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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Hadtudományi Társaság Belügyi Szakosztály Elnökségének nevében a 2016. évi
munkánkról az alábbi jelentését terjesztem fel:

Statisztikai adatok, a szakosztály helyzete:
A beszámolási időszakban szakosztályunk taglétszáma: 29 fő volt.
Vezetőségünk összetétele: 3 férfi és 2 nő (Megújításának időpontja 2013. január 10.)
Vezetőségünk tagjai telefon és e-mail címeken keresztül folyamatosan elérhetők voltak.
Tagtársaink korösszetétele: 35 év alatti: 9 fő, 35-62 év közötti: 11 fő, 62 év feletti: 9 fő.
A szakosztály vezetése:
Szakosztály elnök: Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula tű. alezredes
Titkár: Horváth Hermina tű. őrnagy
Tagok:
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD.
Dr. Dobor József tű. alezredes, PhD.
Dr. Czinege Krisztina Lilla
A küldöttgyűlés tagjai:
Ambrusz József tű. ezredes
Dr. Muhoray Árpád ny. pv vezérőrnagy
Dr. Pántya Péter tű. alezredes
Tudományos tevékenységek
A fiatal szakemberek és egyetemi hallgatók kutató munkájának támogatása, részvételük
ösztönzése az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, illetve együttműködés az
NKI Katasztrófavédelmi Intézettel az előkészítés és lebonyolítás feladataiban.
Az egyetemen felkészítő tanárként, konzulensként, szekció zsűri-elnökként, zsűritagként a
KVI egyetemi oktatói, köztük a Belügyi Szakosztály számos tagja is részt vett az ITDK
egyetemi lebonyolításában.
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Az éves munkatervben nem szerepelt, viszont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori
iskoláiban, a KVI-ben folytatott tudományos és tudományszervező munkát is láttak el
szakosztályunk tagjai.
A Katonai Műszaki Doktori Iskolában Dr. Muhoray Árpád tagtársunkat, külsős tagként a
Doktori Iskola Tanács (DIT) tagja.
Az év folyamán a DIT felkérése alapján, a katasztrófavédelmi szakterületen is átdolgozásra,
pontosításra, redukálásra kerültek a kutatási témajegyzékek, valamint a Katonai Műszaki
doktori Iskolában meghirdetett tantárgyak. Tagtársunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
mind a négy doktori iskolájában rendelkezik témakiírással.
A szakosztály együttműködő partnere, Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelmi Múzeum
igazgatója.
Az év során a Belügyi Szakosztály tagjai, számos egyetemi jegyzet, kézikönyv megírásában
vettek részt. A Katasztrófavédelmi Intézet oktatói és egyben a belügyi szakosztály tagjai részt
vesznek a KÖFOP projektben, számos Kutatóműhelyben tevékenykednek, és önálló
pályázatokkal indulnak.
Belügyi Szakosztály tagjai a 2015/16. tanév II. félévében és a 2016/2017. tanév I. félévében
számos BsC és MsC képzésben részt vevő hallgató esetében láttak el szakdolgozatok,
diplomamunkák készítésénél konzulensi, bírálói, illetve záróvizsga bizottsági tagként
feladatokat is.
Tudományos konferenciákon, rendezvényeken való részvételünk:
2016. február 24. Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az a doktorandusz
konferencia, amelyet a Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya
közösen szervezett Hadtudomány és a XXI. század címmel. A konferencia célja elsősorban
a harmadéves doktorandusz-hallgatók saját kutatásukban élért eredményeinek bemutatása,
megvitatása és egyben felkészítése a nyilvános védésre egy hagyományosan jó hangulatú,
doktorandusz konferencia keretében. Tagtársunk dr. Deák József r. alezredes is részt vett a
konferencián, „A Belügyi Szemle és jogelődei a mindenkori politika és a
rendészettudomány szolgálatában (1918-1990)” előadásával.
2016. március 2. Tűzoltó Szakmai Nap 2016 Tudományos Konferencia- A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelősége és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének Tűzvédelmi és Mentésirányítási
