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A verseny meghirdetõje: Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) 

Együttmûködõ partnereink: 

-          BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (BM OKF) 

-          Magyar Tûzoltó Szövetség (MTSZ) 

-          Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) 

-          Rádiós Segélyhívó és infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) 

-          Magyar Vöröskereszt  

-          és egyéb szakmai szervezetek 

  

A verseny célja 

Az ifjúsági versenyben résztvevõ tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos
formában, az életkori sajátosságoknak megfelelõen adjanak számot a tanév során
elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikrõl, az ön- illetve más személy mentésében
való jártasságukról. A verseny alapot teremt az önmentési készség kialakításához,
és a biztonság komplex értelmezéséhez. 

  

A verseny szintjei 

-          helyi (települési/járási/kirendeltségi) 

-          területi (fõvárosi, megyei) 

-          országos 



Korcsoportonként a gyõztes csapatok jutnak tovább a következõ szintû versenyre,
majd az országos döntõbe.                                     

A verseny résztvevõi: 

4 fõs csapatok nevezhetnek két korcsoportban: 

-          általános iskolás korcsoport (5.-8. évfolyamos tanulók) 

-          középiskolás korcsoport (9.-13. évfolyamos tanulók) 

A jelentkezés módja: 

A csapatok az õszi félévben megtartandó helyi szintû versenyekre az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségeken, az általuk megjelölt határidõig
jelentkezhetnek. A jelentkezéseket a kirendeltségek a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok útján továbbítják a MPVSZ megyei szervezetei felé. Az országos
döntõre a csapatokat a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a megyei polgári
védelmi szövetségek közösen 2018. április 15.-ig nevezik be. 

Nevezési díj nincs. 

  

A felmenõ rendszerû katasztrófavédelmi ifjúsági verseny szabályzata ide kattintva
&eacute;rhetõ el.  

  

A felkészülést segítõ anyagok 

-          http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus 

-          
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=felkeszites_kiadvanyok 

-          http://www.mpvsz.hu/k&eacute;pz&eacute;si anyagok/ifjúság felkészítés,
lakossági tájékoztató anyagok 

-          Hornyák István phd: Elsõsegélynyújtás mindenkinek 

-          A katasztrófavédelmet, a polgári védelmet, a tûzvédelmet és az
iparbiztonságot érintõ hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek). 

 Eredményhirdetés és díjazás 

A versenyvezetõség versenyszabályzat szellemében két korcsoportban hirdet
eredményt. Tárgyjutalomban a versenyben legeredményesebb csapatok
részesülnek. Az országos döntõn a legjobban teljesítõ korosztályos csapatot
vándorserleg illeti meg. 

  

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/295-ifjusagi-katved-verseny-2018-szabalyzat.pdf
http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/295-ifjusagi-katved-verseny-2018-szabalyzat.pdf
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=felkeszites_kiadvanyok
http://www.mpvsz.hu/k%C3%A9pz%C3%A9si


Forrás, további részletek: MTSZ 

  

Szekszárd, 2018.02.08. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

 


