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Ez a Vizsgatájékoztató a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben és a 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás
vizsgáztatására vonatkozik.
A Vizsgatájékoztató a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési
Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető.
1. A vizsga tananyaga
A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:
Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek című könyve.
A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó elsősegélynyújtási tudását a
gyakorlatban alkalmazni tudja-e. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az
ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít.
2. Vizsgára jelentkezés
Vizsgára jelentkezni a magyar Vöröskereszt, megyei/fővárosi szervezeteinél,
vizsgaközpontjaiban személyesen vagy telefonon lehet. A jelentkezéskor a vizsgára
jelentkezőnek a vizsgára jelentkezést fogadó számára meg kell adnia személyes
adatait.
Kiskorú jelentkezését kizárólag jelen Vizsgatájékoztató 3.sz.mellékletében megadott
tartalmú törvényes képviselői hozzájárulással szabad csak elfogadni.
A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezésével tudomásul veszi, és elfogadja jelen
Vizsgatájékoztató érvényességét.
3. Vizsga helye és időpontja
A vizsgákra általában munkanapokon, a délelőtti vagy délutáni időpontokban, a
Magyar Vöröskereszt regisztrált és minősített vizsgahelyein kerül sor, amely
vizsgahely pontos címéről, és a vizsga kezdési időpontjáról a vizsgára jelentkező a
jelentkezésekor kap a jelentkezését fogadótól pontos információt.
A vizsgázó a vizsgára csak üres papírt és golyóstollat vihet be magával, egyéb
segédeszköz használata nem megengedett.
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4. Vizsgadíjak
A vizsga vizsgadíj köteles, melynek mértékét a Magyar Vöröskereszt főigazgatója
évente főigazgatói határozatban teszi közzé.
Ha a vizsgázó súlyos mozgássérültségét a 102/2011. (VI.29) Kormányrendelet szerint
igazolja, vagy a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerinti - a súlyos fogyatékosság
minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy
szakvéleményét, vagy ennek hiteles másolatát be tudja nyújtani, akkor – a 102/2011.
(VI.29) Kormányrendelet szerinti közlekedési támogatásként - a vizsgadíj befizetése
alól mentesül.
A befizetett vizsgadíj egy évig érvényes, változatlan vizsgadíj esetén. Amennyiben a
vizsgadíj egy éven belül megváltozik, akkor a korábban befizetett vizsgadíj csak a
különbözet befizetése esetén használható fel.
5. Visszalépés, megbetegedés, hiányzás
Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor
jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.
Ha a vizsgázó igazolatlanul nem jelenik meg azon a vizsgán melyre jelentkezett, akkor
befizetett vizsgadíja elveszik, és újabb vizsgán csak ismételt jelentkezéssel, és a
vizsgadíj ismételt befizetését követően vehet részt.
A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól,
¾ ha 10 munkanapon belül távolmaradását hatósági igazolással igazolja
¾ ha igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követő 10 munkanapon belül
távolmaradását orvosi igazolással igazolja,
¾ ha legkésőbb az Elsősegélynyújtás vizsgajegyzőkönyv lezárásáig
akadályoztatását jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri
vizsgaidőpontjának módosítását,
¾ rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb
méltányosságból ha a megyei igazgató engedélyezi.
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6. Vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgára az bocsátható, aki
¾ a vizsgára előzetesen jelentkezett
¾ a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a vizsgadíj
befizetését igazoló dokumentumot, és
¾ arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát
7. A vizsga menete
A vizsga kezdetét megelőzően a vizsgaadminisztrátor ismerteti, hogy a vizsga nem
nyilvános, így a vizsgahelyiségben vizsga alatt kizárólag a vizsgabizottság tagjai, a
behívott max. 4 fő (de legalább 2 fő) vizsgázó, valamint a vizsgáztatás ellenőrzésére
jogosult személyek tartózkodhatnak.
Kivételt képez ez alól, ha egy pl. mozgássérült vizsgázó a mozgását segítség nélkül
nem tudja megoldani, és ezt a segítséget a vizsgán hivatalból benntartózkodók neki
nem tudják biztosítani. Ekkor a vizsgaadminisztrátor előzetesen megadott
engedélyével - a szükséges ideig - a vizsgázó mozgatásának segítője is részt vehet a
vizsgán mindaddig, ameddig a vizsgát helytelen viselkedésével vagy bármilyen más
módon meg nem zavarja.
Amennyiben a vizsgázó nem magyar nyelven vizsgázik, akkor a magával hozott –
tolmácsolási jogosultsággal rendelkező személy is részt vehet a vizsgán mindaddig,
ameddig a vizsgát helytelen viselkedésével vagy bármilyen más módon meg nem
zavarja.
A vizsga kezdetét megelőzően ismertetésre kerül, hogy a vizsga akkor sikeres, ha a
vizsgázó nem követ el bukást jelentő hibát. A bukást jelentő hibák felsorolását jelen
Vizsgatájékoztató 1.sz.melléklete tartalmazza.
A vizsga a vizsgáztató által adott - kötelezően és jól bemutatandó - gyakorlati
