
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HMÜSB34 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai katasztrófavédelem 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military operations on disaster relief  

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapszak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 15+15 

5.2. heti óraszám: 1+1 

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
évente/8. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK Műveleti Támogató Tanszék 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, külső szakértők és oktatók 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatókat készítse fel alegységparancsnoki beosztásban a ka-
tasztrófavédelmi feladatok műszaki támogatásának megtervezésére, megszervezésére és irányítá-
sára, a feladatok gyakorlati végrehajtására. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A katasztrófakezelés elméleti kérdései, alapfogalmak. A Magyar Honvédség Katasztrófa el-
hárítási Rendszere, a katonai erő igénybevétele. 

14.2. Nemzetközi szervezetek a védekezésben. Jogszabályi háttér és az országban valószínűsít-
hető veszélyforrások értékelése. 

14.3. A katasztrófák elleni védekezés gyakorlati kérdései: a katonai erő lehetséges feladatai, veze-
tésük, az együttműködés és a minden oldalú biztosítás (támogatás) kérdései. 

14.4. A vizek kártételei elleni védelem és a védekezés feladatai. Az árvíz-védekezési készültség 
tartalma és fokozatai. A honvédség által nyújtható személyi, technikai lehetőségek. 

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 

 Katasztrófavédelmi szakfeladatok végrehajtása, tervezése és szervezése. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a 
tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégsé-
ges szintű megírása, valamint a tanórák minimum 60%-án való részvétel. 

17. Az értékelés módszere: Az évközi jegyet a tantárgyrészekből megírt zárthelyi dolgozatok eredmé-
nyeinek kerekített matematikai átlaga képezi. Az elégtelen osztályzatú vagy hiányzás miatt meg 
nem írt dolgozat a hatályos TVSZ alapján javítható, pótolható. 

18. Vizsgakövetelmények: Évközi jegy 



19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
- 23/2005.(VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányáról és 

feladatairól. 
- Dr. Bukovics István: Katasztrófaigazgatás BCE Államigazgatási Kar 2005 
- Vasvári Vilmos: Katasztrófák elleni védekezés = ZMNE Doktori Iskola jegyzete Budapest, 1998.  
- Padányi József: Katasztrófaelhárítás = ZMNE Doktori Iskola jegyzete Budapest, 1998. 
- Tóth Rudolf: A Polgári Védelem, a Magyar Honvédség és a Határőrség lehetséges együttműködé-

se az egységes védelmi rendszerben = Új Honvédségi Szemle 2000/4 Budapest 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- A. T. Altunyin: Katasztrófák elleni harc. Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1983. ISBN 963 326 133 3 
- E. P. Mihno: Elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák következményeinek felszámolása. 

Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1984. ISBN 913 512 951 3 
- Árvízvédekezési anyagok, felszerelések és gépek kézikönyve (Országos Vízügyi Hivatal, Bp., 

1975.) 
- A jégvédekezés kézikönyve (Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda, Budapest, 1973.) 
- Árvízvédekezési kézikönyv (Országos Vízügyi Hivatal, Budapest, 1974.) 
- Önkormányzati védekezési segédlet a vízkárok elleni védekezésre MPVSZ 2005 

20. Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szakiroda-
lom, valamint a legújabb kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése; az oktatók folyamatos ön-
képzése; a szakmai konferenciákon szerzett tapasztalatok alapján a képzés szakmai és metodikai 
stratégiájának folyamatos fejlesztése; az oktatott tananyag elsajátítási szintjének folyamatos elle-
nőrzése. 

Budapest, 2015. 03. 20. 

 
Dr. Hornyacsek Júlia alezredes sk. 
egyetemi docens, tantárgyfelelős 

A tantárgyi programot elfogadom: 

Budapest, 2015. év 03. hó 25. 

Dr. Kovács Zoltán alezredes 
egyetemi docens, specializációfelelős 

 
 
A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet  2015. 04. 27-én jóváhagyta.  
 
 

Dr. Szabó Tibor alezredes 
tanszékvezető egyetemi docens 

 
 
A tantárgyi programot elfogadom:  

Budapest, 2015. év  05. hó  …  nap 

 
Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes 
  egyetemi docens, szakfelelős 


