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Ssz. Témakörök Témafelelősök 

1.  Központi hivatásos mentőszervezetek bevethetőségének lehetőségei szélsőséges időjárás esetén Dr. Teknős László 

2.  A magyarországi önkéntes mentőszervezetek feladatai a különböző szélsőséges időjárási helyzetekben Dr. Teknős László 

3.  A szupercellákhoz köthető események katasztrófavédelmi szempontú elemzése. Dr. Teknős László 

4.  A globális éghajlatváltozás katasztrófavédelmi aspektusai Dr. Teknős László 

5.  A környezetbiztonság katasztrófavédelmi aspektusai Dr. Teknős László 

6.  A hazai időjárás előrejelezhetőségének katasztrófavédelmi szempontú értékelése Dr. Teknős László 

7.  A konvektív rendszerek által okozott veszélyes időjárási jelenségek katasztrófavédelmi szempontú elemzése, kiértékelése Dr. Teknős László 

8.  A lakosság szélsőséges időjárási eseményekre történő felkészítésének lehetőségei Magyarországon Dr. Teknős László 

9.  
A globális éghajlatváltozás migrációs aspektusai - A környezeti migráció, mint komplex kihívás katasztrófavédelmi 

szempontú elemzése 
Dr. Teknős László 

10.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hidrológiai veszélyeztetettségének katasztrófavédelmi szempontú elemzése, értékelése Dr. Teknős László 

11.  Lakossággal szemben elvárt védekezési, magatartási szabályok ismertetése, rendszerbe gyűjtése, kiértékelése Dr. Teknős László 

12.  Lakosság önvédelmi képességének növelését segítő lehetőségek, elvek, módszerek ismertetése, értelmezése Dr. Teknős László 

13.  A meteorológiai eredetű veszélyek kártételei elleni felkészülés lehetőségei Magyarországon Dr. Teknős László 

14.  
Az önkormányzatok megváltozott szerepe a lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében, a közbiztonsági referensi 

feladatrendszer elemzése 
Kirovné Dr. Rácz Réka 

15.  A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének rendszere, különös tekintettel az önkormányzati vezetők felkészítésére Kirovné Dr. Rácz Réka 

16.  A lakosságfelkészítés európai uniós gyakorlata Dr. Nováky Mónika 

17.  
A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és elfogadott lakosságfelkészítési elvek és módszerek, ezek hazai 

alkalmazásának lehetőségei 
Dr. Nováky Mónika 



18.  
A polgári védelem helye, szerepe a fontosabb nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EU) feladatrendszerében, a 

megvalósítás gyakorlata 
Dr. Teknős László 

19.  A magyar polgári védelem története a légoltalomtól napjainkig Dr. Teknős László 

20.  A katasztrófák felszámolásakor alkalmazható polgári védelmi szervezetek, feladatai Dr. habil. Endrődi István 

21.  
A katasztrófa-elhárításban résztvevő önkéntes polgári védelmi szervezetek helye, szerepe, fejlesztésének lehetőségei 

napjainkban 
Dr. habil. Endrődi István 

22.  
A katasztrófavédelem tevékenységét segítő Magyar Polgári Védelmi Szövetség helye, szerepe, lehetséges új 

tevékenységeinek irányai 
Dr. habil. Endrődi István 

23.  
A katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában résztvevő polgári védelmi szervezetek logisztikai biztosításának 

feladatai a katasztrófa típusok függvényében 
Dr. habil. Endrődi István 

24.  
A felderítés célja, feladata, területei a kárelhárítási és kárfelszámolási munkák megszervezésének és hatékony 

végrehajtásának szemszögéből. 
Dr. habil. Endrődi István 

25.  A kitelepítés, a kimenekítés és a befogadás logisztikai feladatai, a végrehajtás elvei és módszerei Dr. habil. Endrődi István 

26.  Önkéntes mentőszervezetek specifikumai Dr. habil. Endrődi István 

27.  A köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásainak tapasztalatai, fejlesztéseinek lehetséges irányai a XXI században Dr. habil. Endrődi István 

28.  Az influenza pandémia elleni védekezés magyarországi komplex rendszere Dr. habil. Kóródi Gyula 

29.  A közegészségügyi-, járványügyi feladatok természeti katasztrófák idején, különös tekintettel az árvízi védekezésre Dr. habil. Kóródi Gyula 

30.  A Disaster Medic helye, szerepe, jelentőségei a katasztrófavédelem feladatrendszerében Dr. habil. Kóródi Gyula 

31.  Egészségügyi válsághelyzet… (folyamatban) Dr. habil. Kóródi Gyula 

32.  A katasztrófavédelmi feladatok a honvédelmi feladatrendszerben, azok továbbfejlesztési lehetőségei Dr. Muhoray Árpád 

33.  
A polgári védelemi szervezetek képességei és alkalmazási lehetőségei egy nukleáris baleset mentési és kárfelszámolási 

feladatainak végrehajtása során 
Dr. Muhoray Árpád . 

