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2021.  április 22.-i 

69. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására 

és a szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10353/16.04.2021. sz. Indokolását, a Humánerőforrás 

szolgálat 10473/16.04.2021. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10492/16.04.2021. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, 

33/28.03.2021. sz. kérését, 

Tekintetbe véve, a hegyi balesetek megelőzésének és a hegyi mentési tevékenységek 

megszervezésének egyes intézkedéseinek a bevezetésére vonatkozó 77/2003. sz. 

Kormányhatározat, az 1136/2007. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a vízi életmentő – tengeri 

életmentő és a strandok elsősegély állomásainak a közszolgálatainak a megszervezésére vonatkozó 

metodológiai normák, az újraközölt, a földalatti környezetű, barlangi balesetek megelőzésére és a 

mentési tevékenységek megszervezésére vonatkozó 402/2006. sz. Törvény, a hegyimentő kutyákra 

vonatkozó 253/2019. sz. Törvény, valamint a sürgősségi orvosi közellátást és szakképzett 

elsősegélynyújtást biztosító civil szolgálatok keretében a beavatkozó operatív szakképzett 

személyzetnek a statútumára vonatkozó 5/2021. Törvény előírásait, valamint a vészhelyzet terén, a 

beavatkozások gyakorlati valósága által szükségessé vált egyes tevékenységeket, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „q” 

betűvel, a 182. cikkely (1) bekezdés, valamint az 589. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására és a szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel 

lesz helyettesítve. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi 

Mentő Közszolgálattal, amely felel a végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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10353/16.04.2021. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására 

és a szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról 

 

A megyei SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, a Maros Megyei 

Tanács fennhatósága alatt működik 2004 októberétől, a Maros Megyei Tanácsnak a Hegyimentő 

Megyei Közszolgálat szervezésének és működésének a jóváhagyására vonatkozó 43/07.10.2004. sz. 

Határozatával hozták létre. 

Az intézmény utolsó Szervezési és működési szabályzatát a Maros Megyei Tanácsnak Maros 

Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására és a 

szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

Eszerint, a hegyi balesetek megelőzésének és a hegyi mentések egyes intézkedéseinek a 

bevezetésére vonatkozó tevékenységeket kiegészítették a földalatti barlangi környezetben végzett 

baleset megelőzési és mentési tevékenység szervezési tevékenységekkel. A szolgálatnak a 

megnevezése is módosult a megfelelő módon. 

A 33/28.03.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat kéri a 

Szervezési és működési szabályzatának a módosítását. 

Erre az aktualizálásra szükség van, ha figyelembe veszünk egyes a területen alkalmazandó sajátos 

jogszabályt – A hegyimentő kutyákra vonatkozó 253/2019. sz. Törvény és a sürgősségi orvosi 

közellátást és szakképzett elsősegélynyújtást biztosító civil szolgálatok keretében a beavatkozó 

operatív szakképzett személyzetnek a statútumára vonatkozó 5/2021. Törvény, valamint a 

vészhelyzetek terén, egyes a beavatkozási gyakorlati realitás által megkövetelt új tevékenységet. 

A főbb tevékenységek, amelyekkel kiegészítik a szabályzatot, azok a fulladás veszélyben levő 

személyek megmentése, a vízben eltűnt személyek megkeresése, beleértve a vízbe való merülést, az 

áldozatnak a veszélye környezetből való kiemelése, a megfulladt személyeknek a kiemelése, a 

strandokon és más fürdőzés céljából szervezett helyekről, amelyek a belső vizeken természetes 

vagy kiépített helyeken találhatók. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat 

szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására és a szolgálat megnevezésének a 

megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a 

módosításáról szóló határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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