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1.

A TUDOMÁNYOS PROŰLÉMA MEGFOGALMAZÁSA

A katasztrófavédelmi igazgatási rendszer 2012. január 01-től alapjaiban változott meg. A bekövetkezett változás egységessé
tette a t z-, katasztrófa és polgári védelmi szakterületek irányítását, vezetését és szervezetét, valamint a jogszabályi
környezetet. A 2012. január 01. előtti időszakokban a katasztrófák elleni védekezésnek nem volt teljesen egységes szervezeti
rendszere, a védekezésben résztvevő állami, igazgatási szervezetek és a polgármesterek feladatrendszereiben átfedések voltak
tapasztalhatók, melyek a megelőzési és kárfelszámolási feladatok irányításában okoztak zavarokat. Ezeket is figyelembe véve
új irányítási és felelősségi rend került kialakításra. Megváltozott a jogszabályok keretrendszere, a feladatok végrehajtásában
az irányítási és felelősségi rendszerek egyértelm vé váltak. Ebben a változásban a nemzetközi szervezetek, - ENSZ, Európai
Unió, NATO - katasztrófavédelmi feladatrendszerének módosulásai is szerepet játszottak. A feldolgozott téma a
bekövetkezett változások hatásainak és az egységes igazgatási feladatrendszer gyakorlati megvalósulásának figyelemmel
kisérését, elemzését és intézményi továbbfejlesztési javaslatok kidolgozását fogalmazza meg. Az önkéntesség egyre nagyobb
mértékben van jelen a katasztrófák elleni védekezésben. Az új katasztrófavédelmi igazgatási rendszer kialakítása óta eltelt
időszak áttekintésével, elemzésével és a hosszabb távú trendek figyelembe vételével szükséges egy átfogó áttekintés
elkészítése, mely alapját képezi az esetleges módosításoknak, pontosításoknak. A négy éve átalakított egységes integrált
katasztrófavédelmi rendszerben szükséges vizsgálni a hatósági feladatot ellátó szakterület leterheltségét, a hatósági ismertek
szintjét, az ahhoz szükséges képzések elégségességét és a katasztrófavédelmi megelőzési és védekezési feladatokat települési
szinten irányító polgármesterek szankcionálását a hatékonyság növelése érdekében.
2.

KUTATÁSI űÉLOK

Alapvető kutatási célként a katasztrófavédelmi igazgatási rendszerben bekövetkezett változások értékelése alapján
továbbfejlesztési lehetőségek kidolgozását fogalmazom meg, melynek során:
Feltárom a katasztrófák elleni védekezés rendszerét, a védelmi igazgatás funkcióját, az egyes szakterületek kialakulásának
körülményeit a különböző időszak jogi és nemzetközi környezeti összefüggéseiben.
Elemzem és értékelem az katasztrófavédelmi igazgatási feladatrendszereket, azok egyes elmeit.
Bemutatom a katasztrófavédelem változásának nemzetközi elemeit, s értékelem az azok hatásai alapján bekövetkezett hazai
szakterületi változásokat.
Vizsgálom az áttekintett időszakokban történt jogi, gazdasági és nemzetközi változásokat, azok összefüggéseit.
Javaslatokat teszek a katasztrófavédelmi igazgatás egyes elemeinek változtatásaira.
3.

KUTATÁSI MÓDSZEREK

A kutatási témám vizsgálata során az általános kutatási módszereket, az analízist, dedukciót és szintézist is alkalmaztam.
A hazai katasztrófavédelmi jogszabályok tanulmányozását, vizsgálatát, igazgatási tevékenységi jelentések értékelését és a
jogszabályok közötti összefüggéseket tártam fel.
Jogtörténeti kutatást végzetem.
A kutatásom során elvégeztem szakterület releváns kutatási eredményeinek feldolgozását.
Összehasonlítást végeztem a hazai és nemzetközi jogszabályok, egyezmények vonatkozásában, s ebben a viszonylatban
vizsgáltam a hazai katasztrófavédelmi szakterületre gyakorolt hatásokat.
Tanulmányoztam és értékeltem a nemzetközi katasztrófavédelem területén bekövetkezett változásokat, trendeket, s azok
hazai katasztrófák elleni védekezésre gyakorolt hatását.
Vizsgáltam a katasztrófavédelmi feladatok rendszerét, valamint az igazgatási folyamatok értékelését helyszíni konzultációk
alapján.
Szakmai konferenciákon vettem részt, amelyek eredményeit összegy jtöttem, kiértékeltem.
Tanulmányoztam a katasztrófavédelem szakterületein megjelent, a kutatásom szempontjából releváns tudományos
értekezéseket, hazai és nemzetközi szakirodalmat.
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4.

