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Tűzoltási és műszaki mentési, valamint szolgálatszervezési 
tevékenység a Kőbányai Tűzőrségen 

Tűzoltási, mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenység tömör értékelése 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó készenléti állomány 
alaptevékenységére a szakszerűség jellemző. A tűzoltási csoportok megbíznak a tűzőrség 
rajainak munkájában. A 2009-es évben sem merült fel elmarasztalás. 

Beavatkozások száma 

A Kőbányai Tűzőrség egységei 872 (786) esetben lettek riasztva, 11,2%-al többet, 
mint az előző évben. (Zárójelben a 2008. évi adatok láthatók) 

Kerületi statisztikai adatok kiértékelése 

A kerületi riasztások 50l-es darabszáma a következő részekből épült fel: 
tűzeset 217 (beavatkozást igénylő); 
műszaki mentés 162 (beavatkozást igénylő); 
vaklárma és téves jelzés 122 

Jelentősebb beavatkozások az év során: 

2009.március 20-án Il-es kiemelt riasztás volt a Keresztúri út mentén kb.5 hektáron 
gaz- avar égett, 

2009.május 06-án Il-es kiemelt riasztás volt a Maglódi út mentén gaz-avar égett és 
műtárgyakat veszélyeztetett. 

2009. május 08-án Il-es kiemelt riasztás volt a Terebesi út 1. alatt ahol hétvégi ház 
égett, egy személy elhalálozott, egy súlyosan sérült. 

2009. szeptember 20-án Il-es kiemelt riasztás volt a Téglagyári dűlőn, állattartó telep 
égett, egy személy elhunyt, több száz sertés lett kimentve. 

2009. november 23-án Il-es kiemelt riasztás volt a Méhes u. 4. alatti Kórház 
épületében mennyezeti világító testek égtek, 14 idős személyt kellett kimenteni. 
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A beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak felszereléseink: 

1 db. TÜ-4-es habbaloltó (gy. év: 1981) 
1 db. P-3000-es porraloltó (gy. év: 1984) 
1 db. MB 2000 gépjárműfecskendő (gy. év: 1999) 
1 db. Mercedes ATEGO műszaki mentőszer (gy. év: 2004) 
1 db. STEYR gépjárműfecskendő (gy. év: 1995) 
1 db. Renault Skylift 53 emelőkosaras gépjármű (gy. év: 2006) 
1 db. Renault Megane Break ügyintéző gépjármű (gy. év: 2001) 

Tartalék gépjárműfecskendőnk nincs. 

Rendelkezésünkre áll továbbá: 

1 db. 1000 l/perces teljesítményű HONDA szivattyú 
1 db. turbó ventillátor (MT-236. tipusú l-es szerre málházva). 
1 db. HIPRESS magasnyomású habbaloltó (l-es szerre málházva). 

2 db. légzsák hatástalanító (l-es és Il-es szerre málházva) 
2 db. Hilti digitális távolságmérő 
6 db. GPS készülék 

Szolgálati csoportok létszáma megoszlása 

A szolgálati csoportok létszámhelyzete kielégítőnek mondható. A szabadságok 
kiadását elősegítette, hogy a különleges szerek javítása általában hosszú időt vesz igénybe. 
(Pl.: a Il-es fecskendő több mint 1 éves javítás után sem állt szolgálatba.) Az év során 
bekövetkezett létszámproblémákat nem enyhíti a 2009-ben felvételre került 4 fő, mert 
nyugállományba vonult 6 fő. A nyugállományba vonult 2 fő szolgálatparancsnok és 1 fő 
szolgálatparancsnok-helyettes pótlása komoly szolgálatszervezési gondot okoz. 

Az állománytábla szerint a készenléti jellegű szolgálatot összesen 83 fő látja el 
Kőbányán. A nyugállományba vonulások és áthelyezések után a mai napon a 78 fő a 
létszámunk, tehát a hiányunk 5 fő. Ez a hiány legjobban a gépjárművezetők és a különleges 
szerkezelők, szabadságolását nehezíti, mert gépjárművezetőből kevés van (28 helyett csak 20 
hely van betöltve) a különleges szerkezelőknek, pedig továbbra is irreálisan magas a 
képesítési követelményük. 
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A készenléti állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének állapota 

A továbbképzések tervezése, végrehajtása, dokumentálása a vonatkozó FTP 
Intézkedés alapján történik. 

A továbbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek során nagy gondot fordítunk a 
technikai eszközeink megismerésére, alkalmazhatóságára. Az állomány felkészültségéről 
meggyőződhettünk a továbbképzéseken, gyakorlatokon, tűzesetek-, illetve műszaki mentések 
során, valamint a féléves számonkérések alkalmával. 

Előnyt és egyben plusz feladatokat is jelent a 4 db. különleges szer, amit az állomány 
minden tagjának ismernie kell. 

A szerek, felszerelések, különleges szerek technikai és taktikai alkalmazásának 
megismerése érdekében folytatott elméleti oktatás, majd az azt követő gyakorlatok során arra 
törekszünk, hogy az állomány minden tagja ismerje az új technikai eszközök paramétereit és 
tűz vagy káresetek során szakszerűen és gyorsan alkalmazni tudja. 

A Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat megismerése elméleti és gyakorlati 
szinten is folyamatos és visszatérő oktatást követel a tűzőrségen, ami meg is történik. 

Begyakorló-, parancsnoki ellenőrző- és egyéb gyakorlatok 

A begyakorló gyakorlatok a továbbképzés szerves részeként az adott témához 
kapcsolódva a parancsnoki idő terhére külön ütemterv szerint kerülnek végrehajtásra. 

2007. évben az alábbi létesítményekben tartottunk begyakorló gyakorlatokat: 

•3 db. CEVA Philaxia (B. X. Szállás u.) 
4 db. Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet(Bp. X.Venyige u.) 
4 db. Vegyi gyakorlat (Ferencvárosi Tűzőrség) 
4 db. Műszaki gyakorlat (Ferencvárosi Tűzőrség) 

A létesítményekben tartott gyakorlatokat helyismereti foglalkozások előzték meg. 
A műszaki- illetve vegyi gyakorlatokat a Ferencvárosi Tűzőrség előtti szabadterületen 

úgy tartottuk meg, hogy tüzérségenként 2 raj önállóan oldotta meg a speciális feladatokat. 
Az állománytól kapott visszajelzések alapján az ilyen jellegű gyakorlatokat értékelik 

legjobban. Ezt sikernek könyvelhetjük el, ezért ezt folytatjuk a jövőben is. 

A parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat 
valamint az FTP Intézkedése előírásai szerint kerültek megtervezésre és végrehajtásra. 

4 db. Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet(Bp. X.Venyige u.) 
3 db. PRAKTIKER áruház (Bp. IX.Mester u.) 
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Az ellenőrző gyakorlatokat olyan létesítményekben tartottuk meg, melyekben az 
állománynak már van helyismerete, és ugyanakkor kapcsolódik az éves továbbképzési 
tervhez. A felkészülésre igyekeztünk nagyobb figyelmet fordítani. 

így szemléletesebbé tettük a feltételezett tűzeset helyét, melyhez nagy segítséget 
kaptunk az FTP Tűzoltási-, Műszaki Mentési és Katasztrófa-elhárítási Főosztálytól, (füstgép, 
villogók, fabábúk, stb.) A gyakorlatok végrehajtása közben egyszerre több személy részére is 
adtunk feladatokat (pl: külön feladat írásban közlése, stb.). Hasznosnak bizonyultak az 
összevont parancsnoki ellenőrző gyakorlatok, hiszen a beavatkozások során a tűzörségek 
állománya közösen és éles helyzetben szerezhet ismereteket és tapasztalatokat. 
Feltételezhetjük azt is, hogy az illetékesek riasztása nem megoldható, ezért a Kőbányai 
Tűzőrség területén a Ferencvárosi Tűzőrség egységei lesznek az első beavatkozók vagy éppen 
fordítva. Tehát jó, hogy ha ismerik a helyszínt. Úgy tapasztaltuk, hogy az ilyen jellegű 
gyakorlatokat is kedvezően fogadja az állomány. 

Az év során különböző, az FTP által koordinált gyakorlatokon is részt vettünk. 

Metróemelési gyakorlatok (Bp. X. Kőér u.) 
Villamos emelési gyakorlatok (Kombínó- Hungária kocsiszín) 
Pszichikai pálya gyakorlatok (Angyalföldi Tűzőrség) 
Összevont műszaki gyakorlat (Bp. IX. Vágóhíd u.) 
Roncsvágási szituációs gyakorlat (Bp. X. Harmat u.) 

