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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

 

A disszertációmhoz végzett tudományos kutatásaimmal és jelen dolgozatom megírásával célom 

egy olyan átfogó, tudományos mű elkészítése, amely a kommunikáció alapjaitól indul. Majd a 

releváns hazai és nemzetközi szakirodalmak, továbbá a valós életből vett hazai és nemzetközi 

tapasztalatok részletein keresztül elvezet egy komplex képhez a katasztrófavédelemhez 

kapcsolódó kommunikációról, a lakosság ezen irányú tájékoztatásáról és felkészítéséről, illetve 

ezek fejlesztési lehetőségeihez. Tudományos problémaként azonosítom, hogy a témák ilyen 

irányú és mélységű kutatása korábban még nem valósult meg. 

Hazai és nemzetközi szakirodalmak tanulmányozása során, a tudományos probléma 

megfogalmazásához, a kutatásom alapgondolatához az a megfigyelésem vezetett, amely szerint 

a témakörök kapcsolódásait, a releváns újdonságokat kevesen vizsgálták ezidáig tudományos 

munkákban. Jóllehet mind a katasztrófavédelmi tevékenységekről, mind pedig a 

kommunikációról, a tájékoztatásról számos tanulmányban, könyvben, folyóiratcikkben vagy 

éppen diplomamunkában, illetve doktori disszertációban olvashatunk. Bizonyos részeket, 

összefüggéseket még nem vizsgáltak értekezésem megírását megelőzően. 

Ebből következően a választott kutatási témám aktualitását is alátámasztja az, hogy a 

kutatómunkám tárgyának vizsgálata során született publikációk, továbbá a disszertációm is egy 

meglévő űrt töltenek be, egyúttal hiánypótlóak a tudományos írások palettáján. Ezzel is 

támogatva a sikeresebb katasztrófavédelmi munkát, illetve miként a BM OKF vezető 

jelmondata is kimondja, így a tudományos kutatásaim eredményei, publikációim is 

Magyarország szolgálatában állnak a biztonságért. A korábbi, “Készen a vészben” jelmondatot 

2012-ben váltotta az új, és napjainkban is aktuális szervezeti mottó: „Magyarország 

szolgálatában a biztonságért.” 

Személyes tapasztalatom, hogy sokan nem ismerik például a szirénajeleket. Nem tudják, 

hogy mitől biztonságos egy lépcsőház, vagy éppen mit tegyenek, ha a forró olaj lángra kap a 

konyhában. Megállapítom, hogy személyes tapasztalataimat a számok is bizonyítják: az elmúlt 

öt évben egyetlen kivételével évről évre nőtt a tűzesetek száma Magyarországon. A Központi 

Statisztikai Hivatal adatai szerint 2017-ben 25.725, 2018-ban 32.534, 2019-ben 38.876, 2020-

ban pedig 35.611 tűzeset keletkezett. Holott Magyarország nem sereghajtó, az európai uniós 

mezőny közepén foglal helyet a tűzvédelmi szolgáltatásokra fordított kiadások aránya 

tekintetében a vonatkozó 2019. évi Eurostat statisztikai adat alapján. 

Kutatásom megkezdése előtt felmerült bennem az a kérdés, miért viselkedünk úgy, 

ahogy. Miért viselkedünk úgy, ahogy a veszélyekkel összefüggésben, legyen szó akár azok 



lehetséges megelőzéséről, vagy egy már kialakult baj esetén. Ha ezt megismerjük, kutathatóvá 

válik az is, hogy ez befolyásolható-e, módosítható-e. Amennyiben igen, alkalmas eszköz-e 

minderre a tájékoztatás. Értekezésem 3. fejezetében e témát kutatom, illetve mutatom be az 

ezek alapján elért eredményeimet. 

Tudományos problémaként fogalmazom meg továbbá, hogy amennyiben vonatkozó 

hipotézisem bizonyítható, akkor a nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata is életmentő abból a 

célból, hogy még hatékonyabb legyen a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás. Ezáltal 

kialakuljon, illetve tovább fokozódjon az emberek biztonságtudata és személyes 

biztonságérzete, felkészültebbekké váljanak, összességében pedig a biztonság még nagyobb 

mértékű legyen. Nemzetközi vonatkozású kutatásaimat az értekezésem 4. fejezetében vezetem 

végig. 

