
Adhat Vonal beszámoló - 2019. január 1. - 2019. 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 2019-ben összesen 88.068 Ft gyűlt össze 
támogatóink segítségével, melyet ezúton is köszönünk! A 2018. novemberi és decemberi 
támogatások, továbbá a 2018. 1. és 2. félévi térülések összege 2019-ben került kiutalásra, ezért ezen 
összegek felhasználásáról is beszámolunk. A 2019. novemberében és decemberében összegyűlt 
adomány összegek csak 2020-ban kerültek kiutalásra, ezért annak felhasználásáról a 2020-as év 
zárásakor számolunk be, az összeget tájékoztató jelleggel szerepeltetjük a beszámolóban. A 2019-
ben kiutalásra került adományok összege 84.743 Ft, beszámolónkat ennek felhasználásáról 
készítettük. 

Alapítványunk 2017-ben a kezdeményezéssel egy új defibrillátor/monitor/pacemaker egység 
vásárlását tűzte ki célul, amely a mentőmotorok felszerelésének legdrágább része. A 2018. 

Dátum Kiutalás 
dátuma 
(év)

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

b, ebből a 
telefonszolgáltatók 
részére átadott díj 
Ft

c, működési 
költségre 
felhasznált 
keret: bérköltség 
Ft

d, a rászorulók 
megsegítésére 
felhasználható 
összeg Ft

2018. nov. 2019. 4750 159 4591

2018. dec. 2019. 10450 343 10107

2019. jan. 2019. 5700 191 5509

2019. febr. 2019. 1900 64 1836

2019. márc. 2019. 950 32 918

2018. 1. 
félévi térülés

2019. 6989 6989

2019. máj. 2019. 2850 95 2755

2019. jún. 2019. 1425 44 1381

2019. júl. 2019. 1425 51 1374

2019. aug. 2019. 950 32 918

2019. szept. 2019. 38475 1276 37199

2018. 2. 
félévi térülés

2019. 2704 2704

2019. okt. 2019. 6175 203 5972

Összesen: 84743 2490 49548 32705

2019. nov. 2020. 6650 216

2019. dec. 2020. 11875 394



novemberében indított adjukössze kampány segítségével sikerült megvásárolnia alapítványunknak 
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 2019-ben is mentőmotorjaink üzemeltetésére fordítottuk. 

Felhasználás részletezése:  

A támogatás segítségével óvodákban, iskolákban, továbbá egyéb motoros rendezvényeken, 
közlekedésbiztonsági rendezvényeken tartottak mentőmotorosaink egészségügyi felvilágosítást, 
elsősegély bemutatót, megelőzési jelleggel. Ezen túl a támogatás egy részét mentőmotorosaink 
védőfelszerelésére fordítottuk, segítve ezzel, hogy a balesetek sérültjeihez és a betegekhez 
biztoságban kiérkezhessenek. A további pénzösszeg az elsősegély bemutatók, rendezvények 
alkalmával mentőmotorjaink üzemanyagköltségét, továbbá alapítványunk személyi jellegű 
ráfordításait biztosította. 

Eddigi eredményeink, céljaink, szakmai háttér: 

2009-ben a Magyar Mentőmotor Alapítvány 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, képzéseink és egyszemélyes 
protokolljaink által. A feladat ellátására az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Mentőmotor 
Alapítvány között együttműködési megállapodás áll fent. Jelenleg a futó teljes mentőmotor 
állomány 85 százaléka a szervezetünk tulajdona, az elmúlt 11 évben számtalan szakmai és technikai 
fejlesztést valósítottunk meg. Gondoskodunk motorosaink védelméről is, hiszen valamennyi 
védőfelszerelést (ruházat, sisak, csizma, kesztyű stb.) alapítványunk vásárol, mindemellett minden 
szezon kezdete előtt motoros vezetéstechnikai tréningeket is szervezünk szakembereinknek, hogy 
biztonságban érhessenek a betegekhez, sérültekhez az ellátás helyszínére. A mentőmotorokon az 
egyszemélyes ellátást lehetővé tevő speciális egészségügyi felszereléseket is teljes egészében 
Alapítványunk biztosítja. A Magyar Mentőmotor Alapítvány mindezen hátterek biztosítása révén 
valósíthatja meg alapcélját, a motoros mentést.  

Mára a mentőmotorok szakmailag meghatározó szereplőivé váltak a kórházon kívüli 
betegellátásnak. A motorok elsődleges feladata, hogy a helyszínre a lehető leghamarabb kiemelkedő 



szakmai tudással rendelkező ellátót, grandiózus egészségügyi felszereléssel juttasson annak 
érdekében, hogy az esetlegesen életveszélyes állapotban lévő gyermek, vagy felnőtt ellátása 
mielőbb megkezdődhessen. A Mentőmotoros Szolgálat ,,nagy” motorjain speciálisan képzett 
mentőtisztek, orvosok vagy szakápolók teljesítenek szolgálatot. Munkájuk során a riasztás után egy 
perccel olykor közel 180km/órás sebességgel közlekednek, majd percekkel később már súlyos 
sérülteket látnak el egyedül egy baleset helyszínén. A gyorsaság és a mobilitás maximális 
kihasználása a cél minden esetben, hiszen egy autópályán történt balesetet azt követően 
mentőautóval olykor lehetetlen megközelíteni. Egy súlyos beteg első tíz percben kapott ellátása 
döntő jelentőségű az élet esélyei szempontjából, ezen oknál fogva a mentőmotor olykor az egyetlen 
ellátó lehet egy helyszínen a gyorsasága és kollégáink magas szintű szakmai felkészültsége miatt. 

