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BEVEZETŐ 

 
A TÁJÉKOZTATÓ a katasztrófavédelem alapképzési szak (BA) nappali és levelező 

tagozatos, valamint a mesterképzési szak (MA) hallgatói számára készült. Összefoglalja a 

hallgatói jogviszonyból fakadó azon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az NKE 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a hatályos jogszabályok és az egyetem belső szabályozása 

alapján meghatároz.  

Jelen Tájékoztató kivonatos tartalmú, kizárólag az általános, a hallgatók többségét széles 

körben érintő szabályokat közli, a további szabályokra csak utalást tartalmaz.   

 

Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata megtalálható:  

- az NKE honlapján: www.uni-nke.hu  

- a Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályán, továbbá  

- a Katasztrófavédelmi Intézet Titkárságán.  

A Tájékoztatóban foglaltak a hallgatók teljes tanulmányi idejére irányadók.  

A tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztatások (évközi számonkérések, külső helyszínek, 

gyakorlatok, tanszéki rendezvények, jegyzetek, szakirodalom, stb.) az osztályfőnöktől, a 

szakasz- és rajparancsnokoktól (a levelező hallgatóknál a tagozatfelelőstől), a Tudományos 

Diákköri Konferencia rendezvényekről, a TDK tanári elnökétől, a TDK titkárától, illetőleg az 

Intézet Titkárságán kaphatók. 

 

AZ INTÉZET KÉPZÉSEI 
A Katasztrófavédelmi Intézet a katasztrófavédelmi felsőoktatási képzéseihez tartozó szakmai 

tantárgyak oktatását, a kapcsolódó oktatásszervezési és tudományos tevékenységet végzi.  

 

Alapképzési szak:  
Katasztrófavédelem szak: iparbiztonsági szakirány, katasztrófavédelmi műveleti szakirány, 

tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány.  

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.  

 

Mesterképzési szak:  

Katasztrófavédelem szak  
A képzés levelező tagozaton folyik. 

 

Utógondozás: 

 

Alapképzési szak: 

Védelmi igazgatási szak: katasztrófavédelmi szakirány 

Az utógondozás levelező tagozaton folyik. 
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 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM (NKE) 

KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET (KVI) 

Az Egyetem székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Központi telefonszáma:00-36-1-432-9000,  

Honlap:www.uni-nke.hu 

 

A Katasztrófavédelmi Intézet székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 

 

Postacím: 1441 Budapest, Pf: 40.  

Központi telefonszáma: 00-36-1-432-9000 

Honlap:www.uni-nke.hu / Katasztrófavédelmi Intézet 

Titkárság:  

dr. Sibalin Iván 

432-9000/ 29-056 

 

 

A képzésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok, 

belső rendelkezések 
 

Jogszabályok: 
 Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.)  

 2011. évi CXXXII. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról, hallgatói jogviszonyról 

 2015. évi XLII. törvény A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról (284 – 289. §) 

 9/2015. (III.25.)  BM Rendelet a hivatásos szervek, az önkormányzati és létesítményi 

tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú 

szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményekről és szakmai 

képzéséről   

 20/2016. (VI.9.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeikről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról  

 

Belső szabályzók: 
 hatályos Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETVSZ) 

 hatályos Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat (ETJSZ) 

 Házirend 

Valamennyi szabályzó megtekinthetők az NKE honlapján, a hallgatói követelményrendszer 

menüben 
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AZ INTÉZET KAPCSOLATRENDSZERE 
 

Az Intézet az NKE karaitól független, önálló karközi oktatási egysége. Feladatait az NKE 

oktatási rektor-helyettes alárendeltségében látja el.  

 

A Katasztrófavédelem tevékenységét a Belügyminisztériumhoz tartozó BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) irányítja.  

Az Intézet szakmai felügyeletét a BM OKF részéről a Humán Szolgálat végzi.  

 

Az Intézet szakmai kapcsolatai a következők:  

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
Cím:1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.  

Honlap: www.katasztrofavedelem.hu 

 

Főigazgató:      Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy 

 

Általános főigazgató-helyettes:   Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok 

 

Hatósági főigazgató-helyettes  Dr. Mógor Mária Judit tű. dandártábornok 

 

Gazdasági főigazgató helyettes:  Bartók Péter tű. ezredes 

 

Humán Szolgálat 

szolgálatvezető-helyettes  Vietorisz Ágnes tű. ezredes 

 

 

Az Intézetet a gyakorlati oktatásban segítő szervezetek:  

 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK)  
Cím: 1033 Budapest, Laktanya u. 33.  

Honlap: kok.katasztrofavedelem.hu  

 

Igazgató Dr. Papp Antal tű. ezredes, PhD  

 

 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok:  
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu  

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.  