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT

I.

A KATASZTRÓFA FOGALMI RENDSZERE

A fogalom főbb tartalmi elemei azonosak. Azért, hogy ezt a fogalmat egységesen a világ minden országában és részében
lehessen használni meg kell fogalmazni annak főbb közös jellemzőit. A főbb jellemzők az alábbiak:
- az emberi életet és emberi javakat nagy tömegben hátrányosan érint (nagy pusztítással jár),
az emberek, a lakosság alapvető ellátása veszélybe kerül, illetve ellátásuk nem, vagy csak minimális mértékben biztosítható
(létfenntartást veszélyezteti),
normális élethelyzettől eltérő helyzet alakul ki a társadalom és az államigazgatás minden szintjén, időben elhúzódva fejti ki a
hatását.
- A következmények megelőzése, illetve felszámolása meghaladja a védekezésre kialakított szerveztek, közösségek, vagy az
állam erejét, összehangolt, szervezett tevékenység végzése szükséges, mely nemzetközi segítség igénybevételét teheti
szükségessé.
II. A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉST ŰEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K ÁTTEKINTÉSE 1999.
DECEMBER 31 -IG.
Feladatrendszer vonatkozásában az alábbiak jellemezték ezt az időszakot:
A katasztrófák elleni védekezés feladatait több jogszabály tartalmazta, melyek a honvédelmi feladatok rendszeréhez
kapcsolódóan kerültek szétszórtan meghatározásra 1989-ig. Ezt követően a Genfi I. kiegészítő jegyzőkönyv egy egységes
keretet adott a katasztrófák elleni védekezés nemzetközi feladatrendszerének kialakítására, melyhez a hazai rendszer
hozzáigazítása vált szükségessé. Ezt követő időszakban kezdett kialakulni az egységes védekezési feladatrendszer, melyhez
az Európai Közösséghez való 1991-es csatlakozási kezdeményezésünk, s a csatlakozási tárgyalások egyes fejezetei is
hozzájárultak. . Hazánk több, az ipari tevékenységgel, veszélyes anyagokkal, hulladékokkal kapcsolatos nemzetközi
egyezmény részesévé vált az 1990-es évek elején és közepén. Mindezek hatására országon belül is nagy lendületet vett az
ipari tevékenységek biztonságának megteremtése. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek megelőzése terén
további előrelépést jelentett az Európai Közösséggel 1991. december 16-án megkötött társulási szerződés végrehajtása. A
polgári védelmi szervezet, a t zoltóságok, az önkormányzatok természetesen a kormány által kijelölt feladatokat hajtották
végre, de egyik szervezet sem lett meghatározva, mint amelyik az irányítást folyamatosan egy kézben tartja. A megelőzés
körében vizsgált hatósági feladatok rendszere is széttagolt volt. A védekezés irányítása megoszlott a honvédelmi és a tanácsi
szervek között.
A katasztrófák felszámolására nem volt önálló kormány szint szabályozás. A katasztrófák felszámolása irányítására nem
volt egységes szervezet.
A t zvédelem területéről az állam fokozatosan visszavonult és átadta a területet az önkormányzatok számára. A polgári
védelmi feladatrendszer irányításában is változások történtek azzal, hogy hol a honvédelmi, hol a belügyi tárca irányította a
tevékenységet. A katasztrófák megelőzést érintő hatósági feladatot végző intézményrendszer nem volt egységes.
III.A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2000. JANUÁR 01 ÉS 2011.
DEűEMŰER 31. KÖZÖTT
2000. január 01-ével hatályba lépő törvényi rendelkezés alapján megváltozott a katasztrófák elleni védekezés szervezeti
rendszere, a védekezés irányítása. A védekezés irányítás felső szintje az Országgy lésről szintjéről a kormány szintjére lett
áthelyezve, ezzel is növelve az hatékonyságot és az operatív beavatkozás lehetőségét. A katasztrófák elleni védekezés
továbbra is a polgári védelmi tervező, szervező rendszerre épült, bevonva elsődleges beavatkozóként a t zoltóságokat, s ezt
kiegészítette a polgári védelmi kötelezettségen alapuló állampolgári részvétel. A szabályozás hiányosságaként jelent meg,
hogy az állam nem rendelkezett felhatalmazással, a kikényszeríthetőség teljes palettájával. A katasztrófavédelem területét
szabályozó hatályos törvények normaszövegei között ellentmondások voltak tapasztalhatók, melyek közös értelmezése lett
volna szükséges. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezés rendszerének kialakítása megtörtént. A
veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket 2004. május 01-ét követően az Európai Unióhoz való
csatlakozástól számítva minden vonatkozó közösségi jogszabály is szabályozta. Hiányosságként jelent meg, hogy a veszélyes
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üzemekre vonatkozó előírások megsértése esetére nem állt rendelkezésre széleskör

