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A gyakorlatok típusai
A honvédségi üzemeltet ő a belső védelmi 

tervben foglaltak megvalósíthatóságát 
rendszeresen ellen őrzi. Ennek érdekében 
évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a 
tervben megjelölt szervezetek valamely részét, 
valamint három évente olyan gyakorlatot, ahol 
a tervben megjelölt szervezetek egészét 
gyakoroltatja. 
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A gyakorlatok típusai
Részleges BVT gyakorlat , mely sor, mely sor áán a tervben n a tervben 

szereplszerepl őő valamely valamely rréészfeladatotszfeladatot gyakorolnak, gyakorolnak, 
éés a gyakorlatba a vs a gyakorlatba a v éédekezdekez éésben sben éérintetteknek rintetteknek 
csak egy rcsak egy r éészszéét vonjt vonj áákk bebe ..

BVT gyakorlat esetBVT gyakorlat eset éében a gyakoroltatott ben a gyakoroltatott 
szervezetek szervezetek éés feladatok szs feladatok sz áámmáát t úúgy kell gy kell 
megvmegv áálasztani, hogy a komplex gyakorlat ellasztani, hogy a komplex gyakorlat el őőtt tt 
az az éérintettek mindegyike, minden rrintettek mindegyike, minden r áá bbíízott zott 
kkáárelhrelh áárrííttáási feladatot msi feladatot m áár gyakorolt.r gyakorolt.
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A gyakorlatok típusai

Komplex BVT gyakorlatKomplex BVT gyakorlat sorsor áán n valamely lehetvalamely lehet őőleg a leg a 
legslegs úúlyosabb baleseti esemlyosabb baleseti esem éénysorokhoz nysorokhoz 
kapcsolkapcsol óóddóó valamennyi feladatotvalamennyi feladatot gyakorolnak, gyakorolnak, 
amelyet a terv tartalmaz. A gyakorlat amelyet a terv tartalmaz. A gyakorlat 
elgondolelgondol áássáát t éés levezets levezet éési tervsi terv éét ennek t ennek 
megfelelmegfelel őően alaken alak íítjtj áák ki. k ki. 

A komplex gyakorlatot cA komplex gyakorlatot c éélszerlszer űű egyeztetni az abba egyeztetni az abba 
bevont bevont egyegy üüttmttm űűkkööddőő szervezetekszervezetek kel is, kel is, éés abba s abba 
–– egyegy üüttmttm űűkkööddéés kerets keret éében ben –– ezek tervezett ezek tervezett ererőőit it 
éés eszks eszk öözeit is javasolt bevonni.zeit is javasolt bevonni.
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A gyakoroltatás okmányai

A gyakorlat elgondolA gyakorlat elgondol áása:sa: Az elgondolAz elgondol áás tartalmazza s tartalmazza 
a felta felt éételezett stelezett s úúlyos baleseti helyzet lyos baleseti helyzet ááltalltal áános nos 
leleíírráássáát, a gyakorlatra vonatkozt, a gyakorlatra vonatkoz óó legfontosabb legfontosabb 
tudnivaltudnival óókat, a rkat, a r éésztvevsztvev őők kk k öörréét t éés a gyakorlat s a gyakorlat 
ttáárgyrgy áát. t. 

Az elgondolAz elgondol áást szst sz öövegesen vegesen éés ts t éérkrk éépes pes 
mellmell éékleten kkleten k éészszíítik el.tik el.
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A gyakoroltatás okmányai

LevezetLevezet éési terv:si terv: A levezetA levezet éési terv a gyakorlat si terv a gyakorlat 
legfontosabb okmlegfontosabb okm áánya. Rnya. R éészleteiben tartalmazza szleteiben tartalmazza 
a bea beáállll íított stott s úúlyos baleseti helyzetet, az lyos baleseti helyzetet, az üüzemet zemet 
éérrőő kkáárosros ííttóó hathat áásokat, a vsokat, a v éédekezdekez éésbe bevont sbe bevont 
ererőőket, eszkket, eszk öözzööket ket éés vs v éédelmi infrastruktdelmi infrastrukt úúrráát, a t, a 
tervezett feladatokat tervezett feladatokat éés a vs a v éégrehajtgrehajt áási feltsi felt éételeket.teleket.
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Általános ellenőrzési szempontok
A BVT-ben szerepl ő intézkedési sor 

forgatókönyvszer űen, folyamatosan m űködjön.

