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Oktatási cél:
A hallgató ismerje a minősített időszakokat, kihirdetésük, tartalmuk alkotmányos rendjét; az országvédelem komplex
rendszerét, elemeinek feladatait. Legyen képes munkáltatóját, feladatait elhelyezni az országvédelem elemei között és
eligazodni a honvédelmi kötelezettségek rendszerében, ismerje a kapcsolódó jogait és kötelességeit. Ismerje a polgári védelem
fogalmát, feladatait, szervezeti-, irányítás-, tervezési rendszerét és a munkáltatói, munkavállalói kötelezettségeket. Ismerje az
alapvető és a kiegészítő védekezési módokat, az egyéni védőeszközöket, azok használatának alapvető szabályait, a műszaki
mentés és a mentesítés feladatait, szabályait.
Ütemezés
Oktatási hét
Témakör
(konzultáció)
Nemzeti biztonsági stratégia. A minősített időszak fogalma, fajtái, tartalma. A védelmi igazgatás
2.
rendszere. Polgári védelmi feladatok. Polgári védelmi kötelezettség.
A lakosságvédelem módszerei. Az anyagi javak védelme. A polgári védelmi szervezetek. A
6.
lakosságriasztás és tájékoztatás.
A tömegpusztító fegyverek elleni védelem. Egyéni és kollektív védelem. A műszaki mentés és a
10.
mentesítés feladatai, módszerei, eszközei. A nemzetközi polgári védelmi mechanizmus rendszere.
14.
Záró dolgozat
Félévközi követelmények
Oktatási hét
Zárthelyik, feladatok
(konzultáció)
14.
Házi dolgozat összeállítása.
14.
Félévzáró zárthelyi dolgozat írása.
Az évközi értékelés kialakításának módszere:
Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Évközi jegyet az kap, aki a foglalkozásokat rendszeres látogatta, a záró
dolgozatot legalább elégségesre megírta. A hallgatóknak a félév során házi dolgozatot kell összeállítania). Elmaradt vagy
elégtelen dolgozatot indokolt esetben az előadóval megbeszélt időpontban lehet pótolni. Aki a követelményeknek a félév
végéig nem tesz eleget, elégtelen évközi jegyet kap.
Irodalom
Kötelező:
1. Kiadott előadásvázlatok.
2. 2012 évi CXXVIII Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
3. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
4. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
Ajánlott:
1. Kovács A. - Buzás T.: Polgári védelmi alapismeretek, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei PV Szövetség, 2002
2. Hornyacsek J.: Polgári védelmi alapismeretek I., ZMNE, 2009
3. Szakál B. - Mógor J.: Polgári védelem, Jegyzet, SzIE, 2012
Egyéb segédletek:
CD jogtár, oktató videofilmek.
A tárgy minőségbiztosítás módszerei:
Az előadások során felvetett hallgatói kérdések és az előadásokat követően igény szerint megtartott konzultációkon
felmerülő, a hallgatók számára nehezen értelmezhető ismeretanyag, valamint a kurzus lezárultával - anonim módon kitöltendő hallgatói megelégedettségi kérdőívek vizsgálata alapján további metodikai elemek és ismeretanyag
felhasználása az oktatás továbbfejlesztésében. A szakmai konferenciákon, illetve továbbképzéseken a mértékadó szakmai
álláspontok és új eredmények megjelenítése a tananyagban.
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