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BUDAPEST F6VAROS XVI, KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsziilt a 2020. mdrciuslS. napjdn tartandd kdpviselq+esttileti ildsre
Kdszitette: Dr. Visnyay Nodmi Jegtzdi Kabinetvezetd

Trirsy: Besz6mol6 a XIV. keriileti Hivat6sos
Trizolt6-parancsnoksrig 2019. dvben v6gzett
tev6kenysdgd16l

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A ttiz elleni v6dekez6sr6l, a mriszaki mentdsrol 6s a trizolt6s6gr6l sz6l6 1996. 6vi XXXI.
t6rvdny 30. $ (5) bekezddse kimondja, hogy a trizolt6 parancsnok vagy kijelolt helyettese
6vente besziimol a hivatasos trizolt6sdg mrikdddsi tertiletdn miikddd teleptildsi dnkorm6nyzat
kepviselo-testiilet6nek a telepiil6s trizv6delmi helyzet6r6l, a trizv6delem drdekdben tett
intdzked6sekr6l 6s az azzal kapcsolatos feladatokr6l.

A Kdpvisel6-testtilet 2020. 6vi munkaterv6nek megfelel6en Salamon Lajos tlizolt6 alezredes
tr.izolt6 parancsnok megktildte a F6v6rosi Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Eszak-Pesti
Katasztr6fav6delmi Kirendeltsdg XIV. keriileti Hivatrlsos Trizolt6-parancsnoks6g 2019. dvi
tevdkenys6gd16l sz6l6 beszdmol6t.

A beszriLrnol6t az el6terjesztds mell6klete larlalmazza.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6-testiiletet a besz6mol6 megtdrgyakisiira 6s elfogad6srira.

Budapest F6varos XVI. kertileti OnkormriLnyzat Kdpvisel6-
testiilete a F6vrirosi Kataszt6favddelmi Igazgat6s6g Eszak-Pesti

Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g XIV. kertileti Hivatdsos

Tfizolt6-parancsnoksiig 2019. dvi tevdkenysdgdrol sz6l6

beszrimol6j 6t elfo gadj a.

Budapest, 2020.03.03.

/ l.o (

Kovdcs P6ter
polgdrmester

Hat{rozati iavaslat:

Felel6s: Kov6csPdterpolg6rmester
Hatdridd: azonnal

(elfogadAsa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)



Tcirvdnyessdgi szempontb6l megfelel<i:

furtchq --Dr. Csomor Ervin
jegyz6

T6rgyaLisra illet6kes bizottsrig: Ktizbiztonsigi 6s Kiizleked6s Bizottsrlg

Az el6terjeszt6s mell6klet6t k6pezi:

- a XIV. kertileti Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks6g 2019.6vi besz6mol6ja
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r6vArost KAi ASZI'RoFAVEDELMI tcezcetosAc
ESZAK-pESTI raraszrn6pavEDELMI KIRENDELTSEG

T6rgy: A XlV. HTP 2019. dvi
beszrimol6jinak rnegkillddse
Ugyint6zci: Salamon Lajos tiizolt6 alezredes
Telefon. e-mail: 459-241 4.
lajos.salamon@ katved.gov.hu

Kov{cs P6ter
Polg:irmester Ir

Budapest F6v{ros XVl. keriilet
Polgirmesteri Hivatala

Budapest
Havashalom u. 43.
I l6i

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Melldkelten megkiilddm a Fciviirosi Katasar6lav6delmi Igazgatosag Eszak-pesti

Katasztr6favddelmi Kirendelts6g XIV. ker. Hivat6sos Ttizolt6parancsnoksrig. 2019. 6vi
tev6kenys6g6rol kdsztilt besziimol6t. tovribbi lelhaszniil6s celj6b6l.

Mell6kelt: I db. Besziimol6 (XVI. kertilet rdsz6re)

Budapest, 2020. februar .4.1.

