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2.3           IER gyakorlat ütemezése 

Az IER-nek az eredeti IEC-t követő ötödik naptári év során kell megtörténnie. Az INSARAG Titkársága 
az érintett csapattal megerősíti az újraminősítés pontos időpontját. Az IER gyakorlatra vonatkozó 
minden olyan kérelmet, amely az USAR csapat ötéves ciklusa előtt vagy után esik, az INSARAG 
Titkárságára kell benyújtani megfontolásra. 

2.4 Az USAR csapat képességei           

Az USAR képességet létrehozó USAR csapatoknak útmutatást kell kapniuk az INSARAG irányelvekről 
(II. Kötet, A kézikönyv: Képességépítés). Ez a kézikönyv a könnyű, a közepes és a nehéz USAR csapat 
szükséges legfontosabb elemeiről és erőforrás-összetételéről nyújt információt. A könnyű csapathoz 
szükséges kiküldött személyzet minimális létszáma 17, a közepes csapat 40, míg a nehéz csapat 59. A 
személyzet létszámtöbblet tervezése annak biztosítása érdekében, hogy a minimális állomány 
rendelkezésre álljon a bevetéshez, 2: 1 arány minden beosztásnál. 

Az INSARAG USAR csapatoknak öt fő összetevőből kell állniuk: vezetés-irányítás, kutatás, mentés, 
logisztika és egészségügyi ellátás. Az INSARAG-irányelvek a képesség három szintjére utalnak, azaz 
könnyű, közepes és nehéz. 

Csapattípus Időtartam Helyszínek 
száma 

Műszaki képesség Egészségügyi 
képesség 

Könnyű 12 óra / 5 
nap 

1 Kutyás keresés és/vagy 
műszaki kutatás, alpin 
technika és emelés 

Kezelje a csapattagokat, 
kutyákat és áldozatokat 

Közepes 24 óra / 7 
nap 

1 Kutyás keresés és/vagy 
műszaki keresés, alpin 
technika és emelés, 
valamint a szerkezeti 
acélmerevítők átvágásának 
képessége 

Kezelje a csapattagokat, 
kutyákat és áldozatokat 

Nehéz 24 óra / 10 
nap 

2 (egyidejűleg) Kutyás keresés és műszaki 
keresés, alpin technika és 
emelés, valamint a 
szerkezeti acélmerevítők 
átvágásának képessége 

Kezelje a csapattagokat, 
kutyákat és áldozatokat 

  
1. táblázat : Minősített USAR csapat képességszintek. Lásd még a II. Kötet A kézikönyvét. 

  
2.4.1 Könnyű USAR csapatok            

A könnyű USAR csapat az INSARAG irányelvek által megkövetelt öt összetevőből áll, azaz vezetés-
irányítás, logisztika, keresés, mentés és egészségügyi ellátás. A könnyű USAR csapatok kutatási és 
mentési műveleteket hajthatnak végre összeomlott vagy sérült fa és/vagy megerősítetlen falazatú 
szerkezeteknél, beleértve az acélhálóval megerősített szerkezeteket is. Emellett alpin technikai és 
emelési műveletet is el kell végezniük. Könnyű USAR csapat: 

 Csak egyetlen munkaterületen legyen képes dolgozni. 

 Rendelkezzen a kutyás és/vagy a technikai keresés képességével, és 

o Megfelelő személyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 12 órán át egy helyszínen (nem 
feltétlenül ugyanazon a helyszínen; a telephelyek változhatnak) akár öt napig is 
műveleteket hajthasson végre.  

 Képesnek kell lennie biztosítani a csapat tagjainak egészségügyi ellátását (beleértve a kereső 
kutyákat is, ha vannak), valamint az áldozatokat, akikkel találkoztak, ha az érintett ország 
kormánya ezt megengedi. 



2.4.2 Közepes USAR csapatok            

A közepes méretű USAR csapat az INSARAG irányelvek által előírt öt összetevőből áll, azaz vezetés-
irányítás, logisztika, keresés, mentés és egészségügyi ellátás. Közepes USAR csapatok műszaki kutató 
és mentő műveleteket hajthatnak végre összeomlott vagy sérült nehéz fa és/vagy megerősített falazatú 
építményekben, beleértve a szerkezeti acéllal megerősített szerkezeteket is. Emellett alpin technikai és 
emelési műveletet is el kell végezniük. A közepes csapat és a nehéz csapat közötti fő különbségek a 
következők. 

 Csak egyetlen munkaterületen legyen képes dolgozni. 

 Rendelkezzen a kutyás és/vagy a technikai kutatás képességével, és 

o Megfelelő személyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy akár egy nap 24 órás műveleti 
tevékenység végrehajtását is lehetővé tegyék egy helyszínen (a telephelyek 
változhatnak). 

 Képesnek kell lennie biztosítani a csapat tagjainak egészségügyi ellátását (beleértve a kereső 
kutyákat is, ha vannak), valamint az áldozatokat, akikkel találkoztak, ha az érintett ország 
kormánya ezt megengedi. 

2.4.3 Nehéz USAR csapatok            

A nehéz USAR csapat az INSARAG irányelvek által megkövetelt öt komponenst tartalmazza: Vezetés-
irányítás, logisztika, kutatás, mentés és egészségügyi ellátás. A nehéz USAR csapatok operatív 
képességekkel rendelkeznek összetett műszaki kutatási és mentési műveletekre összeomlott vagy 
sérült épületszerkezetekben, amelyek megkövetelik az acél erősítésű vasbeton szerkezetek 
átvágásának, törésének és áttörésének képességét, valamint emelő és kötélzeti technikákkal 
szintenként lebontják ezeket a szerkezeteket. A fő különbségek egy nehéz csapat és egy közepes 
csapat között a következők. 

 Szüksége van a felszerelésre és a munkaerőre ahhoz, hogy nagy műszaki képességgel 
dolgozzon egyidejűleg két különálló munkaterületen. Külön munkaterületnek minősül minden 
olyan munkaterület, amely megköveteli az USAR csapatától, hogy a személyzetet és a 
berendezéseket más helyszínhez hozzárendelje, amelyek mindegyikéhez külön logisztikai 
támogatás szükséges. Általában egy ilyen jellegű feladat 24 óránál tovább tart 

 Szüksége van kutyás és technikai kutatási képességre egyaránt. 

 Szüksége van a technikai képességekre a szerkezeti acél átvágásához, amelyet általában 
többszintes építmények építéséhez és megerősítéséhez használnak. 

 Megfelelő személyzettel kell rendelkeznie és logisztikailag elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 
két egymástól független helyszínen akár tíz napig is 24 órás műveleteket lehessen végezni. 

 Képesnek kell lennie biztosítani a csapat tagjainak egészségügyi ellátását (beleértve a kereső 
kutyákat is, ha vannak), valamint az áldozatokat, akikkel találkoztak, ha az érintett ország 
kormánya ezt megengedi. 

2.4.4 Az USAR csapatok nevezése az IEC/R-re            

A kormány vagy szponzoráló szervezet az INSARAG Irányelv Fókuszpontján keresztül fontolóra veheti 
az USAR csapatának az INSARAG minősítési folyamatra történő nevezését. 

2.5 IEC/R értékelés           

Az IEC/R értékeli és osztályozza a nemzetközi USAR-műveletek két kulcsfontosságú elemét, azaz a 
reagálási készséget és a technikai képességet. 

2.5.1 Reagálási képesség            

A reagálási képesség értékelése, ideértve a szponzoráló szervezet vagy kormány döntéshozó szerepét, 
felméri az USAR csapat képességét a hirtelen bekövetkező katasztrófák nyomon követésére, váratlan 
vészhelyzetről szóló értesítés átvételére, mozgósítani erőforrásainak mozgósítására és nemzetközi 
szintű reagálásek időbeni végrehajtására. Értékeli továbbá az USAR csapat képességét RDC/UCC 
létrehozására, ha ez az első érkező nemzetközi USAR csapat, amely segíti a LEMA-t a nemzetközi 
segítségben. További információkért olvassa el az USAR koordinációs 
kézikönyvet a www.insarag.org Útmutató megjegyzések kézikönyvek UCC fülek alatt . 
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Amint egyetlen USAR csapatból kiválasztják a maximális létszámot bármely koordinációs funkció 
támogatására, nincs szükség további személyzet ellátására. Az ezeken a számokon túli elkötelezettség 
eseti alapon kivételt/alapot jelent, és csak akkor következik be, ha a csapat további támogatást kínál az 
USAR koordinációs (UC) mechanizmusok bármelyikéhez . 

Az USAR csapatoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a bevetés időtartama alatt teljesen önellátók 
legyenek, anélkül, hogy teherré válnának az érintett ország vagy más nemzetközi katasztrófaelhárító 
szervezetek számára. Elismert tény azonban, hogy a csapatoknak segítségre lesz szükségük 
üzemanyag, faanyag beszerzéséhez és biztonságos helyszínhez a működési bázis (BoO) 
létrehozásához. A legtöbb csapatnak az érintett országba érkezéskor is szállítmányt kell igényelnie. Az 
USAR csapata felelős a telepítésével kapcsolatos összes költségért, beleértve a helyszíni ellátást is. 

Az IEC/R során alig vagy egyáltalán nincs különbség egy közepesen nehéz vagy könnyű USAR csapat 
reagálási képességének megítélésében, mivel ez egyformán alkalmazható a minősítés minden szintjén. 

2.5.2 Műszaki képesség            

Az IEC/R során az USAR csapat technikai képességeit felmérik, hogy miként hajtja végre az USAR 
műveleteket. Ez az értékelés attól függően változik, hogy egy csapat könnyű, közepes vagy nehéz 
minősítési minősítést próbál-e elérni. 

Az USAR csapatoknak a teljes USAR technikai képesség (képességek és felszerelés) felhasználásával 
bizonyítaniuk kell a jártasságot egy folyamatosan fejlődő, reális, 36 órás épületszerkezet-összeomlás 
során. Úgy tervezték, hogy megkérdőjelezze az USAR csapat képességét arra, hogy hatékonyan 
működjön a szimulált „valós élet” küldetésekben és a kívánt minősítéshez szükséges idővonalon. 

A reagálási képesség és a technikai képesség szempontjából a kijelölt IEC/R minősítők az IEC/R 
ellenőrzőlistát használják az értékelés elvégzéséhez. Kérjük, olvassa , hogy az IEC/R 
ellenőrző listák (D1 melléklete) alapján az ellenőrző listák IEC IER füleket a segédlet 
a www.insarag.org további információkért. 

2.6           Az újraminősítés okai (IER) 

2.6.1            A minősítési időszak lejárta 

Az ISG öt év letelte utánra állapította meg az újraminősítés szükségességét. Ha az USAR csapat az 
INSARAG Ország Fókuszpontja által meghirdetett méltányolható okokból nem képes az ötödik év lejárta 
előtt felkészülni az újraminősítésre, az ISG eseti alapon jóváhagyhatja az egyéves 
meghosszabbítást. További meghosszabbítás nem engedélyezett. 

2.6.2            Változás az USAR csapat szervezeti felépítésében  

A megítélt minősítés az USAR Csapat kiértékelt szervezeti felépítésére vonatkozik. Ha bármilyen 
szervezeti változás történt a csapat felépítésében, az INSARAG Operatív Központ feladata, hogy 
haladéktalanul tájékoztassa az INSARAG Titkárságát. 

Az INSARAG Titkársága megkönnyíti a szervezeti változás felülvizsgálatát annak megállapítására, 
hogy ez befolyásolja-e az USAR csapat minősítését. Ha azt állapítják meg, hogy a szervezeti változás 
negatív hatással volt a minősítésre, az INSARAG Titkársága tájékoztatja az USAR csapatot és 
szponzoráló szervezetét, hogy újraminősítésre van szükség. Az INSARAG Titkársága konzultál az 
INSARAG globális elnökével, és tanácsot ad az USAR csapatnak abban, hogy megtarthatja-e jelenlegi 
minősítését az újraminősítésig. 

2.6.3             Minősítési szint változása 

Ez akkor fordul elő, amikor a csapat egy minősítési szintről áttér pl. könnyűről közepesre, közepesről 
nehézre vagy fordítva. Ideális esetben az USAR csapatoknak arra kell törekedniük, hogy ezen 
minősítési felülvizsgálaton öt éven belül átessenek. Ha azonban az USAR csapat az ötéves időszakon 
belül át akar térni egyik szintről a másikra, akkor írásbeli kérelmet kell benyújtania az INSARAG 
Titkárságához. Teljes IEC-folyamatra van szükség minden olyan USAR-csapat számára, amely 
módosítani kívánja eredeti minősítési szintjét. 

2.6.4            Nem megfelelő nemzetközi reagálási magatartás 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


Az összes INSARAG minősítésű USAR csapattól elvárt, hogy betartja a legmagasabb szintű integritást 
és professzionalizmust, és úgy vélik, hogy minden tevékenységükben képviselik az INSARAG 
közösséget. Az ISG felül fogja vizsgálni az INSARAG Titkárságának hivatalos panaszait, amelyek az 
USAR-csapat minősített magatartására vonatkoznak a nemzetközi kiküldetések vagy az INSARAG 
tevékenységek során. Az ISG dönthet úgy, hogy létrehoz egy ad hoc szakértői csapatot, amely áttekinti 
az esetet, és megfelelő intézkedéseket javasol. Az ISG meghatározhatja figyelmeztetés kiadását vagy 
súlyos esetekben a csapat minősítésének visszavonását. 

2.7 IEC/R költség           
Mivel a csapatok várhatóan éves USAR-gyakorlatot hajtanak végre, amelyet bele kell foglalni az éves 
költségvetés-tervezésbe, amint azt a támogató szervezetükkel megállapodtak, az IEC/R folyamat 
megvalósításával további költségek merülnek fel (lásd az I. kötetet: Irányelv). 

Az IEC/R minősítők képviselőinek költségeit a megfelelő támogató szervezet vagy kormány fedezi, míg 
az INSARAG Titkársága saját költségeit fedezi. 

Az IEC/R folyamat házigazdája határozza meg, hogy meghívnak-e megfigyelőket az IEC/R-re. Az IEC/R 
házigazda által biztosított költségeket és szolgáltatásokat az esemény előtti hirdetményekben 
ismertetjük. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megfigyelők látogatásának programját. 

2.8 A minősített USAR csapatok jegyzéke           
Az IEC/R folyamat sikeres befejezése után az USAR csapatot az elért minősítési szinten rögzítik a 
Minősített USAR csapatok címjegyzékében ( lásd: www.insarag.org ) . Ezt a címjegyzéket az 
INSARAG Titkársága kezeli. 