Egyértelm ű utasítások vezetési pontról.

Kétirányú kommunikáció.

Feladatok hatékony, reális id őn 
belüli végrehajtása.

Feladatvégrehajtás után visszatérés 
az utasítás szerinti/gyülekezési 
helyre.
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Általános ellenőrzési szempontok
Egyéni véd őeszközök használatának, vegyi 

kimutatás és mentesítés szabályainak ismerete.

Az irAz ir áányny ííttóó ttöörzs rzs éértrt éékelje a gyakoroltatkelje a gyakoroltat áás eredms eredm éényny éét, t, 
amelyet a jamelyet a j öövvőőben a felkben a felk éészszííttéés sors sor áán figyelembe kell n figyelembe kell 
venni.venni.



-10-

A sA s úúlyos balesetek elleni vlyos balesetek elleni v éédekezdekez ééssel ssel 
kapcsolatos szakfeladatokba bevont kapcsolatos szakfeladatokba bevont 

üüzemi szervezetek, eszkzemi szervezetek, eszk öözzöök k 
ellenellen őőrzrzéésese
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Üzemi dolgozók riasztása, egyéni 
védelme, kimenekítése

Cél a dolgozók veszélyr ől történ ő riasztása a riasztás 
szervezeti és technikai rendszere útján, majd 
biztonságos helyre irányítása, szállítása.

Riasztó szervezet végzi (motorszirénák, hangosbeszél ők 
működtetése. – gázálarc készlet, mobil telefonok)

Ismerik-e a dolgozók a súlyos baleset bekövetkezése  
esetén követend ő magatartási szabályokat 
(riasztás m ódja, gyülekezési hely, stb.)?

Kiterjed-e a riasztási, értesítési 
rendszer az üzem egész területére?
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Üzemi dolgozók riasztása, egyéni 
védelme, kimenekítése

Kidolgozásra került-e több riasztási lehet őség? (például a 
motorsziréna-rendszer feltételezett meghibásodása 
esetén hatékonyan végrehajtható-e a dolgozók 
riasztása él őszóban vagy mobiltelefonokkal)

Létszámellen őrzést végrehajtják-e a kijelölt gyülekezési 
helyen?

Szomszédos üzemek riasztása, értesítése megtörténik -e?
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A védekezés vezetési és 
együttműködési feladatai

Cél meghatározni a veszélyes anyagokkal történt 
szennyez ődés m éreteit, az üzem veszélyeztetettségét, a 
súlyos baleset tartós hatásait a kárelhárítás végzé sére.

Rendelkezésre állnak-e a helyzetértékelés kiinduló
inform ációi:

-- az az üüzem tzem t éérkrk éépe,pe,

-- a vesza vesz éélyes anyagra vonatkozlyes anyagra vonatkoz óó
informinform áácici óók (biztonsk (biztons áági adatlapok, gi adatlapok, 
veszvesz éélyes anyagok adatblyes anyagok adatb áázisai),zisai),

-- vegyi kimutatvegyi kimutat áás, s, 
meteorolmeteorol óógiai adatgygiai adatgy űűjtjt éés s 
eredmeredm éényei,nyei,
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A védekezés vezetési és 
együttműködési feladatai

A kiindulA kiindul óó informinform áácici óók alapjk alapj áán a vezetn a vezet éési ponton si ponton 
elvelv éégezhetgezhet őő::

-- Esetleges dominEsetleges domin óóhathat áások lesok le íírráása.sa.

-- ElhalElhal áálozloz áások, ssok, s éérrüültek szltek sz áámmáának, nak, 
anyagi kanyagi k áároknak, termroknak, term éészeti kszeti k áároknak roknak 
öösszegzsszegz éése.se.

-- A kA k ááros hatros hat áások sok ááltal potenciltal potenci áálisan lisan éérintett rintett 
terter üület, a hatlet, a hat áások jellemzsok jellemz éése, a kialakulse, a kialakul óó
helyzet idhelyzet id őőbeni vbeni v ááltozltoz áásainak becslsainak becsl éése.se.
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A védekezés vezetési és 
együttműködési feladatai

-- A szemA szem éélyi lyi áállomllom áány vny v éédelmdelm éével vel 
kapcsolatos rendszabkapcsolatos rendszab áályok lyok éés feladatok s feladatok 

meghatmeghat áározroz áása.sa.