A releváns jogszabályi, valamint a hazai és nemzetközi szakirodalmak vizsgálata 

vezetett el azon felismeréséhez és konkrét javaslatok megfogalmazásához, miszerint a 

magyarországi katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás terveinek és a lépések gyakorlati 

megvalósításának kidolgozottsága még nem teljeskörű. 

A tudományos probléma megfogalmazását tekintve összességében elmondható tehát, 

hogy kutatásom kiinduló pontja az a megfigyelésem volt, amely szerint jelenleg 

Magyarországon hatékony ugyan a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és -felkészítés, 

azonban még nincs minden olyan technikai-műszaki, módszertani, eljárásbeli lehetőség 

gyakorlati alkalmazásban, amelyek mindezt még sikeresebbé tehetik. Növelve és hatékonyan 

fenntartva ezzel is Magyarország biztonságát, támogatólag hozzájárulva a globális 

biztonsághoz. 

 

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

 

A tudományos problémák felismerése után megfogalmazott feltételezések képzik a tudományos 

kutatásom alapját: 

1. Felvetésem alapján a megfelelő tájékoztatási tevékenység jelentősen támogathatja a 

katasztrófák megelőzését, az ellenük való védekezés és a helyreállítás, illetve újjáépítés sikerét 

is. Vélelmezem, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által végzett lakossági 

tájékoztatási tevékenység számos fejlesztési, korszerűsítési lehetőséget rejt magában, amelyek 

megvalósítása hozzájárul a szervezet sikeresebb feladatellátásához. 

2. Feltételezésem szerint a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatási tevékenység során 

kezelt online eszközök alkalmazása fejleszthető, rejtenek magukban további lehetőségeket. 



Vélelmezem, hogy a fejlesztések által hatékonyabban járulhatnak hozzá a nyilvánosság 

információkkal történő ellátásához. 

3. Feltételezem, hogy a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás során figyelembe kell 

venni a releváns pszichológiai aspektusokat is. Feltételezem továbbá, hogy a lélektan, mint 

tudományág számos olyan kapcsolódási ponttal bír a nyilvánossági munkával, amelyek 

ismerete nagymértékben hozzájárul a hatékonyabb katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatáshoz, -felkészítéshez, összességében a biztonság szavatolásához. Feltételezem, hogy 

szükségszerű a pszichológiai kapcsolódások szem előtt tartása annak érdekében, hogy a 

szervezet üzenetei még hatékonyabban jussanak el az emberekhez. 

4. Vélelmezem, hogy napjainkban több olyan műszaki innováció és módszer is született 

nemzetközi vonatkozásban, amelyek hazai alkalmazása, illetve az új módszerek bevezetése 

nagyban támogatja a sikeresebb magyarországi katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatást és 

lakosságfelkészítést. 

 

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Célom a választott témával összefüggésben további fejlesztési lehetőségek kutatása, 

kidolgozása, illetve bemutatása a doktori értekezésemben. Olyan potenciáloké, amelyek még 

hatékonyabbá teszik a lakosság tájékoztatását és felkészítését a magyarországi hivatásos 

katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó témákkal összefüggésben. Célom megvizsgálni a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv lakossági tájékoztatásban részt vevő egységeit. 

2. Megvizsgálom, hogy az új online kommunikációs módszerek, csatornák fejlesztése, 

alkalmazása, valamint a már meglévők folyamatos aktualizálása, továbbfejlesztése 

elengedhetetlen-e annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő, hiteles tájékoztatásban 

részesüljön. Akár egy-egy adott veszély előtt, közben, illetve közvetlenül utána is. Kutatok és 

bemutatok olyan módszereket, illetve lehetőségeket, amelyek támogatják a lakosság hiteles 

információkkal történő ellátását, előmozdítják s támogatják a katasztrófavédelem lakossági 

tájékoztatásának a hatékonyságát. Mindezek útján szolgálva az emberi élet védelmét és a 

vagyonbiztonságot. 

3. Célom kitérni a katasztrófavédelmi témájú, a lakosság felé történő kommunikáció, 

illetve felkészítés pszichológiai aspektusait is megvizsgálni. Célom vizsgálni a félelem, a 

pánik, a stressz, a tanulás, a meggyőzés, a hitelesség és a dezinformáció, az álhírek 

pszichológiai kérdésköreit. 