2.9 Hogyan kell kapcsolatba lépni az INSARAG Titkárságával           
Az INSARAG Titkárság funkcióját az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodájának 
(OCHA) Reagálás-támogató Osztálya (RSB) látja el. Az INSARAG Titkársága a következő címen érhető 
el: 

ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája 

Reagálás-támogatási részleg (RSB) 
Vészhelyzeti reagálási szakasz (ERS) 
ENSZ OCHA 

INSARAG Titkárság 

Palais des Nations 

CH 1211, Genf 10, Svájc 

E-mail: insarag@un.org 

  

3 IEC/R érdekelt felek          

Számos érdekelt fél létezik, amelyek mindegyike szerves része annak, hogy az USAR csapat képes 
legyen sikeresen megfelelni az IEC/R követelményeknek (lásd 1. ábra). 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org
mailto:insarag@un.org


 

/Az óramutató járása szerint, déli 12-től kezdve/  
INSARAG Titkárság; INSARAG Szabályzat és Műveleti Fókuszpont; IEC/R Minősítők; IEC/R Mentor/ Mentor 
Csapat; USAR Csapat; Kétoldalú USAR Csapat IEC/R támogatás; USAR Csapat szponzoráló szervezete; 
Gyakorlat-tervező részleg; IEC/R szervezet; IEC/R megfigyelők. (Középen: Érdekeltek)  
 
  

1. ábra: a sikeres IEC/R-ben érdekelt felek. 

3.1 INSARAG Titkárság           
Az INSARAG Titkársága objektív segítőként szolgál az IEC/R során. Az INSARAG Titkárság képviselője 
vagy az OCHA  RSB alkalmazottja, vagy az INSARAG Titkárság által jóváhagyott személy. 

Az INSARAG Titkársága két évvel az ideiglenes IEC/R dátum kitűzése előtt kapcsolatba lép az USAR 
csapattal. Erre az idővonalra van szükség annak biztosításához, hogy minden mérföldkő teljesüljön, és 
hogy a hiányosságok könnyen azonosíthatók és pozitívan megoldhatók legyenek. A felügyeleti rendszer 
három részből áll: Alkalmazás és Mentor hozzárendelés, Felülvizsgálat és Véglegesítés. 

A titkárság a folyamat kezdetétől fogva együttműködik az összes érintett féllel, elősegíti a megfelelő 
időben történő megbeszéléseket és konzultációkat, és megfelelő támogatást javasol, amelyre az USAR 
csapatnak szüksége van az IEC/R előkészítő folyamata során. 

Miután a csapat teljesítette az összes előkészítő intézkedést és célkitűzést a legfontosabb érdekelt felek 
- vagyis az IEC/R minősítők, a mentor és az INSARAG Titkárság - teljes megelégedésére, a Titkárság 
megerősíti, hogy az IEC/R-re a kitűzött napon kerül sor. 

Az INSARAG Titkárságának elsődleges feladatai az IEC/R során a következők: 

 Gondoskodjon arról, hogy a folyamat az INSARAG irányelveiben (II. Kötet, C kézikönyv) 
meghatározott minimumkövetelményeken alapul. 

 Gondoskodjon arról, hogy az IEC/R minősítők nem próbálják meg felhasználni az IEC/R-t 
lehetőségként arra, hogy hazájuk módszertanát preferált műveleti módként népszerűsítsék. 



 Töltse be a közvetítő/választottbíró szerepét az IEC/R minősítők, az USAR csapat és annak 
IEC/R mentora vagy fókuszpontjai között, ha erre szükség van. 

Lásd az A mellékletben  az INSARAG Titkársága feladatmeghatározásánál (TORS). 

3.2 INSARAG szabályzat, műveleti és USAR csapat fókuszpontok           

Az INSARAG Szabályzat Fókuszpont általában a kormányzati minisztérium vezető tisztségviselője, aki 
a nemzetközi reagálás irányításáért felelős. Az INSARAG Szabályzat Fókuszpont az INSARAG 
Titkárság, a nemzetközi válaszadók és az INSARAG Titkárság kormányának elsődleges kapcsolattartó 
pontja a szabályzatot érintő kérdésekben. Ennek megfelelően a kapcsolattartó pontnak jóvá kell 
hagynia az USAR csapat bármely arra irányuló kérését, legyen az kormányzati vagy nem kormányzati 
szervezet (NGO) csapatj, hogy IEC/R-nek vessék alá. 

Az INSARAG Operatív Kapcsolattartó pont az INSARAG Titkárság, a nemzetközi válaszintézkedők és 
a kormány elsődleges kapcsolattartó pontja az USAR csapat technikai műveleteinek kérdésében. 

Az USAR csapat fókuszpontja a kapcsolattartó a szabályzat és a műveleti fókuszpont között, és 
általában egy minősített USAR csapat vezetője. 

Az INSARAG szabályzattal és a műveleti fókuszpontokkal kapcsolatos további részletekért lásd az I. 
Kötet: Szabályzat c. részét. 

3.3 IEC/R minősítők           

Az INSARAG Titkársága adatbázist vezet a megfelelő IEC/R minősítőkről, akiket szponzoráló 
szervezetük támogat. Az INSARAG Titkársága az IEC/R minősítők ezen állományát használja az 
minősítő csapat kiválasztására egy adott IEC/R eljárás lefolytatására. 

Az IEC/R minősítő beosztásra jelölteknek előzetesen részt kell venniük az IEC/R minősítők képzésén. 

Az IEC/R minősítő csapatvezetői vagy csapatvezető-helyettesi beosztásra jelölt személyeknek részt 
kell venniük az INSARAG IEC/R csapatvezetői tanfolyamon. 

Az IEC/R minősítő csapat az INSARAG Titkársága által kiválasztott és az IEC/R minősítők műveleti 
fókuszpontjai által jóváhagyott USAR szakértőkből áll. Az IEC/R minősítő csapat tagjai biztosítják a 
szükséges technikai szakértelmet az USAR csapat különféle összetevőinek értékeléséhez (2. ábra). A 
legtöbb esetben az IEC/R minősítő csapat tagja egynél több funkcióban biztosíthat technikai 
szakértelmet. 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ábra 2 : IEC/R csapat szakterületei az USAR csapat értékelése során. 
  

 IEC/R 

CSAPAT 

INSARAG 

Titkárság 
IEC/R 

MINŐSÍTŐK 

Kutatás Mentés Eü. ellátás Logisztika Vezetés-

irányítás 



Az IEC/R folyamathoz szükséges IEC/R minősítők minimális száma a következő: 

 Könnyű INSARAG minősítés - négy IEC/R minősítő: 
o Csapatvezető / vezetés-irányítás x 1. 
o Logisztika x 1. 
o Kutatás és mentés x 1. 
o Egészségügyi ellátás x 1. 

 Közepes INSARAG minősítés - hét IEC/R minősítő: 
o Csapatvezető x 1. 
o Vezetés-irányítás x 1. 
o Logisztika x 1. 
o Kutatás x 1. 
o Mentés x 2. 
o Egészségügyi ellátás x 1. 

 Nehéz INSARAG minősítés - nyolc IEC/R minősítő: 
o Csapatvezető x 1. 
o Vezetés-irányítás x 1 

o Logisztika x 1. 
o Kutatás x 1. 
o Mentés x 3. 
o Egészségügyi ellátás x 1. 

Az IEC/R minősítői végleges összetételéről azonban a kijelölt IEC/R minősítő csapatvezetővel folytatott 
konzultációt követően döntenek. 

Az INSARAG Titkársága lehetőség szerint felvesz egy IEC/R csapatvezető-helyettest, akit leendő IEC/R 
minősítő csapatvezetőként mentorálnak. Feltétlenül szükséges, hogy az IEC/R minősítő csapat 
legalább egy tagja UC képesítéssel rendelkezzen (INSARAG UC tanfolyam). Ezek a számok korlátozott 
számú IEC/R minősítővel bővíthetők a képzés során. 

Az IEC/R csapat megbízatása annak biztosítása, hogy a folyamatban részt vevő USAR csapat objektív 
és elfogulatlan módon kerüljön mérésre. Ezenkívül biztosítaniuk kell, hogy az USAR csapat kielégítő 
módon bemutassa az INSARAG irányelveiben (minimumkövetelmények) megkövetelt összes 
kompetenciát és készséget a kívánt minősítés/újraminősítés szintjére vonatkozóan. 

Az INSARAG közösség tagjaként az IEC/R minősítők várhatóan betartják az INSARAG által 
meghatározott elveket és szabványokat. 

Az IEC/R minősítőknek tárgyilagosnak kell maradniuk, és az INSARAG minimális szabványoknak 
megfelelően kell a minősítést elvégezniük. Fontos, hogy az IEC/R minősítők ne próbálják meg 
népszerűsíteni vagy érvényesíteni saját országuk módszertanát az IEC/R eljárás során. 

Az IEC/R minősítő csapat elismeri, hogy az USAR csapatok a nemzeti szabványaik alapján működnek 
az IEC/R ellenőrzőlistán található közös célok elérése érdekében. Mindazonáltal az INSARAG 
irányelveiben leírt nemzetközi bevetési szabványokat az USAR csapatának és az IEC/R minősítő 
csapatnak be kell tartania. 

Az IEC/R minősítőknek biztosítaniuk kell az USAR műveletek biztonságos lebonyolítását, ezért nem 
hagyhatják figyelmen kívül az általánosan elfogadott biztonságos gyakorlat megsértését illetve nem 
hagyhatják azt figyelmen kívül. Ha biztonsági aggály merül fel, az IEC/R minősítők ideiglenesen 
leállítják a tevékenységet, megvitatják az ügyet az IEC/R mentorával, a helyszínvezetővel / biztonsági 
tisztviselővel vagy az USAR csapat kapcsolattartójával, amíg az biztonságos módon folytatható. Az 
IEC/R minősítőnek nem szabad leállítania a tevékenységet, hacsak nem áll fenn sérülés veszélye vagy 
még rosszabb. 

Az IEC/R minősítő csapat elvégezheti IEC/R értékelését, mielőtt az USAR csapatok gyakorlata 
befejeződik. Mivel ez az USAR csapat éves gyakorlata, az IEC/R minősítő csapatnak nincs lehetősége 
ezen a ponton leállítani a gyakorlatot, mivel ez megzavarja az USAR csapat képzési céljait. 

3.4 Az IEC/R minősítők kiválasztása és értékelése           



Azoknak a jelölteknek, akik megfelelnek a kritériumoknak, meg kell szerezniük az INSARAG 
szakpolitikai/operatív kapcsolattartó pontjaik jóváhagyását, hogy az INSARAG Titkársága 
rendelkezésére álljon IEC/R minősítőként. Ez az előzetes jóváhagyás fontos, mivel az IEC/R 
minősítőkkel kapcsolatos összes költség a támogató szervezet felelőssége. 

A jóváhagyás kézhezvétele után a jelentkezőnek ki kell töltenie az IEC/R minősítő jelentkezési lapját, 
és vissza kell küldenie azt az INSARAG Titkárságának. 

Az INSARAG Titkársága ezt követően felülvizsgálja a pályázatot. Ha elfogadják, a jelöltet és a műveleti 
kapcsolattartó pontot írásban értesítik, és az egyént felveszik az IEC/R minősítők névsorába. Az IEC/R 
minősítők kiválasztása többek között a következőkön alapul: 

 Az INSARAG tevékenységei iránti folyamatos elkötelezettség és a rendelkezésre állás. Az 
INSARAG Operatív Fókuszpont köteles elkötelezni magát az IEC/R minősítői elérhetőségének 
támogatása mellett. 

 A támogató szervezet megerősítette pénzügyi támogatását az IEC/R folyamatban való 
részvételhez. 

 A megfelelő feladatrendszer sikeres teljesítése és megtartása. 

 Részvétel a vonatkozó IEC/R képzésben és más INSARAG tevékenységekben. 

Az IEC/R minősítő szponzorainak és az egyes IEC/R minősítőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy 
ahhoz, hogy továbbra is aktívak maradjanak IEC/R minősítőként, szoros kapcsolatot kell fenntartaniuk 
az INSARAG hálózattal értekezleteken, gyakorlatokon és más, az INSARAG-hoz kapcsolódó USAR 
tevékenységekben való részvételen keresztül. 

Az IEC/R csapat a következő beosztásokból áll: 

 IEC/R minősítő csapatvezető. 
o Korábban IEC/R csapatvezető-helyettes beosztást kellett, hogy betöltsön, és előzőleg 
három vagy több IEC/R-nél kellett, hogy részt vegyen. 

 Az IEC/R minősítő csapatvezető-helyettes. 
o Korábban vezetői szintű IEC/R minősítő kellett, hogy legyen, és előzőleg legalább két 
IEC/R minősítésen kellett, hogy részt vegyen. 

 IEC/R minősítő vezető-irányító. 
o Korábban USAR csapatvezető kellett, hogy legyen, előzőleg egy Gyakorlat-Irányító 
testület (EXCON) tagja kellett, hogy legyen, és két vagy több IEC/R-n kellett részt vennie. 

 IECR minősítők kutatás, logisztika, egészségügyi ellátás, mentés szakterületeken. 
o A nevezési szakterület korábbi témaszakértője kell, hogy legyen, és az EXCON 
tagjának kell lennie, és 1 IEC/R-n kell részt vennie képzés minősítőjeként. 

 IEC/R kiképzési minősítő. 
o Meg kell felelnie a beosztás követelményeinek. 

 INSARAG Titkársági képviselő. 
o Az RSB munkatársának kell lennie, vagy korábban IEC/R  Minősítő Csapatvezetőként 
tapasztalatot szerezni négy vagy több IEC/R-en. 

Meg kell jegyezni, hogy az INSARAG csak az IEC/R csapatvezetőknek/helyetteseknek és mentoroknak 
nyújt képzést. A Szponzoráló Ügynökség feladata annak biztosítása, hogy az IEC/R minősítő 
beosztásra jelöltek teljes mértékben felkészüljenek a megbízásra. Azt is meg kell jegyezni, hogy az 
IEC/R csapatvezető feladata, hogy értékelje IEC/R minősítőinek teljesítményét és jelentse az 
eredményeket az INSARAG Titkárságának. Az IEC/R minősítésen áteső USAR csapat ki tudja értékelni 
az IEC/R minősítő csapat teljesítményét is. Azokat az IEC/R minősítőket, akik nem felelnek meg a 
beosztásra vonatkozó TOR-nak, eltávolítjuk az IEC/R minősítők névjegyzékéből, és csak akkor 
helyezzük őket vissza, ha az INSARAG Szabályrendszer/Műveleti kapcsolattartó pontok írásban 
benyújtják, hogyan javult az egyén teljesítménye. Ha valakinek a nevét eltávolítják a névjegyzékből, az 
illető visszatér a kiképzés alatt lévő IEC/R minősítő jogállásába és újraértékelik. 

