
Magyar Ment!motor Alapítvány

2131 Göd, Wigner Jen! u. 8.

Közhasznúsági jelentés

2011. év

Fordulónap: 2011. december 31.
Beszámolási id!szak: 2011. január. 1. - 2011. december 31.

A gazdálkodó képvisel!je

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.



1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthet! meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhet!ség

A szervezet alapadatai:
Képvisel!: Varsányi Zoltán
Székhely: 2131 Göd, Wigner Jen! utca 8.
Adószám: 18019807-1-13
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 13.Pk.60.540/2009/4. sz., 2009. december 17. 

2.2. Közhasznú tevékenység

Az Alapítvány az el!z! évekhez hasonlóan folytatta közhasznú tevékenységét.

Az Alapítvány alapítói céljainak megfelel!en 2011. évben is az Országos Ment!szolgálattal 
együttm"ködve üzemeltette speciálisan felszerelt ment!motorjait. A ment!motorok m"ködésükkel 
súlyos, esetenként életveszélyes állapotú betegek ment!ellátásán segítenek, a helyszínre els!ként 
érve, illetve segélymotorként.

Az Alapítvány számottev! bevételét 2011. évben a vállalkozásoktól, alapítványoktól, továbbá 
magánszemélyekt!l, kapott támogatások jelentették.

2.3. Foglalkoztatottak

Az Alapítvány 2011. évben nem alkalmazott munkavállalót.

3. Költségvetési támogatások felhasználása

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült, azaz a központi költségvetési szervt!l, 
más elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól 
és mindezek szerveit!l kapott támogatásban szervezetünk nem részesült.



4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

4.1. Bevételek

Az alábbi táblázat a Magyar Ment!motor Alapítvány 2011. évben kapott támogatásait, közhasznú 
tevékenységének egyéb bevételeit mutatja be támogatásonként:

Támogató/ Jogcím  Összeg (e Ft)

Magánszemélyekt!l 107

Alapítványoktól 840

CSAM jótékonysági naptár bevételei 445

Vállalkozásoktól 1225

Összesen: 2617

4.2. Kiadások

4.2.1. Cél szerinti juttatások

Az alapítvány a 2011. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

4.2.2. A közhasznú szervezet vezet! tisztségvisel!inek nyújtott juttatások

Alapítványunk 2011. évben sem bér, sem bér jelleg" juttatást nem nyújtott vezet! 
tisztségvisel!inek. Az Alapítvány kuratóriumi tagsága társadalmi munkában látja el az alapítványi 
feladatokat. Az alapítvány tagsága tagdíjat nem fizet.



4.2.3. A közhasznú tevékenység m"ködési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó m"ködési költségek az általános szabályok szerint 
kerültek elszámolásra.

Költségcsoportok megnevezése Összeg (eFt)

Továbbképzések 1171

Nemzetközi Ment!motoros Találkozó - Szlovénia 25

M"szaki költségek (sziréna, szerviz) 175

Ment!robogó matricázása 39

Eü. felszerelés, táskák 667

Fényképez!gépek és tartozékai 94

Weblap 144

Egyéb költségek 20

Összesen: 2335



6. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

6.1. A közhasznú tevékenységr!l szóló rövid tartalmi beszámoló, a 2011. évi munka értékelése

A Magyar Ment!motor Alapítvány a 2011. évre az alábbi feladatokat t"zte ki célul:

• Fokozatosan javítani az Alapítványunk ismertségén
• Balesetmegel!z!, egészségnevel! programokban való részvétel
• Hosszú távú kapcsolat építése a már meglév! szponzorokkal, civil szervezetekkel
• Eszközök biztosítása/beszerzése a ment!motorokra
• Továbbképzések szervezése és támogatása 
• Aktív részvétel a 2011. évi II. Nemzetközi Ment!motoros Találkozó szervezésében és 
lebonyolításában

A kit"zött feladatok és célok közül szinte valamennyiben sikerült el!re lépnünk és jelent!s 
eredményeket felmutatnunk:

• Fokozatosan javítani az Alapítványunk ismertségén

Alapítványunk kuratóriumának döntése alapján komoly szakmai és PR munkát szerettünk volna 
befektetni, hogy ezt a célkit"zést meg tudjuk valósítani. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot 
különböz! motoros és szakmai, valamint közlekedésbiztonsági civil és állami szervekkel. 

