
 

VÖRÖSKERESZTES VERSENYEK 

A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatát, a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet 1921-ben 

önszerveződően alapították olyan pedagógusok, akik szerint a fiatalok védelme fontos ebben az egyre 

jobban elembertelenedő világban, ezért kiemelten foglalkozik a társadalom ifjúságával és 

ifjúságpolitikájával, a szociálisan vagy egészségileg veszélyeztetett ifjúsággal. Az ifjúsági szervezet 

missziója: önállóan képviselni a magyar ifjúság céljait és érdekeit, elősegíteni a fiatalok életének és 

egészségének védelmét, biztosítani a jövő mozgalmát.  

A fiatalok, mint a társadalom egyik korosztálya – az élettapasztalatok hiánya és a társadalmi 

kihívások miatt – már önmagukban veszélyeztetettek, ezért a Magyar Vöröskereszt szemszögéből 

rászoruló társadalmi réteget alkotnak. 

Épp, ezért a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete idén is meghirdeti hagyományos 

versenyeit és idén másodszor – továbbra is hagyományteremtő céllal - egy ötödik versenyt is. A 

versenyek célja mindenekelőtt a fiatalok életvédelmének, valamint a felnövekvő nemzedék társadalmi 

aktivitásának előmozdítása. A versenyek az iskolának és tanulóinak érdekes kihívás és komoly 

felkészítést jelenthet, emellett elősegítheti a perifériára szorult tevékenységekhez kapcsolódó 

információkhoz való komolyabb hozzájutást. 

 Az elmúlt évtizedekben az elsősegélyversenyek egyre professzionálisabb és szakmailag 

korrektebb megmérettetések, évente több ezer fiatal szerez közvetett módon információt az 

elsősegélynyújtásról, a balesetek kezeléséről. Statisztikailag kimutatható, hogy a versenyen részt vett 

fiatalok határozottabban és szakmailag hibátlanul képesek akár egy komolyabb testi sérülést ellátni, 

mint hasonló rendezvényen részt nem vevő társaik.  

A csecsemőgondozási verseny nemrég indult ismét hódító útjára; haszna a kistestvérek 

kezelésében, illetve a későbbi szülői szerepekre való felkészülésben vitathatatlan. 

A környezetvédelmi – és egészségnevelési verseny a környezeti károsodásokkal, illetve azokkal a 

hatásokkal foglalkozik, melyek az emberi szervezetre károsan hatnak. 

A versenyekhez tartozó szakmai anyagokat, szabályzatokat, majd később a nevezési lapokat a 

www.mivkbp.hu honlapról is letölthetik 2018. február 1-től. 

A versenyekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Tóth Tibornál a 70/933-86-51-es telefonszámon 

http://www.mivkbp.hu/


 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Először is szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődik a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

Szervezet által meghirdetett versenyekre. Tisztában vagyunk azzal, hogy iskolai teendői mellett nagy 

feladatnak ígérkezik a versenyekre való kellő felkészítés, így elismeréssel tartozunk, amiért időt és 

energiát fordít a fiatalok tudatosabb életvezetését szolgáló ismeretanyag átadásával. 

A jelentkezés idén is online kitöltött űrlapon történik. A papíralapú jelentkezési lapot csak a 

versenyre, pecsételve, aláírva kell elhozni, ez azonban kiemelten fontos, mert meglétének hiányában a 

csapat nem versenyezhet. Fontos megemlíteni, hogy a Versenyeken csak a nevezett csapat indulhat, 

illetve amennyiben valamelyik fiatal nem tud megjelenni a versenyen úgy a tartaléknak nevezett tanuló.  

Kérnénk, hogy az iskola e-mail címét mindenképpen adja meg! Számunkra azért fontos ez az 

elérhetőség (is), mert a későbbiekben szeretnénk rendszeresen tájékoztatni Önöket programjainkról, 

ingyenes képzéseinkről, illetve a következő év versenyfelhívásait is elsősorban ily módon szeretnénk 

továbbítani. 

Amennyiben bármelyik versenyt megelőzően hirdetnek iskolai fordulót, kérem, tájékoztassanak 

bennünket, hogy a szükséges dokumentációkat eljuttassuk, illetve, hogy szervezésben és 

lebonyolításban segítségükre lehessünk. 

Az elsősegélyversenyek kapcsán azt javasoljuk, hogy amennyiben elakadnak a felkészülésben, 

forduljanak bizalommal az iskola védőnőjéhez, illetve a kerületi vöröskeresztes iroda munkatársaihoz. 