Tanszéke szervezésében március másodikán szakmai napot tartottak Szentendrén. A
rendezvényen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézete, valamint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem tűzvédelem iránt érdeklődő hallgatói széles körű ismereteket
kaptak a tűzvédelem egyes szakterületeiről. A tudományos találkozón, amelyet az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szentendrei központjában rendeztek meg, több
mint százharminc hallgató vett részt. A rendezvényen részt vett Dr. Pántya Péter tű. alezredes
és Rácz Sándor tű. őrnagy tagtársunk is, ahol előadás keretében ismertették a tűzoltói
állomány hatékonyságnövelő beavatkozásának lehetőségeit.
2016. március 30-31. „Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között” XV.
Nemzetközi Tudományos Napok- A 2014-2020 közötti EU-költségvetési időszakban
rendkívül jelentős mértékű innovációs forrás áll az EU-tagországok rendelkezésére, amelynek
optimális felhasználása a kelet-európai tagországok számára vissza nem térő lehetőséget is
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jelent. Ez ugyanis megalapozhatja felzárkózásukat a fejlettebb EU-tagországokhoz, és egyben
lehetőséget is teremt arra, hogy 2020 után az egységesülő versenyfeltételek között
egyenrangú partnerként szálljanak versenybe a forrásokért. Még az időszak elején van mód
arra, hogy mérlegre tegyük a feladatokat, az innovációs hálózatok szereplőinek legfontosabb
teendőit és felelősségét is. A több mint negyedszázados hagyománnyal rendelkező
konferencia ehhez a számvetéshez kínál fórumot, hasznos eszmecserét, amelyhez szeretettel
és tisztelettel várjuk az előadásokat, posztereket és minél nagyobb számban az érdeklődőket a
K+F+I szféra, a gazdaság és a civil szervezetek részéről egyaránt. A konferencián, tagtársunk
Ambrusz József tű. ezredes is részt vett „A vörösiszap-katasztrófa következményeinek
felszámolása, a keletkezett károk helyreállítása” című előadásával.
2016. április 15-17. Tavaszi Szél 2016. A Doktoranduszok Országos Szövetsége a 2016-os
évben is megrendezte a Tavaszi Szél Konferenciáját. A kifejezetten fiatal kutatók, PhD és
DLA-hallgatók számára szervezett multidiszciplináris konferenciára 2016. április 15-17.
között került sor, az Óbudai Egyetemen. A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Pálinkás József,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt. A DOSz a 2016. évi
Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal
magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű
rendezvényként hirdette meg. A rendezvényen részt vett tagtársunk Rácz Sándor tű. őrnagy
a „Nagy alapterületű létesítmények tűzoltásához szükséges erők- eszközök
meghatározása” című előadásával.
2016. április 18-19. Részvétel az NKE végzős hallgatói számára tartandó záró évfolyam
„Vihar 2016” közös közszolgálati gyakorlaton. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy
karának mintegy 1100 hallgatója vett részt a közös modult lezáró közös közszolgálati
gyakorlaton. A „Vihar 2016” címet viselő kétnapos rendezvényen a szélsőséges időjárás
okozta katasztrófahelyzet kapcsán felmerülő feladatokat gyakorolhatták a hallgatók, akik
között már a mesterképzésben részt vevők és külföldiek is helyet kaptak.
A rendészeti képzések szempontjából is nagy jelentőségű a gyakorlat, mert nagyon jól
integrálja a hallgatók eddig megszerzett ismereteit egy egységes rendszerbe, de élő
kapcsolatot jelent rendészeti és más hivatásrendbeli szervek között.
A gyakorlat komoly szervező munkával előkészítésre, mozzanatonként felépítésre került. A
