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Preambulum: 

 

A Magyar Vöröskereszt munkatársai és társadalmi vezetői, a jelen szabályzat aktualizálásakor, 

a már évtizedek alatt kialakult gyakorlatot vették figyelembe, kiegészítve az elsősegélynyújtás 

és annak oktatása területén felhalmozott tapasztalatokkal, új szakmai és módszertani 

irányelvekkel. Elsődleges cél volt, hogy minden résztvevő számára átlátható szabályozással 

elősegítsék a versenysorozat sikerét. 

 

A verseny tisztaságának és eszmeiségének megőrzése érdekében a Magyar Vöröskereszt 

Országos Vezetősége az alábbi szabályzatot adja ki. 

 

1. A szabályzat hatálya 

 

1.1 A szabályzat előírásai a Magyar Vöröskereszt által szervezett felmenő rendszerű 50. 

Országos Elsősegélynyújtó Verseny (továbbiakban Verseny) egészére, annak valamennyi 

fordulójára és az országos döntőre egyaránt vonatkoznak. 

 

1.2 A nevezés leadásával, a csapat és kísérője elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek 

ismeri el a versenyszabályzatot. A Magyar Vöröskereszt a Verseny valamennyi fordulóján 

megjelenő felkészítő, sajtó képviselő, meghívott és vendég a versenyen való megjelenésével, 

magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat.  

 

2. A Verseny célja 

 

2.1 A Magyar Vöröskereszt a társadalmi elsősegélynyújtás területén betöltött vezető szerepéből 

adódóan, az elsősegélynyújtás népszerűsítése, oktatásának hatásossága, az emberi 

segítőkészség, a humanitárius eszmék terjesztése céljából, a vöröskeresztes elsősegélynyújtók 

elméleti tudásának és gyakorlati ismereteinek fejlesztése érdekében, minden évben megrendezi 

a felmenő rendszerű Versenyt. 

 

2.2 A versenysorozaton a csapatok az elsősegélynyújtás területén megszerzett elméleti és 

gyakorlati tudásukról adnak számot. Mivel a résztvevők számára a Verseny egyben lehetőség 

a megszerzett tudás elmélyítésére és a gyakorlásra, fontos, hogy valamennyi kategóriában minél 

több csapat nevezzen a Versenyre. 

 

3. A Verseny felépítése 

 

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

forduló) és országos döntőből áll. 
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3.2 Összevont versenyfordulók 

 

3.2.1 Összevont területi forduló: 

 

Tanintézményhez kötődő csapatok esetében a felmenő rendszer elvét követve azonos 

kategóriában csak egy csapat vehet részt a területi versenyen. Ugyanakkor lehetőség van az 

egyes fordulók (pl. az iskolai előválogatók és a területi forduló) összevont megrendezésére. 

Ilyen esetben az adott tanintézményből érkező legjobb csapat eredménye válik hivatalossá, a 

további csapatok automatikusan vendégcsapatként kerülnek értékelésre. 

 

3.2.1.1 A nevezett csapatok tanintézményekhez való kötődését a területi fordulót szervező 

vöröskereszt szervezet saját hatáskörben vizsgálhatja. Legalább 3 fő azonos tanintézményben 

tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező résztvevő esetében a tanintézményhez való 

kötődés automatikusan megállapítható. 

 

3.2.1.2 Összevont területi forduló rendezése esetén az érintett csapatokat előzetesen (lehetőség 

szerint nevezéskor) tájékoztatni kell a részvétel feltételeiről. Az összevont rendezésről, és annak 

a résztvevő csapatokat érintő esetleges többletköltségeinek átterheléséről a területileg illetékes 

vöröskereszt szervezet saját hatáskörben dönt. 

 

3.2.2 Összevont megyei forduló: 

 

Területhez kötődő csapatok esetében a felmenő rendszer elvét követve azonos kategóriában 

csak egy csapat vehet részt a megyei versenyen. Ugyanakkor amennyiben valamely területi 

forduló önálló megrendezésére nincs lehetőség, vagy szervezési okok miatt nem indokolt (pl. a 

megyei verseny az adott területi forduló szokásos helyszínén zajlik) egy területről több csapat 

is érkezhet a megyei fordulóra. Ilyen esetben az adott területről érkező legjobb csapat 

eredménye válik hivatalossá, a további csapatok automatikusan vendégcsapatként, illetve az 

adott területi szinten elkülönítve kerülnek értékelésre. 

