
rendszert, bíztak önkénteseink ítélőképességében és tudásában, így csak akkor szóltak bele az
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ellátásba

amikor

a

segítségüket

kértük.

Az

EFOTT

biztosítása

tanulás

is

elsősegélynyújtóinknak, nincs másik olyan esemény az évben, amikor ennyi, eltérő
problémákkal érkező sérült ellátásában kell részt
vennünk, ráadásul szakmai felügyeletet, segítséget is
kapva. Azon sérültek gyorsabb elérése érdekében,
akik a bejelentés szerint nem voltak képesek saját
lábon felkeresni az eü bázist, quad-ot használtunk. A
nagy tömegben sokkal hatékonyabban mozoghattunk
ezzel a járművel, mint autóval, és mivel sok esetben
túlzónak vagy valótlannak számított az eset mértékének leírása, így a mentők kapacitásai is
fennmaradhattak a valóban sürgős esetekre. A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető
Intézmény kölcsönadta a hétre azt a hordágyszállító utánfutót, amit a téli síügyeletek
biztosításakor a saját ATV járművükön használunk, ezzel szükség esetén szállítani is tudtunk.
Műszaki mentő járőrünk elsősorban az időjárás viszontagságaiból adódó feladatokra
készül, de egyéb esetekben is segíteni szoktuk a szervezők munkáját. A korábbi években
szivattyúztunk már kempinget, a nagyszínpad előterét, még az egyik koncertsátor tetejét is, volt
szükség kötéltechnikai tudásunkra, oltottunk tüzet, segítettük árokba dőlt munkagép mentését.
Idén már a nyitás előtt előkerültek a láncfűrészek, a menekülési útvonalakra belógó faágakat
kellett eltávolítani. A nagy melegre való tekintettel naponta akár többször is fellocsolták a bázis
előtt húzódó poros utat, ők gondoskodtak védővíz és élelem vételezéséről. Új feladatukként a
tűzoltó ügyelet jelentkezett, így mindkét
váltás

műszaki

mentői

között

volt

a

gépjárműfecskendő vezetésére és kezelésére
jogosult személy, és legalább alapszintű
tűzoltó képzettséggel rendelkező önkéntes is.
Fennmaradó

szabadidejükben

elsősegélynyújtókat

egészítették

az
ki,

bekapcsolódtak az ellátásba, szállításba, a fő
programok színpadi biztosításába egyaránt.
A bázis irányítását mobil vezetési pontunkból a váltások ügyeletese végezte. Az ő
feladata volt a szervezőkkel, biztonsági szolgálattal való kapcsolattartás, kezelte a szervezői
rádión kapott segélykéréseket és döntötte el hogy elsősegélynyújtóink elegendőek, vagy
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mentőre van szükség az adott esetnél. Koordinálta a járőrök munkáját, nyomon követte a
fogyóanyagokat és gondoskodott pótlásukról, felügyelte a bázis megfelelő működését.
A fesztivál 5 napja alatt közel 300 esetben nyújtottunk elsősegélyt az esemény
résztvevői és dolgozói számára.
Síügyelet és síroller a Normafán
2015 év elején merült fel, hogy a havas hétvégéken, amikor tömegével látogatják a
Normafa lejtőit különféle téli sportok szerelmesei, elsősegélynyújtó ügyelet szervezésével
járuljunk hozzá biztonságukhoz. Az akkoriban kialakult kiváló kapcsolat azóta is töretlen a
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézménnyel, az évek alatt folyamatosan fejlődve
végezzük ilyenkor (is) a közös munkát.
A 2021-es naptári évben összesen 6 olyan hétvégi nap volt, amikor sportolásra alkalmas
vagy korlátozottan alkalmas, esetleg jeges takaró
borította a hegyoldalt. Egyre jellemzőbb, hogy
ilyenkor a síelők és szánkózók mellett kirándulni is
rengetegen választják Budapest egyik legszebb
pontját, amihez az elmúlt évek területfejlesztései is
hozzájárulhatnak. Ez a fejlesztés az év végi
ügyeletekre már minket is elért, hiszen elkészült a
központi épület professzionálisan berendezett elsősegélynyújtó szobája, ahol egyebek mellett a
korábbihoz képest jóval nagyobb terület, meleg, folyóvíz és orvosi kezelőágy is hozzájárul a
sérültek és az elsősegélynyújtók számára is kényelmesebb és szakszerűbb ellátáshoz.
Ősszel rendezte meg a Vasas SC Sí Szakosztálya a VII. Normafa Síroller Kupát. A
rendezvényen amellett, hogy elsősegélynyújtó ügyelettel álltunk rendelkezésre az esetleges
sérülések esetén, a szervezők munkáját is segítettük.
Az