Önálló standdal részt vettünk a Budapest Motor Kiállításon (a standot a Hungexpo Zrt. ingyenesen 
biztosította számunkra), ahol több ezer ember nézte meg ment!motorjainkat, illetve ismerkedhetett 
meg a ment!motorosok munkájával.

Az év során minden hónapban Magyarország legnagyobb példányszámban megjelen! motoros 
magazinjában szakmai cikk jelent meg, amelyben bemutattuk a Ment!motoros Szolgálat 
mindennapjait, eseteit, illetve fokozott  figyelmet fordítottunk a baleset megel!zés lehet!ségeire és a 
biztonságos közlekedés  aktuális kérdéseire.  

Az alapítvány ment!motorjai az ország több pontján vettek részt mentési bemutatókon és 
gyakorlatokon (Biztonság napja - Tiszaújváros, Ment!k Napja - Budapest, Ment!k Napja - 
Kisvárda, stb). A mentési bemutatók fontos eleme a néz!k szórakoztatásán túl, hogy a különböz! 
szint" ment!egységek a közös munkát gyakorolják. Ilyen módon fel lehet készülni az “éles” 
helyzetekre, illetve a kárhelyeken történ! kommunikációt és kimentést is készség szintre lehet 
fejleszteni.

Részt vettünk szeptember 5-én a Nemzetközi Peth! Intézet kis betegeinek motoroztatásában. Ezen a 
napon minden évben felkerekednek a segíteni vágyó motorosok és egy kis budapesti városnézésre 
viszik azokat a gyerekeket, akik állapotuknál fogva képesek arra, hogy motorozzanak. 

• Balesetmegel!z!, egészségnevel! programokban való részvétel

2011-ben több mint  40 alkalommal kaptunk meghívást különböz! motoros rendezvényeken való 
részvételre. A megjelenések alkalmával a munkánk és motorok bemutatásán túl az érdekl!d!knek 
bemutattuk a közúti els!segély nyújtás egyszer"bb lépéseit, a vérzéscsillapító man!verekt!l kezdve 



az eszméletlen beteg ellátásáig. (Budapest, Városliget - Gyereknap, Budapest, Városliget  - 
Egészségliget, Budapest, Óbuda - Közbiztonsági Nap, Kecskemét - Közbiztonsági Nap, stb)

Több óvodában, iskolában jártunk, ahol a gyerekek egészségnevel!, egészségmeg!rz! oktatásában 
vettünk részt.  
  
• Hosszú távú együttm"ködés kialakítása a már meglév! szponzorokkal, civil szervezetekkel

Alapítványunk alapvet! célkit"zése, hogy  munkájával segítse a magyarországi ment!motorok 
m"ködését. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelent!s természetbeni segítséggel járultunk hozzá a 
folyamatos és zavartalan munkához. A Castrol Hungária Kft.-vel kötött együttm"ködési 
megállapodás alapján a Magyar Ment!motor Alapítvány  valamennyi ment!motorba ingyenesen 
biztosítja a motorolajat.  

A Motorosok a Motorosokért Alapítvánnyal (MOT a MOT) évek óta kapcsolatot  ápolunk. Az év 
során több általuk szervezett  rendezvényen részt vettünk (pl. Motoros Búcsú). Ezek közül is 
kiemelkedik a minden augusztusban megrendezésre kerül! “Kék-túra”

A ment!motorjaink biztonsága érdekében elengedhetetlen a biztos és magas színvonalú 
szervízháttér. Alapítványunk szoros együttm"ködést alakított ki a Honda Szallerbeck 
Márkakereskedés és Szervizzel, ahol soron kívül és kedvezményesen szervizelik a sürg!sségi 
ellátásban dolgozó járm"veinket.
A Kék Hold S.E. Kft minden ment!motorra ingyenesen és soron kívül szereli a gumikat, illetve a 
nap 24 órájában javítással áll rendelkezésünkre.

