
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A KATASZTRÓFÁK 

CSÖKKENTÉSÉNEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL 

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül a Katasztrófák 

Csökkentésének Világnapja alkalmából rangos nemzetközi tudományos konferencia 

került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és 

Egyetemi Campus Dísztermében 2022. november 10-én. 

A Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi, valamint Belügyi 

Szakosztályai, az NKE Rendészettudományi Kar  Katasztrófavédelmi Intézete,  a 

Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar 

Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, a Magyar Környezetvédelmi 

Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, a Katasztrófavédelem Központi 

Múzeuma,  a KVI Hallgatói Katasztrófavédelmi Szakkollégiuma és a Magyar Polgári 

Védelmi Tudományos Egyesület által szervezett tudományos rendezvényen a meghívottak, a 

rendező szervezetek és intézmények tagjai, köztük az egyetemi doktoranduszok és hallgatók a 

plenáris előadáson 9, a négy szekció ülésen 43 előadást hallhattak. A rendezvényre 

zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikumból is érkeztek rendészeti szakos középiskolások.  

 

A levezető elnök Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MHTT Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szakosztály elnöke a szervezőbizottság nevében köszöntötte a fővédnököket, 

védnököket és a jelen lévőket. Beszédében ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben 

világszerte növekedett a természeti katasztrófák, illetve azok áldozatainak száma, ezért az 

ENSZ még 1989-ben úgy döntött, hogy a világnapok sorát bővíti a Természeti Katasztrófák 

Csökkentésének Világnapjával, melynek tiszteletére már hagyományosan – a mostanihoz 

hasonló körben – tudományos konferenciákat szerveztünk. 2009-ben pedig az ENSZ október 

13-át a katasztrófa csökkentés nemzetközi napjaként határozta meg, mely már jelzi, hogy 

integráltan értelmezi a katasztrófa fogalmát és típusait. 

 

A konferencia résztvevői a Magyar Tudomány Ünnepéről is megemlékeztek. A Tudomány 

Ünnepe idei mottója úgy szólt, hogy a Tudomány nem más, mint út a világ megismeréséhez. 

Ennek fontos feltétele, hogy az ember saját gondolkodását is tudományosan elemezze. Az 

Ünnepnek az előadók úgy is adóztak, hogy az előadások vázlatait ez alkalomból mindenki az 

Magyar Tudományos Akadémia által e napra ajánlott ppt sablonba foglalva vetítette ki. 

 

A konferencia célja között szerepelt megemlékezni a Világnapról és a katasztrófák elleni 

védekezés szempontjából felidézni a különböző veszélyhelyzetek környezeti károsító hatásait, 

a mentést, a következmények felszámolását, számba venni a védekezések eredményességét 

javító eljárásrendeket és szervezési kérdéseket. A résztvevők egyperces néma főhajtással 

kegyelettel megemlékeztek a közelmúlt katasztrófáinak áldozatairól is. 

A konferencia nemzetközi blokkjában a dél-afrikai Durban Műszaki Egyetem, a romániai 

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a lett Rigai Műszaki Egyetem, valamint a Cseh 

Köztársaság Rendőrakadémiájának egyetemi oktatói és szakemberei tartottak online előadást 

hazájuk természeti és ipari eredetű katasztrófái elleni védekezéséről.  

 



A rendezvény levezető elnöke a védnökök sorában a távollévő Professzor Dr. Szenes Zoltán 

ny. vezérezredes úr, az MHTT elnöke nevében is köszöntötte a résztvevőket, egyben 

megköszönte a rendezvényhez a Hadtudományi Társaság által nyújtott anyagi segítséget.  

 

Az MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi szakosztályának tagjai közül 14 fő vett részt a 

szervezésben, vagy/és tartott előadást. 

 

A konferencia zárásaként a levezető elnök a szekció elnökökkel együtt értékelte az elvégzett 

munkát, olyan közös állásfoglalás született, hogy a megtárgyalt témák fontossága, 

sokszínűsége, az előadók felkészültsége és az előadások tudományos értéke jelentős 

hozzáadott értéket képviselt a katasztrófák elleni védekezés közös ügyéhez, jól elősegítette a 

társadalmi és szakmai tudományos szervezetek így a Magyar Hadtudományi Társaság és az 

oktatási bázis, a NKE Katasztrófavédelmi Intézetének együttműködését. Az elhangzott 

előadások vázlatai elektronikusan, míg és az előadások írásos anyagai publikációk formájában 

konferencia kiadványban a közeljövőben megjelentetésre kerülnek. 

A konferencia színhelyét a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „Életképek a polgári 

védelem történetéből” című időszaki kiállításának tablói díszítették. 

 

2022-11-11 Dr. Muhoray Árpád - Dr. Zellei Gábor  

 

  
 

 

 
 

Fotó: Bodó Pál, Szilágyi Zoltán Attila   https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2022/11/11 
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