
 

 

Budapest, 2015. július 27. 

Egyedülálló állami és civil összefogás az eltűnt személyek felkutatásáért 

Háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rendőr-főkapitányság, a Cserhát 

Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület, valamint a 

Vodafone Magyarország Alapítvány. A szervezetek célja, hogy hatékonyabbá tegyék az eltűnt 

személyek felkutatását, és kidolgozzák a GPS és GSM alapú nyomkövető rendszerek 

alkalmazásának újabb módszereit. 

Magyarországon évente átlagosan 20 ezer személy eltűnését jelentik be a hatóságoknak, közülük 

mintegy 14 ezer fő tartozik a 18 év alatti korosztályba. Jelenleg az Országos Rendőr-főkapitányság 

honlapján 403 eltűnt, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személy – nagy részük gyermek és fiatalkorú – 

fotója szerepel. A három szervezet legfőbb célja a most aláírt háromoldalú szerződéssel egy komplex, az 

ország egészére kiterjedő együttműködés kialakítása, amely lehetővé teszi az immár szervezett keretek 

közt folytatott közös keresést, mentést. A dokumentum nem csupán a mentések, de a képzések, riasztási, 

illetve ellenőrző gyakorlatok, valamint a Vodafone által támogatott GPS és GSM alapú nyomkövető 

fejlesztésekhez szükséges gyakorlati próbák feltételeit is tartalmazza. 

Az eltűnés össztársadalmi probléma, melynek megoldása széleskörű összefogást igényel, a rendőrség és 

a katasztrófavédelem mellett kulcsszerep hárul az e célra létrejött társadalmi szervezetekre is. A 

keresések, mentések során ugyanis gyakran olyan terepeket – hegyeket, szakadékokat, illetve vizeket – is 

át kell fésülni, amelyek speciális képzettséget, felszerelést és gyakorlatot igényelnek, mint például az 

alpintechnikai ismeretek, vagy búvárkodás. 

Mostanáig nem volt példa arra, hogy létrejöjjön az állami szervek és a civil szervezetek, kutyás 

mentőcsapatok között az egész országra kiterjedő együttműködés az eltűnt személyek felkutatására. 

Eddig az a szaktudás, amely az eltűnt személyek felkutatásához, bajba jutottak mentéséhez szükséges, 

csupán néhány az ország területén széttagoltan működő különleges mentőegységnél volt megtalálható. 

Ezen civil szervezetek azonban méretükből, technikai felszereltségükből adódóan jellemzően csak a helyi, 

egy-egy adott területre koncentráló kutatásokba, mentésekbe vonhatóak be.  

A Nógrád megyei székhelyű Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Közhasznú Egyesület az első olyan civil szervezet, amely a Vodafone Magyarország Alapítvány 

támogatásával működésének alig öt esztendeje alatt megteremtette annak feltételeit, hogy képes legyen 

az ORFK partnereként, immár az ország egész területén segítséget nyújtani a bajbajutottaknak. 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-korozesek
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-korozesek


„Az együttműködés további előrelépést jelent a lakosság biztonságának növelése terén. A jövőben 

szükség esetén a Cserhát Mentőkutyás Egyesület is bevonható kutatásokba, mentésekbe az ország egész 

területén. Legyen szó akár eltűnt személyek felkutatásáról, akár különleges mentésről, továbbra is a 

rendőri erők irányítása mellett, de immár rendszeresen és szervezett formában dolgozunk együtt a civil 

szervezettel annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tegyük a kutató tevékenységet.” – jelentette ki 

Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság méltónak ítélte Egyesületünket arra, hogy 

partnerként segítségül hívja az eltűnt személyek felkutatására. Felkészült és szakképzett munkatársaink, 

képzett mentőkutyáink, a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával fejlesztett mentési 

térinformatikai rendszer és a Vodafone által biztosított adatkommunikáció segítségével lakott területektől 

távol, nehéz terepviszonyok esetén is hatékonyan részt tudunk venni a mentésben, immár bárhol az 

ország egész területén.” - mondta Juhász Zoltán, a Cserhát Mentőkutyás Egyesület elnöke. 

A Cserhát Mentőkutyás Egyesület egy félprofesszionális mentőcsapat, amely 2013-as megalakulása óta 

32 riasztást kapott eltűnt személyek felkutatására, az összes riasztás közül 26 esetben a mentés sikerrel 

zárult. A riasztások elsősorban a rendőrségtől és a katasztrófavédelemtől érkeznek, de gyakran 

állampolgárok is megkeresik az Egyesületet, amely – amennyiben a körülmények indokolják – mérlegelés 

nélkül, azonnal és térítésmentesen nyújt segítséget. Az eltűnt személyeket nem csupán mentőkutyákkal 

keresik, hanem olyan egyedülálló, saját fejlesztésű nyomkövető rendszert és technikai eszközöket – 

drónokat, hőkamerákat – is alkalmaznak, amelyek jelentősen növelik a kutatás hatékonyságát. 