Tisztelettel:

Salamon Lajos a

tiizolt6parancsn
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Cim: ll35 Budapest. Zsinor u.8-ll.
Telelon: +36(l ) 459-2371

E-mail: Ilii.eszakpest@katved.gov.hu
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BEVEZETES

A 201 2. j anurir I -j6n hat6lyba l6pet1, a katasztr6f-av6delemrol 6s a kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek
m6dosit6srir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrveny szerint a katasztr6favddelem nemzeti tigy, a
vddekezds egysdges iriinyitiisa iillami feladat. A tiizolt6siigok rillami irrinyftris aki keriiltek.
integr6l6dtak a katasztr6fav6delem szervezet6be. A tiiz elleni v6dekez6srol. a miiszaki
mentdsrdl 6s a 1lizolt6siigr6t sz6l6 1996. 6vi XXXI. tdn6ny 30. $ (5) bekezdese alapjAn..a
tiinhdpuranc.snok vag,, kijelalt helyettese irente bes:dmol u hit'ctt/rsos nizolttistig miikt;disi
teriileldn mfikadd klepiildsi Ankorminyzut kipvisel6-testlile tine k o telepiilis tir:t'ddelmi
hely'zetdrdl. a tiiztidelem irdekdben tett inlizkedisekrdl is u: uzzul kapcsolatos./elatlatokr6l "

I. 20I9. fV LEGFONTOSABB TUZVEDELMI CELKITUZESEI, FELADATAI

Az elozo dvek tapasztalatai alapjrin toviibbra is kiemelt figyelmet forditottunk a termdszeti
csaprisok, a szels<isdges idrijrir6si k6rtilmdnyek hatilsaira. k<ivetkezmdnyeire (pl.: heves es6zes,
szdlviharok). valamint a belviz elleni v6dekez6sre. Azon kiviil nagy hangsrilyt f'ektettiink az
iillomiiny kikdpzesdre ds a hivatiisos szolgrilattal kapcsolatos tennival6k megisme(etds6re.
k6teless6gek elsajdtitrisrira, valamint az e teriileteken elsaj6titott ismeretek ellencirz6s6re.

Tovibb fejlesaetttik az iillomiiny rendszeres felk6szit6s6t, az oktatrisrit, k6pz6s6t informatikai
anyagokkal bovitettiik. Folytattuk a tematika szerinti kdpzdseken szerzett elmdleti tudds
Atiiltetdsdt a gyakorlatba.

II, AZ ELV tIGZF],TT FELADATOK, MEGTETT INTEZKEDESEK

K{resem6nvek:

A XIV. keriileti Hivatiisos Tiizolt6-parancsnoks6g (XIV. HTP) els6dleges miikrtddsi tertilet6n
(Budapest XIV. 6s XVl. keriilete) beliil a XVI. keriilet teriilet6re a 2019. janurir 1.. illetve
2019. december 31. kt zdtt eltelt id6szakban 315 esetben riasztott6k egysdgeinket. A XIV.
HTP k6szenl6ti szer:illom6nya mds kertiletbe. illetve Pest megy6be 1.186 esetben v6gzett
kri.reseti tevdkenysdget. Ez a kdt 6rt6k adja az €vi <isszes vonul6si szdmot. amely 1.501

vonuliist jelent.

A kiiresemdnyek megoszliisa a HTP elscidleges mrik6d6si tertilet6n (XVI. keriilet):
Tt2eset: 43 db.
Mtiszaki mentes: 146 db.
T6ves jelz6s: 96 db.
Ki6rkezds elott felszrimolt jelzds:29 db.
Sziind6kosan megteveszt6 jelzes: I db.

-

-

Tiizeset

MIsz. Ment.

T6ves
tr Karesetek 2019

I Karesetek 2018
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A statisaikai adatok vizsgiilata folytdn kithatjuk. hogy a Fov6ros XVl. kertilet6ben a kdresetek
sz6ma a 2019. 6vben dsszessdgdben Sol.-kal cs<ikkent. A tiizesetek szAma 3ioh-kal
ndvekedett. A m[iszaki mentdsek szima l6oh-kal. a t6ves jelz6sek szdma pedig 1 Y"-kal
csdkkent. A ki6rkez6s el<itt felszdmolt kriresetek sziima szinle megegyezik, az elozo
esztendoben tdrt6nt ilyen k6resetek sz6m6val. A szrinddkosan megteveszto jelz6sek szima
nem vdltozoft.

Minden riasztiissal kapcsolatos feladatot a vonatkoz6 BM OKF f6igazgat6i. valamint FKI
igazgat6i norm6kban foglaltaknak megfeleloen v6gztink. Munkiink ellatAsaban minden
esetben trireksziink a gyors, pontos 6s szakszerli leladat vdgrehajtiisra. Ennek fontos feltdtele a

fblyamatos k6pz6sek ta(asa. melyek az iigyeletes feladatokat elkitok. a beosztott t[izolt6i, a
gepjdrmiivezet<ii, a szerkezeloi, a rajparancsnoki 6s a szolgiilatparancsnoki munkrit vdgzok
valamint a hivatali munkarendben dolgoz6k sz mdra egyaftnt sztiksdgesek.

