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1.1. Eljáró hatóság 
Az eljárásban az elsőfokú hatóság a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság. 
 
1.2. Üzemletetői védelmi terv 
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek 
elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, 
riasztási, felkészítési feladatok veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, veszélyes anyagokkal 
foglalkozó létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői terv. 
Alsó és felső veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője belső védelmi tervet készít 
és nyújtja be a hatóság részére a biztonsági dokumentáció mellékleteként engedélyezésre, míg 
a súlyos káresemény elhárításra kötelezett küszöbérték alatti üzem üzemeltetője súlyos 
káresemény elhárítási tervet készít melynek szintén része a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeink 
csökkentését bemutató terv. 
Az üzemeltető megteremti a belsővédelmi-tervben, súlyos káreseményelhárítási-tervben 
megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket, önállóan vagy más üzemeltetőkkel 
közösen megalakítja, felkészíti és a biztonsági dokumentációkban rögzített veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokhoz rendelhetően, a megfelelő 
eszközökkel felszereli a védekezésben érintett végrehajtó szervezeteket, létrehozza a 
védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát 
 
1.3. Üzemletetői védelmiterv-gyakorlatok 
A vonatkozó jogszabályok értelmében az üzemeltető a belső védelmi tervben, súlyos 
káreseményelhárítási-tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek 
érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely 
részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét 
gyakoroltatja. Az üzemeltető a belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben 
foglaltak gyakoroltatásának időpontjáról a hatóságot a gyakorlat előtt legalább 30 nappal 
értesíti.  
Az üzemeltető a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat jegyzőkönyvben rögzíti, 
amelyet a hatóság területi szerve részére a gyakorlat végrehajtását követő 30 napon belül 
megküld. 
 
1.4. Belső védelmi, súlyos káreseményelhárításiterv-gyakorlatok hatósági ellenőrzése 
A katasztrófavédelmi igazgatóság, vagy a kirendeltség kijelölt munkatársai a bejelentett 
védelmi terv gyakorlat hatósági ellenőrzését, minősítését kötelesek végrehajtani.  
A védelmiterv-gyakorlat elfogadhatónak tekinthető, amennyiben az üzem üzemeltetője a 
gyakorlat során a meghatározott súlyos baleseti eseménysorok legalább egyikét a tervben 
meghatározottak szerint gyakoroltatja az arra kioktatottakkal és a gyakorlat során a 
gyakorlatban részt vevők a tervben meghatározottak szerint cselekednek, továbbá nem 
tapasztalható semmilyen körülmény, ami egy feltételezett baleset során annak kimenetelét 
negatív irányba terelhetné (pl.: védőfelszerelés nem megfelelő használata).  
A tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltató háromévente esedékes gyakorlat 
elfogadhatóságához szükséges továbbá, hogy a tervben megjelölt szervezetek egésze részt 
vegyen a gyakorlaton.  
 



A hatóság az üzemi védelmiterv-gyakorlatot minősíti, megfelelt vagy nem megfeleltre. 
Amennyiben a hatóság nem megfeleltre értékelte a gyakorlatot, akkor abban az esetben a 
hatóság kötelezi az üzemeltetőt a gyakorlat megismétlésére. 
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