Az állomány fizikai állapota jó színvonalú. Az 50 év alatti hivatásos állomány fizikai 
állapotfelmérésének koordinálása és ellenőrzése a tűzőrség-parancsnok feladata. A fizikai 
állapotfelmérést részben a tűzőrség kondicionálótermében részben az ORFK RSZKK. 
sportpályáján tartottuk meg. A nyári (szabadtéri) sportfoglalkozásokat a Népligetben, a téli 
(fedett pályás) foglalkozásokat pedig, az Építők pályán tudjuk megtartani előre egyeztetett 
időpontban. Engedélyt kaptunk Kőbánya Polgármesterétől arra, hogy a 2009 évtől 
használhatjuk a Csajkovszkij parkban lévő műfüves pályát sportolási célokra, illetve az 
Újhegyi uszodát. 

A Kőbányai Tűzőrség állománya különösen aktív sporttevékenységet folytat továbbra 
is. 

Különböző, az FTP és más szervek által szervezett sportversenyeken vettünk 
részt: 

FTP Tekebajnokság (VI. hely) 
Országos Fekvenyomó Bajnokság (III. hely/Lévai Kálmán őrm.) 
Flórián Kupa Labdarúgó Bajnokság (V. hely) 
FTP Röplabda Bajnokság (I. hely) 
FTP Fekvenyomó Bajnokság (I. hely/Lévai Kálmán őrm.) 
FTP Sakkbajnokság (V. hely/ Csutak Balázs törm.) 
FTP Asztali-foci Bajnokság (I-II. hely) 
FTP Mikulás Kupa Labdarúgó Bajnokság (I. hely) 
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A tűzőrség kondicionálóterme jól felszerelt, de a kondicionáló gépek további 
beszerzése illetve cseréje szükséges. 

A szolgálatszervezés és szolgálatellátás helyzete 

A szolgálat szervezését a szolgálatparancsnokok végzik. Nagyon ritka esemény az, 
amikor egy másik szolgálati csoportból kell kérni segítséget a szolgálat ellátásához. 
Amennyiben ez mégis előfordul, úgy az őrségparancsnok beavatkozásával történik a hiányzó 
létszám pótlása. Tapasztalatom szerint ez problémamentesen zajlik. Az előírt szolgálati 
okmányok rendelkezésre állnak. Vezetésük naprakész, állapotuk megfelelő, elhelyezésük az 
előírtak szerint történik. A Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek állapota naprakész, számuk 
évenként változik. 

A szolgálatváltás és ellátás az érvényben lévő szabályoknak megfelelően történik. 
Az őrségparancsnok napi rendszerességgel, a Tűzoltási és Mentési Parancsnok, 

a tűzoltási csoportok és a Biztonsági Tiszti. Szolgálat alkalomszerűen ellenőrzik váltások 
végrehajtását. 

A körletek kialakítása és annak rendje megfelelő. 2009-ben önerős munkával a 
szolg.pk. irodát teljesen felújítottuk új bútorokat kapott, valamint az anyagi előadó irodáját is 
kifestettük. A legénységi bútorok cseréje azonban égető lenne, ezek állapota a 
használhatatlanságot súrolja. 

A külső és belső körlet rendjének biztosítása az elhelyezés speciális, - a múzeummal 
való közös helyiségekre gondolok- körülményeinek figyelembe vételével történik. A 
tisztasággal probléma nincs. A külső körlet rendjének fenntartását a három szolgálati csoport 
napi és alkalomszerű felosztásban végzi. A körletrend biztosításában az értékelt időszakban 
probléma nem merült fel. 

Ügyeleti, híradó-szolgálati tevékenység 

A híradóügyeletet ellátók szakmai felkészültsége nagyon fontos feladat a riasztások 
végrehajtásának minősége szempontjából. A ritkaság számba menő közvetlen tűzjelzések, a 
riasztások végrehajtása szakszerűen történik. Az okmányok vezetése az előírásoknak 
megfelelő. 

A tűzoltási mentési, szakmai tevékenység színvonala 

A vonulás, felderítés, beavatkozás, a rádióforgalmazás az új EDR bevezetésével 
folyamatos gyakoroltatást igényel. A visszajelzések alapján a tűz-, és káreseteknél a 
szolgálatparancsnokok a helyettesek és a beavatkozó állomány is jól hajtotta végre 
tevékenységét a vizsgált időszakban. 

