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és szervezeti (belső) szabályozását illetve a bekövetkezett műveletek elemzésének 

eszközrendszerét. 

A tantárgy előfeltétele: nincs 

A tantárgy tartalma: 

Katasztrófavédelmi műveletek végrehajtásának és elemzésének jogi és belső szabályozása, 

eljárási szabályai. A műveletelemzések készítésének rendje. Az elemzés készítése. Az időszaki 

művelet-elemzés és a műveletek felsőszintű összefoglaló értékelése. Az eseti műveleti elemzés 

készítése. A kiemelt műveletek parancsnoki értékelése. Tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári 

védelmi szakirányítói tevékenység tartalma. A BM OKF szakmai adatbázisai céljának, 

tartalmának és kezelésének a megismerése. Prognóziskészítés és beválás vizsgálat. A 

negyedéves veszélyhelyzeti prognózis. A beválás vizsgálat rendje. Természeti és civilizációs 

katasztrófákat követő művelet-elemzési feladatok végrehajtása megtörtént események 

feldolgozása útján. 

A hallgatók legyenek képesek a katasztrófavédelmi műveletek elemzésével, a tapasztalatok 

feldolgozásával kapcsolatos eljárások, eszközök és módszertan rendszer szintű 

alkalmazására. 
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