egykori

buszfordulótól

induló

mezőny

korosztálytól függően vagy a Libegőig, vagy a Jánoshegyi kilátóig tartó távon versenyzett, ami 1600-2000
métert jelent. A verseny idején a pálya teljes
hosszában

kordonszalagos

zárással

igyekeztek

felhívni a turisták figyelmét a veszélyre, és a kritikus
pontokon szervezők is biztosították a területet, sokan mégis figyelmetlenül közlekedtek. A
balesetek elkerülése érdekében önkénteseink vállalták, hogy az elsősegélynyújtó pont
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környezetében lévő zárásokat felügyelik, és külön kérésre a nálunk lévő quad-al elvégeztük a
futamok felvezetését is.
Szerencsére a Normafán adott biztosításaink során ritka, hogy néhány könnyebb
sérültnél több esetet kellene ellátnunk, idén sem volt ez másképp, viszont sokan kértek tőlünk
útbaigazítást, információt, esetleg segítséget 1-1 sporteszköz megreparálásában, amikben
készséggel segítettük.
Forever Living Products rendezvényei
Számos nagyszabású, munkatársai munkáját
méltató és egyben képzésként működő rendezvényt
szokott tartani az FLP Magyarország csapata. A
pandémia okán eseményeik többsége idén is az online térben volt kénytelen maradni, azonban két
Sikernap és a régió legnagyobb eseménye, a Diamond
Holiday Rally szigorú járványügyi előírások mellett
megrendezésre kerülhetett.
A budapesti Sikernapokon és a Horvátországban lebonyolított eseményen is nagy
létszámban vettek részt a cég üzleti partnerei, akik rendszerint vigyáztak magukra és egymásra
is, így szerencsére nem volt dolguk önkénteseinknek.
Futóverseny Budapesten és vidéken
Nyár végén és ősz elején összesen 3 futóverseny biztosítására kaptunk felkérést. A
BUMM Hegyvidék Terepmaraton nem volt ismeretlen számunkra, a most második alkalommal
megrendezett terepfutóverseny első felvonásán is Egyesületünk adta az elsősegélynyújtókat. A
KFKI Sporttelepéről rajtoló és oda érkező verseny
több távon volt teljesíthető, a teljes szakasz az
erdőben vezetett. A speciális helyszínre és a nagy
távolságokra való tekintettel quad-al, és a Normafa
Park által kölcsönadott hordágyszállító utánfutóval
álltunk ki, hogy a gyalogosan akár csak órák alatt
megközelíthető sérülteket a legjobb ellátásban
részesíthessük. Ezúttal nem volt szükség az eszközre, a versenyzők sérülés nélkül teljesítették
a futamokat.
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Új együttműködésként egy Pákozdon és egy Csákváron szervezett futóverseny
biztosítását is elvállaltuk. Előbbi augusztus egyik legmelegebb napjára esett, ami az indulók
számára is megterhelőnek bizonyult. A célba érkezők közül többen jelentkeztek
önkénteseinknél rosszulléttel, egy esetben mentőt is hívni kellett, hogy kórházba szállítsák a
résztvevőt. A csákvári versenyen ilyen probléma már nem jelentkezett, eseménymentesen
zajlott le elsősegélynyújtóink számára
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ÖSSZEFOGLALÁS
Köszönettel

