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Tömeges baleseti táska 

A táska tartalma:  

• 1 db Kárhelyparancsnoki láthatósági mellény 

• 1 db Parkoló Felelős láthatósági mellény 

• 2 db Triage Felelős láthatósági mellény 

• 1 db T3 Felelős láthatósági mellény 

• 1 db Sérültgyűjtőhely-vezető láthatósági 

mellény 

• 1 db Elszállítási Felelős láthatósági mellény 

• 5 db felírólap (Kárhelyparancsnoki, Parkoló 

Felelős, T3 Felelős, Sérültgyűjtőhely-vezető, 

Elszállítási Felelős)  

Mellények: 

Valamennyi kulcsszerep láthatósági mellényének 

zsebében megtalálható egy laminált segédlet, mely a 

legfontosabb feladatokat tartalmazza. Ezen felül 

tartalmazzák az adott pozícióban szükséges triageoló 

kártyákat, számlálólapokat, karszalagokat, ollókat és 

China Markereket (önhegyező, minden felületre író, 

időjárás álló ceruzákat) ezen segédletek kitöltéséhez. A 

felírólapok segítik a dokumentációt és a szervezést. A 

China Marker hegyezésének kivitelezését videón 

láthatjuk ITT. 

 

A nyitott tömeges baleseti táska: 

 

 

 

  

Felírólapok Kulcsszerepek 

megkülönböztető mellényei 

Tartalék felíró táblák 

és ceruzák, 

Sajtófelelős kártya 

és „C” triage kártya 

Kárhelyparancsnoki 

mellény 

https://youtu.be/YjiRqiyWEr4
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Felírólapok 
Sérültgyűjtőhely-

vezető mellény: 

- 1 db Sérültgyűjtőhely    

vezető feladatkártya, 

hátoldalán SGYH 

ábrával 

- 3 db másodlagos 

triage segédlet kártya, 

hátoldalán SGYH 

ábrával 

- 25-25 db 

piros/sárga/zöld/ 

kék/fekete karszalag 

- 50 db fehér karszalag 

- 1 db China Marker 

T3 Felelős mellény: 

- 1 db T3 Felelős 

feladatkártya, 

hátoldalán kárhely 

ábrával 

- 1 db másodlagos 

triage segédlet kártya 

- 25-25 db 

piros/sárga/zöld 

karszalag 

- 50 db fehér karszalag 

- 1 db China Marker 

Parkoló Felelős 

mellény: 

- 1 db Parkoló Felelős 

feladatkártya, 

hátoldalán kárhely és 

parkoló ábrával 

- 1 db China Marker 

Elszállítási Felelős 

mellény: 

- 1 db Elszállítási 

Felelős feladatkártya, 

hátoldalán kárhely 

ábrával 

- 1 db China Marker 

2 db (A-lfa és B-ravo) 

Triage Felelős mellény: 

- 1-1 db Triage Felelős 

feladatkártya, 

hátoldalán kárhely 

ábrával és összesített 

triage számláló 

táblázat 

- 1-1 db elsődleges 

triage segédlet kártya, 

hátoldalán sérült 

számlálóval 

- 25-25 db 

piros/sárga/zöld/fekete 

karszalag 

- 1-1 db China Marker 

Tartalék felszerelés 

- 2 db felírótábla 

- 2 db China Marker 

- 1 db elsődleges (C-

harlie) triage segédlet 

kártya hátoldalán 

számlálóval 

- 1 db Sajtófelelős 

feladatkártya 

hátoldalán kárhely 

ábrával 

 

Kárhelyparancsnoki mellény: 

- 1 db Kárhelyparancsnok feladatkártya 

- 1 db kulcsszerepek és kulcspozíciók segédlet kártya 

- 1 db METHANE jelentés segédlet 

- 1 db kárhely ábra 

- 2 db China Marker 
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Felírólapok 

 

 

 



Tömeges események, ill. katasztrófahelyzetek a prehospitális ellátásban. 
Oktatási segédlet. Országos Mentőszolgálat. v0.9 / 2020.07.03. 

4 

 



Tömeges események, ill. katasztrófahelyzetek a prehospitális ellátásban. 
Oktatási segédlet. Országos Mentőszolgálat. v0.9 / 2020.07.03. 

5 

 



Tömeges események, ill. katasztrófahelyzetek a prehospitális ellátásban. 
Oktatási segédlet. Országos Mentőszolgálat. v0.9 / 2020.07.03. 

6 

 



Tömeges események, ill. katasztrófahelyzetek a prehospitális ellátásban. 
Oktatási segédlet. Országos Mentőszolgálat. v0.9 / 2020.07.03. 

7 

 

 

 



Tömeges események, ill. katasztrófahelyzetek a prehospitális ellátásban. 
Oktatási segédlet. Országos Mentőszolgálat. v0.9 / 2020.07.03. 

8 

Feladatkártyák
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