
Kedves Támogatóink!

Tavaly év végén indítottuk “Fogjunk össze a mentőmotorosokért!” kampányunkat, melyet követően 
az összegyűjtött összeget 5 db új Nolan bukósisak beszerzésére kívántuk fordítani. A kitűzött cél a 
segítségetekkel megvalósulhatott, ezúton is köszönjük mindenkinek, aki csak egy kis összeggel is 
támogatta a sisakok megvásárlását! 100 támogató közreműködésével mindösszesen 726.400 Ft 
gyűlt össze 14 nap alatt!

Aki követi a híreinket, értesülhetett róla, hogy az idei évben nagyon sok új jelentkező kereste fel a 
Mentőmotoros Szolgálatot, mégpedig azzal a céllal, hogy az idei szezonban már csatlakozhasson 
a Csapathoz mentőmotorosként. A rengeteg jelentkező közül a feltételeknek megfelelve, a 
vezetéstechnikai tréninget, a szakmai képzéseket és vizsgákat követően 11 új mentőmotoros 
kezdhette meg munkáját a Mentőmotoros Szolgálat kötelékében, ilyen hatalmas számra a 
működésünk kezdete óta még nem volt példa! Mindez azt is maga után vonta, hogy 
védőfelszerelést kellett biztosítani mind a régi, mind az új motorosok számára. Hosszú 
tanácskozást és felmérést követően az eredetileg tervezett 5 db bukósisak helyett 10 db sisakot 
vásároltunk - melyeket az EuroMotor Kft jelentős kedvezménnyel biztosított mentőmotorosainknak 
-, a kommunikáció beszerelésével együtt.

Ezek a Nolan N100-5 sisakok az alábbi újításoknak köszönhetően teszik biztonságosabbá és 
komfortosabbá a mentőmotorosok munkáját:

- Felnyitható, karcmentes plexi, mely UV álló
- Beépített párásodásgátló
- Napellenző, mely gombnyomásra gyorsan visszahúzódik a héjba -   árnyékos útszakaszra vagy 

alagútba érve növeli a biztonságot
- Bluetooth kommunikáció
- Microlock csatja minimálisra csökkenti a véletlen kinyílás esélyét, ugyanakkor ergonomikus 

kialakítása révén egyszerűen használható
 
Szeretnénk, ha egy kicsit jobban belelátnátok a napi munkánkba, hogy lássátok, milyen sok 
esetben volt szükség mentőmotorjainkra, ezért megosztunk Veletek néhány adatot:
Az idei szezonban 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, il letve 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.

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.

Köszönjük, hogy Ti is segítitek életmentő munkánkat, és hozzájárultatok ahhoz, hogy 
mentőmotorosaink biztonságban legyenek a betegekhez, sérültekhez vezető úton!

Kövessétek tovább mindennapjainkat, tevékenységünket a honlapunkon vagy a Facebook 
oldalunkon! Rendezvényeinken is szívesen látunk minden érdeklődőt, ahol testközelből 
találkozhattok mentőmotorosainkkal, megismerhetitek motorjainkat, speciális felszerelésünket és 
munkánkat!

Üdvözlettel: a Magyar Mentőmotor Alapítvány