3.5 IEC/R Mentor és Mentoráló Csapat           

Annak az eshetőségnek csökkentése érdekében, hogy az USAR csapat sikertelen legyen az IEC/R 
minősítés megszerzésére irányuló kísérletben, az ISG egyhangúlag megerősítette, hogy az IEC/R-n 
átesni kívánó USAR-csapatok számára kötelező a Mentor vagy a Mentori Csapat bevonása. Kötelező, 



hogy a mentor ne az IEC/R eljárás lefolytatását elvállalatot szervezettől származzon. Ez megnyitja a 
tanulási lehetőségeket egy másik szemszögből, valamint bővíti a többi USAR-csapat működésével 
kapcsolatos ismereteket (peer to peer). A mentor feladata, hogy független, elfogulatlan ajánlásokat 
tegyen az USAR csapatának és az INSARAG Titkárságának, hogy az IEC/R gyakorlatot a tervek szerint 
kell-e folytatni, vagy el kell-e halasztani. 

A Mentor TOR-ok részletei az A. mellékletben találhatók. A Mentorrá válás iránt érdeklődő 
magánszemélyek kötelesek kitölteni az IEC/R Mentor Jelentkezési űrlapot, és ezt megfontolás céljából 
benyújtani az INSARAG Titkárságához. További információkért kérjük, olvassa el az IEC/R ellenőrző 
listák (D1 melléklete) alapján az alábbi helyeket: IrányelvekMellékletek II. Kötet, C  Kézikönyv 

az  www.insarag.org honlapon az Útmutató Jegyzetek fül alatt. 

Az USAR csapat számára lényegében két út áll rendelkezésre az IEC/R mentor bevonását illetően, 
azaz kétoldalú USAR csapat támogatás és/vagy egy külső tanácsadó. Előfordulhat, hogy az USAR 
csapat mindkét megoldás kombinációját választja. 

Kérésre az INSARAG Titkárság megadhatja azoknak a mentoroknak az elérhetőségeit, akik más 
sikeresen minősített USAR-csapatokat készítettek fel, és/vagy mentori jelentést nyújtottak be. A csapat 
kapcsolata azonosított mentorával kétoldalúan kerül rendezésre. 

3.6 Kétoldalú USAR Csapat IEC/R támogatás           

Ez akkor fordul elő, amikor az USAR csapat egy minősített USAR csapat segítségét veszi 
igénybe. Feltétel azonban, hogy a mentorálást végző USAR csapat sikeresen átesett egy IEC/R-en, 
ugyanazon minősítési szinten, amelyet az IEC/R-en áteső csapat kíván elérni. Elfogadott, hogy egy 
nehéz minősítésű USAR csapat mentorálhat akár egy másik nehéz USAR csapatot, akár egy könnyű 
vagy közepes szintű minősítést kérő csapatot. Például egy közepes minősítési szintű USAR csapat nem 
mentorálhatja a Nehéz minősítésre pályázó csapatot. 

Amikor egy USAR csapat ezt a támogatási mechanizmust választja, fontos, hogy a minősített USAR 
csapatból egy személyt nevezzenek ki Mentorként, miközben meg kell értenie, hogy a csapat más 
személyzetét és elemeit felhasználják a mentorálási folyamathoz. Az egyetlen kapcsolattartó pont 
megbízható kapcsolatot és párbeszédet biztosít az INSARAG Titkárságával, valamint a minősítésre 
törekvő USAR csapattal. 

A költségekkel és az időelosztással járó megbízás jellegét az érintett szervezetek határozzák meg és 
kölcsönösen állapodnak meg. Az INSARAG Titkársága nem vesz részt ezekben a megbeszélésekben 
és döntésekben. 

3.7 Külső tanácsadás az IEC/R támogatáshoz           

Ez akkor fordul elő, amikor az USAR csapat külső tanácsadó segítségét veszi igénybe. Ennek olyan 
egyénnek vagy szervezetnek kell lennie, aki/amely rendelkezik az adott feladathoz megfelelő INSARAG 
ismeretekkel és készségekkel. Meg kell jegyezni, hogy nem lehet könnyű olyan külső tanácsadót 
meghatározni, aki elegendő szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően mélyreható 
tanácsokat tudjon adni az USAR mind az öt fő összetevőjéről. Ebben az esetben ennek a Mentornak 
képesnek kell lennie arra, hogy segítséget kérjen a hiányosságok pótlásához. 

A költségekkel és az időelosztással járó megbízás jellegét az USAR csapata és a tanácsadó közösen 
állapítja meg és arról kölcsönös megállapodást köt. Az INSARAG Titkársága nem vesz részt e vitákban 
és döntésekben. 

3.8 A mentor felelőssége           

A mentor jelentős felelősséget vállal e szolgáltatások nyújtásakor (lásd az A. Mellékletet). A szükséges 
elkötelezettséget nem szabad lebecsülni, mivel az adott USAR csapat felkészültségének mértékétől 
függően jelentős lehet. A mentornak nagy szerepe lesz abban, hogy az INSARAG Titkársága 
információkat szolgáltasson az USAR csapat státuszáról és az INSARAG minősítés/újraminősítés 
képességéről. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


A Mentor támogatja az USAR csapat projektvezetőjét/koordinátorát az IEC/R számára, és felelős az 
USAR csapat reagálási képességének és technikai képességeinek felméréséért. 

Az IEC/R folyamat során a Mentor pozíciójának döntő szerepe lesz az IEC/R minősítő csapat, az 
EXCON csapat és az USAR csapat támogatásával. 

Az IEC/R gyakorlat előtt a mentor felelős az IER minősítő csapatvezetőjével és az USAR csapat 
fókuszpontjával a zöld jelzés előtti folyamatért. 

3.9 IEC/R megfigyelők           

Az IEC/R gyakorlatokon áteső csapatokat arra ösztönzik, hogy fogadják el az IEC/R-re készülő USAR 
csapatok megfigyelőit. Az INSARAG Titkársága javaslatokat tehet az USAR csapatának a megfigyelők 
bevonására vonatkozóan. 

Az IEC/R-n áteső USAR csapat/szponzor szervezet felelőssége annak meghatározása, hogy támogatni 
fogják-e a megfigyelők programját az IEC/R gyakorlat során. Az IEC/R gyakorlatra történő 
hivatkozáskor a megfigyelő programot meg kell magyarázni a VOSOCC-on, valamint a műveleti és 
adminisztratív utasításokon, hogy a potenciális megfigyelők tisztában legyenek az elkötelezettség/ 
megfigyelés várható szintjével. 

Az USAR csapata/támogató szervezete meghatározza azt is, hogy hány megfigyelőt támogatnak. Az 
USAR csapatát/szponzor szervezetét arra ösztönzik, hogy külön meghívókat adjon meg, elsőbbséget 
biztosítva azoknak a csapatoknak, amelyek IEC/R-re készülnek. Ha fordításra/tolmácsolásra  van 
szükség, akkor az a megfigyelők feladata. 

A megfigyelői programot választó ország köteles kijelölni egy külön megfigyelői koordinátort/összekötő 
tisztet (LO), aki a tevékenység kezdetekor megfigyelők számára eligazítást tart és felügyeli a 
megfigyelőket a minősítés időtartama alatt. 

A megfigyelőknek arról tájékoztatják, hogy a folyamat megfigyelésére kérték fel, és nem arra, hogy 
észrevételeket tegyenek folyamatot vagy annak kimenetelét illetően, és ne zavarják a minősítés alatt 
álló USAR csapatot, vagy az IEC/R minősítőket. Minden koordinációt a megfigyelő koordinátoron 
keresztül kell végrehajtani. 

A megfigyelő küldöttség irányítása a gyakorlat során a fogadó szervezet feladata, nem az IEC/R 
minősítő csapatvezetőjéé. 

  

 

 

4 USAR csapatot támogató szervezet          

Az USAR csapat támogató szervezete felelős annak biztosításáért, hogy az USAR csapat teljes 
mértékben megértse az INSARAG módszertanát, és hogy az USAR csapat megfelel az USAR 
műveletekre vonatkozó minimumkövetelményeknek. 

Néhány kulcsfontosságú kérdés, amelyért a támogató szervezet felelős: 

 Ha az USAR csapat több szervezetből áll, biztosítja, hogy a szervezetek közötti 
megállapodások létrejöttek. 

 Biztosítja, hogy rendelkezésre áll finanszírozás a felkészüléshez (képzés és felszerelés), az 
éves 36 órás FTX lebonyolításához, a folyamatos készségfejlesztéshez, az INSARAG regionális 
és globális tevékenységekben való részvételhez, képzett személyzet biztosításához az USAR 
koordinációs mechanizmusaihoz, immunizálásához és védőoltásokhoz, és nemzetközi bevetésre 
rendelkezésre áll. 

 Biztosítja, hogy olyan megállapodások vannak érvényben a szállítási szolgáltatókkal (földi és 
légi), amelyek lehetővé teszik a csapat gyors indulását. 



 Biztosítja a csapat tagjai számára az összes szükséges biztosítási kötvényt, beleértve a kiürítési 
biztosításokat is, kivéve, ha rendelkezik olyan lehetőségekkel, képességekkel vagy 
megállapodásokkal, amelyek szükség esetén gyorsan evakuálnának egy USAR-tagot. 

 

 

5 USAR csapat          

5.1 Kormányzati (állami) USAR csapat           

A kormányzati USAR csapatok teljes egészében kormányzati szervezetekből állnak. Azokban a USAR-
csapatokban, amelyek több szervezet képviseletében vannak, általában egy adott szervezetet jelölnek 
meg vezetőnek. Ezek a csapatok alkotják az ország nemzeti vagy regionális USAR-reagálási 
képességét. 

A kormányzati USAR csapatnak meg kell szereznie az INSARAG Szabályrendszer/Műveleti 
Fókuszpontok jóváhagyását az IEC/R elvégzéséhez. 

5.2 Civil szervezet (NGO) USAR csapata           

A nem kormányzati szervezetek USAR csapatai önállóan hajthatnak végre reagálást, és a telepítéshez 
nincs szükségük kormányának jóváhagyására. A nem kormányzati szervezet USAR csapatát azonban 
jóvá kell hagynia az adott ország INSARAG szakpolitikai fókuszpontjának, ha az a csapat egy IEC/R-t 
tervez. Amint az INSARAG egy nem kormányzati szervezetet minősít, akkor azt kérésre és nem spontán 
módon kell bevetnie. 

5.3 Kombinált kormányzati / nem kormányzati szervezetek USAR csapatai           

Ezek az USAR csapatok, amelyek mind kormányzati (egy vagy több szervezet), mind pedig civil 
szervezetek kombinációját tartalmazzák. Az egyesült kormányzati / nem kormányzati szervezetek 
USAR csapatának meg kell szereznie az INSARAG Szabályrendszer Fókuszpont jóváhagyását az 
IEC/R elvégzéséhez. 

5.4 Több szervezetből összeállított USAR csapatok  

A megítélt INSARAG minősítés csak az minősített USAR csapatra és annak összes szervezetére 
vonatkozik. Ha az USAR csapat több független szervezetből áll (pl. kormányzati szervezetek és nem 
kormányzati szervezetek, amelyek együttesen csapatként hajtank végre reagálást), a megítélt 
minősítés csak a szervezetek ezen kombinációjára vonatkozik. Ha a minősített csapat bármelyik 
alkotóeleme nem a csapat többi tagjával együtt hajt végre reagálást, az IEC/R minősítés nem 
alkalmazható, és a csapat telepítés közben nem használja az INSARAG minősítés azonosítóját. 

Ha a kombinált csapat bármelyik alkotó szervezete önállóan kíván reagálást végrehajtani, és szeretne 
IEC minősítést arra az esetre, amikor önállóan tevékenykedik, akkor külön entitásnak kell minősíteni. 

Az INSARAG minősítés nem ruházható át. Bármely független szervezet, amely az összetett csapat 
részeként megszerezte az INSARAG minősítést, és később elhagyta ezt az összetett csapatot, nem 
hirdetheti magát INSARAG minősítésű csapatként. 

 

 

6 Gyakorlatvezérlés (EXCON)          

Az EXCON fontos szerepet játszik abban, hogy az USAR csapat sikeres legyen az IEC/R terén. Az 
EXCON a saját szervezetének képzett tagjaiból áll. Az EXCON csapat tagjainak elkötelezettnek kell 
lenniük az EXCON funkció mellett, és nem ruházhatók fel további felelősségi szerepekkel az IEC/R 
gyakorlat során. Az EXCON felelős a gyakorlat összes szükséges eleméért, a munkaterületek  



kezeléséért, és egyéb releváns információkért. A gyakorlat minden fázisában az információkat  is meg 
kell adnia a VOSOCC-nak. 

Az EXCON felelős a terepgyakorlat (FIELDEX; 36 órás teljes terepgyakorlat) tervezéséért, a FIELDEX 
biztosításáért annak biztosítása érdekében, hogy az folyamatosan fejlődjön, minimum egy folyamatos 
36 órás időszak alatt, és hogy a forgatókönyvek lehetővé teszik az IEC/R minősítők számára, hogy 
betartsák az IEC/R ellenőrzőlista összes műveleti és adminisztratív követelményét. Ennek a FIELDEX-
nek tartalmaznia kell a nemzetközi katasztrófaelhárítás minden aspektusát, a vészhelyzet kialakulásától 
kezdve a visszavonásig és a hazatérésig. 

Fontos, hogy a forgatókönyvek a lehető legpontosabban tükrözzék azt a „valós életet”, amelyet egy 
csapat valószínűleg meg fog tapasztalni, és olyan módon kell kidolgozniuk, hogy a csapat műveleti és 
adminisztratív szakértelme, készségei és felszereltsége olyan szinten nézzenek szembe kihívással, 
amely arányos az elérni kívánt minősítési szinttel. Fontos megérteni, hogy a gyakorlat nem 
képességkészlet-bemutató; ez azt jelenti, hogy a statikus bemutatók, pl. acélvágás, betontörés, 
aládúcolás, nehéz emelés nem elfogadhatók. 

Az EXCON célja, hogy megakadályozza az USAR csapatot abban, hogy tudomást szerezzen a 
forgatókönyv részleteiről és az IEC/R gyakorlat felépítésének sajátos fejleményeiről, hogy megőrizze a 
realizmus és a meglepetés elemét, ahogyan az valós helyzetben történne . Fontos azonban információt 
szolgáltatni a csapatnak, mivel a forgatókönyv elindul, majd folytatódik, így a csapat elegendő 
információval rendelkezik a cselekvési terv kidolgozásához és végrehajtásához. 

Az EXCON vezetőjének kapcsolatba kell lépnie az USAR csapat érdekeltjeivel (Műveleti Fókuszpont, 
USAR Csapat Fókuszpont ) annak biztosítása érdekében, hogy az IEC/R összes követelményének 
megfeleljen, és hogy az IEC/R gyakorlat az előírt ütemtervet kövesse. 

