
TERMIK Tábor -Protokollok 
 

Baleset, egyéb vészhelyzet 

Táborozó eltűnése: 

1) Megelőzés 

a) Problémás gyerekek felmérése előzetesen (szülők leírásai!) 

b) A tábor kezdetekor a pontos szabályok ismertetése. 

c) A tábor területének elhagyása szervezett program során csak szervezővel, azon kívül 

kizárólag a táborvezető tudtával és beleegyezésével történhet. A táborvezető 

nyilvántartást vezet a távollévőkről, a következő adatok szerint: ki? mikor? milyen 

célból? hová? várható visszaérkezés ideje. 

d) A programok során minél hamarabb megismertetjük a környéket a táborozókkal, külön 

kitérve a jellegzetes tájékozódási pontokra. 

e) Túrák esetén előre megbeszélt, megbízható személy vezeti és zárja a csoportot. 

Minden pihenőnél létszámellenőrzést kell tartani! 

2) Eltűnés esetén értesítési sorrend 

a) családfő 

b) táborvezető 

3) Keresés megszervezése 

a) A legutolsó ismert helyszín megállapítása (az összes szervező, segítő és táborozó 

bevonásával). 

b) A legközelebbi mobiltelefonnal lefedett hely felkeresése, telefonos kapcsolatteremtési 

kísérlet. 

c) Az a) pont alapján és a terep jellegzetességeinek ismeretében a felkutatás 

rendszerének kidolgozása (pl. csatárlánc, keresés egy négyzet oldalai mentén, stb). 

d) Keresőcsoportok kialakítása, csoportvezetők kinevezése, a rendszeres kommunikáció 

mikéntjének kidolgozása. 

4) Hatóságok értesítése 

a) Szükség esetén, de amennyiben az eltűnt személy 2,5 órán belül nem kerül elő vagy 

felmerül a rásötétedés kockázata kötelezően, a 112-es központi segélyhívón a 

rendőrség értesítése. 

b) Környékbeli önkormányzat, körzeti megbízott rendőr, erdész, stb... 



TERMIK Tábor –Protokollok 
 

Baleset: 

1) Túra közben 

a) A mozgásképesség, alapvető életfunkciók vizsgálata. 

b) Szükség esetén újraélesztés (a tábor előtt minden családfőnek megtanítva)! 

c) További elsősegélynyújtás, sebkezelés (felszerelés minden családfőnél). 

d) Térerő hiánya esetén megbízható, jól tájékozódó futár a táborba, szükség esetén a mentésre 

hivatott szervek és a táborvezető tájékoztatása. 

e) Fontos, hogy legalább egy valaki mindig maradjon a sérülttel! 

2) Baleset a táborban  

a) A balesetet szendevett ellátása a hivatalos orvosi diplomával rendelkező tábori orvos 

feladata, így bármiféle baleset esetén őt kell elsősorban értesíteni. 

b) Amennyiben a baleset súlya miatt külső szervek bevonására van szükség (mentők, tűzoltók, 

kórházba szállítás), a megfelelő intézkedések meghozatala szintén a tábori orvos feladata, de 

ez esetben értesítenie kell a táborvezetőt is.  

 


