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A tantárgy oktatásának célja: A hallgató ismerjék meg a magyar polgári védelem alaprendeltetését, 

szervezeti kialakítását, irányítási rendjét, feladatrendszerét, működésének hazai és nemzetközi jogszabályi 

alapjait. Legyenek tisztába az ország védelmi rendszerében betöltött helyével, szerepével, a feladatok 

végrehajtásáért felelős szervek, szervezetek hatás –és jogkörével, valamint a polgári védelmi kötelezettség 

jogszabályi hátterével. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: T1, T2, K5, K6, K8, A1, A3, F1 

Kötelező irodalom: 

1) 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a végrehajtásról szóló 234/2011. 

kormányrendelet. 

2) 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól  

3) BM OKF főigazgató 13/2012. számú utasítása a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes 

mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, és alkalmazásáról. BM OKF, 2012.  

4) 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. 

augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről 
5) Tóth Rudolf: A lakosságvédelem aktualitása, helye, szerepe napjaink új kihívásainak tükrében. 

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 2009 2pp. 55-73. 19 p. (2009) 

6) Györök László, Dr. Tóth Rudolf: A lakossági óvóhelyek és a vezetési pontok alaprendeltetése, építészeti, 

gépészeti kialakításuk közötti különbségek MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY XXVI. évfolyam 3.szám 

pp. 74-92. 19 p. (2016) 

Ajánlott irodalom: 

1) Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: 2009. 5. oldal, ISBN: 978-963-70-60 66-3 

2) Olaf Groehler: Légi háborúk története 1910-1970, Budapest 1980, Zrínyi Katonai Kiadó ISBN: 963 326 

271 2  

3) Rohoska Lajos-Ulrich Rudolf: Segédlet az életvédelmi létesítmények(óvóhelyek) üzemeltetési, 

karbantartási és felújítási feladatainak elvégzéséhez. ÉTK, Budapest 1993 

4) Tansegédlet: Polgári védelem-katasztrófavédelem. CEDIT Információtechnikai Kft. ISBN: 963-8180-06-4  

Kurzustematika (L): A polgári védelem kialakulásának szükségessége, rendeltetése és fejlődése napjainkig. 

A magyar polgári védelem alaprendeltetése, szervezeti kialakítása, irányítási rendje, helye, szerepe a 

katasztrófavédelem és hazánk egységes védelmi rendszerében, működésének hazai és nemzetközi 

jogszabályi háttere. A polgári védelem háborús, béke és minősített időszaki feladatrendszere, legfontosabb 

területei, a végrehajtás formái, a végrehajtásáért felelős szervek, szervezetek feladata, hatás és jogköre. A 

Magyar Polgári Védelmi szervezetek fajtái, felkészítésük, alkalmazásuk formái, a polgári védelmi 

kötelezettség tartalma, jogszabályi alapjai. 

Követelmények, értékelés: A félév során egy feladatcsomag és egy zárthelyi kerül osztályzásra. A hiányzás 

miatt nem megírt és az elégtelen zárthelyi 1 alkalommal javítható. A vizsgára bocsájtás feltétele a félév 

tanulmányi követelményeinek teljesítése. A félév elismerésének feltétele az évközi feladat határidőre történő 

beadása, valamint a feladat és a zárthelyi legalább elégséges osztályzatának elérése. 
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