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Kutatás-mentés itthon és külföldön 
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
kutatás, mentés, tanácsadás, oktatás, képzés, 
események biztosítása 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Pavelcze László parancsnok 

 
 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

 pavelcze@rescue24.org 

 

Szervezet neve:  

 

HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő 

Nemzetközi Csoport 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

 

A HUBA-Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport folyamatosan 

készültségben van, hogy ha kell, bajba jutott személyeket mentsen itthon és 

külföldön. Itthon gyakran a téli extrém időjárási körülmények között van erre 

szükség, de dolgoztak már ipari katasztrófa helyszínén is. A szakemberek 

külföldön bajba jutott, vagy beteg magyar állampolgárokat kutatnak fel és 

juttatnak haza. A csoport eseményeket is biztosít: sport, kulturális és más 

rendezvényeken óvnak életet és értéket. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pavelcze@rescue24.org
http://www.baptistasegely.hu/
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Több hazai és nemzetközi minősítő gyakorlatnak köszönhetően a HUBA Rescue24 

Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport sokszor bebizonyította, hogy a nemzetközi 

segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően 

működő, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra felkészült és kiképzett mentőerővel 

rendelkezik.  

A felszerelés és a járművek szinten tartása folyamatos. A Külügyminisztériummal 

együttműködve évente változó létszámú, külföldön bajba jutott magyar állampolgárt 

juttat haza a szervezet. Pavelcze László szorosan együttműködik a katasztrófavédelem 

munkájának segítése, támogatása érdekében az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósággal. A szakember a 2019-es esztendőig összesen 69 komolyabb 

nemzetközi bevetésen vett részt.  A 2017-ben Texasban, a Harvey-hurrikán után végzett 

mentő- és helyreállító munkájukat az Amerikai Egyesült Államok budapesti 

nagykövetsége is megköszönte. 

A csoport állandó készültségben van. Tevékenységük annyi történet, amely könyveket 

töltene meg – felidézni mindegyiket lehetetlen. De nem csak egy-egy távoli földrengés 

vagy cunami adott feladatot, hiszen itthon is akadt munka bőven. Pavelcze László 

irányítása mellett a csapat és a járművek minden télen készen állnak arra, hogy amint 

azt oly sokszor a múltban is tették, a havazás miatt elzárt területekre üzemanyagot, 

élelmiszert szállítsanak, ha kell, bajba jutott személyeket mentsenek, vagy orvosokat, 

ápolókat, más szakembereket juttassanak el olyan településekre és helyszínekre, 

amelyeket az elzárt utakon nem lehet megközelíteni. Az árvizek és ipari balesetek is 

visszatérő, komoly gondot jelentenek.   

Néhány a bevetések közül… Az indiai földrengés helyszínén 2001-ben tizenkét túlélőt 

talált és mentett a csapat. Aztán bevetés következett Bámban, az iráni földrengés 

helyszínén: a 2003-as esztendő karácsony másnapján bekövetkező katasztrófa több száz 

sérültjének biztosított egészségügyi ellátást a csoport. Aztán megint egy karácsony… A 

2004-es év ünnepén iszonyú erejű cunami pusztított 350 ezer halálos áldozatot 

követelve a dél-kelet ázsiai térségben: a Rescue24 indult és mentett. Egy évvel később a 

segélyszervezet speciális mentőcsapata az indonéziai és a pakisztáni földrengés 

helyszínén tevékenykedett. A dél-kelet-ázsiai ország Aceh 

tartományában két orvoscsoport váltásban egy 

hónapon keresztül orvosi ellátást biztosított a 

korábban cunami által leginkább sújtott 

területen. A pakisztáni Bagh tartományban 

októberben bekövetkező földrengést 

követően élelmiszert, takarókat, sátrakat 

biztosítottak a túlélők számára. 
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A 2005-ös Katrina-hurrikán volt az egyik legtöbb áldozatot követelő vihar az Egyesült 

Államokban, sok helyen fertőzésveszély alakult ki és kolerajárvány is megjelent a 

térségben. A magyar segélyszervezet speciális mentőcsapata az észak-karolinai 

baptistákkal közösen vett részt a katasztrófa következményeinek elhárításában, 

enyhítésében.  

De pokoli vihar csapott le 2008-ban Mianmarra is. Az óránkénti 200-240 kilométer 

sebességű Nargis-ciklon legalább 130 ezer halálos áldozatot követelt és félmillió embert 

tett földönfutóvá. Az egészségügyiekből álló csapat úgy érkezett az országba, hogy a 

bőröndjeikben ruhák helyett gyógyszerek voltak. A későbbiekben sikerült programot 

indítani: a szervezet munkatársai több kurzuson is módszertani előadásokat tartottak a 

katasztrófák túléléséért, megelőzési technikákat oktattak a károk csökkentéséért, 

valamint útmutatót adtak extrém helyzetekből adódó akadályok leküzdésére. 

Segítséget nyújtott a szervezet 2007-ben a kínai Szecsuán tartománybeli földrengés 

helyszínén is. Megközelítőleg 69 ezer ember vesztette életét, 368 ezer megsérült, 18 ezer 

pedig eltűnt. A 2008-as Ketsana-tájfunt követő áradások után félmillió ember került 

átmeneti szállásokra. A Rescue24 nemzetközi – magyar, amerikai, szingapúri – 

egészségügyi csapata részt vett a mentésben, feladatuk a táborokban, tömegszállásokon 

elhelyezett, fedél nélkül maradt emberek egészségügyi ellátása volt. Haitit hatalmas 

földrengés rázta meg 2010-ben. Amikor a csoport megérkezett, azonnal megkezdődött a 

munka a romokon és egy kicsi, alig nyolcvan ágyas közösségi kórházban.  