végrehajtást a BM OKF önzetlenül támogatta híradó és technikai eszközökkel, technikai
bemutatóval. A hallgatók a védelmi igazgatás, a katasztrófavédelem vezető beosztásainak
feladatait gyakorolták egy-egy valós katasztrófahelyzet kiváltotta védekezés, súlyos ipari
baleset szcenáriója alapján. A gyakorlat kiemelkedő hasznosságúnak lett értékelve a Rektor
Úr által is. A gyakorlat vezető állományában részt vettek: Ambrusz József tű. ezds, Dr.
Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, Dr. Dobor József tű. alezredes, Dr. Pántya Péter tű.
alezredes, Horváth Hermina tű. őrnagy, Rácz Sándor tű. őrnagy és Dr. Muhoray Árpád ny. pv.
vőrgy. a katasztrófavédelmi irányító feladatát látta el a KVI részéről.
2016. május 7. Ludovika Fesztiválon való részvétel. A rendezvény nagy sikerrel került
megrendezésre, melyen többen részt vettünk a Belügyi Szakosztály tagjai közül meghívás,
kirendelés alapján. Megtekintettük az ünnepséget, a különböző kiállított eszközöket, illetve
közreműködtünk a katasztrófavédelmi-tűzoltó bemutató lebonyolításában, meghallgattuk a
Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsorát.
2016. május 26-28. 11th International Conference on „Environmental Legislation, Safety
Engineering and Disaster Management, Kolozsvár, Románia, Babes Bolyai Egyetem. A
nemzetközi konferencián következő tagtársaink vettek részt: Dr. Schweickhardt Gotthilf
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Gyula tű. alezredes, Ambrusz József tű. ezredes, Dr. Dobor József tű. alezredes, Rácz
Sándor tű. őrnagy.
2016. október 5-7. 5th International Scientific Conference on Safety Engineering and
15th International Conference on Fire and Explosion Protection, Novi Sad, Szerbia,
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences. A nemzetközi konferencián előadást
tartott tagtársunk, Rácz Sándor tű. őrnagy.
2016. november 16. Katasztrófavédelem 2016. Tudományos konferencia
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Lejtős 1. termében került megrendezésre, a már
hagyománynak számító, a katasztrófavédelem minden területét felölelő, a Magyar Tudomány
Ünnepe eseménysorozat keretein belül megszervezett tudományos konferencia. A konferencia
szervezésében Dr. Pántya Péter tű. alezredes tagtársunk is részt vett. Az Eseményre számos
tagtársunk kapott meghívást, és előadóként is több tagtársunk is képviselte szakosztályunkat.
A konferencián a következő tagtársaink tartottak előadást:
 Dr. Pántya Péter tű. alezredes: A katasztrófavédelem beavatkozásainak
hatékonysága a biztonság szintjét növelő innovatív megoldások nézőpontjából
 Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula tű. alezredes: A katasztrófavédelem jogi
szabályozása Európában
Publikációs tevékenység
Tagtársaink közül számosan publikálnak, a megjelent legújabb publikációkat titkárunk,
Horváth Hermina tű. őrnagy elektronikus úton tartja számon.
A fiatal szakemberek és egyetemi hallgatók kutató munkájának segítése megtörtént a
publikációs lehetőségek széleskörű biztosításával, vagy számos esetben a tapasztaltabb
egyetemi oktatók részéről társszerzői szerepkör felvállalásával is.
Mindezeken kívül számos hallgatót készítünk, bátorítunk publikálásra, látunk el témavezetői
tevékenységeket.
A tudományos munka szeletét képezik azok a felkérések, melyeket a tudományos szakmai
folyóiratoktól cikkek és szakkönyvek lektorálására kap a KVI néhány tapasztalt oktatója,
egyben a Belügyi Szakosztály tagja, Dr. Muhoray Árpád tagtársunk a Hadtudomány folyóirat
szerkesztő bizottságától több alkalommal kapott felkérést cikk lektorálására, illetve a
Katasztrófavédelmi Intézet megjelentetésre szánt egyetemi jegyzeteinek lektorálásában is
közreműködött.
2016. évben megjelent publikációk:
Ambrusz József tű. ezredes:
-