szankcionálási lehetőség, mint a

megelőzés egyik eszköze. A t zvédelem területén erőteljesen megmaradt az önkormányzatiság. Szükségessé vált a
szakterület képzésének, oktatási rendszerének átalakítása. A különböző képzési formákra kötelezettek nagy száma, a képzési
formák sokrét sége, valamint a képzések technikaigénye megkívánta, hogy a különböző oktatási formákban valamennyi
érintett szerv vegyen részt, így a ŰM KOK, a ŰM OKF, a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok.
IV. KATASZTRÓFAVÉDELEM 2012. JANUÁR 01 -T KÖVET

VÁLTOZÁSAI

A fejezetben összefoglaltam a 2011 után a katasztrófavédelemben bekövetkezett főbb változásokat. A jogszabályok
módosulásai megfelelő keretet adtak ahhoz, hogy a korábbi évekhez képest hatékonyabb legyen a szakterületen folyó
igazgatási tevékenység. A kialakított rendszeren a hatékonyság növelése érdekében kellett változtatni a korábbi főigazgatóhelyettesi szervezetek helyett ezért lettek létrehozva az új, az irányításban szakmai elkülönülést is jelentő főfelügyelőségek.
Az Európai Unióban a katasztrófák elleni védekezés megújult, mely alapján hazánk is módosította a védekezéssel
kapcsolatos feladatrendszerét. A katasztrófák elleni védekezésben a tájékoztatásban, az információs területen történt az egyik
legnagyobb előrelépés. Ma már hazánkban az internet és a távközlési technika egyre nagyobb teret nyer ezen a területen,
mely a lakosság nagyobb biztonságát szolgálja. A veszélyes anyagokkal összefüggésben jogszabály változtatásával sikerült
elérni, valamennyi a törvény hatálya alá tartozó üzem köteles betartani az előírásokat. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
t zvédelmének átszervezését, állami irányítás alá vonását követően a lakosság biztonsága megnövekedett azzal, hogy a
mentő t zvédelemben kialakításra került a katasztrófavédelmi őrsök rendszere. A hatósági feladatok erőteljesebben
szolgálják a megelőzést. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek új hatósági jogosultsága a supervisori feladat végrehajtása
folyamatossá vált. A kritikus infrastruktúra védelmének hazai rendszerének alapjai lerakásra kerültek, jelenleg folynak az
egyes ágazatokon belüli feladatok végrehajtása. A katasztrófavédelem területén a települések biztonságát tovább növelte a
Kat. azon rendelkezése, hogy az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a polgármester mellett kötelező
jelleggel létrehozta a közbiztonsági referens intézményét.ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK
Az értekezésemben bemutattam a hazai katasztrófavédelem fejlődésének főbb szakaszait, s azok egyes meghatározó
elemeinek változásait. A katasztrófák elleni védekezés nem egy statikus, hanem egy dinamikus folyamat, mely állandó
változásban van. Űizonyítottam, hogy számos külső és belső tényező hatásával kell számolni.
A katasztrófák elleni védekezés egyes időszakainak kritikus vizsgálataiból származó összefoglalásából nyert következtetések
által kidolgozott javaslataim hozzájárulnak a szakterület továbbfejlesztéséhez.
5.)ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1)