feladatok megoldásával kezdődik.
Amennyiben a vizsgázó a kötelezően bemutatandó gyakorlati feladatok megoldása
során hibát követ el (ilyen bukást jelentő hibának minősül az engedélyezetten a
vizsgahelyiségben tartózkodó bármely személytől illegálisan kapott segítség is), vagy
tevékenysége, illetve annak elmaradása az imitált beteg (vagy sérült) állapotát
bizonyosan rontaná, akkor a vizsgázó a vizsgát nem folytathatja.
Ha a vizsgázó a kötelezően bemutatandó gyakorlati feladatokat sikeresen elvégezte,
akkor tételt kell még húznia a vizsgatételekből is. Minden tétel elméleti és gyakorlati
feladatokat tartalmaz. A kijelölt tételsorból a vizsgahelyiségben tartózkodó
vizsgázóknak egy időben, egymást követően kell egy-egy tételt húzni, és a húzott tételt
a felkészülést követően vissza kell adni a vizsgabizottságnak.
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A kihúzott tétel szerinti feladatokra adott elméleti és gyakorlati válaszok után a
vizsgabizottság dönt a vizsgázó teljesítményéről, és a „megfelelt” vagy a „nem felelt
meg” minősítést rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében és a vizsgázó Jelentkezési,
nyilvántartó és értékelő lapján.
Amennyiben a vizsgázó a vizsgabizottság döntését nem fogadja el, akkor panaszával –
írásban vagy szóban – a vizsgaadminisztrátorhoz kell fordulnia.
Sikeres („megfelelt”) elsősegélynyújtás vizsga esetén a vizsgázó hivatalos „Igazolást”
kap, mely a jogosítványszerzés feltétele.
Amennyiben a vizsgázó ezt kéri, a Magyar Vöröskereszt a vizsgán történő
megjelenésről személyre szóló igazolást tud kiállítani.
8. A vizsgateljesítmény értékelése
A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg.
Megfelelt minősítést kell adni annak a vizsgázónak, aki a vizsgán kapott elméleti, és
gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el.
Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó
aki a kötelezően és jól bemutatandó gyakorlati feladatok megoldása során hibát
követ el,
aki a gyakorlati, elméleti tételfeladat megoldásaként olyan megoldást közöl,
amely megoldás alkalmazása az elsősegélyre szoruló beteg állapotát rontaná,
aki a gyakorlati segítség nyújtása során akként cselekszik, (ez lehet a szükséges
cselekvés elmulasztása is), ami az elsősegélyre szoruló beteg állapotát rontaná,
akit az engedélyezetten a vizsgahelyiségben tartózkodó bármely személy
illegálisan segít a vizsgafeladatok megoldásában,
9. Vizsgaigazolás kiadása
Sikeres vizsgát követően a hivatalos Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, a
vizsgaadminisztrátor és a vizsgáztató adja ki.
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10. Vizsgabizottság
A vizsgabizottság legalább két főből áll. Alapesetben tagjai a vizsgáztató, és a
vizsgaadminisztrátor, de tagja lehet még a tennivalókat éppen tanuló, a vizsgáztatói
szaknévsorba már felvett vizsgáztató-jelölt, és a tennivalókat éppen tanuló
vizsgaadminisztrátor-jelölt is. A vizsgabizottság tagjait a vizsgáztatásra a Magyar
Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.
A vizsgabizottság kötelezett:
¾ a Elsősegélynyújtás Vizsgáztatási Szabályzat előírásainak a betartására,
¾ a vizsgára bocsátás feltételeinek az ellenőrzésére,
és illetékes
¾ a vizsga eredményének a megállapítására,
¾ esetleges szabálytalan vizsgaesemények miatt hozott azonnali döntésre,
¾ a Magyar Vöröskeresztnél rendszeresített Vizsgaigazolás kiadására.
11. Szabálytalanságok
Ha a vizsgázó vagy egy mozgássérült vizsgázóhoz tartozó, a vizsgázó mozgatását
segítő személy a vizsga során:
¾ meg nem engedett segédeszközt használ,
¾ magatartásával, helytelen viselkedésével vagy bármilyen más módon a vizsga
rendjét megzavarja, a vizsga szabályos lebonyolítását akadályozza,
¾ a vizsgát megelőzően vagy követően:


az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny
adásának ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,



az
elsősegélynyújtás
vizsgáztató
megtévesztésére tesz kísérletet,

illetve

vizsgaadminisztrátor

figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható.
Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy a vizsgázásból azonnal
kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt.
Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia.
A kizárás tényét és körülményeit a Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lapon, illetve
az Elsősegélynyújtás vizsgajegyzőkönyvben kell dokumentálni.
A kizárás tényéről, hatóköréről, időtartamáról a megyei igazgató haladéktalanul
értesíteni köteles az érintett vizsgázó jelöltet, az érintett megyei szervezeteket, és az
elsősegélynyújtás országos szakmai vezetőjét.
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12. Egyéb
Jelen
Vizsgatájékoztatót
a
Magyar
Vöröskereszt
a
Vizsgáztatási
Szabályzat_Elsősegélynyújtás előírásaival összhangban, adja ki, és a szükség szerinti
módosítás jogát fenntartja.
Ez a Vizsgatájékoztató az újabb módosításáig érvényes,. A módosítást a Magyar
Vöröskereszt a honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a
vizsgahelyeken teszi közzé.
#
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