
 

Általános információk 

Köszönjük, hogy érdeklődik a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által 

meghirdetett versenyek iránt. 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 átadására. 

A jelentkezés idén is online, egy digitálisan kitöltött űrlapon történik. A papíralapú nevezési 

lapot csak a versenyre, pecsételve, aláírva kell elhozni, ez azonban kiemelten fontos, mert 

meglétének hiányában a csapat nem versenyezhet. Fontos megemlíteni, hogy a 

versenyeinken csak a nevezett csapattagok indulhatnak, illetve amennyiben valamelyik fiatal 

nem tud megjelenni a versenyen úgy a tartalékként nevezett tanuló.  

Kiemelten kérjük, hogy az olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen követnek. 

Számunkra azért fontos ez az elérhetőség (is), mert a későbbiekben szeretnénk rendszeresen 

tájékoztatni Önöket programjainkról, ingyenes képzéseinkről, illetve a következő év 

versenyfelhívásait is elsősorban ezen a csatornán fogjuk továbbítani. 

Amennyiben bármelyik versenyt megelőzően hirdetnek iskolai fordulót, kérjük 

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 területileg illetékes ifjúsági 

munkatársakhoz. Örömmel állunk rendelkezésükre kérdéseik, kéréseik esetén. A területi 

fordulók előtt, az illetékes ifjúsági szervező fogja Önöket tájékoztatni a központi felkészítés, 

illetve a Területi Forduló időpontjáról, helyszínéről.  

További sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk. 

 

 



 

Kivonat a versenyszabályzatból 

3.  A Verseny felépítése 

3.1  A versenysorozat területi fordulókból, megyei/fővárosi fordulókból (továbbiakban 

megyei forduló) és országos döntőből áll. 

4.  Nevezés 

4.1  A Verseny a társadalmi elsősegélynyújtás fejlődését hivatott szolgálni, ezért annak 

szakmai és módszertani koncepciója kifejezetten a laikus elsősegélynyújtók számára lett 

kialakítva. A versenysorozaton való részvétel önkéntes, feltétele az érvényes nevezés. A 

nevezés akkor érvényes, ha a csapat valamennyi tagja (a területi forduló időpontjában) 

megfelel a versenyszabályzatban foglaltaknak. 

4.2  A Versenyre 3 kategóriában lehet nevezni: 

− Gyermek kategória: 

köznevelési intézményben 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők 

− Ifjúsági kategória: 

köznevelési intézményben 9-13. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkezők 

− Felnőtt kategória: 

olyan 18 év feletti személyek1, akik 

a. nem hivatásos mentésügyi dolgozók, 

b. nem hivatásos egészségügyi szakdolgozók, 

c. nem rendelkeznek egészségügyi szakképesítéssel, 

d. még nem fejezték be felsőfokú egészségügyi képzésük második évét. 

4.3  A Verseny területi fordulójára a csapatok a mellékletben szereplő nevezési lap 

kitöltésével önállóan nevezhetnek a területi versenyfordulót meghirdető vöröskereszt 

szervezetnél. A területi és a megyei fordulók nevezési határidejét a területileg illetékes 

vöröskereszt szervezetek saját hatáskörben határozzák meg. (1. sz. melléklet) 

                                                 
1 a területi fordulóra történő nevezéskor 18. életévüket betöltött személyek 



 

4.4  A következő fordulóba, illetve az országos döntőbe továbbjutó csapatok a nevezési 

lapok tovább küldésével jelentkezhetnek. A nevezési lapok tovább küldése a megnyert 

fordulót szervező vöröskereszt szervezetek illetékes munkatársainak feladata 

4.8  A 18 év feletti versenyzők és egyéb résztvevők a Verseny rendezvényein saját 

felelősségükre vesznek részt. A Versenyen a 18 év alatti versenyzők felnőtt kísérő nélkül 

nem vehetnek részt. 

4.9  Gyermek és ifjúsági kategórián belül tanintézményekhez kötődő csapatok esetében a 

kísérő személyéről és a szülői/gondviselői nyilatkozat aláírásáról és bemutatásáról a csapatot 

delegáló tanintézmény, vagy a területileg illetékes vöröskereszt szervezet gondoskodik. (2. sz. 

melléklet) 

4.10  A tanintézményhez nem kötődő csapatok esetében a területileg illetékes vöröskereszt 

szervezet saját hatáskörben kéri a Versenyen részt vevő 18 év alatti gyermekek szüleinek vagy 

gondviselőinek írásos nyilatkozatát, amelyben hozzájárulnak gyermekük részvételéhez a 

Verseny egyes fordulóin, valamint gondoskodik a kísérő személyéről. 

4.13  A szülői/gondviselői nyilatkozatban a mellékelt mintadokumentumban szereplő 

tartalmi elemeket kötelezően rögzíteni kell. Nyilatkozat nélkül 18 év alatti versenyzők nem 

vehetnek részt a versenysorozat fordulóin. A nyilatkozatot minden fordulóra érvényesíteni 

kell. 

4.14  A Versenyhez tartozó rendezvényeken (megnyitó, verseny, záróünnepség és utazás, 

pihenőidő alatt bekövetkező események stb.) a Verseny fordulóinak szervezői – a Magyar 

Vöröskereszt által nem befolyásolható események során - a gyermekeket ért károk és 

balesetek tekintetében nem vállal felelősséget 

4.20  Ha a versenyfordulón első helyezést elért csapat valamely oknál fogva nem tud indulni 

a következő fordulón, akkor a helyezésben utána következő csapatot lehet nevezni. A nevezés 

ilyen módú megváltoztatását dokumentálni kell az érintett csapatok képviselőinek írásos 

beleegyezésével. 

