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dokumentumok kidolgozásában részt vehettem, azok eredményeit munkaértekezleteken 

kifejthettem. 

  Következtetéseim megalapozásában segítségemre volt, hogy napi szinten 

tevékenykedem a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer vezetésében, a Magyar 

Honvédség Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 4vezet jeként ráláttam a 

Űelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság és saját katonai 

szervezetem feladatrendszerére, a védelmi igazgatási tevékenységre. Elöljáróimtól, 

parancsnokaimtól és közvetlen munkatársaimtól a napi munkavégzés során szerzett 

ismereteim további alapokkal szolgáltak kutatásaimhoz.  

 

A kutatómunkámat nehezítette 

Magyarországon mindezidáig kevesen kutatták tudományos megalapozottsággal a 

természeti- és civilizációs katasztrófák megel zésére és következményeinek 

felszámolására hivatott, vagy közrem köd  bármely szerv hatékonyságát. A témában 

kizárólag régebbi, egyes a katasztrófavédelmi tevékenységet végz  szervezetek 

pénzügyi, logisztikai és személyi háttérbiztosításának elemzéseivel foglalkozó 

írásm veket találtam. A valódi nehézséget azonban az okozta, hogy a kutatómunkám 

közben szignifikáns változások következtek be a katasztrófavédelemben. Az új 

katasztrófavédelmi törvény hatályba lépése számos jogszabály módosítását 

eredményezte, melyek miatt számtalan esetben módosítani, illetve naprakésszé kellett 

tenni értekezésem. 

 

A kutatómunkámat könnyítette 

Kutatómunkám során el nynek bizonyult, hogy beosztásomban elfoglalt helyem és 

szerepem révén, napi szinten tevékenykedem a Honvédelmi Katasztrófavédelmi 

Rendszer vezetésében. A Űelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

F igazgatóság és a Magyar Honvédség közötti együttm ködés el segítette ismereteim 

gyarapítását, a kutatómunkám el rehaladását. A NATO és az Európai Unió 2011. évi 

válságkezelési gyakorlataiban (űMX-11; CME-11) történ  aktív részvétel valamint a 

Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer témavizsgálatára való közvetlen rálátás 

szintén hozzájárult kutatásaimhoz. 

 

                                                           
4
 Korábban Katasztrófavédelmi Operatív Űizottság. Az értekezésben felhasznált tapasztalatok ennél a 

szervnél keletkeztek. 
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nyújtottak az információk, adatok felkutatásában és tudásukkal, szakmai 

kompetenciájukkal, személyes élményeik, valamint tapasztalataik átadásával jelent sen 

hozzájárultak munkámhoz. 

 

Űudapest, 2012. október 20. 
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Nyelvismeret: 

Angol fels fok ű (STANAG 3.3.3.3.) 

Orosz alapfok C 

 

Missziós tapasztalat: 

1999-2000 UNOMIG Grúzia katonai megfigyel  

2002-2003 MINURSO Nyugat- Szahara katonai megfigyel  

2009. EUFOR HQ Szarajevó törzsigazgató 

 

Kitüntetések 

Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat 

Tiszti szolgálati jel III. fokozat 10 év után 

Űékefenntartásért szolgálati jel (UNOMIG) 

Tiszti szolgálati jel II. fokozat 20 év után 

Űékefenntartásért szolgálati jel (MINURSO) 

Árvízvédelemért szolgálati jel (2006) 

Szolgálati érdemjel ezüst fokozat 

Űékefenntartásért szolgálati jel (EUFOR) 

Szolgálati érdemjel arany fokozat 

Árvízvédelemért szolgálati jel (2010) 

Katasztrófavédelemért szolgálati jel 

Tiszti szolgálati jel I. fokozat 30 év után 
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