 

Példa: 

Terület neve: Csapat neve: Pontszám: Megyei helyezés: Lovas területi helyezés: 

Békás Kékek 125 pont 1. - 

Lovas (1) Zöldek 122 pont 2. 1. 

Egres Sárgák 119 pont 3. - 

Lovas (2) Szürkék 118 pont versenyen kívül 2. 

Mókus Feketék 103 pont 4. - 

Teknős Fehérek 99 pont 5. - 

Lovas (3) Pirosak 85 pont versenyen kívül 3. 
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3.2.2.1 Összevont megyei forduló rendezése esetén az érintett csapatokat előzetesen (lehetőség 

szerint nevezéskor) tájékoztatni kell a részvétel feltételeiről. Az összevont megyei fordulón a 

területek által nevezett valamennyi csapat számára ugyanolyan részvételi feltételeket kell 

biztosítani, mint bármely más területi forduló megszervezésekor, beleértve a részvételhez 

kapcsolódó költségek elszámolását is. 

 

3.3 Az iskolai előválogató versenyek és a megyei forduló összevonása nem támogatott, arra 

csak különleges esetben kerülhet sor. Ilyen esetben a területileg illetékes megyei szervezetnek 

írásos indoklást kell beterjesztenie az Országos Igazgatóság illetékes munkatársa felé. 

 

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  

- nem hivatásos mentésügyi dolgozók,  

- nem hivatásos egészségügyi szakdolgozók, 

- nem rendelkeznek egészségügyi szakképesítéssel, 

- 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 



 

  versenyszabályzat 

5 

 

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

továbbküldésével jelentkezhetnek. A nevezési lapok továbbküldése a megnyert fordulót 

szervező vöröskereszt szervezetek illetékes munkatársainak feladata. 

 

4.5 A nevezési lapok továbbküldéséről az érintett csapatokat írásban kell értesíteni. A megyei 

forduló szervezőjének a nevezés beérkezéséről írásban kell visszaigazolást küldeni a nevezést 

továbbküldő területi szervezetek és a nevező csapatok felé. Az országos döntőre való 

jelentkezést a megyei szervezeteknek az alábbiak szerint kell eljuttatni az Országos 

Igazgatósághoz.  

 

Beküldési cím:  oev@voroskereszt.hu 

Beküldési határidő:  2022. június 3. (péntek) 

 

4.6 Az országos döntő szervezőjének a nevezés beérkezését követő 3 munkanapon belül írásban 

kell visszaigazolást küldeni a nevezést továbbküldő megyei szervezetek és a nevező csapatok 

felé. 

4.7 A csapat nevezését fogadó területi szervezet a nevezés leadását megelőzően köteles szóban 

és írásban (elektronikus úton) tájékoztatni a nevezni kívánó csapatot, és/vagy annak 

képviselőjét a versenyszabályzatban foglaltakról. 

 

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. 

 

4.11 A kijelölt 18 év feletti kísérő feladatát és felelősségét írásban kell rögzíteni 

(munkaszerződés, megbízás vagy önkéntes szerződés). 

 

4.12 A nyilatkozatok kezelése és nyilvántartása a területileg illetékes vöröskereszt területi, 

megyei szervezetei, az országos döntő esetén pedig a Magyar Vöröskereszt Országos 

Igazgatósága hatásköre. 

mailto:oev@voroskereszt.hu
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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. 

 

4.15 A szülői/gondviselői nyilatkozat a Versenyen kívül induló vendégcsapatok 18 évnél 

fiatalabb résztvevői esetében is kötelező. 

 

4.16 A nevezési feltételek meglétének ellenőrzéséért a nevezési lapot (csapattól vagy a csapat 

képviselőjétől) átvevő - a Verseny szervezését végző - vöröskeresztes (területi, megyei) 

munkatárs a felelős, aki a versenyszabályzatnak való megfelelőséget köteles ellenőrizni. 

 

4.17 A csapat vagy a résztvevők nevezési feltételek alóli eseti felmentése a Magyar 

Vöröskereszt főigazgatójának kizárólagos hatásköre. Abban az esetben ha a csapat versenyen 

való részvétele csak úgy biztosítható, hogy legfeljebb 1 fő csapat tag érintett az év kihagyás 

nevezési feltétel szempontjából, a felmentés eseti elbírálás nélkül is automatikus kiadható az 

adott verseny forduló szervezői által. A felmentés írásos indoklása ebben az esetben is 

szükséges. Az eseti elbírálási kérelmet az oev@voroskereszt.hu e-mail címre kell benyújtani. 