4.23  Azok a versenyzők, akik adott évben a Versenyen részt vettek, azonos kategóriában 

csak egy év kihagyás után versenyezhetnek újra. Emellett lehetőségük van évhalasztás 

nélkül váltott kategóriában versenyezni, vagy versenyen kívül megmérettetni tudásukat. A 



 

Verseny szervezői és a versenybíróság elnöksége a nevezési lap leadásától a versenyfordulók, 

avagy a döntő eredményhirdetéséig bármikor jogosult a csapatokra és csapattagokra 

vonatkozó év-kihagyási kötelezettség ellenőrzésére, és a szabálytalan nevezés miatt a csapat 

nevezésének visszavonására és a csapat kizárására. 

4.24  Az országos döntő időpontja független a tanévtől, ezért a csapatok nevezésekor 

figyelembe kell venni, hogy a csapatok minden esetben a területi nevezéskor megállapított 

kategóriában és a nevezéskor megadott tanintézmény képviseletében vehetnek részt az 

országos döntőn akkor is, ha az új tanévben a csapat tagjainak egy része, vagy mindegyike 

kategóriát váltana, vagy megszűnt a jogviszonya az őt felkészítő intézménnyel. 

6.  A csapat 

6.1  A csapat legfeljebb 5 főből állhat, melyből 1 fő a csapatkapitány. A csapatkapitány 

többlet feladata (az elsősegélynyújtók biztonságát is szem előtt tartva) az ellátás irányítása és 

a csapattagok tevékenységének szervezése. 

6.2  A csapat összetételén, valamint a csapatkapitány személyén (a nevezés leadását 

követően) legkésőbb a verseny megkezdésekor lehet változtatni, az illetékes verseny 

szervezőjének egyidejű értesítésével. A csapat összetételét érintő változtatást írásban kell 

megindokolni. Az indoklás elfogadása a nevezését fogadó területileg illetékes vöröskereszt 

szervezet mérlegelési hatáskörébe tartozik. 

7.  Felszerelések és segédeszközök 

7.1  A csapatok a Verseny fordulóin viselhetnek minden olyan (akár azonosításra is 

alkalmas) emblémát, feliratot, mely nem sérti a vöröskeresztes alapelveket és a Magyar 

Vöröskereszt eszmeiségét. Az országos döntőn a csapatok a szervezők által biztosított 

versenyzői pólót kötelesek viselni. 

7.2  A Verseny fordulóin és az országos döntőn valamennyi csapatnak saját 

elsősegélynyújtó felszereléssel kell rendelkeznie. (3. sz. melléklet) 

  



 

8.1  Versenyállomások 

8.1.1  A versenyfordulók és az országos döntő mindegyikén valamennyi kategóriában 

legalább négy gyakorlati, és legfeljebb egy elméleti elsősegélynyújtó állomást kell kialakítani. 

8.1.3  A Verseny valamennyi fordulóján kötelező legalább egy vöröskeresztes ismereteket 

tartalmazó pihenő állomást szervezni, melynek értékelése kizárólag elkülönítetten történhet. 

8.1.4  A Versenyen az elsősegélynyújtó és vöröskeresztes állomások mellett további 

témakörökben is szervezhető pihenő állomás (közlekedésbiztonság, sport-játék, 

szexedukáció, egészségnevelés stb.), melyek értékelése kizárólag elkülönítetten történhet. 

8.1.5  Lehetőség van a gyakorlati elsősegélynyújtó állomások között tömeges gyakorlati 

állomások kialakítására. A tömeges gyakorlati állomásokon a versenyállomásokon együtt 

mozgó csapatok közösen látják el a feladatot. Az állomások kialakítása során ügyelni kell arra, 

hogy a feladatot az eltérő kategóriában induló és eltérő felkészültségű résztvevők közösen 

meg tudják oldani. 

8.2  Versenyfeladatok 

8.2.1  A versenyfeladatok összeállításának és értékelésének alapja: 

HORNYÁK István: Elsősegélynyújtás mindenkinek, Magyar Vöröskereszt (2013, 2015, 2017 

2018, 2019) 

8.2.2  Továbbá: 

Az Európai Resuscitatios Társaság (ERC) és a Magyar Resuscitatios Társaság (MRT): 

Újraélesztési Ajánlása (2015.) 12-21.o., 49-50.o., 67-75.o., 94-98.o. 

http://reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14

_v5 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: International first aid and 

resuscitation guidelines (2016) 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf 

8.2.4  A komplex újraélesztés elméleti ismeretei és gyakorlatában való jártasság minden 

kategóriában követelmény. 

http://reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5
http://reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5
http://reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5
http://reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf


 

8.2.5  A Verseny során, a csapattagok kizárólag a saját tudásukra támaszkodhatnak, külső 

segítséget nem vehetnek igénybe. Külső segítség igénybevétele kizárást von maga után. 

10. Értékelés 

10.1  A csapatok kategóriánként külön kerülnek értékelésre. A helyezést kategóriánként, az 

elsősegélynyújtó állomásokon szerzett összes pontszám alapján kell megállapítani. 

10.6  A versenybíróság elnöksége a Verseny megkezdése előtt, a gyakorlati elsősegélynyújtó 

állomások nehézségi szintjét a feladatmegoldáshoz szükséges szakmai kihívást figyelembe 

véve rangsorolja. Pontegyenlőség esetén a rangsorolt állomásokon elért eredményt kell 

figyelembe venni. Abszolút pont egyenlőség esetén osztott helyezés kiosztható. 

 


