Általános Ismertető

Elsősegélynyújtás oktatás, vizsgáztatás.

A Magyar Vöröskereszt törvényében foglalt feladata a társadalmi elsősegélynyújtás
népszerűsítése, amelyet már évtizedek óta megszakítás nélkül végez.

Az elsősegélynyújtás hajlandóság Magyarországon meglehetősen alacsony, melynek csak
részben oka a társadalmi szolidaritás gyengesége. A Magyar Vöröskereszt célja, hogy az
ismeretek hiánya ne akadályozza a segítségnyújtást. A tanfolyamot úgy szervezzük, hogy a
gyakorlat kerüljön előtérbe, azért hogy amíg a mentő meg nem érkezik, a képzett
elsősegélynyújtó meg tudja tenni az első lépéseket az élet megmentéséért.

1. Elsősegélynyújtás

Az elsősegélynyújtás színterei:
- Általános iskolában, középiskolában és főiskolán szervezett ingyenes tanfolyamok.
- Közúti járművezetői engedély megszerzéséhez előírt vizsga.
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A közúti járművezetői engedélyhez szükséges – közúti elsősegélynyújtás ismereteket igazoló –
vizsgaigazolást az kaphat, aki az elsősegélynyújtásból előírt ismereteit – a Magyar
Vöröskereszt által kiállított – vizsgaigazolással igazolja.

A Magyar Vöröskereszt egységes szabályozás szerint végzi az elsősegélynyújtás vizsgáztatást
az egész ország területén.

A vizsgára történő bejelentkezés személyesen vagy telefonon történik az alábbi
elérhetőségen:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

Telefonszám: 42/310-320

Kedves Járművezető Jelöltek és Elsősegélynyújtó Vizsgára Készülők!

A Magyar Vöröskereszt által szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgákhoz az alábbi
nyomtatványok nyújtanak segítséget.

Jogi szabályozás:

a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet Közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei
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megszerzésének igazolása

A rendelet itt tölthető le.

Jelentkezési lap a közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtó vizsgájára. Nyomtatvány
letöltése

FONTOS! 18. életévét még be nem töltött személy esetén a vizsgára jelentkezése csak a
törvényes képviselő (szülő) hozzájárulásával történhet.

Hozzájáruló nyilatkozat 18 év alatti életkorú vizsgázó esetén Nyomtatvány letöltése

A vizsgához kapcsolódó tájékoztató itt tölthető le.

A vizsga minden résztvevője köteles betartani a Tűz-, baleset- és vagyonvédelmi
tájékoztató rendelkezéseit, mely itt tekinthető meg!

Ügyfélfogadás:
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Hétfőtől – csütörtökig: 8,00 – 16,30

Pénteken: 8,00 – 14,00 óráig.

A vizsgák a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének regisztrált
vizsgahelyszínein történnek:
-

Nyíregyháza: Arany János u. 7. I. emelet
Tiszavasvári: Találkozások Háza, Szabadság tér 1.
Mátészalka: Baross László u. 12-14.
Kisvárda: Bocskai u. 33.
Vásárosnamény: Jókai u. 51.
Fehérgyarmat: Kossuth tér 34.
Nyírbátor: Szentvér u. 28.

A vizsgára való jelentkezéshez szükséges:
- személyi adatok

2017. november 15-től a közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának befizetése banki átutalással
lehetséges.

A közúti elsősegély vizsgadíja 2019. január 01-től 8.200 Ft.

A vizsgán történő részvétel feltétele, hogy a 8.200 Ft vizsgadíj befizetés a vizsga időpontja
előtt
3 munkanappal korábban
beérkezzen a Magyar Vöröskereszt alábbi elkülönített bankszámlaszámára

10404405-00030584-00000004
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Banki átutalás esetén a közlemény rovatban az alábbiakat tüntessék fel:

- vizsgázó személy neve

- vizsga helyszínei: Nyíregyháza, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Tiszavasvári,
Nyírbátor, Záhony

- előzetesen regisztrált vizsga időpontja (év/hó/nap)

A vizsgára történő bejelentkezés határideje a vizsgaidőpont előtti 5. munkanap.

A vizsgázóknak jó felkészülést kívánunk!

A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek című könyve

A könyv ára: 1.790 Ft, mely a Vöröskereszt megyei, illetve területei szervezeteinél
megvásárolható.
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A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete tanfolyamokat
szervez az elsősegélynyújtó vizsgára készülők számára.