 

4.18 A területi forduló során első helyezést elért csapatot, a megyei fordulóra, a Magyar 

Vöröskereszt területi szervezete a kitöltött nevezési lap továbbküldésével nevezi. 

 

4.19 A Magyar Vöröskereszt valamennyi megyei szervezete jogosult (gyermek, ifjúsági, 

felnőtt) kategóriánként 1-1, a megyei forduló során első helyezést elért csapatot nevezni az 

országos döntőre. 

 

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. 

 

4.21 A területi illetve megyei fordulókra vonatkozó nevezési határidőket a megyei szervezetek 

határozzák meg. Az országos döntőre történő nevezés lezárása 2022. június 3. 

 

mailto:oev@voroskereszt.hu
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4.22 Az országos döntőn való részvételre csak a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei által 

nevezett és az Országos Igazgatóság által meghívott (versenyen kívül értékelt) csapatok 

jogosultak. 

 

4.23 Azok a versenyzők, akik adott évben a Verseny országos döntőjén 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. 

 

4.23.1 A 49. felmenő rendszerű Országos Elsősegélynynújtó Verseny döntőjén részvett 

versenyzők (2021 Békéscsaba) tekintetében az év kihagyásra vonatkozó szabályok nem 

érvényesek. 

 

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. 

 

5. Vendégcsapatok 

 

5.1 A területi és megyei fordulókon és az országos döntőn jelentkezés vagy meghívás alapján 

olyan érdeklődő csapat is részt vehet, amelynek egy vagy több tagja azonos kategóriában, az 

előző évben is részt vett a Versenyen. A vendégcsapatok versenyen kívül vehetnek részt a 

rendezvényeken, de értékelésük azonos szakmai módszerekkel történik, mint a nevezett 

csapatoké. Pontszámuk nem vehető figyelembe a helyezések megállapításakor. A 

vendégcsapatok részvételével járó költségek megtérítéséről, vagy átterheléséről a fordulót 

szervező területileg illetékes vöröskereszt szervezet saját hatáskörben dönt. 

 

5.2 Összevont fordulók szervezése esetén a nevezett- és a vendégcsapat státuszok az elért 

eredmények összesítését követően utólag is megállapíthatók. Az eredményhirdetéskor az egy 

tanintézményből vagy egy területről érkezett csapatok közül csak a legmagasabb pontszámot 

elért csapatot lehet értékelni. Az alacsonyabb pontszámot elért csapatok értékelésére 

elkülönítve kell sort keríteni. 

5.3 Összevont forduló szervezése esetén valamennyi csapatot tájékoztatni kell az összevont 

fordulóban az értékelésre vonatkozó különleges szabályokról. 
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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.  

 

7.2. Az országos döntőn a csapatok kizárólag a szervezők által biztosított versenyzői pólót 

kötelesek viselni. 

 

7.3 A Verseny fordulóin és az országos döntőn valamennyi csapatnak saját elsősegélynyújtó 

felszereléssel kell rendelkeznie. (3. sz. melléklet) 

 

7.4 A szervezők a Verseny során, a versenyfeladat leírásában rögzítve, valamennyi csapatra 

vonatkozóan korlátozhatják az engedélyezett felszerelés használatát és az ellátást végző 

csapattagok számát. 

 

7.5 A versenyfordulók állomásai a szabadban is kialakításra kerülhetnek, ezért a csapat 

öltözetét úgy kell megválasztani, hogy az megfeleljen az aktuális időjárásnak, nyújtson kellő 

védelmet, de viselőjét ne akadályozza a feladatok végrehajtásában. 

 

8. A verseny 

 

8.1 Versenyállomások 

 

8.1.1 A versenyfordulók és az országos döntő mindegyikén valamennyi kategóriában legalább 

négy gyakorlati, és egy elméleti elsősegélynyújtó állomást kell kialakítani. 
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8.1.2 A gyakorlati versenyfeladatok területi fordulónál lehetőség szerint, a megyei fordulóknál 

és az országos döntőn minden esetben a baleset-szimuláció módszerének alkalmazásával 

(képzett imitátorok közreműködésével) alakítandók ki. A baleset-szimuláció módszerével 

megvalósított gyakorlati kárhelyekhez minden esetben forgatókönyveket kell készíteni az 

imitátorok számára. A forgatókönyvek a versenydokumentáció részét képezik. (4. sz. melléklet) 

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, csecsemő és kisded -gondozás stb.), melyek értékelése kizárólag 

elkülönítetten, versenyen kívül 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. 