Természetesen mi is várjuk kérdéseiket, kéréseiket. A területi fordulók előtt – még februárban - a 

területileg illetékes ifjúsági kolléga tájékoztatja Önöket a központi felkészítés – amennyiben hirdetnek –, 

illetve a Területi Forduló időpontjáról, helyszínéről.  

További sikeres felkészítést és eredményes versenyzést kívánunk. 



 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENYEK 

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete ebben az évben is meghirdeti a Budapesti, illetve 
Területi Elsősegélynyújtó Versenyeit. 

Kik nevezhetnek:  A versenyző csapatok taglétszáma: 5 fő. 
1. gyermek kategória  

• köznevelési intézményben 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
2. ifjúsági kategória 

• köznevelési intézményben 9-13. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
3. felnőtt kategória 

• olyan 18 év feletti személyek, akik  
- nem hivatásos mentésügyi dolgozók,  
- nem hivatásos egészségügyi szakdolgozók, 
- nem rendelkeznek egészségügyi szakképesítéssel, 
- még nem fejezték be felsőfokú egészségügyi képzésük második évét. 

A csapat tagja nem lehet olyan személy, aki az előző évben nevezett kategóriájában a fővárosi 
döntőn részt vett az elsősegélynyújtó versenyen! 

Kérnénk, hogy kategóriánként lehetőleg egy csapatot indítsanak. Amennyiben több diák is szívesen 
indulna, javasoljuk egy iskolai forduló lebonyolítását is. Kategóriánként a regionális verseny első 
helyezettje jut tovább a budapesti versenyre. 

A verseny szakmai anyaga: Hornyák István Ph.D. : Elsősegélynyújtás mindenkinek  
(A könyvet (1600 Ft) és a verseny szabályzatát a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezeteitől, 

illetve a Magyar Vöröskereszt székházában (1051. Bp., Arany János utca 31.) lehet beszerezni.) 

A verseny elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati feladatokból, valamint Vöröskereszt ismereti 
totóból áll. Újraélesztési tevékenységek közül mind az elméleti ismeretek, mind a gyakorlatban való 
jártasság követelmény az összes korosztályi kategóriában. A 18-30 éves korosztály esetében fontos, 
hogy a versenyzőknél az angol nyelv alapfokú ismerete a sérült ellátás során szükséges kommunikációra 
terjedjen ki. 

A versenyen valamennyi csapatnak saját elsősegélynyújtó felszereléssel kell rendelkeznie.  

A budapesti fordulók (Területi Versenyek, Selejtezők): 
A területi versenyekről részletes tájékoztatást e-mailben a jelentkező űrlapok kitöltési határideje 

után kapnak. A területi versenyek várható időpontjait március elejétől április közepéig tervezzük. A 
verseny helyszíne a nevezett csapatok számának függvénye. Ha központi felkészítést szeretnének, úgy az 
űrlapon ezt jelezzék. A fiatalok kellő elméleti felkészítésében a jelzéseket figyelembe véve igyekszünk 
lehetőséget és segítséget biztosítani. A jelentkezések beérkezte után e-mailen tájékoztatjuk Önöket a 
központi felkészítések időpontjairól. 

A budapesti döntőre a selejtező fordulókból kategóriánként az első helyezett csapatok jutnak 
tovább.  

Az űrlapok kitöltési határideje: 10 munkanappal a verseny előtt  



 

BUDAPESTI PEDAGÓGUS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY 

A Pedagógus Elsősegélynyújtó verseny egyelőre kezdeményezés; a Budapesten felmerült igények 
vezettek a szervezéséhez, így nincs országos döntője.  

A verseny célja: 
Az oktatási intézménnyel munkaviszonyban álló személyek (pedagógusok, adminisztrációs 

munkatársak, stb.), illetve az iskolai védőnők elsősegélynyújtás területén meglévő elméleti tudásának, 
gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a résztvevők baleseti szituációkra való felkészítése. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy az oktatási intézmények dolgozói minél szélesebb körben legyenek tisztában a 
baleseti szituáció utáni protokollok alkalmazásában, rendelkezzenek a szükséges kompetenciákkal, hogy 
laikus szinten minél professzionálisabban elláthassák a sérülteket a szakellátás megérkezéséig.  

Kik nevezhetnek:   A versenyző csapatok taglétszáma 3 + 1 fő. 

A verseny csak pedagógus csapat kategóriában kerül megrendezésre. A csapat tagja bárki lehet, 
aki az oktatási intézménnyel munkaviszonyban áll (igazgató, pedagógus, recepciós, könyvelő, 
könyvtáros, kertész, stb.), illetve csapattag lehet az iskola védőnője is (maximum 1 fő).  