34.  
Katasztrófavédelem és más rendvédelmi szervek együttműködése, valamint a Magyar Honvédség feladatai 

katasztrófaveszély idején 
Dr. Muhoray Árpád 

35.  
A kríziskommunikáció helye és szerepe a válságkezelés folyamatában. A krízishelyzetben folytatott kommunikáció 

eredményességét befolyásoló tényezők. 
Ambrusz József 

36.  A kríziskommunikáció jelentősége a Katasztrófavédelemben Ambrusz József 

37.  A kríziskommunikációs terv szempontjai, kidolgozásának specifikumai Ambrusz József 

38.  A katasztrófavédelem sajtó-kommunikáció feladatának rendje Ambrusz József 

39.  A védelmi bizottságok feladatai, hatás-és jogkörei a katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során Dr. Nováky Mónika 



40.  
A helyi védelmi bizottságok szervezeti kialakítása, feladatai, együttműködési formái más szervezetekkel az árvízi 

védekezés, a vegyi katasztrófa és a nukleáris baleset során 
Dr. Muhoray Árpád 

41.  A katasztrófavédelmi megbízottak általános, és speciális feladatai Dr. Nováky Mónika 

42.  
Az életvédelmi létesítmények rendeltetése, csoportosítása, üzemeltetésének és fenntartásának jogszabályi háttere, 

gyakorlati tapasztalatai 
Dr. Teknős László 

43.  
Az ár- és belvizek fajtái, kialakulásuk okai, az általuk előidézett veszélyhelyzet jellemzése, az ellenük való védekezés 

elvei és módszerei 
Dr. Teknős László 

44.  Gyors lefolyású folyók elleni árvízi védekezés lehetőségei, tapasztalatai Dr. Teknős László 

45.  Az árvízi védekezés hatósági rendszere. Dr. Muhoray Árpád 

46.  
Természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási feladatai, a katasztrófavédelmi szervek irányítási, 

lakosságvédelmi feladatai 
Dr. Teknős László 

47.  
A katasztrófavédelem híradó- és informatikai rendszere, kialakítása, a térinformatika alkalmazásának lehetősége a 

katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során 
Dr. habil. Endrődi István 

48.  A Katasztrófavédelmi rendszeresítési eljárás fejlődése Dr. habil. Endrődi István 

49.  A katasztrófavédelem finanszírozási rendszere Dr. habil. Endrődi István 

50.  A katasztrófavédelem logisztikai fejlesztési lehetőségei Dr. habil. Endrődi István 

51.  A magántulajdonban lévő károsodott lakóingatlanok felmérésének sajátosságai Ambrusz József 

52.  Az egyes vis maior eljárásokat követő helyreállítás társadalmi hatásvizsgálata Ambrusz József 

53.  A helyreállítás, újjáépítés feladatai, rendszere, nemzetközi gyakorlata Ambrusz József 

54.  A karitatív szervezetek feladatai a katasztrófavédelmi beavatkozások, és helyreállítási folyamatokban Ambrusz József 

55.  Katasztrófavédelmi műveletek elemzésének specifikumai Dr. habil. Endrődi István 

56.  Prognóziskészítés a katasztrófavédelmi feladatrendszerben Dr. habil. Endrődi István 

57.  Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségének alapjai, jellemzői Dr. Teknős László 

58.  Magyarország biztonságát veszélyeztető újfajta kihívásokat és kockázati tényezők bemutatása Dr. Teknős László 

59.  A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése napjaink kihívásainak tükrében Dr. Teknős László 

60.  A katasztrófavédelem helye és szerepe az ország biztonsági, védelmi rendszerében Dr. Teknős László 

61.  A parancsnoki munka jelentősége a katasztrófavédelem szervezetén belül Dr. habil. Endrődi István 

62.  A parancsnoki munka sajátosságai katasztrófaveszély esetén Dr. habil. Endrődi István 



63.  A parancsnoki munka sajátosságai veszélyhelyzet esetén Dr. habil. Endrődi István 

64.  A katasztrófavédelmi vezető-parancsnok speciális feladatai kihirdetett különleges jogrendi helyzetekben Dr. habil. Endrődi István 

65.  A polgári védelmi mechanizmus kialakulása és hatása a hazai katasztrófavédelmi rendszerre. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

66.  Az Európai Unió önkéntességi politikája és ennek hatása a hazai katasztrófavédelmi feladatokra. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

67.  A katasztrófavédelmi doktorandusz képzés lehetséges fejlesztési irányai Dr. Schweickhardt Gotthilf 

68.  A Humanitárius segítségnyújtás tartalmának módosulása és hatásai a hazai katasztrófavédelmi tevékenységre. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

69.  
A közbiztonság fenntartásának lehetséges módszerei, követelményei, a végrehajtás formái és alapvető területei 

katasztrófák esetén veszélyhelyzet kihirdetését követően 
Dr. Schweickhardt Gotthilf 

70.  A katasztrófa-elhárításban résztvevő szervek együttműködésének területei - különös figyelemmel a rendőrség feladataira. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

71.  
.A polgárőrség lehetséges szerepe a katasztrófák megelőzésében, alkalmazásának lehetősége a katasztrófa-elhárítási 

feladatok végrehajtása során. 
Dr. Schweickhardt Gotthilf 

72.  Közterület Felügyelet helye szerepe a települési katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

73.  Emberi jogok korlátozásának kérdései veszélyhelyzet időszakában. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

74.  Alapvető jogok korlátozása veszélyhelyzet időszakában Dr. Schweickhardt Gotthilf 

75.  Büntető tényállások a katasztrófák elleni védekezés során. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

76.  Szankcionálás a katasztrófavédelem feladatrendszerében Dr. Schweickhardt Gotthilf 

77.  
Kényszerítő eszköz alkalmazásához kapcsolódó parancsnoki(vezetői) feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerveknél. 
Dr. Schweickhardt Gotthilf 

78.  Hatósági ellenőrzések elemzése, értékelése a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

79.  Kártérítés a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél. Dr. Schweickhardt Gotthilf 

80.  Veszélyes üzemekre vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozás Dr. Schweickhardt Gotthilf 

 

 