 

8.1.6 Külföldi vendégcsapatok esetén a tömeges gyakorlati állomások feladatainak megoldását 

nyelvi akadályok is nehezíthetik. Ilyen esetben a szervezők feladata lehetőség szerint a Verseny 

egész időtartama alatt, de legalább a tömeges gyakorlati állomáson a tolmács biztosítása. A 

tolmács a feladat megoldásában tevőlegesen nem vehet részt. 

 

8.1.7 Minden a csapatok együttműködését különösen érintő esetben (pl. összevont fordulók 

szervezésekor) ajánlott a csapatok beosztását sorsolással eldönteni, ügyelve a kategóriák 

arányosságára. 

 

8.1.8 Tömeges gyakorlati állomás kialakításakor legalább a vendégcsapatok beosztását 

kötelező kisorsolni. A sorsolás eredményéről legkésőbb a verseny megnyitójáig tájékoztatni 

kell a csapatokat. 

 

8.2 Versenyfeladatok 

 

8.2.1 A versenyfeladatok összeállításának és értékelésének alapja: 

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

2017 2018, 2019, 2020, 2021) 

8.2.2 Továbbá: 

Európai Resuscitatios Társaság (ERC): Resustitation (2021) 
https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-

Ba.pdf 
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International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: GFRC Guidelines 

(2020) 

https://www.globalfirstaidcentre.org/wp-

content/uploads/2021/02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf 

 

Magyar Újraélesztési Társaság (MRT): Az ERC irányelvei COVID19-betegek ellátásához 

(2020) 

https://www.reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/European_Resuscitation_Council_COVID

-19_Guidelines_HU.PDF 

 

8.2.3 A pontozólapok és a feladatleírások elkészítésekor biztosítani kell annak lehetőségét, 

hogy a tankönyvtől eltérő, de a korszerű protokolloknak megfelelő ellátást is azonos 

pontszámmal lehessen értékelni. 

 

8.2.4 A komplex újraélesztés elméleti ismeretei és gyakorlatában való jártasság minden 

kategóriában követelmény. 

 

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

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

 

8.2.6. Az összeállított versenyfeladatok és azok értékelésének jóváhagyása a területi-, megyei 

fordulók esetén az illetékes versenybíróság elnökségének tagjai, az országos forduló esetén a 

Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének Elsősegélynyújtó Munkabizottsága hatásköre. 

 

9. Versenybíróság 

 

A Verseny felügyeletére területi-, megyei és országos versenybíróságot kell működtetni. A 

versenybíróság a versenybíróság elnökségéből (3 fő) és a versenybírókból (gyakorlati 

kárhelyenként minimum 2 fő) áll. A kárhelyen együttműködő versenybírók döntéseiket 

egyszerű többség alapján hozzák meg. 

 

9.1 Versenybírók 

 

9.1.1 Versenybíró az lehet, aki szakirányú egészségügyi végzettséggel rendelkezik, valamint 

akit a területileg illetékes megyei igazgató és megyei szakmai megbízott együttesen javasol. 

 

9.1.2 A Versenybíró feladata a gyakorlati kárhelyen a versenyző csapatok feladatmegoldását 

pontozni a szakmai és a szervezők által előkészített értékelési szempontok alapján.  

 

https://www.globalfirstaidcentre.org/wp-content/uploads/2021/02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf
https://www.globalfirstaidcentre.org/wp-content/uploads/2021/02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf
https://www.reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/European_Resuscitation_Council_COVID-19_Guidelines_HU.PDF
https://www.reanimatio.hu/themes/reanimatio/img/European_Resuscitation_Council_COVID-19_Guidelines_HU.PDF
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9.1.3 Az adott fordulóra vagy az országos döntőre a csapatokat felkészítő vagy a felkészítésben 

aktív szerepet vállaló személy nem delegálható versenybírónak. Az országos döntőn a 

versenybírók feladatainak megjelölése során törekedni kell az összeférhetetlenség elvére2.  

 

9.1.4 Az országos döntőre minden megye részéről minimum 2 fő versenybírót ajánlott 

delegálni, emellett szükséges tartalék bírókat is megjelölni. 

