VIZSGASZABÁLYZAT




Érvényességi terület 

Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.


Vizsgabizottság 

A vizsgabizottság két főből áll. 

A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel. 


A vizsgabizottság illetékes: 

	jelen vizsgaszabályzat és a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási Rendszer vonatkozó szabályainak betartására, 

a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére, 
a vizsga eredményének megállapítására, 
csalási cselekmények ügyében döntésre, 
	igazolás kiadására. 



A vizsga tárgya és segédeszközök 

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. 

A vizsga tartalma, menete, követelményei a http://www.voroskereszt.hu/ honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. 

A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. 

A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett. 


Vizsgára bocsátás és jelentkezés 


Vizsgára bocsátható, aki: 

	előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és 

a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a vizsgadíj befizetést igazoló dokumentumot, és 
arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és 
a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja. 
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Vizsga időpontja és helye 

A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor. 


Visszalépés, megbetegedés, hiányzás 


Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre. 

Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet. 


A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha 

	10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát, 

akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja, 
legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását, 
rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból. 


Csalás, szabálytalanságok 

Ha a vizsgázó, a vizsga során: 

	meg nem engedett segédeszközt használ, 

magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza, 
az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik, 
megtévesztésére tesz kísérletet, 
figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható. 

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. 

Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.
A vizsgateljesítmény értékelése 

Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki a 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.





