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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTV14 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katasztrófamenedzsment a 

közigazgatásban 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Disaster Management in public administration 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): ÁNTK 

BA szintű szabadon választható tárgy  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Bukovics 

István, ,  

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (0 EA + 2 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A XXI-ik sz. természeti és cvilizációs 

kihívásai és a lhetséges válaszok.A témakör fogalmi rendszerének elemzése, 

vezetéstudományi iskolák, közmenedzsment irányzatok. A közigazgatás védelmi, 

biztonsági funkciói, feladatai. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája.Változás 

és átmenetmenedzsment, tudásmenedzsment. Katasztrófamnedzsment, 

Magyarország veszélyeztetése, települések besorolása, vezsélyelháritási tervezés. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Natural and 

civilization challenges and the possible answers in the 21st century. Analysis of the 

conceptual system of the topic, schools of management sciences, tends in public 

management. Defence and security tasks and functions of the public administration. 

National security strategy of Hungary. Change and transition management, knowledge 

management. Disaster management, Endangering of Hungary, settlements 

classification, danger prevention planning.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A vezetéstudomány és ezen belül a közigazgatás menedzsment fogalmi 

készletének, elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek minél 

alaposabb elsajátítása, amely alkalmas további tanulmányok és kutatások 

megalapozására. 

Képességei: Tudományos igényü értékek létrehozása az értelmiségi léthez, 

tevékenységhez.  



Attitűdje: Elkötelezettség a helyi és a globális fenntartható biztonságban. 

Autonómiája és felelőssége: Felelös állampolgárként betartja és betartatja az irott 

és iratlan szabályokat a biztonság érdekében. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: Aquiring the conceptual set, theoretical basics and practical application 

possibilities of management sciences, which is suitable to establish further studies and 

researches. 

Capabilities: Creating scholarlike rates for the existence and activity of intellectuals. 

Attitude: Commitment on local and global in sustainable safety. 

Autonomy and responsibility: As a responsible citizen observes and makes others 

to observe the written and non written laws for security porposes. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. A témakör fogalmi rendszere, a biztonság. (Deffinition system of the topic, the 

safety)  

12.2. A témakör fogalmi rendszere, a biztonság. (Deffinition system of the topic, the 

safety)  

12.3. A védelmi rendszerek, kihívások, válaszok a kihívásokra. (Protection systems, 

challanges, answers to the challanges)  

12.4. A közmenedzsment, menedzsment iskolák és irányzatok. (Public management, 

management schools and tendencies)  

12.5. A közigazgatás védelmi, biztonsági funkciói, Nemzeti Biztonsági 

Stratégia.(Defensive, safety functions of public administration, National Safety 

Strategy).  

12.6. Változásmenedzsment, átmenetmenedzsment, taktikai menedzstment. (Change 

and transition management, tactical management)  

12.7. Minőségmenedzsment, humánmenedzsment. (Quality management, Human 

management)  

12.8. Biztonsági innóváció, benchmarking. (Safety innovation, Benchmarking)  

12.9. Tudásmenedzsment, tudásalapú egyetemek. (Knowledge management, knowledge 

based universities)  

12.10. Stratégiai szemléletű tervezés. (Strategic approach to planning)  

12.11. Katasztrófamenedzsment. (Disaster management)  

12.12. C-SWOT analizis. (C-SWOT analysis)  

12.13. Magyarország vezsélyeztetsége. (Endangering of Hungary)  

12.14. Veszlyelháritási terv. (Danger prevention plan)  

12.15. Összefoglalás. (Summary)  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi, vagy tavaszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

előadások látogatása. 



15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

zárthelyi dolgozat egy meghatározott témából. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

jelenlét és eredményes dolgozat. 

16.2. Az értékelés: 

Félévközi jegy az órai aktivitás és a zh.-k eredménye alapján 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (K). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Bukovics István: Katasztrófamenedzsment, Nemzetbiztonsági szemle, Budapest 

2015. 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 2005. 

Alaptőrvny, hatályos jogszabályok.  

 

Budapest, 2020.04.09. 

 

Dr. Bukovics István, , 

 sk. 

 