 

9.1.5 Az országos döntőn csak olyan versenybíró pontozhat, aki részt vett a szervezők által 

rendezett felkészítő alkalmak mindegyikén. 

 

9.2 A versenybíróság elnöksége 

 

9.2.1 A versenybíróság elnöksége 3 rendes tagból áll. A versenybíróság elnökségébe emellett 

tiszteletbeli tagok felkérése is lehetséges. A tiszteletbeli tagok a versenybíróság elnökségének 

munkájában véleményezési joggal vesznek részt, szavazati joguk nincs. 

 

 területi forduló: 

o a versenybírók köréből kerülnek ki a szervezők felkérése alapján 

 

 megyei forduló: 

o az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója/megyei vezető mentőtisztje (vagy 

képviselője) 

o a Magyar Vöröskereszt megyei elnöke (vagy képviselője) 

o valamint a versenybírók egyike a szervezők felkérése alapján 

 

 országos döntő: 

Javasolt rendes elnökségi tagok: 

o az Elsősegélynyújtási Munkabizottság elnöke 

o az Elsősegélynyújtási Munkabizottság tagja 

o az országos döntő szakmai vezetője 

o az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (vagy képviselője) 

o az Országos Mentőszolgálat illetékes regionális igazgatója (vagy képviselője) 

 

Javasolt tiszteletbeli elnökségi tagok: 

o a Magyar Vöröskereszt elnöke (vagy képviselője) 

o a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke (vagy képviselője) 

o a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei szervezetének elnöke (vagy képviselője) 

o a felkészítők köréből delegált pedagógus, védőnő vagy önkéntes 

 

                                        

2 Adott állomáshelyen, azonos kategóriában egy megyéből érkezett versenybírók nem láthatnak el feladatot. 
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9.2.2 A területi és megyei fordulókon a versenybíróság elnökségét és annak vezetőjét a 

szervezők kérik fel.  Az országos döntőn a versenybíróság elnöksége rendes és tiszteletbeli 

tagjainak delegálása vagy felkérése a Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtási Munkabizottság 

javaslata alapján a Magyar Vöröskereszt elnökének vagy főigazgatójának a hatásköre. 

 

9.2.3 A versenybíróság elnökségének feladata – valamennyi fordulóban – a versenybírók 

beosztása, munkájuk koordinálása és felügyelete: 

 

 véleményezik, illetve módosítják a szervezők által előkészített versenyfeladatokat 

 javaslatot tesznek a feladatok pontozására 

 szakmai szempontok alapján felülvizsgálják a versenybírók és a szervezők tevékenységét 

 döntenek az óvásokról és az esetleges kizárásról 

 döntenek a Verseny esetleges megszakításáról (5. sz. melléklet) 

 értékelik a Verseny eredményeit és tájékoztatják a résztvevőket döntéseikről 

 személyükben képviselik a Versenyt és a Magyar Vöröskeresztet a résztvevők, a partnerek 

és a sajtó felé 

 

9.2.4 A versenybíróság elnöksége döntéseit határozatban rögzíti. A határozatot írásban kell 

rögzíteni az indoklással együtt. A határozattal kapcsolatban fellebbezési lehetőség nincs. A 

határozat a versenydokumentáció részét képezi. (6. sz. melléklet) 

 

9.2.5 Az elnökségi tagok feladatainak megszervezése, az egyes elnökségi tagokkal való 

egyeztetés a versenybíróság elnökének hatásköre. 

 

9.3 Állomásvezetők 

 

9.3.1 Az állomásvezetők az állomások operatív működéséért felelnek, valamint felügyelik a 

Verseny etikai tisztaságát. Az állomásvezetők felkérése a területi és a megyei fordulókon a 

területileg illetékes vöröskereszt szervezet saját hatáskörébe tartozik. Az országos döntőn a 

megyei szervezetek által delegált állomásvezetők teljesítenek szolgálatot. Feladatuk a csapatok 

számára a nyugodt körülmények biztosítása, a látogatókkal való kommunikáció koordinálása, 

és szakmai értékelés feltételeinek kialakítása, fönntartása és helyreállítása. 

 

9.3.2 A gyakorlati elsősegélynyújtó állomásokon az állomásvezetők kötelesek a 

versenybírókkal együttműködve tevékenykedni. Az elméleti elsősegélynyújtó állomáson csak 

szükség szerint, az úgynevezett „pihenőállomásokon” pedig minden esetben önállóan látják el 

a feladatukat. 
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10. Értékelés 

 

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

elsősegélynyújtó állomásokon szerzett összes pontszám alapján kell megállapítani. 