Beavatkoz6saink mintisit6set a tavalyi 6vben is a Katasztr6favddelmi Mriveleti Szolgrilat
(KMSZ), illetve az ellen<irz6 eltilj6r6k v6gea6k 6s valamennyi esetben hat6konynak, j6
szinvonaltnak 6rt6kelt6k. Tiizolt6si ds mentdsi tevdkenysdgiinket az dsszeszokott dllomriny
gyors, alapo6 6s szakszeni munkav6gz6se jetlemzi, melyet a lakossrig ds az int6zm6nyek
rdsz6r6l 6rkez6 elismer6 6s dics6r6 levelek is igazolnak.

A k6szenl6ti iillomiiny a szereket, felszereldseket 6s ezek technikai paramdtereit, taktikai
alkalmazhat6siget a folyamatos szerel6si foglalkoziisok, ds begyakorl6 gyakorlatok
eredmdnyek6nt j6l ismeri. a napi munkav6gzds sorifut megfeleloen. szakszertien alkalmazza. A
laktanya 6[and6 szereivel, felszerelesekkel kapcsolatos elm6leti 6s gyakorlati ismereteir6l a

szem6lyi iillomriny a kiilSnb<izo ellen<irz6sek sordn is szdmot adott.

Gyakorlatok

A tervezett gyakorlatok 6s helyismereti foglalkozrisok minden esetben v6gre lettek hajtva.
gyakorlatot ism6telni nem kellett. Az 6ves gyakorlatok tervez6s6n6l egyeztettiink a
letesitm6nyek vezet6ivel, megvizsgdltuk a vrirhat6, 6s felmeriil6 veszelyforr6sokat, melyek
figyelembev6tel6vel az esetleges riasztiisniil gyorsabban. hat6konyabban tudunk dolgozni'

Jrirmiivek 6llapota

J6rmiiveink a vonatkoz6 BM OKF foigazgat6i int6zked6s ,.normateblttata" szerint

iizemelnek. A k6szenl6ti szereink m0szaki rillapota korukt6l tiiggetleniil megfelelti.
karbanta(ott. A sziiks6g szerinti kisebb-nagyobb javitrisokat szakszervizben v6geztetjiik. A
magasb6l-ment<i szert (ldtraszert) a Fovrlrosi Kataszr6fav6delmi lgazgat6sAg 2019-ben egy

fi atalabb magasb6l-ment<iszene lecser6lte.

A XIV. keriileti HTP jelenlegi szerrillapotrit az alitbbi tiblilzat mutatja be:

-Szer megnevez6se

G6pjrirmril'ecskendo

Hiv6n6v Tipus

XIV/I Mercedes ]'Lt-'4000

C sere- Gdpj 6rm [it-ecskendii

Magasb6l -mento 96pj irntii

Beavatkoziis tdmogat6

Beavatkozas temogat6 Szgk. Ford Focus

20t9-ben a XIV. HTP k6szenl6ti gdpjrlrmfiveinek nem volt kdzrlti balesete.

Munkav6delem

A BM OKF 6s az FKI Munkavddelmi Szabiiyzatirban foglalt el6ir6sok Parancsnoksd,gunkon

is 6rv6nyesi.ilnek. A foglalkoztat6s munkav6delmi felt6teleit biaositjuk. A XIV. HTP-n a

munkavddelmi oktat6sok 201 9-ben is az el<iirt m6don megt6rt6ntek.
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A munkav6delemmel kapcsolatos iratok. okmiinyok (Baleseti Napl6, Baleseti Nyilviintartiis)
vezet6se tblyamatosan, az eloiriisoknak megfeleloen t6rtdnik.

A szolg6latparancsnokok 6s a tiizolt6parancsnok rendszeresen ellenorzik a v6dcifelszerel6sek,
v6doeszkdzdk megldtdt, alkalmassrigrit. Az iillomiiny a szerkarbantart6sok alkalmiival a
szersz6mok, gdpek mtikcid<ik6pess6gdt. karbantartottsrigrit folyamatosan ellenorzi. A
biaonsrigtechnikai leltilvizsgiilatok az el<iiriisoknak megfelekien megtdrtdntek, ezekrol a
Miiszaki Osztrilynak az adatszolgdltatrist megkiildttik.

A laktanya 6piiletdnek kdzegdszs6gtigyi" munkav6delmi szeml6je az 6v sor6n megtdrtdnt. A
szemle 6ltal feltrirt hirinyossdgok megsziintetdsdre l6p6seket tettiink. A sziiksdges javftiisokat a

rendelkez6sre 6ll6 anyagi forriisok fiiggv6ny6ben elvdgezttik.