Az EXCON feladata annak biztosítása, hogy elegendő technikai és taktikai feladat és készenléti terv 
készüljön, ha meg kell ismételni egy mentési tevékenységet, és teljes mértékben ellenőrzése alatt kell 
tartania a gyakorlati területet, és a FIELDEX-et végig kell vezetnie a befejezésig. 

Az EXCON az USAR csapat tagjaiból áll, és az USAR csapat sikere vagy kudarca a szakértelemtől 
függ. Mindegyiknek ismernie kell a csapat belső szabályrendszerét, és képzettnek kell lennie az 
INSARAG módszertanára. A tagoknak készségesen el kell fogadniuk az EXCON alá rendelésüket, meg 
kell érteniük a követelmény összetettségét, és rendelkezniük kell egy olyan terv elkészítéséhez 
szükséges tapasztalattal, amely megfelel az IEC/R ellenőrzőlista minden elemének egy 36 órás 
gyakorlat keretein belül. 

A kombinált IEC/R tevékenység az összes szervezet kombinált EXCON csapataiból áll, és elegendő 
befolyással bír ahhoz, hogy a gyakorlati tevékenységet minősítésük követelményeinek megfelelően 
irányítsa. 

 

 

7 IEC/R alkalmazási folyamat          

Mielőtt az USAR csapat mérlegelheti az IEC/R igénylését, demonstrálnia kell, hogy részt vesz az 
INSARAG-ban. Ez megköveteli, hogy a fejlesztés során az IEC/R-t tervező leendő USAR-csapat részt 
vegyen az éves regionális találkozókon, az ERE-k/SIMEX-ben és más INSARAG-tevékenységekben, 
beleértve a regisztrálást a Minősített USAR-csapatok címjegyzékébe. Meg kell vitatnia az IEC/R 
mentorának kiválasztását az INSARAG Titkárságával is. 

A kiválasztását követően az IEC/R Mentor elvégzi az USAR csapat képességeinek előzetes felmérését 
annak biztosítására, hogy felkészült legyen az IEC/R folyamat elindítására. Az IEC/R kétéves tervezési 
ütemterve (lásd a B. mellékletet) vázlatosan ismerteti azt az időkeretet, amelyet az USAR csapatnak be 
kell tartania az IEC/R előkészületeivel kapcsolatban. 

Amint egy USAR csapat és támogató szervezete is vállalta, hogy aláveti magát a IEC/R, folyamatnak, 
köteles pályázni az INSARAG Titkárságnál, az IEC/R Alkalmazás 1. fázisát alkalmazva. További 



információkért lásd a D5 Mellékletet az Útmutató Jegyzetek  Irányelvek Melléklete II. Kötet, C 
Kézikönyv fülek a www.insarag.org címen. 

Az alkalmazás követelményei a következők: 

 A kormány INSARAG szakpolitikai fókuszpontjának írásbeli kérelmet kell benyújtania az 
INSARAG Titkárságához, amelyben kijelenti, hogy az USAR csapat önként szeretne átesni egy 
IEC/R-folyamaton. 

 Ezt a kérelmet az INSARAG Titkárságán kell benyújtani legalább két évvel a kívánt dátum 
előtt. Fontos megjegyezni, hogy a kétéves felkészülési időszak alatt nincsenek kivételek, mivel a 
tapasztalat azt mutatja, hogy minimálisan két évre van szükség ahhoz, hogy a csapat felkészüljön 
az IEC/R-re. 

 A pályázatot angol nyelven kell kitölteni. 

 Függetlenül attól, hogy az USAR csapat hivatalos kormánycsapat, nem kormányzati szervezet 
vagy kombinált kormányzati/nem kormányzati szervezet csapata, megköveteli az adott ország 
INSARAG szakpolitikai fókuszpontjának hivatalos elismerését, hogy jogosult legyen átesni az 
IEC/R folyamaton. 

 A jelentkezési lapot, amely tartalmazza a rövidített bizonyítékportfólióra (A-POE) vonatkozó 
követelményeket, a kérelem benyújtásakor (24 hónappal korábban) kell benyújtani. 

 A jelentkezési lap tartalmazni fogja az IEC/R Mentor előzetes jelentését, amely megerősíti, hogy 
a felkészülési tevékenységek ütemezése a csapatnak azt eredményezi, hogy az USAR csapat 
adminisztratív és műveleti szempontból készen áll a két éven belül. További információkért kérjük, 
olvassa el a D6  mellékletet az Útmutató Jegyzetek   Irányelvek melléklete  II Kötet, C Kézikönyv 

fülek alatt a www.insarag.org oldalon. 

Az IEC/R alkalmazáscsomag (írásbeli kérelem, az A-POE és az IEC/R mentori jelentés) kézhezvétele 
után az INSARAG Titkársága értékeli, hogy az USAR csapat felkészült-e megfelelni az IEC/R 
követelményeinek a rendelkezésre álló lehetőségeken belül. Idővonal. Ha az INSARAG Titkársága 
elégedett az IEC/R alkalmazáscsomaggal, akkor: 

 Írásban tájékoztassa az INSARAG Szakpolitikai Fókuszpontot, hogy a csapat 
alkalmazáscsomagját elfogadják. 

 Jelöljön ki egy ideiglenes dátumot az IEC/R gyakorlathoz. 

 Írja be az IEC/R-t a következő IEC/R-k ütemtervébe. 

Ha az IEC/R alkalmazáscsomag nem felel meg az INSARAG minimumkövetelményeinek, az INSARAG 
Titkársága írásban tájékoztatja az INSARAG Szakpolitikai Fókuszpontot, az USAR Csapat 
Fókuszpontot és az IEC/R Mentort az azonosított aggályokról. 

 Az USAR Csapat az IEC/R A-POE és az IEC/R mentorok átdolgozott értékelő jelentésének 
benyújtásával újból pályázhat, amint az azonosított aggályos területek megoldódnak. További 
információkért  kérjük, olvassa el a D5 és D6 Mellékleteket az Útmutató Jegyzetek Irányelv 
mellékletek  II. Kötet, C Kézikönyv fülek alatt a www.insarag.org oldalon. 

7.1 Rövidített bizonyítékportfólió           

Az A-POE tartalmát az IEC/R 1. alkalmazásfázis tartalmazza. Az angol nyelven elkészült A-POE 
dokumentált bizonyítékot köteles benyújtani, amely bizonyítja, hogy az USAR csapatot az INSARAG 
irányelveinek megfelelően fejlesztették ki, és elfogadta. az INSARAG módszertan. Az A/POE-hez egy 
aktuális IEC/R mentorértékelési jelentést kell mellékelni. 

 

 

8 IEC/R értékelési folyamat          

Az USAR csapatnak a mentorával konzultálva stratégiai tervet kell kidolgoznia a mentor értékelése 
során feltárt adminisztratív vagy műveleti hiányosságok orvoslására. Ennek a stratégiai tervnek a 
megvalósítását reális ütemtervekkel összhangban kell végrehajtani. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


Ha az IEC/R folyamat bármely pontján negatív döntést hoznak, az USAR-csapat házirend/műveleti 
fókuszpontja a mentorral konzultálva haladéktalanul írásban értesíti az INSARAG Titkárságát. A mentor 
várhatóan írásbeli jelentést is benyújt az INSARAG Titkárságához, amelyben leírja, hogy miért nem 
teljesítik az ütemtervet. Alternatív dátumot az INSARAG Titkársága határoz meg, konzultálva az USAR 
Csapattal és annak mentorával. 

8.1. Átfogó bizonyítékportfólió           

8.1.1 . Az átfogó bizonyítékportfólió benyújtása            

A C-POE-t az IEC/R 2. pályázati fázist felhasználva kell benyújtani az INSARAG Titkárságához a 
kétéves ütemterv 12 hónapos pontján. Egy aktuális mentori értékelő jelentést kell mellékelni. A C-POE 
benyújtására vonatkozó követelmények a következők: 

 A C-POE benyújtását megelőzően azt felül kell vizsgálni és jóvá kell hagyni a Műveleti 
Fókuszpontnak és a Mentornak. 

 A pályázatot angol nyelven kell kitölteni. Minden olyan dokumentumhoz, amelyet nem lehet 
angolra lefordítani (pl. Képzési program), mellékelni kell egy angol tartalmi 
összefoglalót. Legalább a következő dokumentumokat kell benyújtani angol nyelven: 

o Az éves képzési program magyarázata. 
o Az USAR csapat reagálási szervezeti ábrája.  
o Az USAR csapat adminisztratív feladatokkal kapcsolatos programmenedzsmentjének 
szervezeti ábrája. 
o Gyakorlási terv és forgatókönyv. 
o USAR Csapat Állományjegyzéke. 
o Logisztikai rakományjegyzék. 
o A szállító által benyújtott veszélyes áru-jegyzék. 
o Az aktiválási eljárás részletes bizonyítéka. 
o A hazatelepítési eljárás bizonyítéka. 

Az INSARAG Titkársága és/vagy az IEC/R minősítő csapat által a C-POE felülvizsgálata során felvetett 
minden kérdést az USAR csapatának, annak műveleti fókuszpontjának és mentorának fogják 
címezni. A reagálás határidejét a kérdés(ek) felvetésekor határozzák meg. Szükség esetén az USAR 
csapatai felvehetik a kapcsolatot az INSARAG Titkárságával a C-POE példáiért. További információkért 
kérjük, olvassa el a D7 Mellékletet az Útmutató Jegyzetek Irányelvek mellékletei II. Kötet, C 
kézikönyv fülek alatt a www.insarag.org oldalon. 

8.1.2 . Az átfogó bizonyítékportfólió tartalma            

A C-POE tartalmának részletes listáját lásd az IEC/R 2. alkalmazás fázisában. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az INSARAG Titkársága és/vagy az IEC/R minősítő csapat vezetője további 
információkat kérhet. 

Kérésre az USAR csapatai felvehetik a kapcsolatot az INSARAG Titkársággal a C-POE példáival 
kapcsolatban. 

8.1.3 A C-POE áttekintése            

Az INSARAG Titkárság továbbítja a C-POE-t a kiválasztott IEC/R minősítő csapatvezetőhöz. Az IEC/R 
minősítő csapat vezetője a kézhezvételtől számított 45 napon belül összehangolja a POE részletes 
felülvizsgálatát az IEC/R minősítő csapattal . Szükség esetén az IEC/R minősítő csapatvezető interjúkat 
folytat az USAR csapat érintett tagjaival, a Mentorral és az INSARAG Műveleti Fókuszponttal. További 
dokumentációt kérhetnek a C-POE támogatására, vagy kérhetik egyes dokumentumok angol nyelvre 
történő lefordítását. 

A C-POE dokumentációja alapján az IEC/R minősítők javasolják az IEC/R gyakorlat folytatását vagy 
elhalasztását - ezt az IEC/R gyakorlat ideiglenesen tervezett időpontja előtt legalább hat hónappal 
véglegesíteni kell. (IEC/R ellenőrzőlista és a tanácsadói feljegyzések tervezete) . 

Ha némi pontosításra van szükség, akkor az IEC/R minősítő csapat vezetője kommunikálhat a mentorral 
és az operatív koordinációs ponttal. 

8.1.4. Az előzetes zöld jelzés megadása egy IER eljárás esetében            
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Az előzetes zöld jelzés megadását az IER előtti folyamatnak nevezik, ahol az IEC/R minősítő csapat 
vezetője, az USAR Csapat Fókuszpontja és a Mentor megvitatják és konszenzusra jutnak, hogy a 
vonatkozó ellenőrzőlista (1-6) milyen elemei kerülnek az IER gyakorlat során megfigyelésre és 
minősítésre, vagy az IEC/R gyakorlat előtt demonstrálásra / bemutatásra / magyarázatra. Ez a mentor 
egyik legfontosabb feladata. 

8.2 IEC/R gyakorlat (FIELDEX)           

Az EXCON-nak meg kell terveznie és kidolgoznia egy olyan területet, amely biztosítja a tevékenység 
platformját. A FIELDEX kidolgozásakor számos kulcsfontosságú elemet kell figyelembe venni: 

 A FIELDEX során az USAR csapat az 1. érkező USAR csapat szerepében fog kitelepülni. 

 Az IEC/R minősítő csapatnak meg kell figyelnie az USAR csapat teljesítményét egy 
folyamatosan fejlődő 36 órás IEC/R gyakorlat során. Az IEC/R gyakorlatot a következőképpen kell 
végrehajtani: 

 Az első 6 órát a reagálási képesség értékelésére használják, amely a következőket tartalmazza: 
o Riasztás és aktiválás - Minden riasztási és aktiválási folyamatot be kell mutatni a 
gyakorlat során. A bemutató helyébe egy PowerPoint-prezentációt nem fogadunk el. 
o Az USAR csapat visszahívása. 
o A bevetés előtti orvosi szűrővizsgálat. 
o Telepítés előtti logisztikai ellenőrzés. 
o Telepítés előtti személyi felszerelés kérdése. 
o Telepítés előtti eligazítások. 
o Indulás, vám- és határellenőrzés. 
o Eljutva arra a pontra, hogy az USAR csapat készen áll a „repülőgépre történő 
beszállásra”. 

Bizonyos esetekben az USAR csapatok a szomszédos országokban vagy joghatóságokban olyan 
gyakorlótereket, amelyek jelentős járművezetési időt igényelnek. Fontos megjegyezni, hogy ez az 
időszak nem része a FIELDEX-nek, így lényegében „az óra leáll”. Az óra akkor indul újra, amikor az 
USAR csapat megérkezik a szimulált határátkelőhelyére, ahol az USAR csapatnak egy órája van a 
határátlépési tevékenységek befejezésére. Az utazás idejétől függetlenül az USAR csapat köteles 
haladéktalanul folytatni a gyakorlatot technikai szünet nélkül. 

A fennmaradó 30 órát az műveleti képesség értékelésére fordítják, amely a következőket tartalmazza: 

 Útlevélvizsgálat és kezelés a belépési ponton. 

 Találkozó a repülőtéri hatóságokkal az RDC létrehozása érdekében. 

 Az RDC létrehozása és működtetése. Az RDC minimálisan két órán keresztül működik. 
o A VOSOCC segítségével adja meg az RDC helyét. 
o Lépjen híradókapcsolatba az UCC-vel és/vagy a LEMA-val. (A közepes csapatoktól 
nem várható, hogy egyszerre hozzák létre az RDC-t és az UCC-t). 
o Fogadja a nem regisztrált beérkező csapatokat és adjon első helyzetjelentés-frissítést  

 Találkozó a LEMA-val, hogy megkapja a helyzetfrissítést, amelynek tartalmaznia kell az UCC 
és a BoO helyszíneit és a további feladatokat. 