 

10.2 A Versenyen értékelni kell a biztonságos környezet kialakítását, az ellátás szakmaiságát 

(elsősegélynyújtás technikája), a lelki támogatást, a csapatmunkát és a segélyhívást. Az 

értékelés során törekedni kell az átláthatóság és a kiszámíthatóság szempontjaira. Az értékelési 

szempontrendszer kialakításáról vagy változtatásáról lehetőség szerint előzetesen tájékoztatni 

kell a csapatokat. 

 

10.3 A versenybírók az előre elkészített szempontrendszer alapján, pontozólapon értékelik a 

csapattagok, illetve a csapatok tevékenységét. Több lehetséges, a beteg/sérült javát szolgáló 

szakmailag elfogadható megoldás esetén valamennyit el kell fogadni. A tankönyvben és a 

kiegészítő szakmai ajánlásokban szereplő alternatív ellátási formákat azonos pontszámmal kell 

értékelni. Vitás esetben az illetékes versenybíróság elnökségének segítségét kell kérni, melynek 

döntése kötelező érvényű. 

 

10.4 A csapatok állomásokon szerzett pontszámát dokumentálják, és az ott történő megjelenést, 

tevékenységet és az esetleges óvás bejelentését a szervezők igény szerint menetlevélen 

feltüntetik. A menetlevélen feltüntetett pontszámot, azokat a versenybíróság elnöksége szakmai 

döntés alapján (pl. óvást helybenhagyó határozathozatal esetén), vagy egyértelmű adatfölviteli 

hiba megállapításakor utólag is módosíthatja. 
 

10.5 A Verseny megkezdése előtt a versenybíróság részletes eligazításon egyezteti az értékelési 

szempontokat a szervezők felelős képviselőinek jelenlétében. A versenybírósági eligazítást a 

versenybíróság elnökségének saját hatáskörben kijelölt tagja vezeti le. Az eligazításon 

fölmerülő szakmai kérdések tekintetében a versenybíróság elnökségének előzetes állásfoglalása 

a versenybíróság tagjai számára kötelező. 

 

10.5.1 A versenybírói eligazítás javasolt témái: 

 

 a verseny céljának ismertetése 

 általános kommunikációs és pedagógiai irányelvek 

 az elméleti- és a gyakorlati feladatok részletes értékelése 

 pontozó lapok és a versenydokumentáció szabályos kitöltése 

 szóbeli értékelés, óvás és egyéb helyszíni esetkezelés irányelvei  

 a szervezőkkel és a versenybíróság elnökségével való kapcsolattartás módja 
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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.  

 

10.7 A felmenő rendszer elvét követve az országos döntő kivételével többes első helyezést vagy 

annak tartalmilag megfelelő (a továbbjutást befolyásoló) egyéb minősítést nem lehet kihirdetni.  

 

10.7.1 A továbbjutást nem befolyásoló minősítés vagy az országos döntőn kihirdethető 

minősítés szintjeiről lehetőleg az adott versenyfordulóra történő nevezésig, de legkésőbb a 

verseny kezdetéig tájékoztatni kell a csapatokat. A minősítési rendszert a szervezők javaslata 

alapján a versenybíróság elnöksége hagyja jóvá. 

 

10.8 Az elsősegélynyújtó állomásokon a kapott pontszám ismertetésekor a csapatokat 

tájékoztatni kell a jó megoldására adható legmagasabb pontszámról is.  

 

10.9 A tömeges gyakorlati elsősegélynyújtó állomáson a csapatok teljesítményét közösen 

értékelik a versenybírók, azaz minden csapat azonos pontszámot kap. A csapatonként kapott 

pontok kiszámításának meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy az ilyen típusú 

versenyállomáson megszerezhető, vagy elveszíthető pontok ne legyenek aránytalanul nagyok. 

Javasolt az állomáson szerezhető összesített pontszámot a feladatot ellátó csapatok számával 

elosztani. Az elosztást a területi és megyei fordulókon lehetőség szerint, az országos döntőn 

viszont minden esetben a versenyiroda végezi. Az elosztást a matematika kerekítés 

szabályainak betartartásával kell elvégezni. A pontszámítás módjáról az értékelés során 

tájékoztatni kell a csapatokat. 