Iparbiztons6g

A XVI. keriiletben felso 6s als6 kiiszdbdrtdkii veszdlyes anyagokkal foglalkoz6 ilzem, toviibbii
kiisz6b6rt6k alatti ilzem tovribbra sincs.

Veszdlyes |ruszirllitiLs a keriiletben f<ileg c6lforgalomban t<irtdnik kcizriton, azonban az
ellen6rz6sre minden szempontb6l alkalmas helyszin nincsen. A XV 6s a XVI. keriilet hat6riin
t<ibb esetben v6geztiink ellen<irzdst trfusszervekkel kdzdsen az MO-s aut6ritra kivezeto
szakaszon. ahol jellemzrien nem a vesz6lyes 6ru sziillit6s hatiiya ald tartoz6 sz{illitasokat
tudtunk ellen6rizni. Vesz6lyes 6rusz6llitrissal kapcsolatos baleset. kiiresem6ny a kertiletben
nem tdrtdnt 201 9-ben.

Ldtfontossiigri rendszerekkel 6s l6tesitm6nyekkel kapcsolatban t6bb szakhat6srigi eljrirrisban
vetttnk 16szt, jeI emzoen az info-kommunikdci6s technol6giai Agazat tekintet6ben.

Polgdri v6delem

. A helyi m6di6n 6s az dnkormiinyzati honlapon keresztiil rendszeresen trij6koztattuk a

lakossrigot a tdli id<iszakban a CO veszdlyeir<il, illetve a sz6ls6s6ges idojrirris esetleges

vesz6lyeirol. a kdvetend6 magatartrisformrikr6l, a MOLARI pr6b6kr6l, a szir6na

karbantartiisr6l, a kar6csonyfa tiizek kialakukisrir6l ds azok megeloz6s6rol.
. R6szt vettiink a t6li rezsics6kkent6s vizsgiilatiiban.
. A befogad6helyek kapacit6siinak 6s rillapotiinak felmdr6s6t. ellen<irz6s6t a t6[i

id6j6risra val6 tekintettel elv6gezttik. a befogad6-hely nyilvantaftast pontositottuk.
. Tdbb alkalommal ellenoriatk a kertlet katasztr6fav6delmi szempontb6l kritikus

pontjait, illetve a k6nyszerparkoltatiisra alkalmas helyeket.
. A katasztr6fav6detmi iftis6gi versenyre felk6szitettiik a keriiletet k6pvisel6 iiltal6nos

6s k6zdpiskoLikat.
. Az Eves Kockiizatbecsl6st. a Veszdly-elhriritiisi Terv feliilvizsg6lat6t (mell6kletei: helyi

vizk6r-elhririt6si terv, kitelepit6sei-befogadrisi terv) elv6geaiik.
. Bejdr6ssal elten6rizt k a felszini vizelvezeto rendszereket kdzbiaonsiigi referens

kdzremrik<idds6vel.
. A lakossrigi riasz6eszkdz<ik ellenorz6s6t (19 db l6goltalmi szirdna) elvdgeztiik.
. A HELIOS rendszerbe fettdltdtt kertileti adatokat folyamatosan pontosftottuk.

' A kdteles polgriri v6delmi szervezet r6sz6re lebiztositott technikai eszkdztiket

leetlenririaiik. Folyamatosan egyeztettiink a szervezetek technikai 6ltom6nyt6bl6jdnak

elkdszit6se. a technikai eszkdz<ik adatainak begytijt6se 6s a beosaiisi javaslat

elk6szit6se kapcsiin.
. Rdsa vettiink a kdzbiaonsiigi referenssel 6s a Helyi V6delmi Bizottsrig (HVB)

k6pvisel6jdvel az FKI riltal szervezett toviibbk6pz6sen.
. A helyi vddelmi bizottsiig (HVB) gyakorlatain r6szt vettiink. illetve k<izremrikddtfink a

HVB felk6szitds6ben.
. R6szt vetti.ink. a kdzbiztons:igi referenssel a BM OKF iiltal szervezett tovribbk6pzdsen.

' Rdszt vett[nk a kiils6 vddelmi terv gyakorlat v6grehajtdsriban.
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' R6szvetel a helyi vddelmi bizottsiig (HVB) rittat megrendez6sre kertilci Keri.ileti
Honv6delmi Versenyen ds Napon.

