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Szeretettel és hivatástudattal: kutyás mentőangyal, bevetésen 
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
terület- és romkutatás, személykeresés, 
alpintechnikai és búvármentés, egészségügyi 
oktatás és képzés, gyakorlatok lebonyolítása, 
betegellátás 
 

 

A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Simon Emese speciális mentő, 
mentőtiszt 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

simon.emese@mentok.hu 

 

Szervezet neve:  

 

HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő 

Nemzetközi Csoport 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

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

www.baptistasegely.hu.  

 

Simon Emese mentőtisztként végzett a Debreceni Egyetem egészségügyi karán, 

2013 óta dolgozik az Országos Mentőszolgálat karcagi mentőállomásán, 

másodállásban pedig 2014-től a Kátai Gábor Kórház Sürgősségi Betegellátó 

Osztályán tevékenykedik, mint vizsgáló mentőtiszt. Mindezek mellett több OKJ-s 

végzettsége van (például tűzoltó alaptanfolyam), és több oktatói tanfolyamot is 

végzett. Fontosnak tartja a folyamatos fejlődést, ezért rendszeresen jár 

továbbképzésekre, illetve szemináriumokra. Mentőkutyásként csatlakozott 2013-

ban a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő 

Nemzetközi Csoport magas szakmai háttérrel 

rendelkező csapatához. Fő tevékenységei 

mellett rendezvényeket is biztosít, 

szakmai gyakorlatokon ad 

egészségügyi biztosítást. 

 

mailto:simon.emese@mentok.hu
http://www.baptistasegely.hu/
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Egy menhelyes hirdetést meglátva, nagyon fiatalon állatszeretete vitte a nyíregyházi 
Állatbarát Alapítványhoz, ahol több mint tizenhárom évig volt önkéntes. Ott ismerkedett 
meg a speciális mentés hivatásával, hiszen többször kellett segítségül hívniuk különleges 
mentőcsapatot egy-egy állatmentéshez. Aztán döntött, és ma már maga is egy ilyen 
csapatot erősít. 
 
Önmagáról így vall: „A mentőkutyázás részemről hivatás, hiszen emberi életek 
múlhatnak a kutyáimon. Ezt nem szabad félvállról venni. Úgy gondolom, maximálisan 
alázatosnak kell lennünk, hiszen ez nem verseny. Ahogy nekünk embereknek, a 
kutyáinknak is vannak jó és rossz napjaik. Meg kell ismernünk a kutyáink legkisebb 
rezdüléseit is, bíznunk kell bennük, de fontos, hogy ne gondoljuk azt, mi vagyunk a 
legjobbak. Nem szabad egy-egy keresést kisajátítani, hiszen emberéletek forognak 
kockán. Fontos a csapatok közötti együttműködés, az egymás segítése, akár ellenőrzése 
is”. 
 
A speciális mentéssel 2008-ban ismerkedett meg. Mindig is szerette a kihívásokat, 
vonzották az extrém helyzetek, így megkereste a Kelet-Magyarországi Speciális 
Egyesület elnökét, s kezdetben velük dolgozott együtt. Első kutyája egy mentett mudi 
keverék volt, Csí. Nagyon sokat köszönhet neki, hiszen megtanította arra, hogyha 
valamit nagyon szeretnénk és harcolunk érte, az idővel megtérül. Az alkalmassági 
vizsgát egyéves korában teljesítették, Csí gyönyörűen dolgozott a képzések, bemutatók 
alatt. Sokszor voltak éles bevetéseken, végül sikeresen teljesítették a terület- és 
romkutató vizsgát is, sőt, egy nemzetközi verseny mezőnyében felállhattak a dobogó 
második fokára. 
Második négylábú társa egy akkor Magyarországon még egy teljesen új fajta, a 
leopárdkutya volt, így érkezett meg hozzá Mirza. Neki szintén van már terület- és 
romkereső vizsgája, és vele is álltak már együtt a dobogón. Mirza is többször bizonyított 
éles bevetéseken, ráadásul Csível közösen is volt már eredményes keresése. 
Harmadiknak egy saját tenyésztésű leopárdkutya, Zora képzését kezdte meg. 
Remélhetőleg testvéreivel – akik közül hárman szintén mentőkutyás képzésbe fogtak –, 
rövidesen sikerrel segítenek az eltűnt személyek felkutatásában. 
 
Mennyit kell dolgozni egy kutyával ahhoz, hogy eredményes legyen?  
„Azt szokták mondani, hogy kész kutya nincs. Ezt sokszor elfelejtjük. Napi szinten 
gyakorlok a kutyáimmal, de ahhoz, hogy érdemben tudjak tréningezni, sokszor több száz 
kilométert utazom egy-egy hosszú műszak után, ám ezt egyáltalán nem érzem 
megterhelőnek. Minden apró lehetőséget megpróbálok 
kihasználni a fejlődésünkre, hiszen a cél mindig ott lebeg 
a szemem előtt, hogy ezzel egyszer segíthetünk 
valakin.” 
 
Mirzával többször mutattak utat, vagy éppen 
végpontot a rendőrségnek, amelyek 
később igaznak bizonyultak. Egy 
egyszerűnek tűnő erdei sétánál például 
találtak egy már elhunyt személyt is a 
kutyái. 
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„Számomra ez nagyon nagy siker, hiszen ahogy mi mondjuk, nem voltak bekapcsolva, 
egyszerűen, ahogy belefutottak a szagfelhőbe, mind a két kutyám behúzott az erdőbe. 
Akkor már kezdtem gyanakodni, hiszen ismerem őket, egy sima sétánál nem csinálnak 
ilyet. Pár másodperc múlva pedig határozott ugatásba kezdett az idősebb kutyám, majd 
a fiatalabb is. Már biztos voltam benne, hogy találtak valakit. 
A meglepő viszont mégis az volt, hogy bár soha nem 
tréningeztünk halott személyek jelzésére, mégis 
habozás nélkül megtették, amit kellett. Bár ebben 
az esetben sajnos érdemben segíteni nem 
tudtunk, de a családnak megnyugvást 
adtunk, amit később személyesen is 
megköszöntek a kutyáimnak.” 
 

 