10.9.1 A tömeges gyakorlati állomást minden esetben úgy kell kialakítani, hogy azon akár egy, 

akár több csapat is értékelhető legyen. A feladatot és az imitátorok létszámát minden esetben a 

feladatot megoldó csapatok számához kell igazítani. 

 

10.9.2. Amennyiben az együtt mozgó csapatok között versenyző és vendég csapat is található, 

a tömeges gyakorlati állomáson megjelenő vendégcsapatok csak a versenyző csapatok előzetes 

beleegyezésével vehetnek részt a feladat megoldásában. (7. sz. melléklet) 

 

10.10 Az értékelés során figyelembe kell venni a csapatok közötti kommunikáció és az ellátás 

megszervezésének szempontjait is. 

 

11. Óvás 

 

11.1 A Versenyen résztvevő valamennyi csapatnak (beleértve a vendégcsapatokat is) joga van 

az elsősegélynyújtó versenyállomások helyszíni értékelését követően vitatni vagy elutasítani az 

értékelés indoklását. Ilyen esetben a csapat óvást terjeszthet elő. Óvni az adott ellátás pontozása, 

annak indoklása, vagy egyéb olyan a résztvevőktől független szervezési körülmény miatt lehet, 

amely a versenyeredmény szempontjából hátrányosan érintheti a csapatot. 
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11.2 Óvást (a tömeges gyakorlati állomások kivételével) kizárólag a csapatkapitány terjeszthet 

elő. A tömeges gyakorlati állomáson az egyéni értékelésre tekintettel bármely csapat bármely 

tagja kérhet óvást.  

 

11.3 Ha az óvás következtében módosul az adott állomáson megszerezhető pontszám, akkor 

azt valamennyi csapatnál azonos mértékben kell érvényesíteni. 

 

11.4 Az óvás formai előírásai: 

 

 az érintett állomáson kell előterjeszteni 

 közvetlenül az értékelést követően kell jelezni 

 írásban (a pontozó lapon minden esetben ha van menetlevél az adott versenyfordulóban, 

akkor a menetlevél megjegyzés rovatában is) kell rögzíteni  

 az állomásvezetőt és a versenybírót egyidejűleg tájékoztatni kell 

 az állomás elhagyását követően óvás nem terjeszthető elő 

 

11.5 Az óvásról szóló döntést az értékelésre rendelkezésre álló időkereten belül kell a 

csapatoknak meghozniuk. Az óvás tartalmi vagy formai megvitatása nem az érintett 

versenybírók feladata. Az óvás előterjesztése időben nem hátráltathatja vagy akadályozhatja a 

csapatok mozgását az állomások között. 

 

11.6 Az illetékes állomásvezető a lehető leghamarabb köteles jelezni a versenybíróság 

elnöksége felé az óvást és annak tartalmát. A versenybíróság elnöksége az óvást köteles 

körültekintően, valamennyi érintett álláspontját, valamint a pontozólapon leírtakat megismerve, 

esetleg más személy(ek) bevonásával kivizsgálni.  

 

11.7 A tankönyvben és a kiegészítő szakmai ajánlásokban szereplő alternatív ellátási formákat 

azonosan kell értékelni. Az ellátási alternatívákra vonatkozó óvások esetén a versenybíróság a 

csapat által választott ellátási formát veszi alapul az értékelés felülvizsgálata során. 

 

11.8 A tankönyvben és a kiegészítő szakmai ajánlásokban nem szereplő alternatív ellátási 

formák értékelése az értékelést végző versenybíró hatáskörébe tartozik. Ha a vizsgálat során 

beigazolódik, hogy az ellátási forma nem szerepel a tankönyvben vagy a kiegészítő szakmai 

ajánlásokban, akkor a versenybíróság elnöksége a szakmai elvek figyelembevételével saját 

hatáskörben dönt az óvásról.  

 

11.9 Az óvásokról a versenybíróság elnöksége dönt, melyet köteles megindokolni. A vizsgálat 

összegzését, a döntést és annak indoklását jegyzőkönyvben szükséges dokumentálni. A 

jegyzőkönyv alapján megszövegezett határozatot a versenybíróság elnöke hitelesíti. 
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11.10 Az óvást és az óvással kapcsolatban a versenybíróság elnöksége által hozott határozatot 

az indoklással együtt (lehetőleg az eredményhirdetést megelőző általános értékelésben) a 

csapatokkal ismertetni kell. A versenybíróság elnökségének döntése végleges, fellebbezésre 

nincs lehetőség. 