. V6grehajtottuk a keriileti ktiztiss6gi szolgiilatos diiikok katasar6far,6delmi (pl.
rirvizvddelmi) gyakorlatba tdrtdno bevon6srit.

2019. 6v p6nziigyi 6s gazdasdgi tev6kenys6ge

A viisiirliisok toviibbra is, kizrir6lag a gazdasrigi igazgat6-helyettes 6s a miiszaki oszt6lyvezet6
enged6ly6vel tdrtdnnek, <in6lt6 gazd6lkod6ssal nem rendelkeziink.

Az 6ner6b6l megval6sult munkiik. melyek a kolldgdk szociiilis 6s komfort ig6nyeit. valamint
piheno idejiik kulturiiltabb ettriltdsdt szolgriljrik, nagyban hozziijiirulnak az itt eltdltott
szolg6lati ido min6sdg6nek javit6srihoz.

Budapest Fovdros XVl. keriilet 0nkorm Anyzata a tavalli dvben ismetelten nytjtott anyagi
tAmogatest a XIV. keriileti Hivatiisos Trizolt6-parancsnoksrignak. Ezen timogat6s pdnztigyi
elismer6sek (jutalmazris) formrijriban, Trizolt6 Nap alkalm6b6l kertitt 6tadrisra.

Nagymdrtdkben ennek a t6mogatiisnak k<iszrjnhet<ien tudjuk anyagilag elismemi azon
koltdgriink iildozatos 6s dnzetlen munkrijrit, akik erre 6rdemess6 v6lnak.

Ingatlan helyzet

A XIV. kertileti Hivat6sos Ttizolt6-parancsnoksrig 6piilete 8l 6ves. ez6rt tcibb helyen is
feltjitrisra szorul.

A laktanya elektromos hril6zatrinak kijavitiisdval megszrintek az elarult rendszer hasznrilat6b6l
ered<l probl6mdk. A pinc6ben tal6that6 aggregritor megtjitrisa is sokkal iizembiztosabbii tette a
laktanya elektronikai eszkdzeinek mrikcidtetds6t egy esetleges riramkimaradris esetdre. A
trizolt6szerek mosiisdra kialakitott betonplacc helyrerillitdsa 201 9. elej6n megtdrt6nt.

Oneros munkav6gzds keret6n beliil szauna k6sziilt az iillom6ny r6szdre a pinc6ben tev6 egyik
helyis6g ritalakitrisrib6t. Tovribbd szint6n tiner<is munkavdgzdssel megfjitottuk a

tdrzs6llom6ny irodriit is.

Kommunik{ciri

A Parancsnoksdg sajt6 kommunikrici6ja j6, a keriileti sajt6val val6 kapcsolatunk rendszeres.

T6Lrsadalmi kapcsolataink szdlesk<irtiek. j6 kapcsolatot iipolunk a jelentosebb gazdrilkod6

szervezetekkel ds t6Lrsadalmi szervezetekkel egyariint. T6bbszdr r6szt vettiink ktil6nb6zo sport
rendezvdnyeken. lelk6r6sre t6j6koztat6kat. eload6sokat tartottunk.

Toviibbra is nagyon gyakori Parancsnoksiigunkon az 6vodiis, iskolds csoportok liitogat6sa.

Ezehe az alkalmakra felk6sztiltink, a gyermekeket szines programokkal vrirjuk.

A miir tdbb 6ve foly6 katasztr6favddelmi k<izdss6gi szolg6lat egisze alatt a keriileti
kdz6piskokik tanul6it megismertettiik a t[izolt6 szakma rejtelmeivel.

Budapest F6vriros XVI. kertilet Onl<ormdnyzatdval. a polgarmesteri hivatal munkatiirsaival, a

krizbiaonsdgi referenssel. a v6delmi iigyint6z<ivel szint6n napi kapcsolatban vagyunk.

Tirsszervekkel vaki eryiittmiikiid6s

Az elozo dvhez hasonl6an tiizolt6-parancsnoks6gunk 2019-ben is folyamatosan tartotta a

kapcsolatot a helyi tars-. 6s egytittmtikcid6 szervezetekkel.

A XVI. keriiletben mrik<id<i rendorkapit6nysriggal kialakult a munkakapcsolat a hat6siigi

ellen<irzdsek, iltet<ileg egy6b hat6s6gi elj6rrisok kapcsiin.

