
 
1. melléklet a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasításhoz 

 
 

A Nemzeti Minősítési Rendszerben történő minősítés feltételei 
 
 

1. Jogszabályi alapkövetelmény: azon, Magyarországon működő önkéntes mentőszervezet (a 
továbbiakban: mentőszervezet), amely – a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott 
alapkövetelményeknek eleget téve nemzeti minősítést kíván szerezni, meg kell felelnie a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 60.-61 §-ában foglaltaknak. 
 
2. A mentőszervezet a Nemzeti Minősítési Rendszerben nemzeti minősítést szerezhet. A 
nemzeti minősítés megszerzéséhez a 20 főnél nagyobb létszámú mentőszervezetnek 
bemutatkozó szakmai háttéranyaggal (Portfólióval) kell rendelkeznie, amely bizonyítja a 
Szervezeti és Műveleti Irányelvnek történő megfelelést. A Korm. rendelet szerinti 
követelmények teljesítését igazoló dokumentumokat a Portfólióhoz csatolni kell.  
 
A Portfólió tartalma és felépítése: 
Fejezetek: 

1. Mentőszervezet rövid bemutatása (név, székhely, rendeltetés, megalakítás ideje); 
2. Csapat felépítése (szervezeti ábra és a szervezet összetétele ábrával szemléltetve); 
3. Mentőszervezet egységeinek bemutatása; 
4. A tagok kiválasztásának kritériumai; 
5. A mentőszervezet műveleti eljárási rendje, működése;  
6. A mentőszervezet mozgósítása, logisztikai és infokommunikációs biztosítása; 
7. Gyakorlatok, felkészítések rendszere; 
8. Alkalmazások listája; 
9. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása; 
10. Egészségügyi/orvosi ellátás módja. 

Mellékletek: 
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: igazgatóság) 

ajánlása; 
2. Képzettséget igazoló dokumentumok; 
3. Csapattagok névsora beosztás szerint; 
4. Felszerelések listája (málházott és teljességi); 
5. Élet- és balesetbiztosítások kimutatása; 
6. Egészségügyi ellátás (tagok egészségügyi iratai, kutya oltási könyve). 

 
A Portfólió elkészítésénél törekedni kell a fotókkal, ábrákkal történő vizuális megjelenítésre is.  
 
3. A nemzeti minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet nemzeti minősítő gyakorlatot hajt 
végre. A nemzeti minősítő gyakorlatot megelőzően a mentőszervezet rendszerbeállító 
gyakorlatot tarthat. A mentőszervezet a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtására levezetési 
tervet készít. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve által jóváhagyott terv 
alapján a mentőszervezet a Nemzeti Minősítő Bizottság előtt, terepen végrehajtott gyakorlattal 
bizonyítja a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést.  
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A települési rendeltetésű mentőszervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve által 
a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtására készített levezetési terv alapján vesz részt a 
gyakorlaton. 
 
4. Az igazgatóság a mentőszervezettel önkéntes mentőszervezeti tevékenységre vonatkozó 
együttműködési megállapodást köt. 
 
5. A mentőszervezet nyilvántartásba vételét az illetékes igazgatóság vagy a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv illetékes helyi szerve végzi, és a mentőszervezet adatait a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által működtetett 
polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerbe az igazgatóság vagy a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve felvezeti. 
 
6. A nemzeti minősítést érintő eljárás során a mentőszervezet a meghatározott dokumentumokat 
− elektronikus formában − az alábbiak szerint terjeszti fel: 
 

a) megyei rendeltetésű mentőszervezet esetén az országos polgári védelmi főfelügyelő 
részére az igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) útján, 

b) járási rendeltetésű mentőszervezet esetén az igazgatóság részére a katasztrófavédelmi 
kirendeltség vezetője (a továbbiakban: kirendeltségvezető) útján,  

c) települési rendeltetésű mentőszervezet estén a kirendeltségvezető részére a hivatásos 
tűzoltó parancsnok útján.  

 
7. A Szervezeti és Műveleti Irányelvek teljesülését a Nemzeti Minősítő Bizottság értékeli, 
amely a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőkből 
áll. A választott Szervezeti és Műveleti Irányelv valamennyi alapkövetelményének IGEN 
megfelelést kell kapnia ahhoz, hogy a nemzeti minősítő gyakorlatot a Nemzeti Minősítő 
Bizottság „megfelelt”-re értékelhesse.  
 
8. A nemzeti minősítés megszerzését igazoló okmányt, a Nemzeti Minősítő Oklevelet, a BM 
OKF főigazgatója hitelesíti, amit az igazgató hatáskörébe utalhat. 
 
9. A nemzeti minősítő gyakorlatot a Nemzeti Minősítő Bizottság értékelésének ismeretében az 
igazgató vagy a kirendeltségvezető „záró összefoglaló jelentés”-ben, írásban értékeli, amelyet 
a felettes szerv részére a gyakorlat végrehajtását követő 10 napon belül felterjeszt.  
 
10. A nemzeti minősítést szerzett mentőszervezet tagjainak – a BM OKF főigazgatójának belső 
normái alapján – rendszeres képzés, felkészítés, gyakorlat formájában frissítenie kell tudását, 
és megfelelő szinten kell tartani a mentőszervezet készültségét. 
 
11. A nemzeti minősítést szerzett mentőszervezet a minősítést 5 évente megújíthatja, valamint 
a Korm. rendelet 64.§ (2) bekezdése alapján meg kell újítania, a nemzeti minősítő gyakorlat 
megismétlésével. 
 
 