-- ÜÜzemi szervezetek, vezetzemi szervezetek, vezet őő szervek, egyszervek, egy ééb b 
kköözremzreműűkkööddőők (pk (p ééldld áául szakul szak éértrtőők) k) 

feladatainak meghatfeladatainak meghat áározroz áása.sa.
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A védekezés vezetési és együttműködési 
feladatai – külső segítségkérés

Erő-eszköz számítás alapján küls ő segítségkérés 
mérlegelése, küls ő szervek felé történ ő

adatszolgáltatás nyújtása lehet ővé válik.

Küls ő segítségkérés legyen konkrét (sérültek száma, 
erő-eszközigény – például szakért ő, kimutató eszköz)

Kihasználatlan védelmi kapacitás esetén az üzem 
segítséget nyújthat a veszélyeztetett 
településnek.
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Vegyi kimutatással kapcsolatos 
feladatok

Veszélyes anyag típusának (min őségi analízis) és 
töménységének (mennyiségi analízis) 
meghatározása.

A helyzetértékelés elvégzéséhez meteorológiai 
felderítés elengedhetetlen.

Felderít ő szervezet – emelt szint ű egyéni véd őfelszerelés, 
hordozható vegyi kimutató eszközök, meteorológiai 
felszerelés, mintavev ő készlet, mobil telefonok.

A kimutatás eredm ényeire 
nagyon rövid id őn belül 
szükség van.
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Tűzoltás, tűzkár elhárítás feladatai

Ismerik-e a dolgozók a t űzoltási feladat során 
alkalmazandó eszközök használatát? (például kezdeti 
tűz oltása t űzoltó készülékkel, oltórendszerek 
működtetésének lépései)

FolyamatosFolyamatos --e a te a tűűzoltzolt óó szerek, berendezszerek, berendez éések oltsek olt óóanyag anyag 
ellell ááttáása? (psa? (p ééldld áául habkul habk éépzpzőő anyag szanyag sz áállll ííttáás, s, ttűűzivziv íízz
medencmedenc éék tk t ööltlt ööttstts éége)ge)
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A kárelhárítás egyéb feladatai

Detonáció esetén m űszaki mentés, sérült építm ények, 
infrastruktúra ideiglenes helyreállítása szükségess é
válhat.

EgyEgy ééb feladatok: sb feladatok: s éérrüültszltsz áállll ííttáás, ss, s éérrüültosztltoszt áályozlyoz áás, s, 
vvíízbiztoszbiztos ííttáás, elektromos energiaells, elektromos energiaell ááttáás, s, ééjszakai jszakai 
megvilmegvil áággííttáás, s, éélelmezlelmez éés stb.s stb.
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Egyéni védőeszközök alkalmazásának 
szabályai

Ügyelnek-e a védelem komplexitására (szükség esetén  
teljes test védelme)?

Védőeszköz karbantartása megtörtént-e (megfelel ő

állapot, szavatosság)?

Szakszerűen használják-e a véd őeszközöket? 
(páramentesség, tömítettség, sz űrő típusú légzésvéd ő

eszközök alkalmazhatósága)

Biztonsági szabályok, melyek betartását ellen őrizni kell:
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Összefoglalás
1.1. A gyakorlat sorA gyakorlat sor áán kn k éészszüültekltek --e megfelele megfelel őő, a terv , a terv 

tartalmtartalm áát tt t üükrkr öözzőő okmokm áányok: elgondolnyok: elgondol áás, s, 
levezetlevezet éési terv?si terv?

2.2. A gyakorlatot egyeztettA gyakorlatot egyeztett éékk--e a ve a véédelmi igazgatdelmi igazgat áás s 
szerveivel, az egyszerveivel, az egy üüttmttm űűkkööddőő szervezetekkel szervezetekkel 
(ment(ment őők, tk, tűűzoltzolt óóssáág, kg, k öörnyezetvrnyezetv éédelem stb.)?delem stb.)?

3.3. A komplex gyakorlat sorA komplex gyakorlat sor áán gyakorln gyakorl áásra kersra ker üültlt --e a e a 
terv minden lterv minden l éényeges eleme?nyeges eleme?

4.4. A gyakorlat sorA gyakorlat sor áán kelln kell őő szakszerszakszer űűssééggel ggel 
alkalmaztalkalmazt áákk--e az egye az egy ééni vni v ééddőőeszkeszk öözzööket, a ket, a 
szaktechnikai eszkszaktechnikai eszk öözzööket?ket?