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint jogelődjei szervezetét, feladatát meghatározó jogszabályok, jogi

szervezetszabályozó eszközök területére irányuló széleskör jogtörténeti kutatásaim alapján elsőként bizonyítottam, hogy a
„katasztrófák elleni védekezés” szakmai keretének igényét hazánkban egyértelm en már a rendszerváltás előtt először a
Honvédelmi jogszabályok fogalmazták meg.
2)

A megújult katasztrófavédelmi rendszer megváltozott jog- és intézményrendszerének átfogó, kritikus vizsgálatát,

széleskör elemzését követően megállapítottam, hogy a hivatásos katasztrófavédelem 2012. január 01-ét követő egységes
szervezetté történő átalakítása megnövelte a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságát, a kialakult szervezeti és hatósági
rendszer egységesebben m ködik, ezt igazoltam a vonulások csökkenő számával. Alátámasztottam, hogy az egységes
integrált katasztrófavédelem a lakosság számára az alapjogok állam általi garantálása tekintetében nagyobb biztonságot nyújt.
3)

Bizonyítottam, hogy a nemzetközi folyamatok, valamint az ENSZ és az Európai Unió dokumentumai nagy hatással

voltak a katasztrófavédelem hazai fejlődésére, az önkéntesség erősödésére, mindemellett a katasztrófák elleni védekezés
szervezeti és irányítási rendje nemzeti sajátosságainknak megfelelően került kialakításra.
4)

Els ként mutattam ki és példákkal bizonyítottam, hogy az önkéntes tevékenység egyre nagyobb mértékben

jelentkezik a katasztrófák elleni védekezés során, ám a kutatás-mentési tevékenység szakszer végrehajtásának elsődleges
garanciáját az INSARAG elvek alapján a katasztrófavédelem hivatásos állományából önkéntes alapon létrehozott,
technikailag jól felszerelt, felkészített és minősített mentőszervezet biztosítja.
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A katasztrófavédelmi igazgatás feladatköreit vizsgálva konkrét javaslatot tettem a katasztrófák elleni védekezés

5)

települési szint hatékonyságának további javítása érdekében a polgármester katasztrófavédelmi feladatainak el nem látása
esetén annak szankcionálására, és a közbiztonsági referens tevékenységének optimalizálására, valamint a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek magasabb szint

munkájának megvalósításához a hatósági feladatokat irányítók és ellátók

képzési programjára.
A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA

6.)

Az értekezésem átfogóan mutatja be a katasztrófák elleni védekezés hazai fejlődésének egyik fontos időszakát részekre
bontva. A kutatómunkám eredményeinek felhasználását elsősorban az oktatás területén lehet felhasználni. A kutatás
eredményeit a katasztrófák elleni védelem igazgatási feladatainak továbbfejlesztésére, illetve az irányítási tevékenyég
hatékonyságának növelésére lehet felhasználni.
AJÁNLÁSOK

7.)

A kutatómunkám eredményeinek felhasználását els sorban katasztrófavédelmi képzésben, a felsőoktatás és a felsőfokú
szakképzési oktatás során javaslom felhasználni az alábbiak szerint:
1.

A katasztrófavédelem alapképzési szak oktatása során az igazgatási tantárgyak keretén belül.

2.

Alapul szolgálhat az értékelés a hatsági, valamint a védekezési feladatok további jobb megszervezéséhez.

3.

Az értekezés legyen felhasználható a polgármesterek, a közbiztonsági referensek szakmai képzése során.

4.