A csapat tagja nem lehet az, aki egészségügyi szakérettségivel rendelkezik, egészségügyi dolgozó, 
gyakorló orvos, képzett és gyakorló ápoló. 

A verseny szakmai anyaga: Hornyák István Ph.D. : Elsősegélynyújtás mindenkinek  
(A könyvet (1600 Ft) a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezeteitől, illetve a Magyar Vöröskereszt 

székházában (1051. Bp., Arany János utca 31.) lehet beszerezni. )  

A verseny elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati feladatokból, valamint Vöröskereszt ismereti 
totóból áll. Újraélesztési tevékenységek közül mind az elméleti ismeretek, mind a gyakorlatban való 
jártasság követelmény. 

A versenyen valamennyi csapatnak saját elsősegélynyújtó felszereléssel kell rendelkeznie.  

A verseny: 
A versenyről részletes tájékoztatást, igény esetén a felkészítés lehetőségeiről e-mailben, a 

nevezési lap visszaküldési határideje után kapnak. A verseny várható időpontját március közepétől 
április közepéig tervezzük. A verseny helyszíne a nevezett csapatok számának függvénye. 

A jelentkező űrlap kitöltési határideje: 10 munkanappal a verseny előtt  
 

 

 

 

 



 

CSECSEMŐGONDOZÁSI VERSENY 

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete idén is meghirdeti Csecsemőgondozási Versenyét. A 
verseny az eddigiekhez hasonlóan két fordulós lesz; a nevezett csapatok először egy-egy selejtezőn, 
majd a budapesti döntőben mérik össze tudásukat. Az országos versenyre kategóriánként az első 
helyezett jut tovább. 

A verseny célja: 
A gyermekek és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási - elméleti tudásának, gyakorlati 

ismereteinek fejlesztése, a résztvevők szülői szerepre való felkészítése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
családi életre való felkészítés keretében a felnövekvő nemzedék mindkét nembeli képviselői 
tájékozottak legyenek a csecsemőgondozásban. Tapasztalataink szerint ebben az életkorban még 
szívesen vesznek részt a fiatalok ilyen jellegű felkészítésen.  

Kik nevezhetnek:   A versenyző csapatok taglétszáma 3 + 1 fő. 

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre:  
1. Általános iskolai (gyermek) kategória:  

• A mindenkori iskolarendszernek megfelelő általános iskolai korosztály 4-8. 
évfolyamig 

2. Középiskolai (ifjúsági) kategória: 

• A mindenkori iskolarendszernek megfelelő középiskolai korosztály 9-13 évfolyamig 
(max. 20 éves korig) 

 

Kérnénk, hogy kategóriánként lehetőleg egy csapatot indítsanak. Amennyiben több diák is 
szívesen indulna, javasoljuk egy iskolai forduló lebonyolítását is.  

A verseny ajánlott felkészülési anyaga: 

1. Csecsemő-és kisdedgondozás, gyermeknevelés – Csecsemőgondozási tanfolyamok számára  
Szerkesztette Csordás Ágnes  
Magyar Vöröskereszt, 2014., 3. átdolgozott kiadás  

2. A témához kapcsolódó aktuális, napi hírek figyelése, információk összegyűjtése 

 

A budapesti fordulók (Területi Versenyek, Selejtezők): 
A budapesti fordulókról részletes tájékoztatást e-mailben a jelentkező űrlapok kitöltési határideje 

után kapnak. A területi versenyek várható időpontjait március elejétől április közepéig tervezzük. A 
verseny helyszíne a nevezett csapatok számának függvénye.  

A budapesti döntőre a területi (selejtező) fordulókról kategóriánként az első három helyezett jut 
tovább. 

A budapesti döntőből a kategóriánként első helyen végzett csapat jut tovább az országos 
fordulóba. 

Az űrlapok kitöltési határideje: 10 munkanappal a verseny előtt.  
 



 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI - ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI VERSENY 

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete idén is meghirdeti Környezetvédelmi - és 
Egészségnevelési Versenyét. A verseny kezdeményezés, így nincs országos döntője. Kétfordulós versenyt 
hirdetünk, az első forduló esszéírás. A második forduló a budapesti döntő; a továbbjutó csapatok itt 
mérik össze tudásukat. A nevező csapatok a nevezési határidő lejárta után e-mailben megkapják az első 
forduló anyagát. Az esszét határidőre visszaküldő iskolákat – a nevezett csapatok száma alapján – 
rangsoroljuk, és ennek alapján a döntőbe jutó csapatokat kiértesítjük.  

