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Dr. Muhoray Árpád 1975-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki
Főiskola gépjármű-járműgépész szakának elvégzése után
katonatisztként első tiszti beosztásában a Zalaegerszegi Petőfi
Laktanyában kezdte. Felsőfokú katonai képesítését a Páncélos
Csapatok
Malinovszkíj
Akadémiája
katonai-mérnökparancsnoki fakultáció elvégzésével szerezte 1982-ben.

Különböző felelős katonai beosztások teljesítése után, mint zalaegerszegi önálló alakulat-,
laktanya- és helyőrség parancsnok 1996-ban a Magyar Honvédség akkori haderőreformmal
összefüggő átszervezésekor került a Belügyminisztérium PVOP Zala Megyei Polgári Védelmi
Parancsnokságra parancsnokhelyettesi beosztásba. 2002-ben Hadtudomány tudományágban
szerzett PhD Doktori Oklevelet.
2000. januártól nevezték ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Zala megyei
katasztrófavédelmi igazgatójává, itt a 2001-es novai gázkitörés alkalmával irányította a
lakosság és az anyagi javak mentését. 2001-ben előléptették polgári védelmi ezredessé,
2002-ben a miniszterelnök a „Központi tiszt” címet adományozta számára. Gazdálkodási
ismereteit a Pénzügyi és Számviteli Főiskola mérnök-üzemgazdász szak, ipari ágazatának
elvégzésével fejlesztette.
2002. szeptember 15-től 2010. június 30-ig a BM OKF veszélyhelyzet kezelési főigazgatóhelyettese volt, 2002. december 10-től 2003. február 13-ig megbízott BM OKF főigazgató.
2010. július 1-től 2011. december 30-ig, nyugállományba vonulásáig a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ igazgatója.
A Köztársasági Elnök 2003-ban polgári védelmi dandártábornokká nevezte ki, majd 2006-ban
a dunai árvíznél tanúsított helytállásáért polgári védelmi vezérőrnaggyá léptette elő.
Főigazgató-helyettesként ellátta a katasztrófavédelemért felelős Kormányzati Koordinációs
Bizottság Operatív Törzsének, a Nukleáris-baleset Elhárítási Védekezési Munkabizottságnak
az irányítását, de egy időben felelt az állami ünnepek lebonyolításért felelős Operatív Törzs
munkájáért is. Kiemelkedő szakmai feladata volt a vörösiszap katasztrófánál a mentés,
mentesítés, a helyreállítás-újjáépítés helyszíni irányítását végző Újjáépítési Kormányzati
Koordinációs Központ parancsnoki teendőinek váltásos ellátása. Munkájával jelentősen
hozzájárult a súlyos ipari katasztrófa következményeinek felszámolásához.
Muhoray Árpád volt a megújult, integrált katasztrófavédelem magalakítása alkalmából tartott
központi ünnepi állománygyűlés egyik felelőse, vezénylő tábornoka. Szolgálati
nyugdíjjogosultságának felső határát közel 1 évvel túlhaladva 2011. december 30-án vonult
nyugállományba, 2012. január 1-től Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi
Intézetének egyetemi docense, napjainkban óraadó nyugalmazott egyetemi docense.
Az NKE KVI oktatójaként jelentősen hozzájárult a Katasztrófavédelmi Intézet
eredményeihez, közreműködött a Katasztrófavédelmi Alapképzési Szak Katasztrófavédelmi
Műveleti Szakirány MFAB-hoz beterjesztendő szakindítással kapcsolatos anyagainak
elkészítésében.

Tantárgyfelelősként a megújult katasztrófavédelmi képzésben több tantárgyi program
elkészítője, az Egyetem közös közszolgálati gyakorlatai katasztrófavédelmi feladatainak egyik
kidolgozója, a gyakorlatok vezetésének tagja, emellett gyakorlatvezető–tréneri, eszeminárium vezetői feladatokat lát el Kormányhivatalok állami tisztviselőinek képzésében a
Kormányzati tanulmányok és a Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok
tantárgyainál. Egyetemi oktatói munkája mellett a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2012-től
3 évig a Környezetügyért felelős államtitkár tanácsadója volt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskoláiban kutatási témák meghirdetője, a KMDI
és a HDI oktatója is. Jelenleg 3. ciklusban választották meg a KMDI Doktori Iskola Tanácsa
külsős tagjává. Számos alkalommal volt doktori bíráló bizottsági tag. Több tudományos és
társadalmi szervezet tagja - a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai alelnöke, részt vesz
a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ alapítvány
kuratóriuma munkájában, a BM OKF Polgári Védelmi Tanácsadó Testületének a tagja.
Évek óta tevékenykedett a Magyar Hadtudományi Társaság Belügyi Szakosztályában, a
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály elnökévé 2016. 06. 12-én választották meg.
Dr. Muhoray Árpád az elmúlt években jelentős kutatói, publikációs, tudományszervezői és
ismeretterjesztő tevékenységet fejtett ki a hadtudomány területén. A Magyar Tudományos
Művek tára 78 publikációját jegyzi, közöttük 2 egyetemi jegyzetet írt.
Szakosztályelnöki munkájával eredményesen igyekszik összefogni a Katasztrófa- és Polgári
Védelmi Szakosztályban a hadtudomány és a kapcsolódó tudományterületek, a belügyi
ágazat, a katasztrófa és polgári védelem iránt érdeklődő és azokat fejleszteni, gyarapítani
kívánó szakemberek és kutatók tevékenységét, biztosítani a Szakosztály integráló jellegét.
Számos kitüntetése és elismerése között a Katasztrófavédelem állományában töltött több mint
két évtizedes szolgálati tevékenysége, valamint a 2010. október 4-én bekövetkezett
vörösiszap-katasztrófa felszámolásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Katonai Tagozat köztársasági elnöki állami kitüntetés
tulajdonosa.
Ma is aktív sportoló, 2017-ben a Masters Sportolók Világjátékának 2. helyezettje súlyemelés
sportágban.