Az értekezés a felsőoktatásban megvalósuló felsőfokú szakképzés oktatásában és ezen belül az általános igazgatási

feladatok részben használható fel.
Az értekezés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelem alap és mesterszak képzése során alkalmazható a

5.

jogtörténeti és szakmatörténeti részek oktatása alkalmával.
A DOKTORJELÖLT TÉMÁVAL KAPűSOLATOS PUŰLIKÁűIÓS JEGYZÉKE

8.)
2015

1. Schweickhardt Gotthilf
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem önkéntes polgári védelmi szervezet a katasztrófavédelmi oktatásban
In: Dr Dobor József , Heged s Hajnalka , Urbán Anett (szerk.)
Katasztrófavédelem 2014 - Tudományos konferencia . Konferencia helye, ideje: Űudapest , Magyarország ,
2014.11.26

Űudapest:

Nemzeti

Közszolgálati

Egyetem,

2015.

pp.

57-62.

(ISBN:978-615-5491-97-9)
Link(ek): Teljes dokumentum
Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos

2. Schweickhardt Gotthilf
Űányász Péter , Kiss Dávid , Orbók ákos (szerk.)
Hadszintér előkészítés, létfontosságú rendszerelemek védelme, honvédelmi érdekek védelme: Emberi jogok
korlátozásánakegyes kérdései
Konferencia helye, ideje: Űudapest , Magyarország , 2014.06.04
Űudapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 2015. 51 p. (ISBN:978-963-12.1507-6)
Link(ek): Teljes dokumentum
Könyv /Konferenciakötet /Tudományos
2014
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3.

Muhoray Árpád , Schweickhardt Gotthilf
Űeavatkozó önkéntes t zoltó egyesületek képzésének egyes kérdései
BOLYAI SZEMLE XXIII:(3) pp. 43-50. (2014)
Link(ek): Egyéb URL
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

4.

Schweickhardt Gotthilf
kovács Józsefné (szerk.)
Nemzetközi katasztrófa-elhárítási jog
Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 87 p. (ISŰN:978-615-5305-44-3)
Link(ek): Egyéb katalógus, Teljes dokumentum
Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási

5.

Schweickhardt gotthilf
Schweickhardt Gotthilf (szerk.)
Emberi jogok veszélyhelyzeti korlátozásának egyes jogi kérdései
Konferencia helye, ideje: Űudapest , Magyarország , 2014.10.31
Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 168 p.
(ISBN:978-615-5491-88-7)
Link(ek): Egyéb URL
Könyv /Konferenciakötet /Tudományos

6.

Schweickhardt gotthilf
Recent Changes in the Authority Activities of Disaster Management
Konferencia helye, ideje: Űudapest , Magyarország , 2014.05.22 -2014.05.24.
Pozsony: 2014. 650 p.
(ISBN:9788089013722)
Link(ek): Teljes dokumentum
Könyv /Konferenciakötet /Tudományos
# Kiadó nem található: NISPA Acee Press

7.

Schweickhardt Gotthilf
Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő
szervezetekre
KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2:(1) pp. 123-170. (2014)
Link(ek): Teljes dokumentum
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

8.

Schweickhardt gotthilf
űsiszár Imre (szerk.)
Önkéntes t zoltó egyesületek szakmai képzésének áttekintése
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.03.21-2014.03.23.
Űudapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2014. 300 p.
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Egyéb konferenciakötet / /Tudományos

9.

Schweickhardt Gotthilf
A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete: A ŰM Országos Katastzrófavédelmi Főigazgatóság felsőszint
irányításának és vezetésének elvei, specifikumai
In: Horváth József , Kovács Gábor (szerk.)
A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete 240 p.
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 199-219.
(ISBN:9786155305412)
Űefoglaló m link(ek): OSZK
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos

10. Schweickhardt Gotthilf (szerk.)
A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve
Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 358 p.
(ISBN:978-615-5305-79-5)
Könyv /Szakkönyv /Tudományos
2013
11. Schweickhardt Gotthilf
Katasztrófavédelmi igazgatás
Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 120 p.
(ISBN:978-615-5344-30-5)
Link(ek): Egyéb katalógus
Könyv /Oktatási anyag /Oktatási
12. Schweickhardt gotthilf
Az egyes szervezetek kontrolja a katasztrófavédelemben
MAGYAR RENDÉSZET XIII:(2) pp. 81-93. (2013)
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