Honlap: fovaros.katasztrofavedelem.hu  

 

Igazgató Varga Ferenc tű. dandártábornok  

Igazgató-helyettes Palotai Gábor tű. ezredes 

 

 

 

 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/


5 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET 
 

Intézetigazgató:   
Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes PhD 

egyetemi docens, főtanácsos 

6. ép. I. em. 08. 

432-9000/29-094 

Fogadó óra: minden hónap első hétfője 13.00-14.00 

 

Katasztrófavédelmi Műveleti tanszék 

tanszékvezető: 
Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes PhD 

egyetemi docens 

6. ép. 1.em. 23. 

432-9000/29-303 

Fogadó óra: hétfő, kedd 12.00-13.30 

 

Oktatók: 

Prof. Dr. Kóródi Gyula PhD 

egyetemi tanár 

 6. ép. 1. em. 06. 

432-9000/29-657 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 12.00-13.30 

 

Dr. LLM. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes PhD 

adjunktus 
6. ép. 1. em. 04. 

432-9000/29-305 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 11.30-13.00 

 

Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy PhD 

adjunktus  

6. ép. 1. em. 04. 

432-9000/29-221 

Fogadó óra: szerda: 13.00-14.30 

 

Teknős László tű. százados PhD  

adjunktus  

 6. ép. 1. em. 11. 

432-9000/29-563 

Fogadó óra: hétfő, kedd 13.00-14.30 

 

Dr. Nováky Mónika tű. alezredes  

tanársegéd, tanácsos  

6. ép. 1. em. 12. 

432-9000/29-306 

Fogadó óra: hétfő, kedd: 09.00-11.00 
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Ambrusz József tű. ezredes 

tanársegéd 

6. ép. 1. em. 13. 

432-9000/29-657 

Fogadó óra: kedd, szerda 09.00-11.00 

 

Dr. Gubicza József tű. ezredes  PhD  

részmunkaidős egyetemi docens 

 

 

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék 
tanszékvezető: 

Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes PhD, PhD 

egyetemi docens  

6 ép. 1.em. 21. 

432-9000/29-595 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 13.30-14.30 

 

Oktatók: 

Prof. Em. Bleszity János ny. tű. altábornagy CsC 

professzor emeritus 

6. ép. Fsz. em. 09. 

432-9000/29-037 

Fogadó óra: minden hónap első hétfője 13.30-15.00 

 

Dr. Pántya Péter tű. alezredes, PhD 

adjunktus  

 6. ép. 1. em. 14. 

432-9000/29-595 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 14.00-15.30 

 

Rácz Sándor tű. őrnagy 

tanársegéd 

6. ép. 1. em. 19. 

432-9000/29-516 

Fogadó óra: Hétfő, kedd: 09.00 – 11.00 

 

Érces Gergő tű. őrnagy 

tanársegéd 

6. ép. 1.em. 22. 

432-9000/29-248 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 13.00-14.00 

 

Dr. Hesz József tű. ezredes, PhD 

részmunkaidős egyetemi docens  
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Iparbiztonsági Tanszék 

tanszékvezető: 

Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes PhD 

egyetemi docens, főtanácsos 

6. ép. Fsz. 03. 

432-9000/29-653 

Fogadó óra: hétfő, kedd 09.00-11.00 

 

Oktatók: Prof. Dr. Pátzay György PhD 

egyetemi tanár  

6. ép. Fsz. 01. 

432-9003 

Fogadó óra: kedd, csütörtök 12.00-13.30 

 

Dr. Dobor József tű. alezredes PhD 

adjunktus 

6. ép. Fsz. 11. 

432-9000/29-065 

Fogadó óra: hétfő, kedd 13.00-15.00 

 

Horváth Hermina tű. őrnagy 

tanársegéd 

6. ép. Fsz. 10. 

432-9000/29-567 

Fogadó óra: hétfő, kedd 13.00-15.00 

 

Dr. Bonnyai Tünde tű. őrnagy PhD 

részmunkaidős tanársegéd 

 

 

Oktatásszervezési Osztály: 
Krizsán Zoltán okl. mk. tű. alezredes 

oktatásszervezési osztályvezető 

6.sz. ép. Fsz. 13. 

Tel.: (1) 432-9000/29-295 mellék 

E-mail: krizsan.zoltan@uni-nke.hu  

 

Heszné Mészáros Zsuzsanna tű. alezredes, tanácsos 

tanulmányi és oktatásszervező kiemelt főreferens 

6.sz. ép. Fsz. 3. 

Tel.: (1) 432-9000/29-328 mellék 

E-mail: heszne.meszaros.zsuzsanna@uni-nke.hu  

 

Tanulmányi előadók: 

Szabó Gábor tű. zászlós főelőadó 

6.sz. ép. Fsz. 2. 

Tel.: (1) 432-9000/29-521 mellék 

E-mail: szabo.gabor@uni-nke.hu 

BSc képzés  

 

mailto:krizsan.zoltan@uni-nke.hu
mailto:krizsan.zoltan@uni-nke.hu
mailto:szabo.gabor@uni-nke.hu
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Tamás Írisz ka. 