 Hozza létre az UCC-t az UC Kézikönyv szerint, és futtassa a FIELDEX teljes időtartama alatt 
o A VOSOCC segítségével adja meg az UCC helyét. 
o Találkozzon a LEMA-val a helyi célkitűzések megszerzése érdekében. 
o Lépjen híradókapcsolatba az RDC-vel. 
o Elemezze a bejövő nemzetközi USAR csapatok minősítését / feladatvégrehajtási 
képességét a LEMA célkitűzéseinek teljesítése érdekében. 
o Hajtson végre legalább két USAR-csapat koordinációs értekezletet. 
o Folytasson két megbeszélést a LEMA-val. 

 Hozza létre a BoO-t és indítsa el a csapat vezetését-irányítását  
o USAR csapatszintű vezetés-irányítási műveletek. 
o Intézkedési terv (a gyakorlat során kidolgozandó). 
o Biztonsági terv (a gyakorlat során kidolgozandó). 
o Utánpótlási terv (a gyakorlat során kidolgozandó). 
o Szállítási terv (a gyakorlat során kidolgozandó). 
o Gyülekezési pont. 



o Evakuálási eljárások. 
o Visszavonási tervezési folyamatok és a visszavonási terv kidolgozása. 

 Indítsa el az USAR műveletet 
o Végezzen ASR műveleteket. 
o A LEMA-val való első megbeszélés során az USAR csapatnak két külön helyszínen 
történő munkavégzésre vonatkozó utasításokat kell kapnia; a gyakorlat során a két 
munkahelyet folyamatosan működtetni kell. 
o A két munkahely meghatározása: egymástól elkülönített, külön logisztikát és 
személyzetet igénylő munkahely. 
o A Könnyű Csapat IEC/R esetében az első 12-16 órás munkaidő végén készenléti 
időszakot kell beiktatni. Ezután a csapat újrakezdi a műveleteket a második 
munkaidőszakra. 

 
  

3. ábra : A 36 órás IEC-gyakorlatot végző csapat. 
  

 A gyakorlat technikai szakaszát megfelelő helyszínen kell lebonyolítani, amely valósághű 
kellékeket biztosít az elérni kívánt minősítési szintnek megfelelően. 

 A technikai forgatókönyveknek hasonlítaniuk kell a valós élethelyzetekre, amelyekkel 
valószínűleg a tényleges vészhelyzetek során kell találkozni. 

 A műszaki összetettség mértékének arányosnak kell lennie az elérni kívánt minősítési szinttel. 

 A technikai forgatókönyveknek lehetővé kell tenniük az USAR csapat számára, hogy 
alkalmazza az IEC/R ellenőrzőlista által előírt összes technikai készséget. 

 Ha az USAR csapat nehéz minősítésen megy keresztül, az EXCON-nak biztosítania kell, hogy 
két különálló munkaterület álljon rendelkezésre a műszaki követelményeknek megfelelő 
kellékekkel. Külön munkaterület alatt minden olyan munkaterületet értünk, amelyhez külön 
logisztikai támogatás szükséges. 

 Az EXCON köteles bevezetni a „beiktatott elemeket”, amelyek lehetővé teszik az USAR csapat 
számára a személyzet (személyzet rotációja) és felszerelésének redundancia-tervének 
végrehajtását. 

 Az önellátás biztosítása érdekében az EXCON köteles biztosítani, hogy az USAR csapat a 
felszerelés egység-készletére korlátozódjon, amellyel nemzetközileg települnének. Az IEC 
gyakorlat során semmilyen külső forrásból származó berendezés nem használható, kivéve egy 
daru a megfelelő alpin technika és nehéz emelési képesség demonstrálására. 

 Az EXCON csapatnak utasítania kell a szerepjátékosokat az angol nyelvű beszédre, ha 
lehetséges, hogy az USAR csapat és a szereplők közötti interakciót az IEC csapat megfelelően 
értékelhesse; ha ez nehéz, az USAR csapat köteles tolmácsokat biztosítani az IEC/R csapat 
részére. Az RDC-nél, az UCC-nél és a LEMA-val való kapcsolattartás során az angol nyelvet kell 
használni. 



 Minden riasztási és aktiválási folyamatot be kell mutatni a gyakorlat során. A bemutató helyett 
PowerPoint-prezentáció nem fogadható el. 

 
  

4. ábra : Magasból mentést gyakorló csapat. 
  

A gyakorlatot úgy kell megtervezni, hogy kihasználja épületszerkezetek folyamatosan változó, 
valósághű forgatókönyveit, és nem olyan gyakorlatnak kell lennie, amely bemutatja az egyéni technikai 
készségeket (a gyakorlat előkészített készség-teljesítmény állomásokon történő rendezése). A 
szimulált katasztrófagyakorlatra a nemzetközi katasztrófaelhárítás valamennyi kulcsfontosságú 
szakaszának átfogására van szükség. 

A FIELDEX esetében a legvalószínűbb az, hogy az USAR csapat közúton fog települni a helyszínre. Az 
IEC/R minősítő csapat azonban továbbra is értékeli a C-POE-ben bemutatott légi szállítási tervet, ha ez 
a nemzetközi telepítéshez használt közlekedési eszköz. A közúti szállítás bemutatója az IEC/R 
gyakorlaton nem fogadható el. 

Megjegyzés: Az előkészítő folyamat részeként korai szakaszban meg kell vitatni a forgatókönyv és a 
várható USAR műveletek körüli vitákat, beleértve az IEC/R gyakorlási helyszín kihívásait is, a Mentor, 
az EXCON, az IEC/R minősítő csapat vezetője és az USAR csapat fókuszpontja között . Ez időt hagy 
a módosításokra, és biztosítja, hogy a csapat nagy kihívás elé nézzen az IEC/R folyamat 
követelményeinek való megfelelés terén. 

8.2.1 Mozgósítás            

Ez magában foglalja a VOSOCC alkalmazását: 

 Értesítés hirtelen kialakult vészhelyzetről. 

 A helyzet figyelemmel kísérése. 

 Az USAR csapat készenléti állapotba helyezésének képessége. 

 Nemzetközi segítségkérés. 

 Nemzetközi bevetés jóváhagyása. 

 Az USAR csapat aktiválása. 

Aktiválás; nem kizárólagosan az alábbiakat foglalja magában: 

 A csapat tagjainak megérkezése a kijelölt gyülekezési pontra. 

 A személyzet és a kereső kutyák bevetés előtti orvosi szűrővizsgálata: 
o Telepítés előtti eligazítás. 
o Telepítés előtti logisztikai ellenőrzés. 
o Felszerelés bemálházása. 

 Az USAR csapat megérkezése a kijelölt indulási helyre: 
o Indulási vámvizsgálat. 



o A légi járművek rakodási követelményei, beleértve a veszélyes áruk fuvarozójának 
nyilatkozatát. 
o Indulási útlevélellenőrzés. 

  
  

5. ábra : Az IER gyakorlat során létrehozott RDC és OSOCC. 
  

8.2.2 Érkezés az érintett országba            

Ez magában foglalja, de nem kizárólag: 

 Érkezés az érintett országba: 
o Érkezési útlevélellenőrzés. 
o Érkezési vámvizsgálat. 
o Megbeszélés a repülőtéri hatóságokkal. 
o Az RDC és később az UCC létrehozása és működtetése. 
o Találkozó a LEMA-val. 
o A BoO felállítása. 

Megjegyzés: Az egyik legfontosabb elem, amelyet az IEC/R minősítők mérni fognak, az az, hogy az 
USAR csapat képes kommunikálni a BoO és a munkaterületek között, valamint az, hogy miként 
koordinálja a felszerelés elhelyezését a BoO és a munkaterületek között. Ezért a FIELDEX számára a 
BoO-t olyan helyen kell létrehozni, amely a munkaterületektől nem gyalog megtehető távolságra van 

 Az USAR csapatoknak figyelembe kell venniük a BoO alapterületének méretét is, figyelemmel 
a többi beérkező USAR csapatra. 

 



 
 

6. ábra : A csapat műveleti bázisa. 
  

8.2.3 USAR műveletek            

Ide tartoznak a vonatkozó ellenőrzőlistán egyértelműen megnevezett tevékenységek, nem kizárólag 
ideértve: 

 ASR 2 szektorfelmérések. 

 Munkahelyi rangsorolás. 

 Az INSARAG jelölő és jelző rendszer használata. 

 ASR 3, ASR 4, Koordináció és egészségügyi tevékenységek, az elérni kívánt minősítési szinttel 
arányosan. 

8.2.4 Visszavonás            

Ez nem kizárólag az alábbiakat foglalja magában: 

 A LEMA bejelenti a mentési szakasz végét. 

 Átadási dokumentáció elkészítése. 

 Visszavonás, beleértve a tervezési folyamatot és a visszavonási terv kidolgozását. 

 

 

9 IEC/R program          

9.1 IEC/R program           

Az IEC/R egy szakértői értékelés az USAR-gyakorlók körében, és az USAR-csapat és az IEC/R-
minősítők egyaránt kölcsönösen profitálnak és tanulnak a tapasztalatokból. Az IEC/R értékeli az USAR 
csapatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesítette-e az INSARAG irányelvek által előírt összes 
feltételt, és hogy az USAR csapat eleget tesz-e az USAR műveletekre vonatkozó hatályos INSARAG 
minimumkövetelményeknek. 

Az INSARAG irányelvei alapján az IEC/R ellenőrző listákat (könnyű, közepes, nehéz) az INSARAG 
Titkársága dolgozta ki az INSARAG hálózattal konzultálva, és azt az  ISG alkalmazásra jóváhagyta. Az 
IEC/R minősítők az IEC/R során alkalmazzák, és elsődleges célja annak biztosítása, hogy a minősítést 
objektív módon hajtsák végre. Az IEC/R ellenőrzőlisták „élő dokumentumok”, amelyeket az INSARAG 
Képzési Munkacsapat évente felülvizsgál és módosít, hogy tükrözze a regionális találkozók, az 
INSARAG csapat vezetőinek, más INSARAG munkacsapatok és az INSARAG Titkárság 
visszajelzéseit. Az esetleges változtatásokat az ISG éves ülésén kell jóváhagyni, és ezeket a 
változásokat a regionális trojkákon és a www.insarag.org oldalon teszik közzé összes USAR csapat 
számára, amelyeket a közelgő IEC/R-re terveznek . Alapvető fontosságú, hogy az USAR csapatok az 
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előírt éves FIELDEX tervezésénél és teljesítésénél az INSARAG irányelvek II. Kötetének C kézikönyvét 
használják. 

A műszaki változtatásokat az INSARAG csapat vezetői jóváhagyhatják; a szabályokat érintő és a 
pénzügyi kihatással járó változásokhoz az ISG jóváhagyása szükséges . 

Az ISG jóváhagyta és elvárja, hogy minden IEC/R-t kérő csapat éves FIELDEX-t adjon le, 36 órás 
időtartammal. Ez egy minőség-ellenőrzési intézkedés, amelyet annak biztosítására használnak, hogy 
az USAR csapat rendszeres gyakorlást folytat, hogy fenntartsa reagálási készültségi szintjét. Miután a 
csapat kiválasztott egy mentort az IEC/R-hez, a mentornak legalább két FIELDEX-en kell részt vennie, 
hogy teljes elemzést nyújtson be arról, hogy az USAR csapat készen áll az IEC/R-re (Mentorok 
jelentése). Az USAR csapat köteles benyújtani együtt az A-PoE egy második Pre- IEC/R Önértékelési 
ellenőrzőlista az INSARAG Titkárság; ennek elmulasztása késleltetheti vagy megtagadhatja az IEC/R-
t. További információkért kérjük, olvassa el a D5 Mellékletet  és a D9 Mellékletet az Irányelvek 

Melléklet  II. Kötet, C Kézikönyv fül alatt  a www.insarag.org oldalon. 

Egy IEC/R esetében az USAR csapat várhatóan elvégzi FIELDEX-jét, az IEC/R ellenőrzőlistát 
használva tervezési segítségként; az Ellenőrzőlistán található minden elem beépül a Gyakorlati 
forgatókönyvbe. 

Az USAR csapat köteles az IEC/R ellenőrzőlista minden elemét sikeresen kitölteni. Az IEC/R minősítő 
csapat rögzíti, hogy melyik értékelési módszert alkalmazták (dokumentáció, megfigyelés és/vagy interjú, 
és az IEC/R tevékenység végén kiterjedt tanácsadó megjegyzést ad). 

Legalább egy IER-ben az IEC/R minősítő csapat mélyen az előző tanácsadó megjegyzés eredményeire 
fog összpontosítani, hogy a korábbi problémákat pozitívan oldják meg. Várhatóan az IEC/R 
Minősítőcsapat más elemeket is ellenőriz az IEC/R ellenőrzőlistáján. 

A sikeres IEC/R egyértelmű jelei  

Az IEC/R esetében az USAR csapat köteles a következőket teljesíteni, produkálni vagy biztosítani: 

CSAPAT VEZETÉSE-IRÁNYÍTÁSA 

1. Fenntartja az USAR csapat vezetését és irányítását. 
2. Írásban elkészíti az alábbiakat: 

a. Cselekvési terv. 
b. Biztonsági terv. 
c. Szállítási terv. 
d. Helyzetjelentések. 
e. Tisztaság és higiénia. 
f. Szükséges INSARAG információk és dokumentumok. 

3. Támogassa és/vagy hozzon létre egy RDC-t, UCC-t és/vagy SCC-t. 
4. Vegyen részt az UCC / SCC eligazításokon. 

KUTATÁS 

1. Tartsa fenn a kutatási elem vezetés-irányítását. 
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági tervet megértették. 
3. Járuljon hozzá a cselekvési tervhez. 
4. A kijelölt terület ASR-jének elvégzése jelentse a megállapításokat a Csapat vezetése 
számára. 
5. Válassza ki és használja a Kutatási eszközöket: 

a. Fizikai kutatás - az IEC/R bármilyen szintjéhez szükséges. 
b. Kutyás keresés – választható a könnyű vagy közepes minősítési szinthez; 
kötelező a nehéz minősítési szinthez. 
c. Műszaki kutatás - az IEC/R minden szintjéhez kötelező. 

MENTÉS 

1. Tartsa fenn a Mentés elem vezetés-irányítását. 
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági tervet megértették. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


3. Járuljon hozzá a cselekvési tervhez. 
4. Mentési műveletek végrehajtása: 

a. Törés, áttörés és vágás: 
i. Piszkos. 
ii. Tiszta. 
iii. Szerkezeti acél. 
iv. Fűrészáru. 
v. Fém lemez. 

5. Aládúcolás: 
a. Alátámasztás. 
b. Ablak / ajtó rögzítése. 
c. Függőleges rögzítés. 
d. Átlós rögzítés. 
e. Vízszintes rögzítés. 
f. Az aládúcoló / alátámasztó rendszerek folyamatos ellenőrzése. 