2019. tavaszi szakmai továbbképzés - OMSZ Mentőmotoros Szolgálat 

Az elmúlt mentőmotoros szezonban szakembereink 5 mentőmotorral látták el a betegeket, 
sérülteket: a közép-Magyarországi Régióban, azaz Budapesten és az agglomerációjában 4 
mentőmotorral - ebből 2 motor a Váci Mentőállomásról indult - , illetve Balatonvilágos 
vonzáskörzetében. Egy mentőmotor átlagosan a Közép-Magyarországi Régióban 9-10 perc alatt 
érkezik a helyszínre, míg a Balatonnál 8 perc alatt. Mentőmotorjaink a motoros mentés hazai 
elindítása óta több mint 22 000 riasztáshoz vonultak ki. Egységeink számos esetben láttak el súlyos 



sérültet, közöttük gyermeket is. 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. 
A különböző bonyolultságú esetek és feladatok közül a sikeres újraélesztések arányát fontos 
kiemelnünk. Ezek adják ugyanis Alapítványunk és kollégáink valódi erősségét, teszik őket 
hatékonyabbá bármelyik más mentőegységnél. Míg a prehospitálisan (kórházon kívül) megkezdett 
újraélesztések világszerte 8-10%-os sikerességi rátával zárulnak, addig ez az arány 
mentőmotorjainkon az elmúlt években meghaladta a 40%-ot. E hatékonyságnak a motorok 
gyorsasága mellett komoly szakmai okai vannak. 

A vállalt alapcélunkon, a motoros mentés támogatásán túl számtalan motoros rendezvényen, 
közbiztonsági napon veszünk részt minden évben, mely alkalmakon felhívjuk a figyelmet a 
biztonságos motorozásra, balesetmegelőzésre is. Emellett jelentős szerepet vállalunk iskolákban, 
óvodákban, hogy a gyerekek minél korábban elsajátíthassák az elsősegélynyújtás alapvető 
ismereteit. Az Újraélesztés Világnapjához szervezetünk is csatlakozott, mely kiemelt fontosságú 
rendezvény, hiszen megtanítjuk a laikusokat az újraélesztés lépéseire, mellyel ők is életet 
menthetnek.  

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. 

Megvalósított projektek 2019-2020: 

Régóta megvalósítandó céljaink között szerepelt egy alternatív mentőjármű üzembe helyezése, 
amely télen, éjszakánként és nyáron, motorozásra alkalmatlan időben is hatékonyan bevethető. 
Hatalmas eredmény számunkra, hogy az adó 1%-os felajánlásokból megvásárolva és felszerelve 
2019. március 1-től szolgálatba  állíthattunk egy “motoros” mentőtiszti kocsit, az OMSZ 
üzemeltetésében, a Váci Kistérségben. Erre a célra egy Honda CR-V került beszerzésre és 
átalakításra. A személyzetet döntően mentőmotorosaink (orvosaink, mentőtisztjeinek és 
szakápolóink) nyújtják, így az érintett területen egész évben biztosított a magas szintű szakmai 
ellátás a mentés terén. 



 - a Flotta új tagjai 2019-2020 -  

2020. tavaszára 3 db új mentőmotor üzembe állítását terveztük. Ebből 1 db BMW R1200 
motorkerékpárt adományba kaptunk a 2019-es szezon elején, továbbá év végén megvásárlásra 
került a “Balázs motor” kampány és az ehhez kapcsolódó Civil Licit jótékonysági gyűjtés 
segítségével 2 db új Honda VFR 1200X motorkerékpár, mindhárom jármű átalakítása megkezdődött 
Alapítványunk által már az elmúlt évben.  

A 2020-as mentőmotoros szezon kezdetét május 1-ére terveztük, viszont a COVID19 koronavírus 
járvány miatt már márciusban szükség volt a mentőmotorok elindulására, egy egészen más 
feladatkörben. Az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben a vírusminták vételében és 
szállításában segítettek mentőmotorosaink és motorjaink. A megváltozott körülményekből adódóan 
már az előzőekben említett BMW, Balázs és Cili motorok is gyorsított ütemben készültek el, teljes 
átalakításuk, fényvisszaverő matricázásuk és megkülönböztető fényjelzéssel történő felszerelésük  
korábban valósult meg és április 1-től már az OMSZ üzemeltetésében állnak.  
Május 15-től már a korábbi években megszokottak szerint mentőmotorjaink szolgálatba álltak, az 
Országos Mentőszolgálattal együttműködésben. A 2020. évben is igyekszünk mindent megtenni, 
hogy a munkánk a betegek, sérültek mielőbbi gyógyulását, felépülését biztosítsa. 

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!