 

12. Kizárás 

 

12.1 Az illetékes versenybíróság elnöksége a Versenyből (elért pontjainak megsemmisítésével 

egyidejűleg) kizárhatja azt a csapatot, amely a nevezésre, a csapatra, a segítség igénybevételére 

vonatkozó szabályokat megszegi, vagy viselkedése, kommunikációja a sérültre, vagy a 

környezetre nézve etikátlan. 

 

12.2 A kizárásra vonatkozó bejelentést a versenyszabályzatban foglaltak megsértésének 

észlelését követően írásban kell rögzíteni. A versenybíróság elnöksége a bejelentést köteles 

körültekintően, valamennyi érintett álláspontját megismerve, esetleg más személy(ek) 

bevonásával kivizsgálni. A vizsgálati eljárás alatt és a döntés meghozatalakor a versenybíróság 

elnöksége a verseny és a Magyar Vöröskereszt jó hírnevének megőrzésére különös gondot 

fordít. 

 

12.3 A kizárásokról a versenybíróság elnöksége dönt, melyet köteles megindokolni. A vizsgálat 

összegzését, a döntést és annak indoklását jegyzőkönyvben szükséges dokumentálni. A 

jegyzőkönyv alapján megszövegezett határozatot a versenybíróság elnöke hitelesíti. 

 

13. Kísérők, nézők, vendégek 

 

13.1 A Verseny területén tartózkodók kötelesek a rendezőség utasításait betartani. A Verseny 

időtartama alatt a Verseny területén csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, és a 

csapatokkal (versenyzőkkel) nem tarthatnak olyan kapcsolatot, mely a Verseny eredményét 

befolyásolhatja. A fent leírtakra utaló magatartás a csapat kizárását vonhatja maga után. 

 

14. Sajtó 

 

14.1 A sajtó képviselői az állomások területére a versenybíróság elnöksége és a szervezők 

előzetes engedélyével léphetnek be. Az állomáson belül az állomásvezető vagy a vezető 

versenybíró által kijelölt helyen tartózkodhatnak ügyelve arra, hogy a csapatok tevékenységét 

a jelenlétükkel ne zavarják. A sajtó képviselői a Verseny területén kötelesek betartani a 

versenybíróság, és a szervezők utasításait. 
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15. Záró rendelkezések 

 

15.1 A versenyfeladatok összeállításában és azok közvetlen megvalósításában közreműködő 

személyekkel (imitátorokkal, vöröskeresztes munkatársakkal, szakértőkkel stb.) titoktartási 

nyilatkozatot kell kitöltetni. (8. sz. melléklet) 

 

15.2 A titoktartási nyilatkozat megszegését, vagy annak alapos gyanúját írásban kell jelezni a 

Versenyt szervező területileg illetékes vöröskereszt szervezet képviselője, az illetékes 

versenybíróság elnöksége vagy ezek ellenőrző szervezetei felé. A bejelentést minden esetben 

ki kell vizsgálni. A vizsgálat eredményéről írásban kell tájékoztatni a bejelentéstevőt. Ha a 

titoktartási nyilatkozat megszegése megállapítható, a vizsgálatot lefolytató testület saját 

hatáskörben dönt a további jogi eljárás megindításáról. 

 

15.3 A versenyszabályzatban nem rendezett kérdésekben a felmenő rendszerű Verseny egészét 

illetően a versenyfordulók és az országos döntő illetékes szervezői és a versenybíróságok 

elnökségei jogosultak döntést hozni a Magyar Vöröskereszt alapszabályában foglaltakat és a 

jelen szabályzat alapelveit figyelembe véve. A szervezők és a versenybíróság döntését a 

versenyfordulóban érintett valamennyi féllel ismertetni kell. 

 

Mellékletek 

 

1. nevezési lap (formadokumentum) 

2. szülői/gondviselői nyilatkozat (formadokumentum) 

3. ajánlott és tiltott felszerelések listája (tájékoztató) 

4. imitáció forgatókönyv (formadokumentum) 

5. a verseny megszakításának irányelvei (tájékoztató) 

6.  versenybíróság elnökségi határozat (formadokumentum) 

7. nyilatkozat vendégcsapatok tömegeskárhelyen való résztvételéről 

8. titoktartási nyilatkozat (formadokumentum) 