6. Alpin technikai munka: 
a. Végez-e értékelést az USAR csapat az alpin technikai műveletek megkezdése 
előtt egy terv elkészítéséhez? 
b. Végezzen függőleges emelési és süllyesztési műveletet. 
c. Építsen ki egy rendszert, amely lehetővé teszi az áldozat mozgását egy magas 
pontról oldalirányban egy biztonságos pont alá. 

7. Zárt térben: 
a. Biztonságosan végezzen keresési és mentési műveleteket zárt terekben. 

8. Emelés és mozgatás: 

  

EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK 

Az USAR csapatnak képesnek kell lennie arra, hogy egészségügyi ellátást nyújtson tagjainak 
(beleértve a kereső kutyákat is), valamint a misszió során feltalált áldozatoknak. Ez magában foglalja 
az összes tag (beleértve a kutató kutyákat) bevetés előtti egészségügyi szűrővizsgálatát, valamint a 
napi egészségügyi és jólléti ellenőrzéseket a küldetés során. 

1. Fenntartja az egészségügyi elem irányítását és irányítását. 
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági tervet megértették. 
3. Adjon hozzájárulást a cselekvési tervhez. 
4. Betegértékelés és monitorozás. 
5. Az USAR csapata: 

a. Minden beteget fel kell mérnie és ellenőriznie kell, miközben beteg a csapat 
ellenőrzése alatt áll. 
b. Töltse ki az áldozat kiszabadítási űrlapját. 
c. Töltse ki a betegkezelési űrlapot. 

6. Életmentő beavatkozások: 
a. Az USAR csapatnak bizonyítania kell az ABC-funkciók kezelésének 
képességét, mint például a légutak ellenőrzése, a légzés támogatása és a vérzés 
csillapítása. 

7. Betegkezelés: 
a. Az USAR csapatnak bizonyítania kell az érrendszerhez való hozzáférést, a 
folyadékterápiát, a hatékony fájdalomcsillapítást, az antibiotikumok beadását és a 
környezettől való védelmet, beleértve a zúzott sérülés tünetegyüttes és az égési 
sérülések szempontjait is. 

8. A beteg állapotának stabilizálása: 
a. Az USAR csapatnak bizonyítania kell a törésgyanús sérülések immobilizálását, 
rögzítősínbe helyezését és megtámasztását. 

9. Beteg kiszabadítás: 
a. Az USAR csapatnak be kell mutatnia a kiszabadítás tervezését és 
csomagolását, beleértve a klinikai és környezeti feltételeket is. 

10. Az USAR csapatának el kell végeznie a helyszíni amputálást és csonkolást * (* 6 lehet, 
hogy nem alkalmazható a könnyű USAR csapatokra). Javasoljuk, hogy marha, bárány vagy 



sertés vállát vagy hátsó negyedét használja. Az eljárás megkezdése előtt a csontot nem szabad 
feltárni. 

LOGISZTIKA 

1. Tartsa fenn a Logisztikai elem vezetését-irányítását. 
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági tervet megértették. 
3. Járuljon hozzá a cselekvési tervhez. 
4. BoO menedzsment: 

a. Kiürítési terv. 
b. Szilárd hulladék ártalmatlanítási terv. 
c. Dekontaminációs folyosó. 
d. WC és zuhanyozó karbantartása. 
e. Szerszámok és berendezések elhelyezése és javítása. 
f. Hozzon létre el üzemanyagfelvételi és dohányzó helyeket. 

g. Az utánpótlási terv kidolgozása. 
h. Tűzoltó készülékek és füstérzékelők elhelyezése. 

5. Áramellátás. 
6. Vízellátás. 

  

0. nap 

Az IEC/R minősítő csapat minden tagjának a kijelölt városba kell érkeznie a 0. napon, lehetőleg 
legkésőbb 17.00 óráig. A szervezőknek figyelembe kell venniük, hogy egyes káderek nagy távolságokat 
utazhatnak. Emiatt az érkezési repülőtereket a legtöbb nagy légitársaságnak kell kiszolgálnia az utazási 
költségek csökkentése, valamint a járatok jobb összeköttetése érdekében. Noha az átszállás nélküli 
járatok a legjobb megoldás, a szervezőket arra ösztönzik, hogy válasszanak egy repülőteret, amelyre 
legfeljebb egy csatlakozó járattal lehet eljutni. 

Az IEC/R minősítő csapatvezető egy rövid találkozót ütemez a 0. nap estéjére, hogy bemutassa 
csapatának tagjait és rövid áttekintést adjon az IEC/R kezeléséről. Mivel ez egy informális találkozó, a 
szervezőnek nem kell gondoskodnia a hivatalos találkozóhelyről, kivéve, ha ez költségmentesen 
megvalósítható. 

Az alábbiakban egy IEC/R minősítők és érdekeltek értekezletének példája (napirend) található: 

1. Bemutatkozás: 
a. IEC/R minősítő káder: Képesség, telepítési tapasztalat, INSARAG-képzés, 
szerep és felelősség a saját USAR-csapattal. 

2. Minősítők elvárásai: 
a. INSARAG-irányelvek (INSARAG-minimum szabvány), Objektív nézet / 
szakértői értékelés  
b. A küldetés célja és célkitűzései. 

3. A bevetés szabályai: 
a. Az USAR Csapat, az érdekelt felek, az EXCON és a megfigyelők közötti 
konfliktusok rendezése. 
b. Annak megértése, hogy az IEC/R minősítő csapat mindig jelen lesz az IEC/R 
gyakorlat során. 
c. Annak megértése, hogy a FIELDEX a csapat éves gyakorlatának részeként 
került lebonyolításra. 

4. Munkastílus: 
a. Készítsen munkarendet és műszakváltási tervet. 
b. Páros feladatvégrehajtási rendszer / műszak. 
c. Tekintse át az IEC/R ellenőrzőlistát, és ellenőrizze az egyes funkciók 
felelősségi köreit. 
d. Rendszeres IEC/R minősítő csapat találkozók a haladás megbeszélésére. 
e. Rendszeres találkozók az USAR Csapat érdekeltjeivel, különösen a Mentorral. 
f. Lépések, ha valamit meg kell ismételni. 
g. Biztonsági terv. 



5. Végtermékek és jelentések az USAR Csapat Fókuszpontnak és az INSARAG 
Titkárságának: 

a. Határozza meg az időzítést, a közönséget és a teljesítést. 
6. Logisztika: 

a. Szállás és telefonszám-jegyzék, valamint étkezési ütemterv. 
b. Kérje a szükséges anyagok nyomtatott példányát az USAR Csapat 
Fókuszponttól vagy a Mentortól. 
c. Győződjön meg arról, hogy a járművek rendelkezésre állnak, és hogy a vezető 
(k) elérhetőségei ismertek-e. 

7. Érdekeltek értekezlete: 
a. Győződjön meg arról, hogy a minősítő csapatot bemutatják az érintetteknek. 
b. Szükség esetén tekintse át az IEC/R ellenőrzőlistát. 
c. Lesz-e VIP és/vagy médialátogatás? 
d. Amit az IEC/R minősítő csapatnak tudnia kell („tedd és ne tedd” dolgok). 

  

  

1. nap 

A szervezőknek az 1. napon - saját költségükre - gondoskodniuk kell az IEC/R minősítő csapat 
találkozóhelyéről, amelyet a teljes IEC/R folyamat során fognak használni. Például a hely lehet a fogadó 
szállodában vagy az USAR csapat központjában, ahol az IEC/R folyamat zajlik. A térnek el kell 
különülnie a folyamatban részt vevő többi tevékenységtől, így az IEC/R Minősítő Csapatnak megvan a 
lehetősége arra, hogy nyíltan megvitassa a kérdéseket, és elkészítse jelentését és dokumentációját. A 
hely az alábbiakat követeli meg: 

 Asztalok és székek az IEC/R Minősítő Csapat számára, valamint a Mentor és az USAR Csapat 
Fókuszpont extrái, amikor azok szükségesek a az adatbevitelhez. 

 Vezeték nélküli internet-hozzáférés. 

 Hozzáférés könnyű frissítőkhöz (kávé, tea, víz). 

 WC-hozzáférés. 

 LED-kivetítő (fényszóró) csatlakozó vezetékkel elég hosszú ahhoz, hogy megkönnyítse a 
vezeték több helyzetbe történő mozgatását. Ha nincs üres fal, akkor vetítővászonra lesz szükség. 

 Elektromos csatlakozók és hosszabbítók biztosítják az IEC/R csapat minden tagjának 
elektromos hozzáférését. 

 Három db. állványos jegyzetfüzet (tábla), megfelelő alkoholos filcekkel és ragasztószalaggal az 
oldalak falhoz rögzítéséhez. 

 Olyan nyomtató, amely képes kétoldalas nyomtatásra és hozzáférés másológéphez. 

 Papírtáblák jegyzeteléshez, tollak, tűzőgépek és egyéb irodaszerek. 

 Legalább egy, és lehetőleg két, az IEC/R minősítő csapatot kiszolgáló járműnek 
(járművezetőkkel együtt) kell rendelkezésre állni a nap 24 órájában. 

 Négy híradó eszközkészlet töltőkkel és tartalék akkumulátorokkal. 

 A C-POE minimálisan két példánya. 

Jellemző, hogy az IECAR-on áteső USAR-csapat előadást tart a csapatáról, amely lehetővé teszi a C-
POE-ben található részletek magyarázatát. Ebben az esetben arra emlékeztetjük az USAR csapatot, 
hogy bemutatását arra összpontosítsa, hogy képessége mekkora, és mennyire képes egy USAR 
csapatot külföldre telepíteni, nem pedig nemzeti helyzetére vagy más moduljaira, amelyekkel 
erőforrásként rendelkezhetnek (víztisztítás, egészségügyi képesség stb.) . Nem azt jelenti, hogy ezek 
az elemek nem jelentik a nemzeti befolyás forrását vagy kevésbé fontosak, hanem azt, hogy az IEC/R 
folyamat középpontjában a nemzetközi USAR-telepítés áll. 

Ugyanebben az értelemben az IER-folyamaton áteső USAR-csapatnak csak arra kell összpontosítania, 
hogy mi történt a legutóbbi minősítése vagy újraminősítése óta eltelt öt év alatt, figyelve a korábbi 
tanácsadó megjegyzésekben rögzített korrekciós intézkedésekre. Ezzel nincs szükség arra, hogy ez a 
csapat „visszatérjen a kezdetekhez” az előadásában. 

Meg kell jegyezni, hogy mivel az IEC/R minősítő csapatnak legalább hat hónapja volt a C-POE 
felülvizsgálatára, az általuk feltett kérdéseknek minimálisnak kell lenniük az előadás során. 



Az IEC/R minősítő csapatnak az 1. napon 10.00 óráig szabadnak kell lennie, hogy a belső szükségleteit 
ki tudja elégíteni. Az IEC/R előtti telekonferenciák megjelenésével, az IEC/R minősítő csapat fejlett 
elnevezésével párosulva az 1. nap nagy részét átgondolták, hogy több idő álljon rendelkezésre a 
megbeszélésekre és az ellenőrzésre. 

10.00 órától a következőket kell megszervezni: 

Adminisztratív tájékoztatás és ellenőrzés: 

 A szándék az, hogy az IEC lefedje az 1–9. Ellenőrzőlista tételeit megbeszélés (kérdések 
feltevése / megválaszolása), megfigyelés (a benyújtott C-POE vagy látott cselekvések) és 
ellenőrzés (például raktárhelyiség, képzési nyilvántartások és karbantartási jelentések) útján. . 

o Az IER esetében a mentor és az IEC/R csapat vezetője felel az IER ellenőrzőlistáján 
látható 1–6. Sorért. Ezeket a sorokat eltávolítottuk az IER ellenőrzőlistájáról. 

 Az IEC számára interjúkat folytatnak a Szabályzat / Műveleti Fókuszpontokkal a kormányzati 
felelősségek és elkötelezettségek áttekintése céljából. 

o Az IER esetében az USAR csapat meghatározza a kormányzati felelősségvállalások 
és kötelezettségvállalások változásait vagy továbbfejlesztéseit. Előfordulhat, hogy nincs 
szükség interjúkra a fókuszpontokkal, és az IEC/R csoport megérkezése előtt döntést 
hoznak. 

 Az IEC/R esetében az emberek és kereső kutyák egészségügyi szűrővizsgálati eljárásainak 
áttekintése, amelyhez az USAR csapat egészségügyi igazgatójának és főállatorvosának jelenléte 
szükséges. 

o Az IER esetében az USAR csapat változtatásokat vagy fejlesztéseket fog meghatározni 
az emberek és a kutyák egészségügyi szűrővizsgálati eljárásainak tekintetében a C-
POE-ben. Lehet, hogy nincs szükség interjúra az USAR csapat egészségügyi 
igazgatójával és főállatorvosával, és az IER-csoport megérkezése előtt döntést hoznak. 

 Az IEC/R esetében interjúk arról, hogy a funkcionális képzés hogyan zajlik (kezdeti és 
folyamatos) az összes USAR-csapat tagja számára, beleértve a keresőkutyákat is. 

 Beszélgetés az USAR csapat tagjainak toborzásáról és megtartásáról, beleértve a kutyákat 
o IER esetén ezt a C-POE dokumentálja. 

 Vita arról, hogy az USAR csapat hogyan vásárol spontán ételeket, vizet, gyógyszereket és 
ellenőrzött gyógyszereket. 

 Az IEC/R esetében az ellenőrzőlistát az IEC/R minősítő csapattal, az operatív koordinációs 
ponttal, a mentorral, az EXCON igazgatójával és az USAR csapat képviselőjével, valamint az 
INSARAG Titkárságának képviselőjével felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy 
mindenki megértse a gyakorlat lebonyolítását. 

Helyszíni ellenőrzések: 

 Az IEC esetében az USAR Csapat raktárának ellenőrzése, beleértve a légi és szárazföldi 
szállítás rakományterveit és a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) követelményeit. 

o IER esetében ez opcionális lehet, HA az USAR csapat megfelelő dokumentációt 
nyújtott be C-POE-jében, és beleegyezett az előzetes zöld jelzés kiadásába. 

 Az IEC/R esetében az IEC/R minősítő csapat megvizsgálja az IEC/R gyakorló területet annak 
biztosítására, hogy az megfeleljen a kért IEC/R eljárás igényeinek. Az IEC/R minősítő 
csapatvezetője elmagyarázza a szükséges változtatásokat, ha szükségesek. Miután a helyszínt 
újra megvizsgálták és jóváhagyták, az IEC/R minősítő csapat más ajánlott változtatásokat nem 
hajt végre. 

o Ez nem akadályozza meg az IEC/R csapatot abban, hogy megkövetelje a gyakorlati 
forgatókönyv egy részének alaphelyzetbe állítását és/vagy megismétlését, ha az USAR 
csapat által bemutatott taktikai műveletek nem felelnek meg az USAR műveletekre 
vonatkozó jelenlegi INSARAG minimumkövetelményeknek. 