Létesítményi tűzoltóság a kerület négy nagyüzemének területén működik Ezek az 
ÉGIS NyRt, a RICHTER Rt. a HUNGAROPHARMA Rt. és az ÉRDÉRT Rt. Kapcsolatunk 
megfelelő a tűzoltóságok szervezettsége jó, feladatukat jól ellátják. 
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A beavatkozást irányító állomány értékelése: 

A szolgálatparancsnokok és helyetteseik munkájukat az elvártaknak megfelelően 
szakértelemmel végezték. Rátermettségük nem kétséges, ezért ők a szolgálati csoportok 
vezetői. 

„M" tevékenység 

A minősített időszaki tevékenység biztosítása céljából naprakészen tartjuk a 
Berendelési Tervet, illetve mellékleteit. Az adminisztrációt a vonatkozó utasításnak 
megfelelően végezzük. A napi létszám összeállítása és továbbítása a TÜKIR SZÖSZ-ben is 
megtörténik. A kartonok állapota naprakész, tárolásuk a híradó-ügyeleten történik. 

Tűzmegelőzési és hatósági tevékenység 

A X. kerület fejlődése és tűzvédelmi viszonyainak alakulása 2009. évben 

Jogszabályi változások 

A 2009. év számos jogszabályban hozott jelentős változást. Az eljárási rendünket 
alapvetően befolyásoló - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló -
2004. évi CXL tv. mellett több a tűzoltóság szakhatósági közreműködését befolyásoló 
jogszabály is változott. így a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a 
tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 254/2009. (XI. 20.) Korai. 
rendelet, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet, illetőleg . a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet. 

A telepengedély és a működési engedély megszerzése sok esetben egyszerűbbé vált, 
illetőleg utólagos ellenőrzés tartását írja elő a jogszabály. Az engedélyező hatóság 
megkeresését (levelét) követő 22 napon belül megtartandó ellenőrzésen tapasztaltakról 
értesítést küldünk, illetőleg a hibák kijavítása érdekében intézkedünk. 

Az ügyfelek illetve a társhatóságok részéről az alkalmazott gyakorlatunkkal 
kapcsolatosan észrevétel nem merült fel. 

Szakhatósági tevékenység 

A kerületi szakhatósági mutatók az alábbi táblázatban találhatók. A 2009. évben a 
szakhatósági eljárások száma jelentősen csökkent. Az egyes tevékenységek részletes 
ismertetése (építési, használatbavétel stb.) a következő táblázat tartalmazza. 
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Az statisztika alapján látható, hogy legnagyobb igénybevételt ismét az építési 
engedélyezési eljárások, és a használatbavételi eljárások jelentik. A tűzvédelmi berendezések 
létesítési és használatbavételi eljárásai illetőleg a telepengedélyezési eljárások, valamint az 
üzletműködési ügyek száma egyaránt visszaesett és elmarad az elmúlt évi, illetőleg az ötéves 
átlaghoz képest is. 

Építési engedélyezési eljárásokban a legjellemzőbb a lakóépületek ügyében érkezett 
megkeresés. Továbbra is probléma a volt iparterületek újjáépítése - átépítése során az 
oltóvízellátás biztosítása. 

A telepengedélyezési eljárások száma az elmúlt évihez és az 5 év átlagához képest is 
csökkent. A telepengedélyek megújítása gyakorlatilag megtörtént, az iparterületeken kisebb 
számban keletkeznek új telephelyek, ebből adódóan kevesebb telepengedélyezési eljárásba 
vonták be szakhatóságunkat. Tovább csökkenti az eljárások számát a megváltozott 
jogszabályi előírás. 

A pirotechnikával illetőleg az izotópokkal kapcsolatos eljárásokra nincs rálátásunk 
tekintettel arra, hogy ezek az eljárások az FTP TMFO hatáskörébe tartoznak. 

Szakhatósági tevékenység 
átlaga 

(200 
í■■■■■■ ■ :/;:%.■■]i.:. - ^ " " í ; ■■::■ \ ■■■$ 

Rendezési terv 14,4 34 25 

Terület felhasználás 5,4 10 7 

Építés, létesítés 156,8 149 100 

Használatbavétel 96,6 87 87 

Rendeltetés változás 30 14 0 

Építmény fennmaradás 14 6 6 

Beépített tűzvédelmi berendezés 
(létesítés és használatbavétel) 

105 73 55 

Telepengedély 11,8 34 11 

Működési ügy 78,8 36 38 

Pirotechnika 0 0 0 

Izotóp 0 0 0 

Eltérési ügyek 0,4 0 0 

Egyéb 70,6 119 81 

Összesen: 583,8 562 410 

Konzultáció 188,4 197 168 
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Építési engedélyezési ügyek 
A X. kerületben az öt éves átlaghoz és az elmúlt évhez képest is jelentős csökkenés. 