-

A katasztrófák következményeinek felszámolásának vezetés-irányítási rendszere,
HADMÉRNÖK XI: (1) pp.64-78. (2016)
A 2001. évi beregi árvíz következményeinek felszámolása, a kistérség
rehabilitációjának
megszervezése,
VÉDELEM
TUDOMÁNY:
KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT: (1) pp.108125. (2016)
An overview of disaster preparedness training in Hungary, with special regard to
public administration leaders, 11th International Conference on „Environmental
Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” Elsedima: Bulding
Disaster Resilience in a Changing Word (Book of abstract), p. 199. Konferencia helye:
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-

-

Kolozsvár, Románia, 2016.05-26.-2016.05.28. Babes-Bolyai University Faculty of
Environmental Science and Engineering, ISBN:978-606-93873-1-3
The System of Disaster Preparedness in Hungary, In: Saba Senses-Ozyurt, Sándor
Klein, Zsolt Nemeskéri (szerk.) Educating for Democratic Governance and Global
Citizenship, p.523.
San Diego: World Council for Curriculum and Instruction, 2016. pp.231-235. ISBN:
978-0-692-69768-9
A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk
helyreállítása, In: Takácsné György Katalin (szerk.) Innovációs kihívások és
lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi Tudományos Napok
Konferencia helye: Gyöngyös, Magyarország, 2016.03.30.-2016.03.31. Károly Róbert
Főiskola, 2016. pp.845-853.
ISBN: 978-963-9941-92-2

dr. Deák József r. alezredes:
-

-

-

-

-

-

Az
Oroszországi
Föderáció
határőrizeti
kihívásai
napjainkban,
HADTUDOMÁNY:
A
MAGYAR
HADTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG
FOLYÓIRATA 26:(E-szám) pp. 4-14. (2016)
A Belügyi Szemle és jogelődei a mindenkori politika és a rendészettudomány
szolgálatában (1918-1990) In: Orbók Ákos (szerk.) A hadtudomány és a XXI.
században 374 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.02.24.
Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016. pp. 31-48.
Külföldi határőrizeti anyagok megjelenése a Belügyi Szemle Tájékoztatójában
(1964-1972), Magyar Rendészet 16: (1) pp.25-32. (2016)
Könyvismertető: Boda József: „Szigorúan titkos!”? Nemzetbiztonsági almanach
– a felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és
gyakorlati
kérdései
c.
könyvéről,
NEMZETBIZTONSÁGI
SZEMLE
(ONLINE) 4:(2) pp. 101-103. (2016)
A migráció rendészeti és egészségügyi aspektusai napjainkban BELÜGYI
SZEMLE:
A
BELÜGYMINISZTÉRIUM
SZAKMAI
TUDOMÁNYOS
FOLYÓIRATA (2010-) 64:(9) pp. 5-15. (2016)
A rendészettudomány kialakulása és gondozásának nemzetbiztonsági,
határőrizeti
példái
a
Belügyi
Szemlében
a
rendszerváltásig,
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) IX:(4) pp. 43-75. (2016)
A tudomány szabadsága; politikai és hierarchikus hatások régen és ma a Belügyi
Szemlében, PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 17: pp. 275280. (2016)

Dr. Dobor József tű. alezredes:
-

-

-

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Önértékelés
Intézményakkreditáció,
Budapest: BM
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, 2016. (ISBN:978-615-80429-2-5)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Önértékelés
Programakkreditáció,
Budapest: BM
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, 2016. (ISBN: 978-615-80429-3-2)
Industrial Safety Analysis of Accidents Involving Ammonia, with Special Regard
to Cold-Storage Facilities II, ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN
MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT Science 15: (1) pp. 37-49. (2016)
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-

-

THE IMPORTANCE OF THE TEACHING OF CASE STUDIES OF
INDUSTRIAL ACCIDENTS IN THE DISASTER MANAGEMENT
EDUCATION In: Konferencia Szervezőbizottsága (szerk.)
11th International Conference on "Environmental Legislation, Safety Engineering and
Disaster Management" Elsedima: Building Disaster Resilience in a Changing Word
(Book of abstracts). 199 p. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2016.05.262016.05.28. Kolozsvár: Babes-Bolyai University, Faculty of Environmental Science
and
Engineering, 2016. pp.
61-6164.
(ISBN:978-606-93873-1-3)
Ipari tevékenységekből eredő veszélyforrások és elhárításuk, Budapest: NKE
Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. 226 p. (ISBN:978-615-5527-91-3)