 Az IEC/R esetében az USAR Csapat Fókuszpontnak szállítania kell a különféle ellenőrzésre 
szoruló helyeket. Előfordulhat, hogy az IEC/R minősítő csapat tagjainak szét kell válniuk e 
folyamat során; a szervezőknek biztosítaniuk kell, hogy minden csapat számára külön közlekedés 
álljon rendelkezésre. 

Megjegyzés: Az IEC/R minősítő csapat vezetője konzultál az IEC/R minősítő csapatával, és a helyzettől 

függően, rugalmasan osztja be a megfelelő tagokat a fenti tevékenységek egyidejű végrehajtására. 



 Az IEC/R minősítő csapat interakciója a megfigyelő csoportokkal általában korlátozott, mivel a 
gyakorlati tevékenységekre összpontosít. Javasoljuk azonban, hogy az idő be legyen építve a 
gyakorlatok ütemtervébe, amely lehetővé teszi az IEC/R minősítő csapatnak , az USAR csapat 
fókuszpontjának és a mentornak, hogy a gyakorlat megkezdése előtt és újra, amikor befejeződik , 
találkozhassanak a megfigyelő csoporttal. Ez lehetőséget ad arra, hogy először elmagyarázza, 
mit tett az USAR csapat a felkészülés érdekében, és hogyan fog működni az IEC/R minősítő 
csapat. A gyakorlat végén tartott megbeszélést arra használják, hogy kérdéseket kapjanak fel a 
Megfigyelő Csoporttól, amelyek segítik őket minősítésük előkészítésében. 

 A 36 órás gyakorlat során az IEC/R minősítő csapat vezetője számos alkalommal találkozik az 
USAR csapat fókuszpontjával és a mentorral, hogy megvitassák a folyamat állapotát. A cél az, 
hogy tájékoztassa az USAR csapat képviselőit arról, hogy mely elemeket látták, és vannak-e olyan 
elemek, amelyeket meg kell ismételni. 

 Az IEC/R minősítő csapat vezetője haladéktalanul konzultál az INSARAG Titkárságának 
képviselőjével, ha a gyakorlat során kétértelműség vagy aggodalom merül fel. Az INSARAG 
Titkárságának képviselője dönt arról, hogy hivatalos találkozóra van-e szükség az ügy 
megoldásához. 

2-4 

A gyakorlat terepi részére tervezett tényleges napok száma változni fog, és az INSARAG Titkárságának 
képviselője jóváhagyásával, az IEC/R minősítő csapat vezetőjével konzultálva 
módosítható. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az IEC/R csapat a legtöbb esetben sok mérföldet 
tett meg számos időzónán keresztül. Ezt szem előtt tartva javasoljuk, hogy amikor lehetséges, az IEC/R 
gyakorlat ne induljon el az 1. nap végén, így időt adva az IEC/R minősítő csapatnak, hogy 
alkalmazkodjon a helyi időhöz és a környezet változásához. 

Az IEC/R forgatókönyv/gyakorlat formátuma egyértelműen folyamatos, (legalább) 36 órás, állandóan 
fejlődő forgatókönyv-alapú USAR gyakorlatként van meghatározva. Ez azt jelenti, hogy az IEC/R 
minősítő csapat várhatóan figyelemmel kíséri a kezdeti kutatási műveleteket, elemezve az igényeket, 
ami azonnali mentési támogatás iránti kérelemhez vezet, ideértve a veszélyes környezet felmérését, az 
épületszerkezetek osztályozó minősítését és az áldozatok egészségügyi támogatással történő 
kiszabadítását. A „folyamatosság” megköveteli, hogy a munkaterületet soha ne hagyják felügyelet 
nélkül, amíg az utolsó áldozatot kiemelik; vagyis szinkronizált megközelítésre van szükség az áldozatok 
felismerésével és az áldozatok kiemelésével kezdve. A szándék az, hogy az IEC/R minősítő csapatnak 
lehetőséget biztosítson annak megfigyelésére, hogy a folyamaton áteső USAR csapat hogyan működik 
csapatként, és nem önálló funkcióként. A taktikai műveletek szinkronizált megközelítése lehetővé teszi 
az USAR csapat számára, hogy teljes mértékben bemutassa reagálási képességét. 

Az IEC/R minősítő csapatnak az USAR csapat előtt kell megérkeznie a helyszínre; ez annak 
biztosítására szolgál, hogy a gyakorlatban figyelemmel kísérje a gyakorlat kezdeti szakaszait. Azt is 
meg kell valósítani, hogy az IER gyakorlat során az IER Minősítőcsapat nem figyelheti meg teljes 
egészében a műveletet, ami azt jelenti, hogy nem fogja megfigyelni, hogy az egyes csapattagok 
átesnek-e a mozgósítási bejelentkezésen vagy az egészségügyi szűrővizsgálaton, ahogy ez egy IEC/R 
folyamat (előzetes zöld jelzés kiadása) során történik 

Ugyanez vonatkozik a taktikai műveletekre is, vagyis ha szükség van a megerősítési/aládúcolási 
műveletre, az IEC/R minősítő csapat megfigyelheti a beállítást. Időnként visszatérnek, hogy 
megfigyeljék a műveletet annak befejezésével. Az IEC/R minősítő csapatnak biztosítania kell, hogy 
tisztában legyen a képzés ütemtervével, és a legtöbb esetben nem avatkozik be az ütemezésbe. Ennek 
ellenére az IEC/R minősítő csapat felelőssége annak biztosítása, hogy a gyakorlatban olyan kritikus 
részeket figyeljen meg, mint az alpin technikai és emelési műveletek, technikai kutatás és összetett 
egészségügyi eljárások. Az IEC/R minősítő csapatnak tisztában kell lennie azzal a hatással, amelyet 
egy forgatókönyvnek az USAR csapat által alaphelyzetbe történő állítása okoz, mert az IEC/R minősítő 
csapatból senki sem volt jelen annak lefolytatása során. Az IEC/R minősítő csapat vezetője és a mentor 
szorosan összehangolják az időzítést annak érdekében, hogy csökkentsék annak valószínűségét, hogy 
az IEC/R minősítő csapat nem lesz a megfelelő helyen a megfelelő időben. 

A FIELDEX első hat óráját használják a reagálási készség értékelésére. Meg kell jegyezni, hogy az 
IEC/R minősítő csapat megköveteli, hogy ezeket a műveleteket úgy valósítsák meg, mintha tényleges 
telepítésről lenne szó. Az IEC/R minősítő csapat megértette azt is, hogy ezen tevékenységek egyes 



részein az USAR csapat anyanyelvét használják, nem pedig angolul, ami megengedett. Az IEC/R 
minősítő csapatnak áttekintésre lesz szüksége (angol nyelven), de nem igényel közvetlen fordítást. 

Az IEC/R minősítő csapat mostanra ismeri az USAR csapat által használt terhelési tervet. Ez azt jelenti, 
hogy az USAR csapat korlátozott lesz azon járművek számában, amelyeket a csapat és felszerelésének 
a tényleges körülmények között az „érintett országba” történő áthelyezéséhez használ. Az USAR csapat 
további gépjárműveket bocsáthat rendelkezésre a LEMA számára, amint megérkezik, de nem használja 
ezeket a járműveket, amíg az említett felhasználásra vonatkozó tárgyalások nem zárulnak le. Ez annak 
biztosítására szolgál, hogy az USAR csapat a C-POE-ben leírtak szerint tudja mozgatni embereit és 
felszerelését. 

Az IEC/R minősítő csapat megértette, hogy nagyon nehéz a logisztikai követelményeket tömöríteni, 
hogy megfeleljenek egy 36 órás gyakorlat korlátainak. Ezzel bizonyos mozgástér elfogadható ebben a 
szakaszban, beleértve: 

 Bár ez nem előnyös, a BoO számára megengedett a hordozható WC és alternatív zuhany 
használata. Az USAR csapatnak továbbra is ki kell építenie az illemhelyet és a zuhanykabint 
(ideértve a vízellátást a zuhanyozóhoz és a kézmosó állomásokhoz) a BoO területén belül, hogy 
az IEC/R minősítő csapat ellenőrizze. 

o Az IEC/R gyakorlatához az USAR csapatának elő kell állítania az ivóvizet elsőbbségi 
felhasználásra a Szennyeződésmentesítő (Dekontaminációs) folyosón (Tiszta-
Szennyezett). 

 A ráfordítások és bizonyos nemzeti követelmények miatt az USAR csapatnak nem kell 
egészségügyi gyógyszertárának egészét a helyszínre vinnie. Az IEC/R minősítő csapat az első 
napi tevékenységek során megvizsgálja a teljes egészségügyi felszerelés-készletet (beleértve a 
gyógyszertárat is). Ez opcionális lehet egy IER számára, ha az USAR csapat megfelelő 
bizonyítékot szolgáltatott C-POE-jében. 

 Az IEC/R-n áteső USAR csapatnak azonban megfelelő gyógyszerekkel és egészségügyi 
ellátással kell rendelkeznie a valós vészhelyzetek kezelésére. Az USAR csapatnak megfelelő 
gyógyszerekkel és egészségügyi eszközökkel is rendelkeznie kell a betegek „kezeléséhez” a 
gyakorlat során. Ezáltal, a szükséges kötözéssel, törött végtagrögzítéssel stb. együtt az IEC/R 
Minősítőcsapat arra számít, hogy oxigénmaszkot lát a beteg arcára tenni, ha a helyzet ezt a 
kezelést megköveteli. Ugyanebben a tekintetben intravénás katétert (IV) kell elhelyezni egy IV 
oldattal, amelyhez csatlakoztatva van, ha erre a kezelésre szükség van. Az IEC/R minősítő csapat 
nem tudja elfogadni az egészségügyi kezelés szóbeli ismertetését; látnia kell annak gyakorlati 
végrehajtását. 

 A romlás és az utánpótlás költségei miatt az USAR csapatnak nem kötelező teljes étel- és ivóvíz 
készletet biztosítania a terepen. Az IEC/R minősítő csapat az első napi tevékenységek során 
vizsgálja meg ezt az elemet annak biztosítására, hogy az USAR csapat megfelelő képességgel 
rendelkezzen az elérni kívánt minősítéshez. 

 Az USAR csapatnak azonban rendelkeznie kell elegendő élelemmel és vízzel, hogy a gyakorlat 
teljes időtartama alatt az USAR csapat tagjait ellássa. 

 Az IEC/R minősítő csapat első napi ellenőrzése után az USAR csapat berakodhatja eszköz- és 
eszköz készletét, hogy a 2. napon a szállításra készen álljon. 

 Az IEC/R esetében kötelező a daru használata. Képességének meg kell egyeznie vagy meg 
kell haladnia az elérni kívánt minősítési szint emelési követelményét. 

4. nap vége 

Mivel a gyakorlat a 4. napon a befejezéséhez közeledik, az IEC/R minősítő csapatnak képesnek kell 
lennie arra, hogy tájékoztassa az INSARAG Titkárságának képviselőjét arról, hogy az USAR csapat 
sikeres lesz-e. Bár nyilvánvaló, hogy az előre megtervezett ünnepségek vagy szertartások nem 
kedveltek, az INSARAG Titkárságának képviselője dönthet úgy, hogy nem hivatalos módon tájékoztatja 
a szervezőket arról, hogy az USAR csapat sikeresen (vagy nem) megszerezte vagy fenntartotta 
minősítését. 

Ekkor az IEC/R minősítő csapatnak újra össze kell állnia, hogy elkészítse az USAR csapatnak szóló 
beszámolóját (IEC/R ellenőrzőlista és a tanácsadási jegyzet tervezete), és összeállítsa jelentését. Ezt 
a folyamatot nem szabad lebecsülni, és erre legalább 5 órát kell számolni. Az IEC/R gyakorlat 
tervezésénél ezt az időtartamot be kell tartani. 



Ha az idő megengedi ezen a ponton, az IEC/R minősítő csapat vezetője megbeszélést (IEC/R 
ellenőrzőlista és a tanácsadási jegyzet tervezete) ütemezhet az USAR csapat vezetőségével annak 
megállapításainak felülvizsgálata céljából. Ha nincs elegendő idő, ennek a tájékoztatásnak az 5. napon 
kell részt vennie; az IEC/R minősítő csapatvezetője határozza meg, hogy ez a művelet mikor fejeződik 
be. 

5. nap 

Ha a tájékoztatás a 4. nap végén nem fejeződött be, akkor azt az 5. napra kell ütemezni, még mielőtt 
az IEC/R minősítő csapat távozik. 

Az IEC/R minősítő csapat tagjai szabadon visszatérhetnek otthoni bázisukra az 5. nap estéjén vagy a 
6. napon, amikor az utazás megszervezése megerősítést nyer. 

A legtöbb USAR-csapat záróünnepséget szeretne beépíteni a programba, amelyen kormányzati 
tisztviselők és a helyi média vesz részt. Az INSARAG Titkárságának és az IEC/R minősítő csapatnak 
nincs szerepe ezeken az ünnepségeken, és előfordulhat, hogy nem tudnak részt venni rajtuk. 
 

10 IEC/R jelentéskészítés     

Az IEC/R befejezése után az IEC/R minősítő csapat vezetője/csapata írásbeli rövid tájékoztatást nyújt 
az USAR csapat részére a megállapításokról (beleértve az IEC/R ellenőrzőlistát és tanácsadó 
megjegyzéseket), és az INSARAG Titkársága kihirdetheti a csapat által elért végleges eredményt. A 
részletes megállapításokat az IEC/R jelentés rögzíti, amelynek sablonja az IEC/R jelentéssablonban 
található. Ha olyan kérdések merülnek fel, amelyek megbeszélést igényelnek az IEC/R minősítőktől 
származó végső megjegyzésekről, ezeket az IEC/R minősítő csapat távozása előtt meg kell oldani és 
meg kell egyezni. Az IEC/R minősítő csapat vezetőjének legfeljebb 14 nap áll rendelkezésére, hogy az 
INSARAG Titkárságának eljuttassa az aláírt zárójelentést, amely tartalmazza a tanácsadó 
feljegyzéseket. További információkért kérjük, olvassa el a D8 mellékletet  az Útmutató Jegyzetek 
Irányelvek melléklete  II. Kötet, C kézikönyv  fülek alatt a www.insarag.org oldalon. 

Az INSARAG Titkárság az IEC/R befejezését követő legfeljebb 14 napon belül megküldi a végleges 
jelentést az USAR csapat és támogató szervezet részére. Ha az USAR csapat sikeres volt, az 
INSARAG Titkársága frissíti az osztályozott USAR csapatok jegyzékét a csapat által elért minősítéssel 
/ újraminősítéssel. 

