
Adhat Vonal beszámoló - 2018. január 1. - 2018. december 31. 

2017-ben indult el a Magyar Mentőmotor Alapítvány Adhat Vonala. A telefonos kampány 
segítségével a 13600-as számot felhívva, a szervezetünk 25-ös kódszámát megadva bárki 
adományozhat 500 forintot. Ugyanezt megteheti üzenetben is: alapítványunk 25-ös kódszámát sms-
ben küldi el a 13600-as számra.  

Az Adhat Vonal adománygyűjtő kampányon keresztül 2018-ban összesen 99.302 Ft gyűlt össze 
támogatóink segítségével, melyet ezúton is köszönünk! A 2017. novemberi és decemberi 
támogatások, továbbá a 2017. 2. félévi térülések összege 2018-ban került kiutalásra, ezért ezen 
összegek felhasználásáról is beszámolunk. A 2018. novemberében és decemberében összegyűlt 
adomány összegek csak 2019-ben kerültek kiutalásra, ezért annak felhasználásáról a 2019-es év 
zárásakor számolunk be, az összeget tájékoztató jelleggel szerepeltetjük a beszámolóban. A 2018-
ban kiutalásra került adományok összege 96.200 Ft, beszámolónkat ennek felhasználásáról 
készítettük. 

Alapítványunk 2017-ben a kezdeményezéssel egy új defibrillátor/monitor/pacemaker egység 
vásárolását tűzte ki célul, amely a mentőmotorok felszerelésének legdrágább része. A 2018. 
novemberében indított adjukössze kampány segítségével sikerült megvásárolnia alapítványunknak 

Dátum/
2018.

Kiutalás 
dátuma 
(év)

a, a beérkezett 
hívásokból és 
üzenetekből 
származó 
adomány teljes 
összege Ft

b, ebből a 
telefonszolgáltató
k részére átadott 
díj Ft

c, működési 
költségre 
felhasznált 
keret: bérköltség 
Ft

d, a rászorulók 
megsegítésére 
felhasználható 
összeg Ft

2017. nov. 2018. 7449 502 6947

2017. dec. 2018. 4649 311 4338

2018. jan. 2018. 11875 387 11488

2018. febr. 2018. 4750 159 4591

2018. márc. 2018. 2375 76 2299

2018. ápr. 2018. 2375 76 2299

2017. 2. 
félévi térülés

2018. 14277 14277

2018. máj. 2018. 8075 273 7802

2018. jún. 2018. 26125 864 24477 25261

2018. júl. 2018. 950 32 918 918

2018. aug. 2018. 475 13 462 462

2018. szept. 2018. 4750 159 4591 4591

2018. okt. 2018. 8075 273 7802 7802

Összesen: 96200 3125 38250 93075

2018. nov. 2019. 4750 159

2018. dec. 2019. 10450 343



egy használt defibrillátor készüléket, mely a 2019. év márciusában újonnan szolgálatba álló motoros 
mentőtiszti kocsinkon került elhelyezésre. Mivel a kitűzött célunkat a kampány segítségével elértük, 
a beérkezett adomány összegét mentőmotorjaink üzemeltetésére fordítottuk. 

Felhasználás részletezése: a támogatás segítségével óvodákban, iskolákban, továbbá egyéb motoros 
rendezvényeken, közlekedésbiztonsági rendezvényeken tartottak mentőmotorosaink egészségügyi 
felvilágosítást, elsősegély bemutatót, megelőzési jelleggel. A további pénzösszeg az elsősegély 
bemutatók, rendezvények alkalmával mentőmotorjaink üzemanyagköltségét, továbbá 
alapítványunk személyi jellegű ráfordításait biztosította. 