tartozunk

mindazon

vállaltoknak,

önkormányzatoknak

és

magánszemélyeknek, akik valamilyen módon 2021-ben is segítették Egyesületünket. A tőlük
kapott adományok, valamint a pályázatok adta lehetőségek teszik lehetővé számunkra hogy
évről évre fejlődjünk, és önkénteseinknek a legjobb feltételeket teremthessük meg arra, hogy
ne csak a szívükkel és sok év alatt megszerzett tudásukkal, hanem megfelelő eszközökkel is
rendelkezzenek amikor szükség van rájuk. Idén is tökéletes összhangban dolgoztunk együtt a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereivel, vezetőivel, valamint a Budapest
Önkéntes Mentőszervezet többi tagszervezetével, akik szakmai támogatása, együttműködése és
barátsága nagyban hozzájárul céljaink eléréséhez.
Két alkalommal vidéki kistelepüléseken segítettünk ideiglenes fedelet húzva azoknak a
háza fölé, akiket a jégverés sújtott. Budapesten egy éjszakán keresztül dolgoztunk elöntött
pincék vízmentesítésén és kerítésre, parkolóba, járdára dőlt fák darabolásán. Napokig követtük
testközelből a jegesedést, ami Normafán indult meg, kisebb beavatkozásokat, egy sérült
mentését, és a lakosság tájékoztatását végezve. Három alkalommal volt szükség ránk eltűnt
személyek felkutatásához, az egyik ilyen, sajnos tragédiával végződő eset során a helyszínelők
és az orvosok munkájához is hozzájárultunk. Üzemeltettünk befogadóhelyet, és a frontvonalban
állva harcoltunk a koronavírus ellen. Hagyományos alkalmazásaink során 16 napot dolgoztunk,
a kórházban további 25 napon vállaltak szolgálatot önkénteseink, így alkalmazásokkal összesen
41 napot, 778 munkaórát teljesítettünk.
Sok időt szántunk tanulásra és gyakorlásra: fűrészkezelést, a tűzoltás mozzanatait,
járműveink kezelését, a városi kutatás-mentés elemeit ismételtük át, utóbbit önállóan és a
Budapest Mentőszervezet által szervezett képzéshez csatlakozva egyaránt. Új önkénteseink a
BASIC tanfolyamon, vezetői ambícióval rendelkező önkénteseink a Budapest Mentőszervezet
felkészítésein, a tűzoltói feladatok iránt érdeklődők a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tanfolyamán vettek részt. Nem telhet el év nagy gyakorlat nélkül, ezt idén az FKI és a BMSZ
által szervezett USAR gyakorlat tette lehetővé, aminek lebonyolításán túl az előkészületeit is
segítettük. Felkészítésekkel és gyakorlatokkal 33 nap alatt 2301 órát töltöttünk el.
Mint mindenkinek, nekünk is nagyon hiányoznak a rendezvények. Bízunk benne, hogy
rövidesen minden visszaáll a régi kerékvágásba, addig is megbecsüljük azt, aminek a részesei
lehetünk. Önkénteseink körében a legjobban várt program az EFOTT, amin építéssel és
bontással együtt egy teljes hetet dolgozik együtt a csapat. Örülünk, hogy az FLP Magyarország
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továbbra is számít ránk a rendezvényein, amiből idénre offline formában két itthoni és egy
külföldi Sikernap került megrendezésre. Három futóversenyen, a már hagyományos Síroller
kupán, és a havas Normafán is helyt álltak elsősegélynyújtóink. 2021-ben 14 rendezvényen 22
napot dolgoztunk, ami 1414 önkéntes munkaórát jelentett.
A világjárvány miatt sajnos a nemzetközi események száma is erősen lecsökkent.
EVOLSAR társszerveinkkel tovább dolgoztunk közös Erasmus+ projektünkön, amit
személyesen csak egy máltai és egy workshoppal egybekötött portugál meetingen volt
lehetőségünk áttekinteni- a munka nagy része online egyeztetések mentén folyik. A két úton
összesen 8 nap és 306 óra telt munkával.
Tartottunk interaktív bemutatót középiskolásoknak, felkészítést egy vállalatnak, részt
vettünk egy erdőterület megtisztításában, és foglalkoztunk felszereléseink és bázisunk
rendezésével, karbantartásával. A fenti kategóriák közül egyikbe sem sorolható, egyéb
tevékenységeink alkalmával 9 napot és 303 órát dolgoztunk.
2021-ben 53 önkéntesünk vett részt az Egyesület programjain, akik a 64 esemény 87
napja alatt összesen 5102 munkaórát teljesítettek.

B u d a p e s t, 2022. január 28.

Bakai Kristóf Péter s.k.
elnök
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