• Eszközök biztosítása/beszerzése a ment!motorokra

2011-ben a Magyar Ment!motor Alapítvány minden eddiginél nagyobb mértékben eszközök 
beszerzésével illetve javítási, szerelési költségek átvállalásával is segítette a minél magasabb 
színvonalú betegellátást.
Az év elején a 2010-ben üzembe állított motorjainkba vásároltunk speciális, az egy személyes 
ellátást jelent!sen megkönnyít! táskákat. Így elértük, hogy  valamennyi motorunkban egyforma 
legyen a felszerelés, melyek teljesen hasonló módon vannak elhelyezve. 
A munkánk dokumentálása érdekében 4 darab fényképez!gépet vásároltunk.
A biztonságos munkavégzés el!segítése érdekében több mint 200.000 forintot költöttünk 
megkülönböztet! jelzésre, illetve a m"ködtetéséhez szükséges kezel!szervekre, továbbá  robogóink  
ment!járm"vé történ! átalakítására (matricázás).
Speciális (Magyarországon csak a ment!motorokon rendszeresített) végtagrögzít!ket szereztünk be, 
melyek a 2011. évt!l minden motorunkon megtalálhatóak. 
• Továbbképzések szervezése és támogatása 
Alapítványunk az OMSZ Ment!motoros Szolgálatának szakmai vezetésével együtt közös oktatási 
programot állított össze. A nemzetközi szinten is elismert szakmai képzés két részben, tavasszal és 
!sszel került megszervezésre. Az Országos Ment!szolgálat rendszerén belül is egyedülálló (részben 
akkreditált) képzés költségeinek dönt! részét  Alapítványunk kifizette. A szakmai ismereteken túl 
nagy hangsúlyt fektettünk a komoly veszélynek kitett, sürg!sségi ellátásban dolgozó szakemberek 
mentális és pszichés egészségének meg!rzésére, a “Burn-out” felismerésére és megel!zésére.



• Aktív részvétel a 2011. évi II. Nemzetközi Ment!motoros Találkozó szervezésében és 

lebonyolításában

2011. szeptember 15-18. között került megrendezésre a II. Nemzetközi Ment!motoros Találkozó, 
amelynek Szlovénia adott otthont. A világ összes részéb!l, Hong-Kongtól Amerikán, Anglián és 
Mexikón át, Európa számos országából érkeztek ment!motorosok Budapestre, hogy a találkozó 0. 
napján megismerkedhessünk egymással. Másnap a külföldi vendégeket fogadta az Országos 
Ment!szolgálat F!igazgató Helyettese, majd a Parlament el!tt  az állami társszervek képvisel!ivel 
(rend!rség, t"zoltóság) közös fénykép készült. A több mint 40 motorból álló konvoj ezután rend!ri 
kíséret mellett elindult Szlovénia felé. A nagy média figyelem mellett megrendezett  Nemzetközi 
Találkozó a világ ment!motorosainak legnagyobb szabású rendezvénye, melyet két évente Európa 
különböz! országaiban szervezünk meg. A 2009. évben Magyarországról induló kezdeményezés 
nyomán (az I. Nemzetközi Ment!motoros Találkozó Pécsen került megrendezésre), mára 
hagyományt teremtettünk: Szlovénia után 2013-ban Németországban találkoznak azok a 
ment!motorosok, akik a sürg!sségi ellátásnak ezt a cseppet sem könny" formáját választották 
hivatásuknak.

Összességében elmondható, hogy a 2011. év az eddigi “legaktívabb” és egyben a legsikeresebb volt 
Alapítványunk életében.
Célkit"zéseinket nagy  részben sikerült megvalósítani, ezzel stabil alapot teremtve a további 
m"ködéshez.

6.2. Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesít! okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelel!en látta el.


