
 

49. Országos Elsősegélynyújtó Verseny 

A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás 

elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása és a 

humanitárius szemléletmód terjesztése. Céljaink megvalósítása érdekében ebben az évben 

negyvenkilencedik alkalommal hirdetjük meg felmenő rendszerű elsősegélynyújtó 

versenyünket.  

A Versenyt 5 fős iskolai vagy közösségi csapatok részére hirdetjük, három kategóriában:   

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  

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.  

A Verseny 3 fordulóból áll (területi forduló, megyei forduló, országos döntő). Kategóriánként 

az első helyezett csapatok jutnak tovább a következő fordulóba, illetve az országos döntőbe.  

A verseny szakmai anyaga valamennyi kategóriában:   

− Hornyák István: Elsősegélynyújtás Mindenkinek (2013, 2015, 2017, 2018, 2019)  

− Az ERC és a MRT Újraélesztési Ajánlása (2015)  

− IFRC International first aid and resuscitation guidelines (2016)  

Jelentkezés és további információ: http://www.mivkbp.hu/versenyek  

Felhívjuk a nevező csapatok és felkészítőik figyelmét, hogy az országos döntőbe bejutott 

csapatok felkészítése átnyúlik a 2020/2021-es tanév elejére. A döntőn való részvétel a területi 

nevezés alapján történik.  

A Versennyel kapcsolatos információk, feltételek és szabályok versenyszabályzatban kerültek 

rögzítésre, amely megtalálható a Magyar Vöröskereszt területi-megyei szervezeteinél, illetve 

a Magyar Vöröskereszt honlapjain: http://www.mivkbp.hu  

A versenysorozathoz sikeres felkészülést és eredményes részvételt kívánunk! 
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Budapesti Pedagógus Elsősegélynyújtó Verseny 

A Pedagógus Elsősegélynyújtó Verseny egy fővárosi kezdeményezés, a Budapesten felmerült 

igények vezettek a szervezéséhez, így nincs országos döntője.  

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. Célunk az adott 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.  

A versenyző csapatok taglétszáma 3 + 1 fő. 

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 verseny csak pedagógus csapat kategóriában kerül 

megrendezésre. 

A csapat tagja nem lehet az, aki egészségügyi szakérettségivel rendelkezik, egészségügyi 

dolgozó, gyakorló orvos, képzett és gyakorló ápoló. 

A verseny szakmai anyaga 

−  Hornyák István: Elsősegélynyújtás Mindenkinek (2013, 2015, 2017, 2018, 2019)  

− Az ERC és a MRT Újraélesztési Ajánlása (2015)  

− IFRC International first aid and resuscitation guidelines (2016)  

A versenyről, illetve igény esetén felkészülést támogató lehetőségekről, részletes 

tájékoztatást e-mailben, a nevezési lap visszaküldési határideje után kapnak. A verseny 

várható időpontja április közepe, május közepe ter. A verseny helyszíne a nevezett csapatok 

számának függvénye. 

A jelentkező űrlap kitöltési határideje és további részletes információt honlapunkon 

találnak: http://www.mivkbp.hu/versenyek 
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