
KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők 

képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az 

önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a 

gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), 

iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a 

tűzvédelmi- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó 

jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek 

az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat 

megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű 

elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés 

második ciklusában mester szakon történő folytatásához. 

Célunk, hogy az alapképzési szakon végzettek megismerjék: 

Célunk, hogy az alapképzési szakon végzettek megismerjék: 

 a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a 

rendészetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános és 
speciális szakmai eljárási szabályokat; 

 a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati 
alkalmazásának szabályait; 

 a katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítésének, működésének, 
munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, 

azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit; 
 a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási 

alapelveit, azok megvalósításának szabályait; 
 a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő 

együttműködés szabályait; 
 a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok 

működtetéséhez szükséges speciális technikai eszközök 
alkalmazásának rendjét; 

 a rendvédelmi szervek, illetőleg a közigazgatási szervek és a 

gazdálkodó szervek speciális szakmai erkölcsi és fizikai 
követelményeit. 

A szakon végzettek számára az alapképzés megszerzését követően a 

katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelemi igazgatás, a tűzoltóság és a 

közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is alkalmazási 

lehetőséget biztosítanak. A katasztrófavédelmi igazgatás szervezete 2012. 

január 1-től megújult, nem csak a meglévő szakterületek igényelnek 

felsőfokú végzettségű szakembereket, hanem az újként megjelenő 

iparbiztonsági igazgatás is várja a célirányosan felkészített szakembereket.  



A hivatásos tűzoltóság szervezetében az elkövetkezendő években jelentős 

változások várhatók. Az állomány megfiatalodott, átlagéletkora nem éri el 

a 32 évet, ennek következtében kevés azoknak a szakembereknek a száma, 

akik megfelelő szakmai tapasztalattal és felsőfokú képesítéssel is 

rendelkeznek. Ugrásszerűen megnövekedett az igény a már szolgálatot 

teljesítő tűzoltók körében a felsőfokú végzettség megszerzése iránt, ezt 

bizonyítja, hogy az indított levelező képzéseken a jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető létszám keretet. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény kötelezően írja elő az 

önkormányzatok döntő többségének, hogy megfelelő felkészültségű 

közbiztonsági referenst alkalmazzanak. Ezen a területen még nem 

dolgoznak felsőfokú végzettségű katasztrófavédelmi szakemberek. Hasonló 

a helyzet a nemzetgazdaság irányításában résztvevő ágazati 

minisztériumok körében is. A megnövekedett katasztrófa-veszélyek miatt 

mindennapos igény, hogy a Magyar Honvédség és a különböző rendvédelmi 

szervek aktívan bekapcsolódjanak a katasztrófa-elhárításba. Ezért 

számukra is nélkülözhetetlen, hogy egységeik irányításához 

katasztrófavédelmi ismeretekkel is bíró parancsnoki állománnyal 

rendelkezzenek. 

A gazdálkodó szervek körében megnövekedett a veszélyes üzemek száma 

és az elmúlt időszakban bekövetkezett balesetek, illetve katasztrófák 

sürgetően jelzik az igényt, hogy ezek a gazdálkodó szervek jól felkészült, 

felsőfokú képesítéssel rendelkező katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi 

munkatársakat foglalkoztassanak. Ez kiegészül a 2012-től működő 

önkormányzati és az átalakuló létesítményi tűzoltóságok szakember 

igényével. 

Ennek alapján megállapítható, hogy a jövőben az évente végző 200-250 

felsőfokú katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi (tűzoltó) képzettséggel 

rendelkező szakember munkába állítása reális, megalapozott szükségletet 

jelez. Ugyanakkor az ágazati felügyeletet gyakorló minisztérium és 

országos szakmai irányító szerve határozott igénye, hogy a hivatásos 

állományba csak felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezők kapjanak tiszti 

kinevezést. 

 