4. Nemzetközi vonatkozásban a célom nem csupán jogszabályok és külföldi 

szakirodalmak kutatása, de az értekezésemben nagy hangsúlyt fektetek olyan, más 

országokban már sikeresen alkalmazott tájékoztatási, felkészítési eszközök és módszerek 

ismertetésére, amelyek hazai bevezetése effektívebbé tehetik a biztonság megteremtését és 

fenntartását. Célkitűzés tehát a nemzetközi releváns színtér legjobb, bevált gyakorlatainak 

hazai implementálásának vizsgálata, bemutatása is. További célkitűzés a Magyarország 

területén tartózkodó külföldi állampolgárok katasztrófavédelmi tájékoztatásának vizsgálata, 

vizsgálati eredmények fényében, szükség esetén annak hatékonyabbá tételére javaslatok 

megfogalmazása. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

Értekezésem ezen részében a kutatási céljaim megvalósításához, tudományos kutatásaim során 

alkalmazott módszereket mutatom be. 

 Tanulmányoztam a katasztrófák elleni védekezés hazai és nemzetközi szakirodalmát, 

különös tekintettel a lakosság tájékoztatására és felkészítésére. 

 Részletesen megvizsgáltam a releváns hazai és nemzetközi jogszabályokat, a témához 

kapcsolódó jogszabályi hátteret, keretet, irányelveket. 

 Áttekintettem a magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

feladatrendszerét, a szervezet vonatkozó belső szabályzóit. 

 Ezeken túlmenően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori 

Iskolában végzett tanulmányaim során, illetve már azt megelőzően is több hazai és nemzetközi 

szakmai-tudományos konferencián vettem részt, illetve tartottam előadásokat. 

 Helyszíni vizsgálat útján az elméletet gyakorlattal, továbbá nemzetközi kitekintéssel is 

párosítottam. Ennek keretében Lengyelországban a lakosság felkészítését célzó intézményeket 

látogattam meg. A külföldi út során megismerteket a disszertáció 4. fejezetében, a nemzetközi 

kitekintés keretein belül ismertetem részletesen. A kutatómunkám alatt megjelent, az egész 

világot sújtó koronavírus-járvány sajnálatos módon akadályozta további személyes külföldi 

ismeretszerzésemet. 

 A kutatómunkám, a tudományos írások publikálása során szintén különös figyelemmel 

voltam arra, hogy a témakörben jártas szakemberekkel, társszerzőkkel is együtt dolgozzam. Az 

értekezésem megírásának időpontjáig más szakemberekkel közös tanulmányom mindösszesen 



öt esetben jelent meg, ezeket a disszertáció „A témakörben megjelent saját publikációk 

jegyzéke” című pontja alatt sorolom fel. 

 Tudományos kutatásom kiemelt szereplője a lakosság. Így szintén egyértelműként 

tekintettem arra a kvantitatív, primer kutatási módszererre, hogy a vizsgált témámhoz szorosan 

kapcsolódó online kérdőívet alkalmazzak. Az állampolgárok megkérdezése, véleményük 

ismerete fontos annak érdekében, hogy a kutatásom teljes körű, hiteles legyen. A kérdőíves 

felmérést, annak eredményeit, továbbá a levont következtetéseket jelen disszertációban 

ismertetem. 

 Kutatásaim során hivatalos adatbázisokat, különösen a hazai Központi Statisztikai 

Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH), a Statista és az 

Eurostat, az Európai Bizottság egyik főigazgatóságának adatait elemeztem. 

 

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

 

1. A katasztrófavédelem lakossági tájékoztató tevékenysége 

A magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek jogszabályban rögzített, 

meghatározott feladata a nyilvánossággal kapcsolatos teendők ellátása. A fejezet foglalkozik 

ezen konkrét feladatokkal, továbbá az ezek végrehajtásában közreműködő szervezeti 

egységekkel. Alfejezet szól a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Kommunikációs Szolgálatáról, a területi szervek releváns, továbbá a szóvivők tevékenységéről. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladata nem csupán a lakosság normál-, illetve 

békeidőszaki tájékoztatása, kiemelten jelentős nyilvánossági-kommunikációs feladatai vannak 

veszélyhelyzet idején is. Az értekezés első fejezete ismerteti a lakoság veszélyhelyzeti 

tájékoztatásával és riasztásával kapcsolatos vizsgálatokat. Végezetül az úgynevezett 

Katasztrófavédelmi kisokos program bemutatása következik. 