A tanfolyam díja: 2020. 11. 24-től - 7.500 Ft.

Telefon: 06-42 /310-320

A közúti elsősegélynyújtás vizsgára az alábbi dokumentumok megléte szükséges:
- Személyi igazolvány vagy beazonosításra alkalmas arcképes igazolvány
- Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lap
- Hozzájárulás kiskorú elsősegélynyújtás vizsgájához (18 év alatti személy részére
szükséges)

A vizsgán gyakorlati és elméleti kérdések szerepelnek.

A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató (mentőtiszt) állapítja meg. Az Igazolást,
a Magyar Vöröskereszt nevében az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az
elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

A vizsgateljesítmény értékelése:
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Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen
oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el.

Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy
elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy
megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

A befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes.
Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), és nem jelezte távollétét a
megadott telefonszámon, akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően
jelentkezhet.

2. Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

Jelentkezés feltétel: betöltött 18. év.

Képzés költsége: képzés díja ........... Ft

Vizsgadíj ......... Ft

Képzés helye: megállapodás szerint
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Képzés célja: Olyan elméleti és gyakorlati elsősegély-nyújtási ismeretek nyújtása, amelyek
birtokában a hallgatok szükség esetén szakszerűen és eredményesen tudnak az arra
rászorulóknak elsősegélyt nyújtani.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- A súlyos életet veszélyeztető állapot felismerése
- Értelmezni a balesetet elszenvedő sajátos kommunikációs jelzéseit, esetleges
kommunikációs problémáit.
- Segítő kapcsolat kialakítása.
- Beavatkozások helyes sorrendjének megállapítása.
- A szükséges beavatkozások elvégzése a szakmai hatékonyság határain belül az alábbi
esetekben: eszméletvesztéses állapot,légzési zavarok,vérzések,törések….
- Szakszerű segítség hívás (mentő,orvos hívása).
- Baleset esetén a szükséges magatartás forma kialakítása.
- Felelősen viselkedni és dönteni és tevékenységének következményeiért felelősséget
vállalni.

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetek szakképzett oktatók
közreműködésével végzi tevékenységét. Az oktatáshoz a megfelelő tárgyi eszközöket
biztosítunk, és lehetőség van a dolgozóknak a feladatok készségszinten történő
begyakorláshoz.

3. Vízimentők képzése

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei szervezete évente a strandszezon
kezdetén szervez vízimentő tanfolyamokat.

A vízi balesetek száma egyre nő, ezért minél nagyobb számban szükséges képezni magas
színvonalon tevékenykedő vízimentőket.
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Alapkövetelmények:
- 200 méteres úszás maximum 10 perc alatt.
- 100 méter mell és 100 méter hátúszás terpesztett lábakkal karmozgás nélkül.
- 100 méter úszás ruházatban maximum 4 perc alatt.
- 3 különböző ugrás 1m magasságból.
- 15m nyújtott merülés.
- Kétszer mély mentés 2-3 méterre a vízfelszíntől egyszer fejjel, egyszer lábbal, mindkét
alkalommal maximum 3 perc alatt egy-egy 5kg súlyt kell felhozni.
- 50 méter szállító (transzport) úszás-tolni vagy húzni.
- Kombinált gyakorlatok.
- 20 méteren partner mentése vízben.
- Újraélesztés.

A képzésben részvevők érvényes orvosi alkalmassági vizsgával kell rendelkezniük.

A vizsgáztatást az Országos Vizimentő Szakbizottság által kijelölt vizsgabiztos végzi.

A képzésekkel és a vizsgáztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket forduljanak
munkatársunkhoz.

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Tel: 06-42 /310-320
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November 15-től a közúti elsősegélynyújtó vizsga díjának befizetése banki átutalással
lehetséges a postai úton történő befizetés helyett.

Ennek feltétele, hogy a 7900 Ft vizsgadíj befizetés a vizsga időpontja előtt 3 munkanappal
korábban
beérkezzen a Magyar Vöröskereszt alábbi elkülönített bankszámlaszámára

10404405-00030584-00000004

Banki átutalás esetén a közlemény rovatban az alábbiakat tüntessék fel:

- vizsgázó személy neve

- vizsga helyszínei: Nyíregyháza, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Tiszavasvári,
Nyírbátor, Záhony

- előzetesen regisztrált vizsga időpontja (év/hó/nap)
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A vizsgára történő bejelentkezés határideje a vizsgaidőpont előtti 5. munkanap.

A vizsgázóknak jó felkészülést kívánok!
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