13. Schweickhardt gotthilf
Kritikus infrastruktúra adatvédelmi kérdései
Konferencia helye, ideje: Űudapest, Magyarország, 2013.10.25.
Űudapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 669 p.
Egyéb konferenciakötet / /Tudományos

14. Schweickhardt Gotthilf
A hivatásos katasztrófavédelmi szrevek hatóségi tevékenységének változásai 2012.január 01-ét követően
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HADMÉRNÖK VIII:(3) pp. 1-9. (2013)
Link(ek): Teljes dokumentum
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2012
15. Schweickhardt Gotthilf
A t zvizsgálati tevékenységre való felkészítés
VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR (2012)
Link(ek): Teljes dokumentum
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
# űikk azonosító vagy Doi Azonosító érték vagy Kezdő oldal ismeretlen

9.)

A DOKTORJELÖLT SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA

Szakmai tapasztalatok
2012 – Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet
(Katasztrófavédelmi M veleti Tanszék)
-

Katasztrófavédelem jogi tárgyainak oktatása

-

Nemzetközi katasztrófavédelmi jog oktatása

-

Egyetemi közös modul oktatási feladataiban való részvétel

-

Egyetemi projektben való részvétel

-

Részvétel a Katasztrófavédelem mesterképzés egyes tantárgyi program kidolgozásában

-

Egyetemi jegyzetek készítése

-

Az NKE önkéntes polgári védelmi szervezete egyes tevékenységeiben való részvétel (2013. Dunai árvíz, 2013, 2014

Hajdúszoboszló minősítő gyakorlat)
-

Az OTDK – rendezvényeken való részvétel (Űíráló, bizottsági tag)

2010-2012 ŰM OKF Humán Szolgálat Oktatási Osztály
-

Katasztrófavédelmi szakterülethez tartozó szakképzésekkel kapcsolatos igazgatási ügyintézés, ellenőrzés.

-

Országos Képzési Jegyzékben szereplő polgári védelmi szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek

elkészítése, vizsgáztatásokban részvétel
-

Képzéshez oktatási segédletek készítése.

-

Hivatásos Katasztrófavédelmi szervek szakmai képzési rendszerének átalakításában részvétel

-

Képzési jogszabályok módosításának előkészítésében való részvétel

2004 – 2010 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Titkárság, Tanulmányi Osztály
-

Jogászi feladatok végzése

-

T z, katasztrófa és polgári védelmi szakképzésekben oktatói tevékenység

-

Katasztrófavédelmi szakterület szakképzései fejlesztésében való részvétel

-

Tanulmányi feladatok irányítása,

-

Oktatói feladatok végzése,

-

TÁMOP 2.2.1. Program keretén belül szakmai tananyagfejlesztés.

1999-2001 és 2002-200Ő Magyar Telekom és jogel djei biztonsági szakterület.
-

T zvédelmi és biztonságtechnikai feladatok végrehajtása
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-

T zvédelmi szabályzók készítése, t zvédelmi ellenőrzések

-

Űeépített t zjelző és oltóberendezések, valamint biztonságtechnikai berendezések telepítésével kapcsolatos előírások

meghatározása, telepítési eljárásokban való részvétel
-

Űiztonsági szolgálat tagjainak oktatása, feladatok meghatározása, ellenőrzési feladatok.

-

Űiztonsági diszpécserszolgálat irányítása.

-

Hatósági engedélyezési eljárásokban való részvétel

2001-2002 Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
-

Közúti közlekedési szolgáltatások ellenőrzési feladatainak irányítása (ADR, személyszállítás, teherszállítás,

-

Szankcionálási eljárások felügyelete, hatósági engedélyek kiadása, bírságolási tevékenység felügyelete, ellenőri

állomány oktatása
-

Jogászi feladatok végzése

1990-1999 Pest megyei és Űudapesti Rendörf kapitányság Közbiztonsági szakterület, MRŰV ügyintéz
-

Főkapitányság MRŰV feladatainak koordinálása, végzése. Kapcsolattartás a honvédség egyes szerveivel.

-

Honvédségi gépjárm vezetői képzés szervezésében való részvétel.

-

Közlekedési szakterület balesethelyszínelési és vizsgálati tevékenységének megyei szint irányítása.