10 évvel ezelőtt Alapítványunk azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy segítse a magyarországi 
motoros mentés fejlesztését és gondoskodjon arról, hogy a mentőmotorokon dolgozók a lehető 
legmagasabb szinten végezhessék munkájukat. Az elmúlt években számtalan szakmai és technikai 
fejlesztés fűződik a Magyar Mentőmotor Alapítvány nevéhez. Jelenleg a futó motorpark döntő 
többsége Alapítványunk tulajdona és mi gondoskodunk motorosaink védelméről is, hiszen 
valamennyi védőfelszerelést (ruházatot, sisakot, csizmát, kesztyűt) szervezetünk vásárol. A 
mentőmotorokon az egyszemélyes ellátást lehetővé tevő különleges egészségügyi felszereléseket is 
teljes egészében Alapítványunk biztosítja. 

A 2018-as esztendőben májustól októberig 1366 kivonulást hajtottak végre mentőmotorosaink, a 
következő négy körzetben látták el a betegeket, sérülteket: Budapesten Dél-Budán, a Belvárosban, 
Észak-Pesten és agglomerációjában, illetve Balatonvilágos-Velence vonzáskörzetében. 
Egy mentőmotor átlagosan a Közép-Magyarországi Régióban 9-10 perc alatt érkezik a helyszínre, 
míg a Balatonnál 8 perc alatt. A mentőmotor 15 esetből 10-szer elsőként ér a helyszínre, bajtársunk 
egyedül kezdi meg a betegek vizsgálatát, ellátását. 5 tömeges balesethez riasztották motorjainkat, 
ahol 4 esetben kárhelyparancsnokként vettek részt a mentésben. 

Egységeink számos esetben láttak el súlyos sérültet, közöttük gyermeket is. Összesen 25 sérült vagy 
súlyos állapotú gyermek részesült ellátásban motorosaiktól. A tavasztól őszig Budapesten és 
körzetében ellátott esetek 25%-a volt súlyos sérült, vagy súlyos állapotú beteg. Balatonon ez az 
arány sokkal magasabb, 40-45% volt. 
 



Sérültek ellátása balesetek során, fotók: Magyar Mentőmotor Alapítvány 

Végezetül a legfontosabb, és ami valóban mérhetően mutatja a motoros mentés fontosságát: 
mentőmotorosaink 20 esetben vettek részt újraélesztésben, melyből 5 sikerrel végződött! Az 
újraélesztések közül 9-et mentőmotorosunk, 8-at a helyszínen lévő laikus kezdett meg a motor 
kiérkezése előtt. Vagyis 17 esetben hamarabb ért a mentőmotor a helyszínre, mint a mentőautó. Egy 
súlyos beteg első 10 percben kapott ellátása döntő jelentőségű az életesélyei szempontjából, így 
ezek a számadatok is mutatják, hogy a mentőmotor kiemelt és döntő többségben az első ellátó a 
gyorsasága és kollégáink magas szintű szakmai felkészültsége miatt. 
 

Fotó: Kalocsa, Kéklámpás Majális    Fotó: Szeged, Mentők Napja 

Az életmentő munka mellett a 2018-as évben több mint 30 motoros rendezvényen, közbiztonsági 
napon vettünk részt, továbbá jelentős szerepet vállaltunk iskolákban, óvodákban, hogy a gyerekek 
minél korábban elsajátíthassák az elsősegélynyújtás alapvető ismereteit. Alapítványunk közhasznú 
szervezetként működik, semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatunk, így működésünk és 
ezáltal a motoros mentés léte azon a támogatáson múlik, amelyek alapítványunkhoz érkeznek 
különböző cégek, szervezetek és nem utolsósorban magánszemélyek felajánlásaiból. 



5. Mentőmotoros Nap, mentési bemutató - fotók: Posztós Csaba 

Bízunk abban, hogy nagylelkű Támogatóinkra a továbbiakban is számíthatunk, és segítségükkel 
még tovább fejleszthetjük a motoros mentést hazánkban, ezáltal még több ember életét megmentve! 
 

Mentsünk együtt életet! 
Egy HÍVÁS = sok ÉLET! 