 

2. A katasztrófavédelem lakossági tájékoztató tevékenysége során alkalmazott online 

eszközök 

A téma szűkítése révén a fejezet a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztató tevékenység során 

alkalmazott online eszközök vizsgálatával foglalkozik. Külön-külön pontok szólnak 

valamennyi eszközről. A fejezet bemutatja a honlapokat, a Veszélyhelyzeti Értesítés 

Szolgáltatás elnevezésű applikációt, a szervezet hivatalos Facebook-, Youtube-, Instagram- és 

Twitter-fiókját, valamint a médiaszervert. A vizsgált témához szorosan kapcsolódó online 

kérdőívre érkezett válaszok elemzése szintén e fejezetben kapott helyet. 



 

3. A katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás pszichológiai aspektusai 

 

A releváns pszichológiai vonatkozásokkal a harmadik fejezet foglalkozik. Ez kitér a 

katasztrófapszichológia és a veszélyhelyzeti magatartás vizsgálatára. Megvalósul a 

beállítódások, a hitelesség, a bizalom, a meggyőzés, a tanulás, a dezinformáció és az álhírek 

pszichológiai ismérveinek részletes elemzése. A beállítódások kutatása olyan szempontból is 

megvalósul, hogy arra miként hat a média. Szintén e fejezetben olvasható a generációnkénti 

különbségek vizsgálata a témával szoros összefüggésben. 

 

4. Nemzetközi lakossági tájékoztatási jó gyakorlatok vizsgálata és hazai alkalmazása 

 

A fejezet a hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárok katasztrófavédelmi lakossági 

tájékoztatásának elemzésével indul. Ezt követi az uniós polgári védelmi mechanizmus kutatási 

témához kapcsolódó előírásainak, illetve az Európai Unió katasztrófavédelemmel összefüggő 

lakossági tájékoztatási munkájának a vizsgálata. A fejezet részletesen foglalkozik a NATO és 

az ENSZ releváns tevékenységével is. Majd európai jó gyakorlatokat elemez a 

katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és lakosságfelkészítés tükrében. 

 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1) A tudományos vizsgálódásom, kérdőíves kutatásom, statisztikai adatok rávilágítottak 

arra, hogy hazánk hivatásos katasztrófavédelmi szervezete jelentős munkát végez a lakosság 

tájékoztatásával összefüggésben, azonban olyan fejlesztési lehetőségeket is kutattam, majd 

azokat megvizsgáltam, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a feladat sikeresebb 

ellátásához, a lakosság felkészültségéhez, szélesebb körű tájékoztatásához – a biztonság 

érdekében. 

2) Kutatásaim alapján további fejlesztési lehetőségeket fogalmaztam meg. Ezeket 

értekezésem 1. fejezetében ismertettem részletesen, továbbá nóvumként kidolgoztam egy 

projektet, az úgynevezett „Katasztrófavédelmi kisokos” programot. 

3) A hatékonyabb tájékoztatási feladatellátás érdekében szükséges a szervezeti szereplők 

releváns feladatainak összefüggéseit megismerni. Kimondtam az integrált katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás fogalmát. 



4) Kutatásaim során megállapítottam, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által 

alkalmazott online eszközök számos további lehetőséget rejtenek magukban, ezek alapján 

szintén konkrét javaslatokat tettem, úgy, mint az angol nyelvű tájékoztatás fontosságának 

felismerése, ennek elindítása, podcast műsor életre hívása, akadálymentesítés fejlesztése. A 

VÉSZ tekintetében megállapítottam, hogy az applikáció olyan irányú fejlesztése célszerű, hogy 

az adott katasztrófa, eseménytípus leírása mellett szerepeljen a releváns követendő magatartási 

szabály is. 

5) Az utóbbi idők tendenciája azt mutatja, hogy nagyobb hangsúly került a képi tartalmakra 

a szövegek kárára. Annak érdekében, hogy a szervezet aktívabban éljen a vizuális tartalmak 

nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal szélesebb réteghez jussanak el információi, azonban a 

tartalom, az üzenet se sérüljön, infógrafikák készítését javaslom, továbbá ebbe illeszkedik a 

„Katasztrófavédelmi kisokos”, útmutató program is. 

6) Kutatásom során megállapítottam, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet a 

kommunikációs tevékenysége során túlnyomó részben a szervezet tevékenységét mutatja be, 

azonban a lakosság felkészítésével kapcsolatban kevesebb információt biztosít, például a 

honlap kialakítása is ezt tükrözi. 