Az IEC/R jelentés „korlátozottnak” tekinthető. Ennek megfelelően az INSARAG Titkárság csak ezeket a 
jelentéseket teszi elérhetővé az USAR Csapat Vezetése, az IEC/R Mentor és a támogató szervezete 
számára. Az, hogy ezt a jelentést harmadik féllel megosztják-e, az adott USAR csapat kizárólagos 
belátása szerint történik. Az INSARAG Titkársága azonban arra ösztönzi az USAR csapatokat, hogy 
osszák meg az INSARAG események során szerzett tapasztalatokat, például a regionális találkozók és 
az INSARAG csapatvezetők találkozói során. Ezek a bevált gyakorlatok értékes tanulási lehetőséget 
nyújthatnak az INSARAG hálózat számára. 

Az IEC/R egyedülálló hozzáférést biztosít az USAR csapatához a nemzetközi USAR 
szakértőkhöz. Ezek a szakértők értékes útmutatásokat és tanácsokat tudnak átadni a csapatnak. Az 
IEC/R jelentés mechanizmust kínál az IEC/R minősítő csapat javaslataira és ajánlásaira, amelyek 
segítséget nyújtanak az USAR csapat számára a teljesítmény további optimalizálásában. Ez az IEC/R 
jelentés Tanácsadói Megjegyzések szakaszában történik. 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


10.1 IEC/R ellenőrzőlista 2020       

Az IEC/R ellenőrzőlista az IEC és az IER kategóriákra lesz felosztva, és a csapatok minősítési 
kategóriájához (könnyű, közepes, nehéz) lesz meghatározva. 

IEC ellenőrzőlista IER ellenőrzőlista 

Könnyű Könnyű 

Közepes Közepes 

Nehéz Nehéz 

  
 

Ezek az IEC/R ellenőrzőlisták letölthetők a www.insarag.org webhelyről az Útmutató megjegyzésekből. 

10.1.1 Színkódolás         

A csapatok IEC/R gyakorlati eredményeinek jobb megjelenítése és ismerete érdekében a színkódolás 
fontos eszköz 

 A zöld szín azt jelzi, hogy egy csapat meghaladja az USAR műveletekhez előírt INSARAG 
minimumkövetelményeket. 

 A sárga szín azt jelzi, hogy egy csapat teljesítette az INSARAG USAR műveletekre vonatkozó 
minimumkövetelményeit. 

o A sárga színnel kódolt elemek jelzik azokat az ajánlott intézkedéseket, amelyekkel a 
csapat javíthatja adminisztratív, képzési és felszerelési folyamatait és eljárásait. 

 A piros azt jelzi, hogy egy csapat nem felelt meg az INSARAG USAR műveletek 
minimumkövetelményeinek. 

o A piros kóddal jelölt elemek jelzik, hogy a csapatnak hol kell javítania adminisztrációs, 
képzési és felszerelési folyamatait és eljárásait. 
o Ha ez IEC, akkor a csapat nem lesz besorolva, és az alábbiak érvényesek: 
o Ha ez IER, akkor a csapatok jelenlegi minősítési szintjét felfüggesztik, és az alábbiak 
érvényesek: 
o A Mentor és a Nemzeti Műveleti Fókuszpont szerepe és felelőssége továbbra is fennáll, 
ha egy csapat piros minősítést kap egy minősítés vagy újraminősítés során 

o Az INSARAG Titkárságának és az IER minősítő csapat vezetőjének az IER végét 
követő 30 napon belül elő kell terjeszteni egy korrekciós intézkedési tervet, amely a vörös 
és a sárga színnel jelölt szint emelésére irányuló intézkedéseket tartalmazza. 
o A csapatnak 180 nap áll rendelkezésére a korrekciós intézkedési terv végrehajtására. 
o A mentor és a nemzeti műveleti koordinációs központ jelentést nyújt be az INSARAG 
Titkárságának és az IER minősítő csapat vezetőjének, amelyben dokumentálja a 
fejlesztések végrehajtásának módját. 
o Ha az INSARAG Titkársága és az IER minősítő csapatvezetője megállapodik abban, 
hogy az említett fejlesztések most már megfelelnek az INSARAG USAR műveletekre 
vonatkozó minimumkövetelményeinek, a csapatot minősítettnek vagy újraminősítettnek 
tekintik. 
o Ha az INSARAG Titkársága és az IEC/R minősítő csapatvezetője nincs meggyőződve 
arról, hogy az INSARAG USAR műveletekre vonatkozó minimumkövetelményei 
teljesültek, a csapat nem kerül minősítésre és nem minősül újra. 

10.2 Az IEC/R fellebbezési folyamata       

Az INSARAG Titkársága törekszik a tárgyilagos és elfogulatlan IEC/R folyamat lefolytatására. Ha az 
USAR csapat úgy érzi, hogy igazságtalanul bántak vele, akkor lehetősége van fellebbezni az INSARAG 
Titkárságán. Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen helyzet az IEC/R folyamat három szakaszának 
bármelyikében felmerülhet. 

Ha az USAR csapatának dokumentációja és indoklása van arról, hogy tisztességtelenül bántak vele, az 
INSARAG szakpolitikai fókuszpontjának azonnal kapcsolatba kell lépnie az INSARAG Titkárságával. Ha 
a helyzet ezen a szinten nem oldható meg, az INSARAG Titkársága az INSARAG globális elnökéhez 
utalja az ügyet megoldásra. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


Az INSARAG Titkársága közvetítőként jár el az IEC/R minősítők, az USAR csapat, annak IEC/R 
mentora és/vagy az INSARAG fókuszpontjai között bármilyen vita esetén. 

 

 

11 Minősített USAR csapat reagálás-jelentési követelmény     

11.1 IEC/R tanúsítvány       

Az IEC/R sikeres befejezése után az USAR csapat tanúsítványt kap egy megfelelő INSARAG 
rendezvényen. 

11.2 IEC/R felvarró jelvény       

Az IEC/R sikeres befejezése után az USAR csapat az INSARAG Titkársága megkapja az IEC/R 
felvarrójelvény/matrica grafikai rajzának elektronikus másolatát. A következő feltételek érvényesek: 

 Fekete feliratok fehér háttér felett, ENSZ logó és a felvarrójelvény kerülete ENSZ világoskék 
színnel (Pantone (PMS 279)). Szükség esetén az INSARAG Titkárság megadhatja az USAR 
csapatnak a beszállítójának elérhetőségeit. 

 A csapatoknak ajánlott a tépőzáras alátétre varrt textiljelvényt viselni a bal vállon. Ha egy 
szervezeti felvarrójelvény már azon a helyen van, akkor az IEC/R válljelvény elhelyezhető a 
szervezeti válljelvény felett vagy a bal mellzseb felett. 

 A sisakra erősíthető matrica, amely megfelel a textil válljelvény kiviteli irányelveinek, szintén 
megengedett. 

 A válljelvény kialakítását semmilyen módon nem szabad módosítani. 

 A válljelvény méretének 75 mm x 55 mm-nek kell lennie. 

11.3 A minősített USAR csapatok jegyzéke       

A Minősített USAR-csapatnak be kell nyújtania az INSARAG Titkárságához a Minősített USAR 
Címjegyzék frissített űrlapját, amikor változás történik, különösen az INSARAG-fókuszpontjai között. Az 
INSARAG Titkársága ennek megfelelően frissíti a címjegyzéket. További információkért kérjük, olvassa 
el az Útmutató Jegyzetek D2  mellékletet az Irányelvek melléklete  II. Kötet, C Kézikönyv fülek alatt 

a www.insarag.org oldalon. 

11.4 RDC és UCC zászlók       

Az USAR csapat hivatalos ENSZ-zászlót bocsát ki az RDC és az UCC számára, ha az megfelel az 
INSARAG jelenlegi minimumkövetelményeinek. 

Az UCC-t gondosan meg kell tervezni. Láthatónak és hozzáférhetőnek kell lennie mindazok számára, 
akik részesülnének szolgáltatásaiból, és elegendő helynek kell lennie mind az azonnali szükségletek, 
mind a művelet tervezett bővítésének kielégítésére. 

Az UCC helyét az UN-UCC zászlóval egyértelműen meg kell jelölni. 

 

 

12 A minősített USAR-csapatok kötelezettségei     

Ha egy USAR csapatot nehéz csapatnak minősítenek, akkor közepes vagy könnyű csapatként 
válaszolhat, ha szükséges. Egy közepes csapat azonban nem használhatja minősítését, hogy nehéz 
csapatként válaszoljon. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.insarag.org


Ha egy nehéz csapat közepes vagy könnyű csapatként válaszol (vagy egy közepes csapat könnyű 
csapatként válaszol), akkor ezt egyértelműen be kell jelentenie a VOSOCC-n, az USAR csapat 
adatlapján és minden más vonatkozó dokumentumon vagy űrlapon. 

A sikeres IEC/R után a minősítés ötéves időszakának fenntartása érdekében a minősített USAR-
csapatok várhatóan eleget tesznek bizonyos kötelezettségeknek, nem kizárólag beleértve az 
alábbiakat: 

 Települjön ki legalább egy nemzetközi incidensre, vagy vegyen részt rendszeresen az 
INSARAG regionális földrengés-szimulációs gyakorlatokon. 

 Az USAR csapatok várhatóan abban a konfigurációban fognak válaszolni, amelyben 
minősítették őket. Kivételt képez az az eset, amikor az érintett ország kérésére a Nehéz csapat 
úgy dönt, hogy közepes vagy könnyű csapatként hajt végre reagálást (vagy a közepes minősítésű 
csapat könnyűként hajt végre reagálást). Ha egy csapat a minősítésénél alacsonyabb 
képességgel hajt végre reagálást, akkor a következők érvényesek: 

o Az USAR csapat vezetése felelős azért, hogy egyértelműen kinyilvánítsa reagálási 
képességét a VOSOCC-n, és ennek megfelelően módosítsa az USAR csapat adatlapját. 
o Az USAR csapatnak el kell távolítania vagy át kell fednie az IEC/R válljelvényét, hogy 
elkerülje a zavart az érintett országban (hacsak egy nehéz csapat nem válaszol közepes 
csapat konfigurációban). Ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, amikor egy USAR 
csapat nem USAR csapatként üzemel, vagyis csak a csapat egyes részeit telepíti 
(például kutatási, egészségügyi vagy híradó célokra). 
o Az INSARAG Titkársága írásbeli jelentést kér az INSARAG szakpolitikai / műveleti 
fókuszpontjától arról, hogy a csapat miért nem a minősítése szerinti reagálást hajtott 
végre (hacsak egy nehéz csapat nem végzett reagálást közepes csapat 
konfigurációban). Ezt a jelentést azután átterjesztik felülvizsgálatra a következő ISG 
ülésen. 

 Nemzetközi katasztrófákra adott reagálásek során győződjön meg arról, hogy az USAR csapat 
alkalmazza az INSARAG módszertant. 

 Évente végezzen szimulált USAR reagálási FIELDEX-et. 

 Az USAR csapatának, a kapcsolattartó pontoknak és/vagy a támogató szervezet képviselőinek 
aktív résztvevőknek kell lenniük az INSARAG éves tevékenységeiben: 

o USAR csapatok vezetői találkozói. 
o INSARAG regionális csapattalálkozók. 
o Földrengésszimulációs (SIMEX) reagálási gyakorlatok. 

 Támogassa az IEC/R folyamatot. Az ISG előírja, hogy az USAR csapatoknak: 
o Legalább három-öt USAR-szakértőt kell biztosítaniuk az IEC/R minősítőkké váláshoz. 
o Készségesen kell megosztaniuk információkat más USAR csapatokkal, amelyek 
fejlesztik a reagálási képességet. 
o Kétoldalú segítségnyújtásban kell részt venniük más mentorokat igénylő csapatok 
számára. 
o Készségesen kell megosztaniuk az információkat más INSARAG USAR csapatokkal, 
amelyek minősítésre készülnek. 
o Meg kell jelölniük a csapat tagjait az UNDAC, az OSOCC és más kapcsolódó 
képzéseken. 
o Az INSARAG szakpolitikai / műveleti fókuszpont köteles haladéktalanul tájékoztatni az 
INSARAG Titkárságát az USAR csapatán és annak támogatási keretrendszerén belüli 
minden olyan változásról, amely alapvetően befolyásolhatja a minősített szintű működési 
képességét. Az USAR csapaton belüli strukturális változások áttekintése alapján az ISG 
meghatározhatja, hogy újra kell-e őket minősíteni. 

Ha az USAR csapata nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, az INSARAG Titkársága megköveteli az 
INSARAG szakpolitikai központjától, hogy nyújtson be írásbeli dokumentációt a meg-nem-felelés tartás 
okainak magyarázatára. A körülményektől függően az eset továbbadható az ISG-nek határozathozatal 
céljából, amely magában foglalhatja a csapat minősítését. 

A minősített USAR csapatok kötelezettségeinek be nem tartása negatívan befolyásolja az USAR csapat 
újraminősítését is, vagyis előfordulhat, hogy nem jegyzik elő IER-re. 

Ami a képesség fejlesztését illeti, a minősített USAR-csapatokat határozottan arra ösztönzik, hogy 
segítsék saját nemzeti és nem kormányzati szervezeti csapataikat, valamint más országok csapatait 



abban, hogy nemzeti szinten fejlesszék az USAR-képességeket az INSARAG-előírásoknak 
megfelelően. 

  

13 Közös IEC/R     

Ha két USAR-csapat kombinált IEC/R gyakorlat végrehajtását választja, akkor írásbeli kérelmet kell 
benyújtaniuk az INSARAG Titkárságához jóváhagyásért. Ha jóváhagyást kapnak, az USAR 
csapatoknak külön dokumentációt kell készíteniük és be kell nyújtaniuk, ideértve a képzési  tervet és az 
képzési időt. Nagyon fontos, hogy az USAR csapata (és mentora) korán kezdje meg a megbeszéléseket 
az IEC/R minősítő csapat vezetőjével és az INSARAG Titkárságával. 

A közös gyakorlatok lebonyolításához világos tervezésre és dokumentálásra van szükség, beleértve: 

 Alkalmas-e a helyszín két USAR-csapat fogadására? 

 Hogyan fogják biztosítani az RDC személyzetét és hogyan fogják fenntartani? 

 Hogyan fogják biztosítani az UCC személyzetét és hogyan fogják fenntartani? 

 Van-e EXCON? 

 Egy váltás van a szerepjátékosokból? 

 Van-e megfelelő támogató személyzet mindkét gyakorlat lefolytatásához? 

 Az USAR csapatoknak ugyanaz a támogató szervezete? 

 