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy:
-

-

-

Egyes lakosságvédelmi intézkedések felelősségi rendszere veszélyhelyzet esetén,
MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY XXVI: (3) pp.2-22. (2016) (ISBN ISSN 2063 4986)
A 2013-as dunai árvíz egy esettanulmánya a Budapest III. kerületi operatív bázis
vonatkozásában, BOLYAI SZEMLE XXIV:(3) pp. 124-136. (2016)
A rendőrség és a tűzvédelmi igazgatás kapcsolata, BELÜGYI SZEMLE: A
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-)
64:(2)pp. 34-56. (2016)
10 th Anniversary of the Parallel Flood Control on the Danube and Tisza Rivers
in Hungary in 2006, ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC
MANAGEMENT SCIENCE 15:(1) pp. 31-36. (2016)

Dr. Pántya Péter tű. alezredes:
-

-

-

Eredmények a tűzoltók beavatkozói készségének növelésében, BOLYAI
SZEMLE XXIV:(4) pp. 172-180. (2016)
Hatékonyság vagy biztonság? A tűzoltói beavatkozásokról, In: Restás Ágoston,
Urbán Anett (szerk.), Tűzoltó Szakmai Napok 2016. 186 p. Konferencia helye, ideje:
Szentendre, Magyarország, 2016.03.02 Budapest: BM OKF, 2016. pp. 164-167. 1-2.,
ISBN:978-615-80429-0-1
Döntéstámogatás erő-eszköz számítás alapján, In: Restás Ágoston, Urbán Anett
(szerk.), Tűzoltó Szakmai Napok 2016. 186 p. Konferencia helye, ideje: Szentendre,
Magyarország, 2016.03.02 Budapest: BM OKF, 2016. pp. 168-172. 1-2., ISBN:978615-80429-0-1
A Magyar Katasztrófavédelem által végzett beavatkozások, VÉDELEM
TUDOMÁNY:
KATASZTRÓFAVÉDELMI
ONLINE
TUDOMÁNYOS
FOLYÓIRAT 4:(I.) pp. 88-99. (2016)

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula tű. alezredes:
- Volunteer disaster management organisations in higher education, 11th
International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and
Disaster Management” Elsedima: Bulding Disaster Resilience in a Changing Word
(Book of abstract), p. 199. Konferencia helye: Kolozsvár, Románia, 2016.05-26.2016.05.28. Babes-Bolyai University Faculty of Environmental Science and
Engineering, 2016. p.172. ISBN:978-606-93873-1-3
- A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, fejlődése, jelenlegi helyzete, Studia
Doctorandorum Alumnae: Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori
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-

munkáiból. 582 p., Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016. pp. 7-152.
1-2. ISBN:978-615-5586-07-1
Comparison of responding and participating firefighting associations, poszter,
11th International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and
Disaster Management” Konferencia helye: Kolozsvár, Románia, 2016.05-26.2016.05.28. Babes-Bolyai University Faculty of Environmental Science and
Engineering, 2016. p.172. ISBN:978-606-93873-1-3