5.5. Az irAz ir áányny ííttóó ttöörzs rzs éértrt éékeltekelte --e a gyakoroltate a gyakoroltat áás s 
eredmeredm éényny éét, amelyet a jt, amelyet a j öövvőőben a felkben a felk éészszííttéés s 
sorsor áán figyelembe kell venni?n figyelembe kell venni?
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Gyakorlat elfogadhatósága

1.1. Az Az üüzemeltetzemeltet őő a gyakorlat sora gyakorlat sor áán a belsn a bels őő vvéédelmi delmi 
tervben meghattervben meghat áározott srozott s úúlyos baleseti lyos baleseti 
esemesem éénysorok legalnysorok legal áább egyikbb egyik éét a tervben t a tervben 
meghatmeghat áározottak szerint gyakoroltatja az arra rozottak szerint gyakoroltatja az arra 
kioktatottakkal kioktatottakkal éés a gyakorlat sors a gyakorlat sor áán a gyakorlatban n a gyakorlatban 
rréészt vevszt vev őők a tervben meghatk a tervben meghat áározottak szerint rozottak szerint 
cselekednek, tovcselekednek, tov áábbbb áá nem tapasztalhatnem tapasztalhat óó semmilyen semmilyen 
kköörrüülmlm éény, ami egy feltny, ami egy felt éételezett baleset sortelezett baleset sor áán annak n annak 
kimenetelkimenetel éét negatt negat íív irv ir áányba terelhetnnyba terelhetn éé. . 

2.2. A tervben megjelA tervben megjel öölt szervezetek eglt szervezetek eg éészszéét t 
gyakoroltatgyakoroltat óó hhááromrom éévente esedvente esed éékes gyakorlat kes gyakorlat 
elfogadhatelfogadhat óóssáággáához szhoz sz üüksks ééges tovges tov áábbbb áá, hogy a , hogy a 
tervben megjeltervben megjel öölt szervezetek eglt szervezetek eg éésze rsze r éészt vegyen a szt vegyen a 
gyakorlaton gyakorlaton 
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Tapasztalatok

1.1. A megfelelA megfelel őő forgatforgat óókköönyv fontossnyv fontoss áágaga

2.2. BVT BVT éés KVT gyakorlatok s KVT gyakorlatok öösszehangolsszehangol áásasa

3.3. EsemEsem éénysorok megvnysorok megv áálasztlaszt áása sa 

4.4. TTúúl kicsi eseml kicsi esem éény kivny kiv áálasztlaszt áása (tsa (t áálcatlcat űűz, uszz, usz áály)ly)

5.5. ÉÉvente mvente m ááss--mmáás esems esem éénysorok kivnysorok kiv áálasztlaszt áásasa

6.6. ÖÖsszes msszes m űűszak gyakoroltatszak gyakoroltat áásasa

7.7. BiztonsBiztons áágos mgos m űűkkööddéés biztoss biztos ííttáásasa

8.8. Nem tervezett gyakorlatok tartatNem tervezett gyakorlatok tartat áása (kulcs)sa (kulcs)

9.9. Gyakorlat leGyakorlat le áállll ííttáásasa
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Tapasztalatok
10.10.3 3 éévente mindenki gyakoroljon kvente mindenki gyakoroljon k üüllöön n éés egys egy üütt istt is

11.11.MegfelelMegfelel őő informinform áácici óók k áátadtad áása a tsa a tűűzoltzolt áás vezets vezet őőjjééneknek

12.12.BelBel ééptetptet éés fontosss fontoss áágaga

13.13.OktatOktat áás fontosss fontoss áágaga

14.14.Gyakorlat sorGyakorlat sor áán jelen ln jelen l éévvőő szemszem éélyek szlyek sz áámmáának, nak, 
feladatfeladat áának meghatnak meghat áározroz áásasa

15.15.EgyEgy ééni vni v ééddőőeszkeszk öözzöök, habkk, habk éépzpzőő anyagok anyagok 
hasznhaszn áálhatlhat óóssáága, hozzga, hozz ááfféérhetrhet őősséége, szge, sz áállll ííthatthat óóssáágaga

16.16.KapcsolattartKapcsolattart áás a ks a k öözzüüzemi szolgzemi szolg ááltatltat óókkalkkal

17.17.TTűűzoltzolt óóssáág riasztg riaszt áásasa
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Köszönöm a figyelmet!