A XVI. keriilet tertilet6n a Helyi V6delmi Bizofts6g flldsein. rendkivtli iildsein mindig r6sz
vett a XIV keriileti Trizolt6-parancsnoksiig. Az elozo dvhez hasonl6an a XV[. keriiletben a

trizolt6parancsnok-helyettes kitj a el a HVB katasztr6fav6delmi elndk-helyettesi feladatokat.
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Ellen6rz6si, feliiryeleti tev6kenys69

A ttizolt6-parancsnok, illetve helyettese rendszeresen ellenorzi a k6szenl6ti rillomriny
szolgrilatelliitiisiit. valamint a tovribbkdpz6si 6s szere16si foglalkozrisokat. A KMSZ. valamint
az Eszak-pesti Katasztr6favddelmi Kirendelts6g vezet<ije 6s tuzol16siigi feltigyel6je is
rendszeresen ellen<irzi a szolg6lati csoportokat. Az elmrilt dvben a BM OKF Ellen<irz6si
Szolgrilata 6s az FKI Ellenrirz6si Szolgrilata is ellenorzdst tartott niilunk.

6sszegz6s

A XIV. keri.ileti Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoksiig 201 9. 6vi munkrijrit megfelelonek
6rt6kelem. A cdlkittizdseinket sikeresen ds marad6ktalanul teljesitetttik. Az rillomriny j6l
v6gezte krireseti, kiirflelszdmolisi, mentdsi feladatait. a tanult elmdleti 6s gyakorlati tudiis6t
sikeresen alkalmazta. Alapvet6 szakmai hibit az ellen6rz6sek nem te4ak fel. a kisebb hibrik
kijavit6siira intdzkeddseket tettiink.

Budapest F<iviiros XVI. keriilet Onkorm dnyzati*al, a kertileti tiirsszervekkel, a munkrinkat
segit<i szervezetekkel 6s az rillampolgrirokkal val6 kapcsolatunkat kiemelten j6nak 6rt6kelem.

III. A 2020. f,V rulaOarat
Az elmtlt dvek tapasZalatai alapjrin tovribb kell folytatni a term6szeti csapiisok. a szdls6s6ges
id<ij6rdsi k<iriilmdnyek hat6saira. k<ivetkezm6nyeire (pl.: heves es6z6s. sz6lviharok) valamint a
belviz elleni vddekezdsre val6 cdlir6nyos felkdszitdseket.

Tovribb kell erdsiteni a megelozdsi tev6kenys6get a helyi m6dia, 6s az dnkorm6nyzatok
segits6g6vel, illetve rajtuk kereszttl fokozni kell a lakossiig tiij dko natasat, figyelemlelhivrisrit,
eziiltal el<isegiteni a kiiresetek sz6miinak cscjkkentds6t.

Fol)latjuk az 6llom6ny rendszeres felkdszitds6t, oktatiisrit. k6pz6sdt. A k6pz6sek,
tovribbk6pzdsek rendj6t szabrllyoz6. 201 8-ban hatrilyba l6pett BM OKF f6igazgat6i int6zkedds
el6iriisainak gyakorlati feldolgoz6sa megl6(dnt. a k6pz6s ciklusainak inlormatikai
eszk6zdkdn val6 gyakorkisa. illetve a sziimonk6rds kiemelt feladat 2020-ban is.

Folytatni kell a tematika szerinti k6pz6seken szerzett elm6leti tudAs 6tiiltetds6t a gyakorlatba.

A speci6lis ismereteket ig6nyl<i beosztdsokban (tigyeletes, gdpj6rmiivezet6k. kiildnleges-
szerkezel<ik) szolgrllatot teljesit6 kolldg6k ismereteinek elm6lyitds6t. b<ivit6s6t,
gyakoroltatrisrit az idei 6vben is fol)1atni kell.

Tovribbi fontos feladat a laktanya rillagmeg6vrisrihoz, valamint a sztiks6ges javit6sokhoz
(ny(hiszrir6k csereje. toviibbi tisZasiigi festdsek), fejlesa6sekhez sziiksdges anyagi forriisok
megteremtdse, a pAlydrzati triLmogatrisok, dnkormiinyzati tiimogatiisok valamint kdzponti
forriisok i 96nybev6tele

Budapest, 2020. februrir

on Lajos tii. alezredes
zoltrS-parancsnok

i
oc

Erzak

I 6d{6
MIbde

t-

Cim: 1i.35 Budapest Zsin6r utca 8-12.
Telefon: +36(l ).159-2371 Fax: +36(l) 459-2372

E-mail: fki.eszakpest katved.sov.hu
Hivatali kapu azonosito; 71251 I 160
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