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Chuck Norris hamarosan a világ távoli tájain is menthet életeket  

Egyedülálló nemzetközi összefogás a különleges mentés terén 

 

Teljes körű együttműködési megállapodást írt alá a szlovák Központi 

Rendeltetésű Különleges Mentőszolgálat és a Cserhát Mentőkutyás, Különleges 

Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület március elején. Az 

egyedülálló, komplex, határon átnyúló civil együttműködés a különleges mentés 

szinte minden területére kiterjed. A dokumentum a közös képzések, 

gyakorlatok feltételeit, illetve a kölcsönös segítségnyújtás módját szabályozza. 

Az együttműködés komoly előrelépést jelent a határ menti településeken élők 

biztonságának növelése terén. Veszélyhelyzetekben kulcsfontosságú az időveszteség 

minimalizálása. Mivel Szlovákia déli részén a Cserhát Mentőkutyás Egyesülethez hasonló 

különleges mentő szervezet nem állomásozik, speciális mentést igénylő helyzetekben a 

szlovák fél távolabbi régiókból küld szakembereket a helyszínre. A jövőben szükség 

esetén a Cserhát Mentőkutyás Egyesület is bevonható a mentésbe, így a magyar mentők 

jóvoltából az első szaksegítség gyorsabban érkezhet a helyszínre, legyen szó akár eltűnt 

személyek felkutatásáról, akár különleges mentésről sziklákról, szakadékokból, vizek 

mélyéről. A magyar fél felkészült kutyavezetői, a képzett mentőkutyák, a Vodafone 

Magyarország Alapítvány támogatásával fejlesztett mentési térinformatikai rendszer és a 

Vodafone által biztosított adatkommunikáció lakott területektől távol, nehéz 

terepviszonyok esetén is lehetővé teszik a hatékony mentést. 

A határ menti magyar települések, illetve a három és fél éve alakult Cserhát Mentőkutyás 

Egyesület számára is előnyös lehet az együttműködés. Nagyobb mentőerők vagy 

kivételes szaktudás alkalmazását igénylő beavatkozások esetén lehetőség nyílik a 

szlovákiai önkéntesek bevonására, így még gyorsabban és hatékonyabban szervezhető a 

mentés. „Szlovák partnerünk kimagasló technikai felszereltségével, szaktudásával 

európai összehasonlításban is élen jár, így a közös szakmai továbbképzések, gyakorlatok 

során önkénteseink új mentési módszereket, speciális technikákat sajátíthatnak el.” – 

mondta Juhász Zoltán, a Cserhát Mentőkutyás Egyesület elnöke. „Az együttműködéssel 

elérhető közelségbe kerül egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy néhány éven belül 

legfelkészültebb tagjaink és kutyáink - köztük a méltán híressé vált Chuck Norris, azaz 

Chucky is - bekapcsolódhassanak a világ bármely pontján bekövetkező, nagy kiterjedésű 

katasztrófák utáni mentésbe.”  



„A Vodafone nemzetközi „Mobile for Good” kezdeményezéséhez csatlakozva mind 

nagyobb hangsúlyt fektetünk olyan támogatási programok megvalósítására, amelyekben 

a mobiltechnológia alkalmazása kínál megoldást társadalmi problémák enyhítésére. A 

korszerű mobiltechnológia, a hálózat adta potenciál és munkatársaink szakértelme 

segítségével az elmúlt években több olyan innovatív programot is megvalósítottunk, 

amely azóta nemzetközi “jógyakorlattá” vált. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület tevékenységét az önkéntesek áldozatos munkájának, 

illetve az egyedülálló közös fejlesztéseknek köszönhetően immár nemzetközi érdeklődés 

kíséri.” - mondta Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és 

vállalati felelősségvállalási igazgatója, a Vodafone Magyarország Alapítvány 

kuratóriumának tagja. 

Letölthető képek a megállapodás aláírásáról illetve Chuck Norrisról 

Kisfilm a Cserhát Mentőkutyás Egyesületről  
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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: mobiltechnológiával 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 Egyesület 2010-ben alakult meg azzal a céllal, hogy speciális, 

önkéntes mentőszolgálatot lásson el, azaz különleges körülmények között szakszerű 

segítséget nyújtson a bajbajutottaknak. Az egyesület a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal együttműködve vesz részt eltűnt személyek felkutatásában, nagyobb 

tűzesetek oltásában, árvízi védekezésben, kitelepítések lebonyolításában. Jelenleg a 

hegyi és barlangi mentőcsoport szervezése, felkészítése folyik.  

https://picasaweb.google.com/vodafone70/Cserhat
http://www.youtube.com/watch?v=02x54Arlfb8
mailto:gabriella.berta@vodafone.com
mailto:feovenyessy.krisztina@tkpconsulting.hu
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
http://www.csmke.hu/


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. 


