
 

Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Népegészségügyi 

Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai 

program keretében országos közösségi újraélesztési tréning 

sorozatot valósít meg. 

A program keretében 19 helyszínen hirdeti meg oktatásait, valamint 

megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamokat szervez. 

A képzések helyszínei 

A képzések az Országos Mentőszolgálat oktatótermeiben kerülnek 

megszervezésre a felsorolásban szereplő városokban.  

Megfelelő számú jelentkező esetén kihelyezett oktatások megszervezésére is 

lehetőséget kívánunk biztosítani. 

 

 
 

Közösségi Újraélesztés 

oktatás 
Országos 

Mentőszolgálat 

2019.10.17 

Oktatási helyszínek: 

Országos 

Mentőszolgálat 

Oxiológiai Szimulációs 

Központjai: 

- Budapest 

- Szeged 

- Debrecen 

- Pécs 

- Székesfehérvár 

 

Oxiológiai 

Demonstrációs 

egységei: 

- Veszprém 

- Tatabánya 

- Nagykanizsa 

- Szombathely 

- Győr 

- Szekszárd 

- Kaposvár 

- Kecskemét 

- Békéscsaba 

- Nyíregyháza 

- Szolnok 

- Miskolc 

- Gyöngyös 

-  Salgótarján 
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Csatlakozás a képzésekhez 

Egyéni jelentkezés 

A képzésekhez minden 18. életévét betöltött érdeklődő jelentkezhet, mely 

szándékukat az Országos Mentőszolgálat Regionális Oktatásszervezőin 

keresztül adhatják le.  

A helyszín és az oktatási dátumok tekintetében a további információkat a 

felsorolt oktatásszervezőkön keresztül biztosítjuk. 

Csoportos jelentkezés 

Kormányhivatalok, Önkormányzatok és pedagógusok számára lehetőséget 

biztosítunk csoportos formában történő jelentkezésre és a jelentkező csoport 

igényéhez igazított oktatási helyszín biztosítására. 

Iskolák tanulóinak csoportos jelentkezése 

Az iskolarendszerben tanulók szervezett formában a képző intézmény általi 

megkereséssel tudnak jelentkezni. Jelen programban a középiskolai és 

felsőoktatásban résztvevők csatlakozását várjuk. 

Az általános iskolai korcsoportban a foglalkozásokat végző felkészítő tanárok 

számára tudunk képzést biztosítani. 

Oktatási programról 

Képzések száma 

Országosan 683 képzésen, 10.245 fő képzése.  

Tanfolyami létszám 

Az oktatások résztvevői létszáma 16 fő. A tanfolyamok megtartásra kerülnek, 

ha a résztvevői létszám a 10 főt eléri.  

A tanfolyam részletei 

A tanfolyam hossza 8 óra, amely a résztvevők igényeihez igazítottan hétvégi 

időszakban is szervezhető.  

Program célja 

A képzést elvégző laikusok képesek legyenek: 

• Elsősegélynyújtás szabályainak, alapelveinek ismeretére 

• A baleseti helyszín felmérésére, értékelésére, 

biztonságosságának megítélésére 

• Segélykérésre, mentőhívásra 

• Beteg állapotának felmérésére 

• Újraélesztés folyamatának elvégzésére, félautomata 

defibrillátor használatával 

• Megfelelő kommunikációra baleseti helyszínen 

 

 

 

 

 

 

Oktatásszervezők: 

- Budapest 

- Pest Megye 
ferge.laszlo@mentok.hu 

 

- Szeged 

- Békéscsaba 

- Kecskemét 
batka.tibor@mentok.hu 

dobosne.h.tunde@mentok.hu 

 

- Debrecen 

- Nyíregyháza 

- Szolnok 
tar.brigitta@mentok.hu 

 

 

- Pécs 

- Szekszárd 

- Kaposvár 
varga.gyula@mentok.hu 

 

- Székesfehérvár 

- Veszprém 

- Tatabánya 
papai.imre2@mentok.hu 

 

- Nagykanizsa 

- Szombathely 

- Győr 
marovics.pal@mentok.hu 

meszes.eva@mentok.hu 
 

- Miskolc 

- Gyöngyös 

-  Salgótarján 
szalontai.laszlo@mentok.hu 

duschek.gaborne@mentok.hu 

 

Országos koordináció és 

ügyfélszolgálat: 
banky.timea@mentok.hu 

papai.kitti@mentok.hu 
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