6.sz. ép. Fsz. 11. 

Tel.: (1) 432-9000/29-379 mellék 

E-mail: tamas.irisz@uni-nke.hu 

BSc és MSc képzés  

 

Vásárhelyi Örs ka. 

tanulmányi és oktatásszervező  

6.sz. ép. Fsz. 13. 

Tel.: (1) 432-9000/29-328 mellék 

E-mail: vasarhelyi.ors.laszlo@uni-nke.hu  

 

Gerencsér Enikő ka. 

6. ép. Fsz. 4. 

Tel: 432-9000/29-083 

E-mail: baloghne.geremcser.eniko@uni-nke.hu 

 

 

 

Az Oktatásszervezési Osztály nyitva tartása 

 

 

Hétfő 08.00. - 12.00. 

Kedd: nincs hallgatói ügyintézés 

Szerda: 12.30. - 15.00. 

Csütörtök: nincs hallgatói ügyintézés 

Péntek: 08.00. - 12.00. 

 

A csengetési rend és az órákra vonatkozó időbeosztás elérhető az NKE honlapján.  

 

  

mailto:tamas.irisz@uni-nke.hu
mailto:vasarhelyi.ors.laszlo@uni-nke.hu
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

A 2018/2019. TANÉVRE 
A tantervi időbeosztás alapja a 5/2018. számú rektori utasítás.  

 

 

Regisztrációs (beiratkozás) időszak:   2018. augusztus 21. - szeptember 02. 

 

Az őszi szemeszter szorgalmi időszaka:   2018. augusztus 21. - december 14. 

 

Az őszi (I.) félévet követő vizsgaidőszak:   2018. december 15. - 2018. január 25. 

 

A tavaszi (II.) félévét megelőző „ regisztrációs időszaka”: 

        2018. január 21. - február 03. 

 

A tavaszi szemeszter szorgalmi időszaka:   2018. január 28. -  május 17. 

 

A tavaszi (II. félév) szemesztert követő vizsgaidőszak:  

2018. május 20. - június 28. 

 

A 2018/2019. tanév őszi (I. félév) szemeszterére vonatkozó időszakok: 

 vizsgára jelentkezési időszak:   2018. november 05.  november 23.   

 

A 2018/2019. tanév tavaszi (II. félév) szemeszterére vonatkozó időszakok: 

 vizsgára jelentkezési időszak:  2018. április 08. - április 29. 

 

 

Idő és tevékenységi terv megtalálható az alábbi linken: 

http://uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-tajekoztato/tanev-idobeosztasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-tajekoztato/tanev-idobeosztasa
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KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

 

 
A képzés általános célja 

 

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. Az alapképzési szakon végzettek 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.  

Az alapképzési szakon végzettek a képzés időtartama alatt megismerik: 

 

 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 rendszeresített 

eszközöket és felszereléseket, azok alkalmazását;  

 a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, 

azok megvalósításának szabályait;  

 a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés 

szabályait;  

 

 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 az egyetem karainak és intézeteinek mesterképzési szakain folytathatják 

tanulmányaikat. 
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KATASZTRÓFAVÉDELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

A képzés általános célja 

 

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek 

képzése, akik a Belügyminisztériumban, a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az 

önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél 

közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését szervezését és 

irányítását eredményesen végrehajtani a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), 

iparbiztonsági szakterületeken.  

A mesterképzési szakon végzettek megismerik a katasztrófavédelmi szervek irányításához és 

vezetéséhez szükséges jogi ismereteket, biztonságpolitikát és humánpolitikát, a tervezés és 

szervezés módszertanát. A hallgatók elsajátítják a szükséges vezetéspszichológiai és vezetői 

kommunikációs ismereteket, katasztrófavédelmi szervezési ismereteket. Megismerik a köz-, 

és védelmi igazgatás, valamint a nemzetközi segítségnyújtás rendszerét.  

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

 

 a veszélyhelyzeti kommunikáció és a vezetés összefüggéseinek felismerésére;  

 döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására;  

 nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére;  

 döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és 

megoldáselemzésre;  

 konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására;  

 irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására;  

 a belügyi szféra körében rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői 

feladatok ellátására.  

 az iparbiztonság, a polgári védelem, illetve a tűzvédelmi és mentésirányítás szakmai 

követelményeinek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési- és irányítási 

eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési technikákat és szervezési 

megoldásokat.  

 

A mesterképzés során a hallgatók megszerzik azokat az ismereteket és készségeket, amelyek 

alkalmassá teszik tanulmányainak az Egyetem doktori iskoláiban történő folytatására és PhD 

tudományos fokozat megszerzésére.  

 

A doktori (PhD) képzésről bővebb tájékoztató az egyetem honlapján található: http://uni-

nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes 

 