A verseny célja: 
A gyermekek és fiatalok – környezetvédelmi és egészségnevelési - elméleti tudásának, gyakorlati 

ismereteinek fejlesztése, a résztvevők környezettudatos életmódra való felkészítése. Fontosnak tartjuk, 
hogy a fiatalok találkozzanak a jellegzetes budapesti értékekkel és problémákkal. A verseny egyik 
elsődleges célja, hogy a fiatalok kutatómunkát végezzenek, ezzel segítve ismereteik bővítését, illetve az 
így megszerzett információk alapján az öntudatos életvezetést. Célunk, hogy a felkészüléssel a fiatalok a 
legtöbb témában alapvető ismeretekkel rendelkezzenek. Tapasztalataink szerint a verseny 
előmozdíthatja a fiatalok ez irányú jártasságának tudatosabb kialakulását. 

Kik nevezhetnek:   A versenyző csapatok taglétszáma 3 + 1 fő. 

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre:  
1. Általános iskolai (gyermek) kategória:  

• A mindenkori iskolarendszernek megfelelő általános iskolai korosztály 4-8. 
évfolyamig 

2. Középiskolai (ifjúsági) kategória: 

• A mindenkori iskolarendszernek megfelelő középiskolai korosztály 9-13 évfolyamig 
(max. 20 éves korig) 

 

Kérjük, hogy kategóriánként lehetőleg egy csapatot indítsanak. Amennyiben több diák is szívesen 
indulna, javasoljuk egy iskolai forduló lebonyolítását is. 

A verseny szakmai anyaga: 

Az esszéíráshoz: 

Az esszék elkészítése mindenekelőtt internetes és könyvtári kutatómunkát igényel; így kötelező 
irodalma nincs. 

A döntőre:  

A döntőn tesztjellegű, illetve játékos feladatokkal találkoznak a versenyzők, ahol ugyanúgy fontos 
lesz a kellő felkészültség, mint a logikai készség és a kreativitás. A „szakmai” állomásokon szakértő 
zsűritagtól, míg a „pihenő” állomásokon kortársképzett fiataloktól tudhatják meg a feladatot. A 
versenyen 10 állomás lesz és állomásonként más-más témához kapcsolódó feladványt kell megoldaniuk 
a csapattagoknak.  

A verseny a témák alapvető ismeretét követeli meg, egyik témakörben sem várunk mélyrehatóbb 
szakmai felkészülést. Mivel a versenyen az általános tájékozottságra helyezzük a hangsúlyt, egyik 



 

kategóriában sincs kizárólagos és egyetlen felkészülési irodalom. Az általunk javasolt irodalom a 
következő: 

Általános iskolai kategória versenyzői részére 
1. A forgalomban lévő aktuális tankönyvek biológia, környezetismeret, stb., (a témákhoz kapcsolódó) 
tantárgyakból. 
2. A témákhoz kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk összegyűjtése. 
3.Az alábbi weblapok:  www.voroskereszt.hu, www.voroskeresztbp.hu,  

Középiskolai kategória versenyzői részére 
1. A forgalomban lévő aktuális tankönyvek biológia, kémia, történelem, stb., (a témákhoz kapcsolódó) 
tantárgyakból   
2. A témához kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk összegyűjtése 
3.Az alábbi weblapok: www.voroskereszt.hu, www.voroskeresztbp.hu,  

A budapesti döntőn a csapatok az alábbi témákban kerülnek megmérettetésre. 

Biológia: Növényvilág 
 Állatvilág 
Egészségvédelem: Drog és szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás) 

 Nemi betegségek, AIDS 
 Szexualitás, fogamzásgátlás 
 Egészséges táplálkozás, fogápolás 
 Mozgás 

Környezetvédelem: - Szennyezések (levegő, víz, talaj) 
- Szemetelés, újrahasznosítás 
- Környezetvédelemi politika 

Társadalomismeret: - Családi szerepek, a család fontossága 
- Mozgáskorlátozottak  
- Társadalmi szolidaritás 

Budapest:  - Természeti kincsei 
    - Története 
    - Építészete, ismertebb épületei 
Vöröskereszt:  - Története 
    - Meghatározó dátumok, személyek 
    - Nemzetközi szerepe 
Magyar Vöröskereszt: - Története 
    - Tevékenységei  
 

A budapesti forduló (Esszé): 
Az első fordulóról részletes tájékoztatást e-mailben a jelentkező űrlap kitöltési határideje után 

kapnak.  

A döntő várható időpontja március vége, április közepe. 

A jelentkező űrlap kitöltési határideje: 10 munkanappal a verseny előtt  

http://www.voroskereszt.hu/
http://www.voroskeresztbp.hu/
http://www.voroskereszt.hu/
http://www.voroskeresztbp.hu/


 

  

 