Horváth Hermina tű. őrnagy:
- A vasúti áruszállítás környezetbiztonsági aspektusainak értékelése I. rész,
HADTUDOMÁNY:
A
MAGYAR
HADTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG
FOLYÓIRATA 26:(E-szám) pp. 51-58. (2016)
- A vasúti áruszállítás környezetbiztonsági aspektusainak értékelése II. rész,
HADTUDOMÁNY:
A
MAGYAR
HADTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG
FOLYÓIRATA 26:(E-szám) pp. 59-69. (2016)
- A vasúti veszélyesáru szállítási balesetek felszámolásának tapasztalatai, különös
tekintettel a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat működésére, HADMÉRNÖK XI.
(1): pp. 107-114. (2016)
- A MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítása és a műszaki
mentéseknél használt eszközök és szakfelszerelések áttekintő értékelése,
HADMÉRNÖK XI. (1): pp. 115-124. (2016)
Rácz Sándor tű. őrnagy:
- Firefighter Intervention in Radiological Emergencies, In: Branko Savić, Verica
Milanko, Mirjana Laban, Eva Mračkova, Restás Ágoston, Branka Petrović (szerk.),
Book of Preceedings: МЕЂУНАРОДНА НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈА
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 530 p.
Konferencia helye, ideje: Novi Sad, Szerbia, 2016.10.05-2016.10.07. Novi
Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2016. pp. 180-186.
- 5th
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
ON
SAFETY
ENGINEERING AND 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIRE AND
EXPLOSION PROTECTION) ISBN:978-86-6211-106-7
- Tűzoltói beavatkozás radiológiai eseménykezelésnél, VÉDELEM TUDOMÁNY:
KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT I. (3): PP.6877. (2016)
- Decision Making Support in Case of Large Scale Storage Fires, 11th International
Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster
Management” Konferencia helye: Kolozsvár, Románia, 2016.05-26.-2016.05.28.
Babes-Bolyai University Faculty of Environmental Science and Engineering, 2016.
p.154. ISBN:978-606-93873-1-3
- Döntéstámogatás nagy kiterjedésű raktártüzek esetén, VÉDELEM TUDOMÁNY:
KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT I: (I) pp. 3043. (2016)
- Nagy alapterületű létesítmények tűzoltásához szükséges erők- eszközök
meghatározása, Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia:
Absztraktkötet. 485 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország,
2016.04.15.- 2016.04.17., Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016. p.
147., ISBN:978 615 5586 04 0
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A 2016-os munkatervben foglaltakat időben teljesítettük, üléseinket, vezetőségi üléseinket
megtartottuk, azokon a tervezett programpontokat megtárgyaltuk.
Az említett konferenciákon tartott előadások kellő mértékben bizonyítják szakosztályunk
tagjainak aktivitását, annak érdekében, hogy társaságunk szakmai tevékenységét még
ismertebbé tegyék és a tudományos ismeretek megőrzését, illetve gyakorlatba történő
átültetését, hasznosítását elősegítsék.
Lektori tevékenységet is végeztünk különböző szakmai folyóiratban megjelenő szakcikkek,
konferencia előadások, tudományos pályázatok kapcsán.
Támogatjuk a doktoranduszi képzést, a doktoranduszok
témajavaslatokat fogalmaztunk meg több esetben.

évközi

dolgozataihoz

Tagdíjfizetésünk 80%-osnak mondható. A beszámolóban foglaltak szakosztályunk tagjaival
egyéni és csoportos megbeszélése kapcsán kerültek megfogalmazásra.
Összességében megállapítható, hogy szakosztályunk tagjai lehetőségeikhez mérten kivették
részüket a munkából, reméljük, hogy szakosztályunk
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A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
BELÜGYI SZAKOSZTÁLY
2017. ÉVI
MUNKATERVEZETE
A 2016. ÉVBEN VÁLLALT FELADATOK TELJESÍTÉSE ALAPJÁN

Szakosztályunk fő célkitűzései a 2017-os évre vonatkozóan:
-

a jelenlegi viszonyokhoz igazodva a felfelé ívelő pálya, további töretlen biztosítása és
újabb tagok felvétele,
a tagságunk mozgósítása az MHTT pályázatán való részvételre,
az MHTT szakértői csapatának erősítése,
a szakosztály tagsága tudományos tevékenységének erősítése, az MHTT
rendezvényeire való mozgósítása,
más tudományos szervezetek rendezvényein a szakosztály képviselete,
a hallgatók tudományos munkára nevelése.