„A ‘Vodafone az eltűnt személyek felkutatásáért’ program célja, hogy a Cserhát Mentőkutyás Egyesület 

tevékenységének anyagi és technológiai támogatásával, a korszerű mobiltechnológia, a hálózat adta 

potenciál és munkatársaink szakértelme segítségével elősegítse egy olyan nemzetközi szinten is 

egyedülálló civil szervezet munkáját, amely képes hatékony segítséget nyújtani a különleges mentés 

terén hazánk egész területén. Örülünk annak, hogy tevékenységünket ezzel a szerződéssel az ORFK is 

elismerte.” - mondta Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős 

vezérigazgató-helyettese. 
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http://www.youtube.com/watch?v=02x54Arlfb8


A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi 

alapítványát, felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi 

szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone 

Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint egymilliárd 

forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt 

helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra, amelyeket a Vodafone 

Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország 

Zrt.-vel közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil 

szféra fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek 

szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a 

kapcsolódó eseményekről a Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

A Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú 

Egyesületről 

A Cserhát Mentőkutyás Egyesületlegfőbb tevékenységeeltűnt vagy életveszélybe került személyek 

felkutatása és mentése a lehető legkorszerűbb technológiai felszerelések és képzett mentőkutyák 

segítségével. Az egyesület a hatóságokkal együttműködve vesz részt eltűnt személyek felkutatásában, 

nagyobb tűzesetek oltásában, árvízi védekezésben, kitelepítések lebonyolításában.  

Az egyesület 2012-ben kezdte meg az egységes térinformatikai rendszer fejlesztését. A térinformatikai 

rendszer segítségével lakott területektől távol, nehéz terepviszonyok esetén is hatékonyan szervezhető 

és irányítható a mentés. Az Egyesület jelenleg 9 nyomkövető eszközzel rendelkezik, ezek műholdas 

helymeghatározás alapján, a Vodafone Magyarország által biztosított SIM-kártyák segítségével, a 

szolgáltató GSM-hálózatán továbbítják aktuális helyzetüket egy központi számítógépbe. A mentés 

irányítója mobilinternet-kapcsolaton keresztül, táblagépével vagy számítógépével a központi 

számítógéphez kapcsolódva, egy böngészőből elérhető alkalmazás segítségével képes folyamatosan 

követni a mentőcsapatok útját, bárhol is tartózkodik. Ily módon követhető a már átfésült terület, és 

felmérhető, hogy merre érdemes folytatni a keresést. Mindez gyors döntést és reagálást tesz lehetővé, s 

kritikus helyzetben akár élet és halál is múlhat néhány percen. A fejlesztéseknek köszönhetően a Cserhát 

Mentőkutyás Egyesület hazánk egyik legkorszerűbb eszközökkel felszerelt mentést végző civil 

szervezetévé vált. A program 2013-ban elnyerte a CSR Hungary közös ügyek közös felelősség kategória 

díját. 

Az Országos Rendőr-főkapitányságról 

 
A rendőrség mindenkit keres, akinek az eltűnését bejelentették. A legfontosabb teendő a család részéről, 

hogy haladéktalanul értesítsék a hatóságot, amikor észlelik hozzátartozójuk eltűnését. Fontos, hogy 

részletes, pontos bejelentést tegyenek, és a hatóság részére az eltűntről fényképet biztosítsanak. A 

keresett személy adatait a Körözési Nyilvántartási Rendszerben rögzítik. Az eltűnt személyre vonatkozó 

adattartalom közérdekből nyilvános, ezért ahhoz, hogy az állampolgárok minél szélesebb körben 

értesüljenek az egyes esetekről, segíteni tudjanak a keresésben, a rendőrség a körözést közzéteszi 

internetes portálján, amely bárki számára elérhető az eltűnt személy megtalálásáig. A rendőrség az 

ismeretlen helyen lévő személy felkutatása érdekében a közszolgálati médiában közleményt, illetve a 

sajtóban és az interneten felhívást tehet közzé. Ezen felül a nagyobb forgalmú közterületeken, 

tömegközlekedési eszközökön elhelyezett felhívások útján is kérheti az állampolgárok segítségét. Az 

eltűnt személy keresése során a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az eltűnés körülményeire, az illető 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
http://www.csmke.hu/
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-korozesek


élethelyzetére, tekintettel az áldozattá válás eshetőségére. Számos partner szervezettel együttműködik, 

így például a KÉK Vonal Alapítvánnyal, az Országos Információs és Kríziskezelő Központtal, az Országos 

Polgárőr Szövetséggel. A hatóság szívesen fogadja minden olyan önkéntes támogatását, aki helyismerete, 

egyéni képességei, rendelkezésre álló speciális eszközei által az eltűnt személy mielőbbi megtalálásában 

segíthet. A gyors és eredményes felkutatás érdekében a keresést végzők gyakran alkalmaznak helikoptert 

és szolgálati kutyát. Az esetek döntő részében az összefogás eredményre vezet. 

 