7) A kérdőív elemzése rámutatott arra, hogy az emberek ismerik részben a 

katasztrófavédelmet, a feladatokat, a tájékoztató tevékenységét, ám a megkérdezettek válaszai 

alapján is rejt magában további fejlesztési lehetőségeket, mind az online, mind pedig a 

„klasszikus” területen. 

8) Megvizsgáltam a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás lélektani jellegeit, 

tudományos kutatásaim ezen eredményei is támogatják a hatékonyabb lakosságfelkészítést. A 

félelem, a pánik, a stressz, a veszélyhelyzeti magatartások, a meggyőzés és a hitelesség 

pszichológiai vonatkozású vizsgálata szorosan összefügg a katasztrófavédelmi nyilvánossági 

munkával. A tanulás téma vizsgálatának célja, hogy megismerjük azt, hogyan lehet 

hatékonyabb a tájékoztatási és felkészítési munka, miként érhető el a hasznos információk 

biztosabb rögzülése. 

9) Az újfajta megközelítés, vagyis a témakörök, az azok közötti összefüggések ilyen irányú 

és mélységű vizsgálata jelentős eredmény, amely további, új elméleti-kutatási és gyakorlati-

megvalósítási eredményeket tesz lehetővé, elérhetővé. 

10) A nemzetközi kitekintés során megállapítottam, hogy a hazánk területén tartózkodó 

külföldi állampolgárok katasztrófavédelmi tájékoztatását fejleszteni, alapvetően kiépíteni 

szükséges, együttműködésben más, érintett, hivatalos szervezetekkel. 

 



11) A külföldi jó gyakorlatokat megismerni minden területen hasznos és célszerű. 

Bemutattam lengyel, német, osztrák, svájci és svéd példákat. 

12) A fejlesztési javaslatok pénzügyi hátteréhez kapcsolódóan elmondható, hogy 

javaslataim között szerepel olyan, amelynek van és olyan is, amelynek nincs anyagi vonzata.  

Megállapítottam, hogy a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységekre pénzügyi 

forrás, támogatás is igényelhető európai uniós keretek között. 

13) Kutatásom útján hiánypótló tudományos eredmények születtek a katasztrófavédelmi 

lakossági tájékoztatás, valamint a katasztrófavédelem – lakossági tájékoztatás – 

lakosságfelkészítés – kommunikáció – pszichológia témakörök kapcsolatáról, hiszen a 

kutatásomat megelőzően többen is vizsgálták már ezeket, azonban kizárólag részben vagy 

csupán érintőlegesen. 

14) Kutatásaim alapján olyan új eredményeket értem el, továbbá számos konkrét fejlesztési 

lehetőséget neveztem meg, amelyek megvalósítása jelentősen hozzájárul a lakosság effektívebb 

tájékoztatásához és felkészítéséhez, a biztonság megteremtéséhez, illetve fenntartásához. A 

kutatások alapján megállapított tudományos eredményeim, a vizsgálatokra alapozott konkrét 

fejlesztési javaslataim megvalósítása jelentős mértékben hozzájárulnak a katasztrófák elleni 

hatékonyabb védekezéshez, a lakosság effektívebb releváns tájékozottságához és 

felkészültségéhez, összességében a biztonsághoz. 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1) A magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatással 

foglalkozó szervezetei tevekénységének rendszertani elemzésére alapozva definiáltam az 

integrált katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás fogalmát, amelyre építve empirikus 

kérdőíves felmérés útján – a lakosság tájékozottságának növelése érdekében – kidolgoztam a 

„Katasztrófavédelmi kisokos” elnevezésű program szempontrendszerét. 

2) A katasztrófavédelmi honlapok akadálymentesítését érintő jogi szabályozás vizsgálata 

alapján – a lakosság szélesebb körű tájékoztatásának biztosítása érdekében – konkrét műszaki 

és eljárási javaslatokat tettem a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet angol nyelvű 

tájékoztatásának fejlesztésére, a „veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás” megnevezésű VÉSZ 

programnak a lakosság magatartási szabályait bemutató kiegészítésére, valamint a 

katasztrófavédelmi podcast műsor kialakítására és az infógrafikák publikálására. 