-

Űalesethelyszínelői és vizsgálói továbbképzések szervezése, képzéseken oktatás.

-

Közlekedési balesetek büntető, szabálysértési és államigazgatási eljárásainak megyei szint irányítása, végzése.

-

Közúti ellenőrzések megyei szint irányítása, koordinálása, más ellenőrzésre jogosult szervekkel közös ellenőrzések

szervezése.
-

Közlekedésigazgatási eljárásokban való részvétel, kapitányságok közlekedésigazgatási tevékenységének felügyelete.

1978-1990 Állami T zoltóság, ŰM T zoltó Kiképz Központ
-

Űeosztott t zoltói feladatok ellátása.

-

T zoltási és Mentési tevékenységet irányító beosztás Mohács városi – járási t zoltóság

-

T zoltási szakterületek, munkavédelem oktatása tanári munkakörben, főiskolai oktatás.

-

Munkavédelmi vezetői feladatok ellátása

-

Kihelyezett t zoltó alapképzés parancsnoki feladatai 3 hónap (Pécs)

Külföldi tanulmányutak:
-

1988 Hannover Rote Hahn kiállítás ( 1 hét)

-

1991 Zürich rendőri feladatok tanulmányozása (1 hónap),

-

1992 Freiburg (közlekedési ellenőrzési tanfolyam és ellenőri végzettség megszerzése 1 hónap),

-

1996 Űajor rendőrség közlekedési feladatok (1 hét)

-

2005 Eisenstadt, Űurgenlandi Tartományi t zoltó iskola (1 nap)

-

2007 Németország szakképzés tanulmányozása (1 hét)

-

2008 Lipcse Interschutz nemzetközi kiállítás ( 3 nap)

-

2014. 11.04 – 06. Lengyelország Nemzetközi t zvédelmi konferencia

Végzettségek:
-

Munkajogi Szakjogász PTE 2013

-

Európai Jogi Szakjogász PPTE 2003

-

Jogász PTE 2001

-

Rendőrtiszt RTF 1993

-

Munkavédelmi Mérnök ŰME-OMKTK 1988

-

T zvédelmi mérnök Hermann Matern 1983
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-

Hunfalvy János közgazdasági szakközépiskola érettségi 1974

Egyéb információk
Német felsőfokú és angol alapfokú nyelvismerettel rendelkezem.
Az oktatás területén több mint 13 éves oktatói gyakorlattal rendelkezem. Az oktatáshoz kapcsolódóan több oktatási segédletet
készítettem a t zoltói szakképzés területén 1985 – 1990 között. (Közlekedési eszközök tüzeinek oltása, M szaki mentés,
Munkavédelmi ismeretek.)
Szakképzési vizsgáztatásban szakmai vizsgáztatóként, valamint rendészeti szakvizsga bizottság tevékenységében 2006 óta
veszek részt.
2013-tól kezdődően veszek részt az OTDK munkájában:
A szakképzés fejlesztésében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretein belül 2010-ig polgári védelmi
tananyagfejlesztésben vettem részt.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett Tavaszi Szél konferenciákon rendszeresen, előadások tartásával
vettem részt. DOSZ által szervezett rendezvényeken részt veszek.
A Hadtudományi Osztály alapító tagjai között tartanak számon. Az osztály által szervezett rendezvényeken,
konferenciákon részt veszek. Többek között a Hadtudományi Doktori Iskolával közösen 2014. február 13 – 14-én
megrendezett „Hadtudomány és a 21. század” cím konferencián, ahol opponensi feladatot láttam le.
Az Egyetem által szervezett tudományos rendezvényeken jelen vagyok.
A Szécheny Terv keretén belül az NKE munkacsoportjában 2014-ben részt vettem a JÓ ÁLLAM kutatóm hely
tevékenységében.
„A katasztrófavédelem közigazgatási bels folyamatainak elektronizálása és az integrálhatóságának biztosítása a
központi és helyi szinteken” EKOP 1-A-2 projektben szakértőként vettem részt 2014. év folyamán
2014-ben „A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve” cím
ISBN 978-615-5305-79-5 szakkönyvet szerkesztettem a ŰM OKF számára.

Budapest, 20.…..év……………..hó………….nap
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