
1 
 

Polgári védelmi NATO konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén 

Sikeres konferenciát tartottak 2019. november 05.-én Budapesten, a Magyar Polgári Védelmi 

Szövetség (MPVSZ) tanácstermében, a Magyar Tudomány Ünnepe, Magyarország NATO 

tagságának 20. évfordulója és a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója 

alkalmából. 

  

A tudományos rendezvényt a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári 

Védelmi Szakosztálya, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ), a Magyar 

Környezetvédelmi Egyesület (MKE), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK 

Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület (MPVTE) és 

a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma közösen szervezte a Védelmi Információs Központ 

(VIK) Alapítvány kuratóriumával.  A konferencián mintegy 60 fő vett részt, a szervezetek 

tagjai, az NKE doktoranduszai, oktatói, illetve szakmai kollégák és a téma iránt érdeklődők. 

Az MHTT részéről – az előadókon kívül - részt vett még Dr. Csery Péter, Dr. Király László és 

Dr. Ráth Tamás. A konferenciát Dr. Endrődi István, a MPVSZ vezetője elnökölte. 

 

A konferencia előtt Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, az MHTT elnöke egy szál 

emlékrózsával fejezte ki tiszteletét az MPVSZ székhelyén két hete felavatott Pataky Iván 

hadtudós emléktáblájánál. 

 

 
 

A konferencia lehetőséget adott arra is, hogy a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) 

és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) elnökei, Dr. Endrődi István, illetve Dr. 
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Keszthelyi Gyula, ünnepélyesen aláírják a két szervezet közötti együttműködési 

megállapodást. 

 

A tanácskozáson részt vett Dr. Tollár Tibor ny. tű. vezérőrnagy, a BM OKF volt főigazgatója, 

Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, a PVOP volt országos parancsnoka, Szarka Zsolt tű. 

alezredes, a BM OKF PVFŐFE képviselője, Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi 

államtitkár, mb. minisztert, Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmi Ipari Szövetség (MVISZ) 

elnöke, Prof. Dr. Petrányi Győző, az MTA rendes tagja, a Magyar Környezetvédelmi 

Egyesület (MKE) elnöke.  

 

 
 

A konferencia programjának keretét Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy megemlékezése 

adta a Magyar Tudomány Ünnepének jelentőségéről. Az előadók nagyon fontos, a polgári 

védelemhez kapcsolódó témákról beszéltek. A NATO múltját, jelenét és jövőbeni feladatait, 

valamint tudománypolitikai kérdéseit Dr. Szenes Zoltán, Orovecz István és Dr. Ráth Tamás 

mutatta be. A NATO legnagyobb nem katonai programjáról, a polgári veszélyhelyzeti 

tervezésről, valamint a katasztrófa-segítségnyújtás intézményeiről (NATO Euro-atlanti 

Válságreagálási Központ /EADRCC/ és a NATO Válságreagálási Egység /EADRU/) 

Muhoray Árpád beszélt. Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, az MKE alelnöke 

előadásában egy lehetséges fegyveres küzdelem időszakában vizsgálta a NATO-tagországok 

árvíz védekezési lehetőségeit. A NATO követelményekhez kapcsolódó hadiipari és 

haditechnikai követelményekről Zsitnyányi Attila és Keszthelyi Attila beszélt. Amíg a MKLE 

elnöke a Magyar Honvédség haditechnikai korszerűsítését mutatta be a Zrínyi 2026 program 

fényében, addig a MVISZ elnöke a magyar hadiipar programban való részvételének 

lehetőségeit és feltételeit értékelte.    
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A Genfi Egyezmények évfordulójáról Szarka Zsolt tű. alezredes és Dr. Petrányi Győző 

emlékezett meg.  Petrányi akadémikus a Solferinói csata szörnyű pusztításain keresztül 

mutatta be a Vöröskereszt megalakításának fontosságát, a Genfi Egyezmények 

megalapozását. Dr. Sáfár Brigitta országos katasztrófavédelmi szakmai vezető a Magyar 

Vöröskereszt mai feladatairól beszélt a Genfi Egyezményekkel összefüggésben. Dr. 

Scweickhardt Gotthilf, az MHTT Belügyi Szakosztály elnöke a Genfi Egyezmények 

változásait, egyben változatait mutatta be tartalmi és időrendi sorrendben a nemzetközi jog 

tükrében. 

 

Dr. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke a modernkori társadalom biztonsági 

kihívásairól beszélt, amelyek szintén jelentős feladatokat adnak a polgári védelemnek.  

Emlékeztetett a migráció okozta terrorveszélyre, valamint a kritikus infrastruktúrák 

védelmének fontosságára. A polgári védelem feladatairól, különböző aspektusairól több 

előadó is beszélt. Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója a 

150 éves magyar tűzoltóság együttműködését mutatta be a polgári védelemmel, amelyet 

korhű fényképekkel illusztrált. Leskó György ny. pv. alezredes, az MPVSZ DARANET 

koordinátora, a DARANET nemzetközi árvízi program aktualitásaiba vonta be a 

hallgatóságot. Az egészségügyi polgári védelmi szervezetek munkájáról Csatai István ny. pv. 

alezredes, a Magyar Polgári Védelem Tudományos Egyesület (PVTE) beszélt.  

 

A harmadik alkalommal megszervezett konferencia a Társaság NATO20 projekt utolsó nagy 

rendezvénye volt. Az elhangzott előadások publikációk formájában megjelennek az MPVSZ 

Polgári Védelmi Szemle című tudományos folyóiratában. A Magyar Hadtudományi Társaság 

és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség a konferencia létrejöttét anyagilag is támogatták. 

 

Írta:  Dr. Muhoray Árpád 