3) A katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatás és felkészítés pszichológiai kapcsolódási 

pontjainak vizsgálata alapján – a hatékonyabb katasztrófavédelmi lakossági veszélyhelyzeti 

tájékoztatási tevékenység érdekében – igazoltam, hogy  

a. a psziché releváns jellemzőinek ismerete által veszély esetén a félelem és a pánik 

csökkenthető megelőző katasztrófavédelmi felkészítéssel, továbbá  

b. az attitűd formálása támogathatja a biztonság szélesebb körű elérését, amelyet 

elősegíthet az általam felhasználni javasolt célcsoport-analízis módszertan.  

Megállapításaimra alapozva a dezinformáció pszichológiai aspektusainak elemzésével 

kapcsolatosan pedig bizonyítottam, hogy a meggyőzés, a konformitás, a hitelesség és a bizalom 

kérdésköre szorosan kapcsolódik a lakossági veszélyhelyzeti tájékoztatás témaköréhez. 

4) A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatási tevékenységének a 

nemzetközi „jó gyakorlattal” történő összevetése alapján feltártam a kapcsolódó módszertani 

és műszaki fejlesztési lehetőségeket, amelyek a honlapokra, az applikációkra és a területi 

kialakítású – akadálymentesített módon létrehozandó, Braille-írás alkalmazásával is ellátott – 

lakosságfelkészítő oktatótermek kialakítására irányultak. Kutatómunkám eredményeként 

hatékonyabb lakossági veszélyhelyzeti tájékoztatás valósulhat meg. 

 

AZ ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI 

 

Kutatásaim és értekezésem témájának fókuszában a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

lakossági tájékoztatási tevékenysége áll.  

Vizsgáltam és bemutattam a vonatkozó jogszabályi környezetet, tanulmányoztam és 

prezentáltam a kapcsolódó szakirodalmakat, továbbá kutattam és ismertettem a jelenlegi 

gyakorlati megvalósítást, majd számos konkrét fejlesztési javaslatot fogalmaztam meg. 

 A kutatásaim kiterjedtek a kapcsolódó pszichológiai aspektusok vizsgálatára, 

elemzésére, illetve napjaink, a kutatási témához kapcsolódó nemzetközi gyakorlatának 

megismerésére is. 

Célom volt a kutatásaimmal és azok publikálásával olyan új eszközök, módszerek 

megnevezése, amelyek bevezetése a lakosság hiteles katasztrófavédelmi információkkal 

történő ellátását hivatott szolgálni. Ezen fejlesztések megvalósítása a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezet vonatkozó szakmai tevékenységének modernizációját is 

támogatják. 



Mindezek alapján az alábbi ajánlásokat fogalmazom meg. Javaslom értekezésem 

megismerését tehát 

- valamennyi, a katasztrófavédelmi lakossági tájékoztatásban és lakosságfelkészítésben 

jogszabályi előírás alapján részt vevő személy számára:  

o a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,  

o a rend- és 

o a honvédelmi szervek érintett állománya,  

o önkéntesek,  

o polgármesterek,  

o jegyzők,  

o releváns gazdálkodó szervek érintett munkatársai, 

- rendvédelmi szervek tájékoztatási, felkészítési feladatokat ellátó állománytagjai 

számára, 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet nemzetközi kapcsolataiért felelős 

szakterületének, 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatói és 

hallgatói számára,  

- oktatási intézmények azon oktatói részére, akik a kommunikáció, a PR, public relations, 

vagyis közönségkapcsolatok területével foglalkoznak, 

- oktatási intézmények azon oktatói részére, akik a katasztrófapszichológia területével 

foglalkoznak, 

- általános és középiskolai pedagógusoknak, 

- a katasztrófavédelem társszerveinél tájékoztatási, felkészítési feladatokat ellátó 

munkatársainak, valamint 

- azon szakembereknek, akik a katasztrófavédelem és/vagy kommunikáció, a PR, 

területén tudományos kutatási munkát végeznek, illetve tervezik ennek megkezdését. 

 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

Kutatásaim során a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet lakossági tájékoztatást vizsgáltam, 

vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokat és szakirodalmak tanulmányoztam. A kutatások 

során megállapítottak alapján számos gyakorlati fejlesztési javaslatot fogalmaztam meg. 

Kifejezetten célom volt, hogy elméleti kutatásaimat gyakorlati megismeréssel is bővítsem. 



Jelen doktori értekezésemben mindezeket prezentálom, így a kutatásaim eredményei széles 

körben felhasználhatók a valós életben. 

