
 

A VÉRADÓK ELISMERÉSÉNEK, KITÜNTETÉSÉNEK RENDSZERE 

Az OVSz minden lehetséges rendelkezésére álló eszközzel törekszik a betegek háláját közvetíteni, és 

ennek megfelelően a véradókat összes véradásuk száma, illetve véradási aktivitásuk szerint 

elismerésben és kedvezményekben részesíteni. 

Összesített véradási szám 

Az összes véradás szerinti elismeréseknek sok évtizedes hagyománya van. Ennek alapján minden tizedik 

véradás után elismerő oklevéllel és kitűzővel köszönjük meg a véradományt.  

Partnerszervezetünk, a Magyar Vöröskereszt az OVSz-nél nyilvántartott adatok alapján, megyénként 

eltérő rendszerben, saját hagyományaik szerint, évenkénti véradóünnepségek keretében ajándékozzák 

meg a jubiláló véradókat. 

Pelikán-fokozat 

A véradói áldozathozatal az összes véradási számon kívül a véradók véradási aktivitásával is kifejezhető. 

A véradási aktivitás egy százalékos jelzőszám. Megértéséhez tudni kell, hogy a nők 4, férfiak 5 

alkalommal adhatnak vért 365 napon belül. Aki ezt a véradási számot kihasználja 100 % -os véradó 

aktivitást mutat. 

Az aktivitási százalék szerint, a véradók az alábbi „Pelikán-fokozatot” érhetik el: 

Gyémánt Pelikán-fokozatú véradó 95% - 100% közötti aktivitási érték 

Arany Pelikán-fokozatú véradó 90% - 95% közötti aktivitási érték 

Ezüst Pelikán-fokozatú véradó 85% - 90% közötti aktivitási érték 

Bronz Pelikán-fokozatú véradó 80% - 85% közötti aktivitási érték 

A fokozat a véradás szimbólumáról, a pelikán madárról kapta a nevét, ami a legenda szerint saját vérével 

táplálja fiókáit.  

A Pelikán-fokozat lehetőséget ad arra, hogy az összes véradási szám mellett, a kevesebb véradási 

számmal rendelkező, de nagyon aktív véradók felé is jelezni tudjuk megbecsülésünket. Ennek keretében 

például a kedvezményes vásárlásra jogosító véradói (Bercode) kártyák is a Pelikán-fokozat alapján 

kerülnek kiadásra.  

A fentiekből látható, hogy a Pelikán-fokozat egy folyamatosan változó érték annak függvényében, hogy a 

véradó milyen arányban használja ki a lehetséges véradási lehetőségeket. Az idő múlásával a véradások 

összes száma folyamatosan nő, azonban a véradási aktivitás aktuális állpotának megfelelően a véradók 

Pelikán-fokozata változik.  

  



 

A Pelikán-fokozat számításának szabályait az alábbi ábra mutatja be: 

 

A körgrafikában az első véradás óta eltelt évek egy csigavonalban kerülnek ábrázolásra. Az év hónapjait 

a csigavonal peremén római számok jelölik. 

A piros pontok a véradásokat jelentik. A példában szereplő véradónak 22 véradását tartjuk nyilván, tehát 

22 piros pont látható. Amelyik körön nincs piros pont, abban az évben nem történt véradás. 

A csigavonal közepe az első véradás időpontja, ami a fenti példában: 1993. 02. 16. 

A csigavonal külső szélén található az utolsó véradási időpontot, ez esetben: 2021. 09. 29. 

A jobb oldali kétszínű grafikonok a „véradási aktivitást” jelölik %-ban kifejezve. A zöld grafikon a 3 éven 

belüli aktivitásokat ábrázolja, a piros grafikon az első véradástól a jelen időig tartó véradási aktivitást 

jelzi.  

A példában szereplő véradónak az eddigi összes véradása alapján 10-20% -os a hosszú távú véradói 

aktivitása, azonban az utolsó években – a gyakori véradások miatt–, a 3 évre vetített véradási 

gyakoriságai alapján előfordult 70%-os aktivitási érték is. Miután azonban az utolsó másfél évben nem 

adott vért, a 3 évre vetített aktivitási szintje jelenleg 40%.  

 


