
Dr. Papp Antal tű. ezredes tudományos méltatása

Papp Antal közel 40 éves szakmai életpályájának fő meghatározója a hivatás, az
ország, az emberek biztonságának szolgálata.

1957.  május  9-én  született  Szolnokon,  és  már  18  évesen  a  Kossuth  Lajos
Katonai  Főiskola  Tábori  Tüzér-rakéta  és  Tanári  Szak  hallgatója.  A  főiskola
eredményes befejezését  követően a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
szerzett  egyetemi  diplomát,  majd  sikeresen  elvégezte  az  ELTE  Állam-  és
Jogtudományi Kar Politológiai Szakát. 

Felkészültségét  a  szakmai  beosztásain  túl  sikeresen  kamatoztatta  oktatói  és
kutatói  területen  is.  Oktatója  volt  a  ZMNE  Politika  Elméleti  Tanszékének,
vezető  tanára  a  Gábor  Dénes  Főiskolának,  tagja  a  ZMNE  Hadtudományi
Doktori  Iskola  oktatói  gárdájának.  2010-ben  a  Miniszterelnök  kinevezte
főiskolai  tanárnak.  Jelenleg  munkája  mellett  a  Wesley  János  Lelkészképző
Főiskola Környezetbiztonsági Tanszékének főiskolai tanára.

Szalmai életpályájában 1999-ben egy jelentős fordulat következett be. Felkérést
kapott  a  Tiszai  Árvíz  Helyreállítási  és  Újjáépítési  Tárcaközi  Bizottság
titkárságvezetői  feladataira,  majd  2000-ben  áthelyezésre  került  az  újonnan
megalakuló  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságra.  A
Főigazgatóságon  különböző  vezetői  beosztásokat  látott  el,  amelyek  közül
kiemelhető  a  Stratégiai,  Tudományszervezési  és  Minőségirányítási
Főosztályvezető helyettesi munkája. 

Titkárságvezetői feladatot látott el a 2010-es vörös iszap katasztrófa kezelésére
létrehozott Állami Felügyeleti Bizottságban.

2012. január 1. óta igazgatója a Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak. 

Gazdag és eredményes szakmai és oktatói pályája mellett  figyelemre méltó a
tudományos,  tudományszervezési  munkája.  1998-ban  sikeresen  megvédte  „A
határőrség szerepe a katasztrófák, különös tekintettel a nukleáris veszélyhelyzet
következményeinek  felszámolásában”  című  kandidátusi  értekezését.  Ez  a
tanulmány volt az egyik első tudományos munka, amely a határőrség helyét és
szerepét vizsgálta katasztrófa helyzetben.



Több tudományos kutatási projekt vezetője és közreműködője volt. Ezek közül
kiemelhető az Európai Unió Integrated Optimisation of Landslide Alert Systems
tudományos kutatási projekt,  ahol 6 ország 12 szervezete dolgozott együtt és
ennek  volt  magyarországi  vezető  koordinátora.  Papp  Antal  hasonló  szerepet
töltött be az Integrated European Industrial Risk Reduction System EU projekt
keretében is. Részt vett és több tanulmányt is publikált a VAHAVA projektben,
amely a klímaváltozás hatásait a vizsgálta a Kárpát-medencében.    

Ebben a projektben 12 ország 42 szervezete végzett kutatói munkát, mely során
a  tudományos  teljesítményen  túl  jelentős  volt  a  tudomány-kutatásszervezési
kihívás is.

Átlagon felüli  volt  Papp Antal publikációs tevékenysége is.  Több tankönyve,
jegyzete, tudományos dolgozata került publikálásra, továbbá nemzetközileg is
jelentősek a tudományos projektek kutatói jelentéseinek összefoglalói. 

Papp  Antal  életpályájának  gazdag  voltát  bizonyítja  tudományos  szervezési
tevékenysége  is.  Határőrség  Tudományos  Bizottságának  volt  a  titkára.  A
Magyar  Tudományos  Akadémia  Jövő-  kutató  Bizottságának  aktív  tagja.  Az
oktatói  tevékenység  mellett  sikeresen  átszervezte  és  jelenleg  is  fejleszti  a
Katasztrófavédelmi  Oktatási  Központ  szervezetét,  továbbá  újjászervezte  és
eredményesen vezeti a BM OKF Tudományos Tanácsát. A Belügyminisztérium
Tudományos Tanács tanácskozási jogú tagja.

Papp Antal hivatástudattal, folyamatosan magas színvonalon végzett szakmai és
tudományos  munkája  mellett  fontos  megemlíteni,  hogy  mindezekkel  együtt
gondos férj és családapa, aki aktívan hozzájárult családjának kiegyensúlyozott
életéhez. 