- Tudományos kutatási eredményeimmel együtt több alkalommal is konkrét 

megvalósítási javaslatokat fogalmaztam meg, ilyen többek között  

 
o a „Katasztrófavédelmi kisokos” elnevezésű program létrehozására, 

o a honlapok és  

o a VÉSZ, illetve  

o a további, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által működtetett online 

közösségi hivatalos oldalak, úgy mint a Facebook, az Instagram, a 

Twitter, a YouTube-profilok fejlesztésére tett tényleges javaslatok. 

- Értekezésem 3. fejezetében a kapcsolódó pszichológiai aspektusokat vizsgáltam. A 

megállapított eredmények gyakorlati felhasználhatósága magas szintű, költségvonzata 

abban az esetben jelentkezik, amennyiben a célcsoport megismerésére kérdőíves 

kutatást vesz igénybe a szervezet. Az eredmények tekintetében történő fejlesztés nem 

feltétlenül jár külön pénzügyi kiadással. 

- Értekezésem 4. fejezetében, amelyben nemzetközi kitekintést tettem, bemutattam 

azokat a lengyelországi, a lakosság felkészítését célzó intézményeket, amelyeket 

személyesen látogattam meg 2017-ben. Konkrét javaslatokat fogalmaztam meg a hazai 

implementáció kapcsán. 

- Annak érdekében, hogy a hazánk területén tartózkodó külföldi állampolgárok is hiteles 

katasztrófavédelmi információkkal rendelkezzenek, például a turisták – az esetleges 

pánik elkerülése érdekében – is tisztában legyenek a magyarországi szirénapróbák 

időpontjával, konkrét javaslatokat tettem angol nyelvű katasztrófavédelmi tájékoztatás 

megvalósítására. Ezen kutatási eredmény gyakorlati felhasználhatóságát szintén 

kiemelem. 

- Kutatási eredményeim gyakorlati megvalósításai magas hozzáadott értékkel 

rendelkeznének a biztonság megteremtése, fenntartása szolgálatában, 

megvalósításuknak bizonyos esetekben vannak financiális vonzatai, például a 

lakosságfelkészítő termek kialakítása és a VÉSZ fejlesztése esetében. A 

„Katasztrófavédelmi kisokos” programmal kapcsolatban alapvetően nyomdai költségek 

jelentkeznek a gyakorlati felhasználás, megvalósítás során. 
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A DOKTORJELÖLT SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA 

 

A jelölt az érettségit megelőzően Svájcban volt tanuló. Ez a lehetőség alapozta meg a német 

nyelv iránti szeretetét, így az érettségit követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen német 

nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát, ezzel egy időben ugyanezen az egyetemen 

sikeresen elvégezte a tanárképzést is. Harmadik egyetemi diplomáját a Szegedi 



Tudományegyetemen szerezte, kommunikáció szakon, intézményi és nemzetközi 

kommunikáció szakirányon. 

Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Sikeres 

rendvédelmi szakvizsgát és külügyi szakmai vizsgát tett. Elvégezte a rendészeti vezetővé képző 

tanfolyamot és az Európai Bizottság által Olaszországban szervezett Uniós Polgári Védelmi 

Mechanizmus CMI kurzust. 

A katasztrófavédelem állományában több mint egy évtizeden keresztül szolgált. Kezdetben a 

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szóvivője volt, majd a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatánál látott el feladatokat. Ezt 

követően a BM OKF Nemzetközi Főosztály főosztályvezető-helyettesévé nevezte ki a 

főigazgatóság vezetője. Később polgári veszélyhelyzet-tervezési szakdiplomataként szolgált 

Magyarország Állandó NATO Képviseletén Brüsszelben, ahol a releváns NATO és EU-

feladatokat látta el. Vezetői elismerésben több alkalommal részesült. 

A katasztrófavédelem állományában való szolgálatot megelőzően mindvégig kommunikációs 

szakterületen dolgozott. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Kommunikációs igazgatóságán látja 

el feladatait. 

Főállású munkája mellett nyelviskolában tanított német nyelvet, és önkéntesként segítette a 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot. 

Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből, középfokúval pedig angol és francia 

nyelvekből. Az angol és német nyelvet napi szinten használja munkája során. Német-magyar, 

magyar-német relációban több alkalommal tolmácsolt katasztrófavédelmi főigazgatói 

bilaterális találkozókon is. 

Három évig volt tagja a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsnak. Bíráló bizottsági tagként 

hozzájárult a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat és „A Duna másik arca” gyermekrajz-pályázat 

sikeres megrendezéséhez. A Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és polgári védelmi 

szakosztály tagja. 

 