De tragédia történt itthon is: hosszú évtizedek legsúlyosabb katasztrófájának számított 

Magyarországon a vörösiszap-áradás, amely tíz halálos áldozatot követelt és az anyagi 

kár is jelentősnek számított. A szervezet munkatársai a katasztrófa bekövetkezte után 

azonnal munkához láttak a helyszínen. Először kutató-mentő feladatokkal járultak hozzá 

a helyzet megoldásához, később élelmiszerrel, tisztasági csomagokkal, ruházattal, 

cipőkkel, különböző vásárlásra jogosító utalványokkal látták el a rászorultakat. Aztán 

ismét útnak kellett indulni.  

Líbia és Tunézia határán végzett a csoport úgynevezett mobil sürgősségi orvosi ellátást 

és nyújtott humanitárius segítséget. Nagy mennyiségű gyógyszert és egyéb egészségügyi 

segédeszközt is vittek a bajba jutottaknak. 

Az Egyesült Államokra 2012-ben csapott le a Sandy-

hurrikán. A mentőcsapat ismét kamatoztathatta 

tudását: a vészhelyzet-kezelési szakemberek 

Észak-Karolina állambeli partnereik 

meghívására a katasztrófa helyszínén 

vettek részt a kitelepített rászorulók 

megsegítésében.  
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A négy szakember New Jersey-ben nyújtott segítséget élelmezési feladatok ellátásában.  

A Haiyan-tájfun 2013-ban a Fülöp-szigetek középső részén olyan pusztítást végzett, 

amilyet korábban csak a 350 ezer halálos áldozatot szedő 2004-es indiai-óceáni szökőár 

okozott. A szupervihar óránként 300 kilométeres sebességet is elérő széllökései 

kidöntött villanyoszlopokat, kicsavart fákat, szilánkokra zúzott házakat és holttestek 

ezreit hagyták maguk után. A tájfun sújtotta Fülöp-szigeteken többször járt a csapat: 

amikor az első csoport tagjai harminchárom órányi utazás után beszálltak a Philippine 

Airlines Manilából Cebuba tartó gépébe a szervezet egyenruhájában, a légitársaság 

légikisasszonyai és pilótái sorfalat álltak, és kórusban mondták angolul: „Jó reggelt, 

köszönjük, hogy eljöttek segíteni!” A szervezet emberei egy magyar férfit is 

kimenekítettek Biliran-szigetéről, aki napokon át nem tudott életjelt adni magáról.  

Hazánkat a természeti katasztrófák közül az árvíz sújtja leggyakrabban. Ilyenkor sokféle 

feladat hárul munkatársakra és önkéntesekre egyaránt: védekezés, életmentés, 

kimenekítés (evakuálás), átmeneti szálláshelyek kialakítása és működtetése, orvosi 

ellátás, logisztikai feladatok, segélyezés, helyreállítás, újjáépítés. A 2013-as dunai 

árvíznél például 60 munkatárssal, 3500 önkéntessel, 15 gépjárművel, 2 mentőhajóval, 

mentőhelikopterrel, mobil üzemanyagkúttal, 4045 segélycsomag és 5850 utalvány 

kiosztásával, 76 otthon helyreállításával és 3 teljesen újjáépített ház átadásával segített a 

károsultaknak a Baptista Szeretetszolgálat, a tevékenységet a Rescue24 koordinálta. 

Dél-Szudánban korábban súlyos belső konfliktus alakult ki, több ezren meghaltak és sok 

tízezer ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét. Példátlan eredmény volt, hogy a 

csoportnak sikerült nemzetközi szinten is elsőként, az ENSZ-missziót megelőzve 

segítséget nyújtania: 2014. január 13-án, még a tűzszünet előtt érkeztek a fővárosba, 

Jubába. Később is többször útnak indultak a térségbe, és a korábbi tapasztalatok alapján 

összeállított szállítmányt, leginkább törött végtagok rögzítésére szolgáló eszközöket, 

gyógyszereket vittek magukkal a munkatársak. Többnyire a helyiek kérésére a fegyveres 

konfliktusok sebesültjeinek és a súlyos humanitárius helyzetben levő civil lakosoknak 

nyújtottak segítséget. 

A Rescue 24 mentőcsapat 2015-ben hat napig dolgozott Nepálban, a földrengés sújtotta 

térségben. Az öttagú egység amerikai és helyi önkéntesekkel kiegészülve összesen 98 

gyermeket és 166 felnőttet részesített orvosi ellátásban 

Katmanduban és a környező falvakban.  

A 2017-es évben pedig Ecuadorban mintegy 300 
túlélő, beteg és sérült egészségügyi 
ellátásában vettek részt, 4500 liter ivóvizet, 
valamint 3 tonna élelmiszercsomagot 
osztottak ki a humanitárius 
segítségnyújtás során. 
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A Harvey-hurrikán után magyarok és az amerikaiak ugyancsak 2017-ben közösen 
állítottak fel mobil konyhát és tisztálkodást segítő bázist a Mexikói-öböl partjától nem 
messze fekvő Nederland településen. Az Észak-Karolinából érkező, több kamionból álló, 
önkéntesek által üzemeltetett komplex humanitárius konvoj olyan helyen is 
üzemeltethető, ahol összeomlott az infrastruktúra. A segélycsapat így napi negyvenezer 
adag meleg ételt osztott ki, a hozzájuk forduló rászorulók zuhanyozhattak és igénybe 
vehették a gyorsmosodát is. A csoport 2018-ban ugyancsak az Egyesült Államokban 
dolgozott egy újabb hurrikán után.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