A társaság tagjai fontosnak tartják a szakosztály meglétét és a tudományos ismeretek
megőrzését, megújítását és a gyakorlatban is jól hasznosítható ismeretek továbbvitelét változó
világunkban. Társaságunk munkájának szakmai színvonalának emelése érdekében, az
újonnan felvettek részére emléklapokat és azok részére akik, a PhD szakmai fokozatot
megszerezték oklevelet adományoztunk.
Az együttműködés továbbfejlesztése a társ és rendvédelmi szervekkel és a Magyar
Honvédséggel. Olyan jegyzetek, szakmai tanulmányok, tudományos szakcikkek elkészítését
tűztük ki célul, amelyek egyetemek és főiskolák tananyagát képezhetik, melyre garancia
tagságunk korbani összetétele (25-67év), a fiatalabbak kimeríthetetlen energiája és az
idősebbek szakmai tapasztalata.
Kötelességünk, hogy az országnak és az Európai Unió törvénytisztelő polgárainak az általunk
megszerzett gyakorlati és elméleti tudást továbbadjuk.
A tervezetben foglaltak szakosztályunk tagjaival egyéni és csoportos megbeszélések kapcsán
kerültek megfogalmazásra, mivel hat fő kivételével mindannyian vidékiek, így az ország
különböző területein laknak és teljesítenek szolgálatot. (A szakosztály ülésének
megszervezése igen sok energiát igényel). Az abban foglaltakat elfogadják és a továbbiakban
is támogatják a vezetőség munkáját.
Az átszervezések rányomják bélyegüket munkánkra, mivel Szakosztályunk tagjainak az
egzisztenciális biztonságot kellett előtérbe helyezni a tudományos munka szervezésével és
támogatásával szemben.
Tagjaink annak ellenére, hogy az élet által ránk kényszerített rendkívüli feladatok
végrehajtása meghatározta lehetőségeinket a polgári intézményekben, előadások tartásával
9

népszerűsítették a testületet. Társadalomismeret, történelem tantárgy tudományterület
keretében biztosítottak ismereteket a hallgatóság részére a rendvédelmi szervek munkájáról,
valamint társaságunk tevékenységéről. Szakosztályunk tagjai az elmúlt évek során több
intézmény hallgatóival is konzultációkat folytattak a különböző törvényi szabályozásokról és
annak a gyakorlatba történő megvalósulásáról. A konzultációk, véleményünk szerint nem
voltak hiábavalók.
Tagtársaink tudományos
szakfolyóiratokban is.

publikációi

fellelhetők

az

egyetemi

és

más

releváns

A különböző előadásokon tagságunk 80%-a igyekezett mindig megjelenni és múzeumok
látogatásával szakmai felkészültségünket igyekeztük gyarapítani. Dr. Gulyás István
tagtársunk vándorkiállítások rendezésével segíti szakosztályunk hírnevének öregbítését.
Megítélésünk szerint az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló, mert Szakosztályunk
tagjainak többségét egyetemünkön ismerik, illetve szolgálati helyeiken parancsnokaik és a
lakosság pozitív véleménnyel van tevékenységükről.
A Szakosztályi közgyűléseket és a vezetőségi üléseket megtartottuk.
-

2016. január 11.
2016. június 3.
2016. szeptember 8.
2016. december 15.

Összességében megállapítható, hogy szakosztályunk minden tagja a lehetőségekhez mérten
kivette részét a munkából.
Kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként Dr. Szabó Gyula ny. r. ezredes és
Horváth Hermina tű. őrgy. tagtársainkat javasoljuk elismerésben részesíteni.
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TERVEZETT PROGRAMJAINK

Szervezeti élet
2017. március

Szakosztály közgyűlése
Tagtoborzó munka értékelése
A pályázatokon elért eredmények megbeszélése

Vezetőségi ülések
2017. február
Szakosztály közgyűlésének előkészítése
További pályázatokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése
Tagtoborzó munka megbeszélése
Rendezvények előkészítése

2017. október
Rendezvények értékelése
Közgyűlés előkészítése

2017. december
Beszámoló előkészítése, javaslatok, problémák megbeszélése
Munkaterv elkészítése
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RENDEZVÉNYEK

2017. I. félév
Tájékoztató a tűzvédelemről
Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel:
 Iparbiztonsági Szakmai nap
 Tűzvédelmi Szakmai nap

2017. II. félév
Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel:
 Katasztrófavédelem 2017. Tudományos Konferencia

Budapest, 2017. január 12.

Vezetőség
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