Néhány jelentősebb építési ügy 2009-ben a teljesség igénye: 

• Szépliget Lakópark I. és II. ütem 

• Aldi Áruház Gyömrői út. 

• Keresztúri út (hrsz: 42780) alatti ingatlanon tervezett Panzió 

• Gyömrői út 148. Fórum Magyarország 

Használatbavételi ügyek 
A használatbavételi eljárások száma kevésbé csökkent mint az építési eljárásoké. A 

visszaesés ezen a területen késleltetve jelenik meg. Az elmúlt évben az X kerületben az alábbi 
jelentősebb létesítmények használatbavételére került sor: 

• Axellia Gyógyszervegyészeti Kft Kísérleti Üzem 

• „G" kiállítási csarnok, Keleti és Nyugati beléptető csarnokok, valamint az I. és 
II. ütemben megépített passzázsok végleges használatbavétel 

• Keresztúri út 198. Foltin Globe Csarnok 

• X Gém utca 6. Terasz Lakópark I. ütem 

Beépített tűzvédelmi berendezések 
A 2009. évben a beépített tűzvédelmi berendezések engedélyezése illetve 

használatbavétele során szakmai probléma nem merült fel. Természetesen az építések 
számának visszaesése a tűzjelző-tűzoltó berendezések létesítés számának csökkenését is 
magával hozza. 

Eltérési ügyek 
A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság belső hatáskörmegosztásából adódóan 2009. évben 

eltérési eljárás lefolytatására a régióban a X. kerület tekintetében nem volt szükség. E 
témakörhöz kapcsolható a tűzcsapok működtetéséhez szükséges szerelvények helyének 
meghatározása (4 esetben). 

A hatósági jogérvényesítő és jogalkalmazó tevékenység 
A hatósági tevékenység a 2009-ben növekvő ellenőrzés és intézkedés számot 

eredményezett a X. kerület vonatkozásában. A szakhatósági tevékenység csökkenő terhelése 
lehetővé tette az ellenőrzésszám növelését. 

Valamennyi témavizsgálathoz szükséges hatósági ellenőrzést elvégeztük, az 
összefoglaló jelentések a Tűzmegelőzési Főosztályra felterjesztésre kerültek. 

Hatósági tevékenységi mutatóink az elmúlt évihez képest javultak. 

Ez az irat - a környezet védelme érdekében - újrafelhasznált papírra készült 
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Több ellenőrzést hajtottunk végre. Nőtt a hatósági felhívások, a helyszíni bírságok és 
a szabálysértési feljelentések száma. Összegezve megállapítható, hogy a fokozatosság elvét 
követve következetesebben alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló szankcionálási 
lehetőségeket. 

A régió és a kerületi parancsnokság együttműködése a hatósági munka területén is 
zökkenőmentes. A szolgálati csoportok egyeztetést követően részt vesznek a 
tűzcsapellenőrzéseken, szükség esetén jelzik a kerületben tapasztalt hatósági intézkedést 
igénylő észrevételeiket, míg a régió előadói adatokat szolgáltatnak a kerület létesítményeiről, 
segítséget nyújtanak a helyismereti foglakozások előkészítésében. 

A hatósági munka mutatóit a következő táblázat tartalmazza. 

p Tűzmegelőzési tevékenység mutatói: ',;.•:', 5 év | S ■;.;; 2008.1,- 2009. í 
pv:í;.:;' ""''' -V'4'■•';'. j átlaga ■' " ''íj-.''-,'. .'-; 
:•""••;'''' . ...:-",XX':'. ? Xi (2003- -%■... ' J é : Xi 

y'-:^'-'-' '•""!; 2007) f .' " ; : " : ! ; ! ^ . í : : , í! "■':':' ••...-. . '* 
Tűzvédelmi ellenőrzés 224,4 265 332 

Hatósági felhívás 71,6 112 166 

Szabálysértés kezdeményezése 3,4 3 6 

Helyszíni bírság 23,2 29 57 

Tűzvédelmi bírság kezdeményezése 1 1 1 

Tűzvizsgálati tevékenység 

A Kőbányai Tűzőrség területén vizsgált időszakban 234 valamilyen szintű 
beavatkozást igénylő tűzeset történt. Ebből 7 tüzet utólagosan jelentettek be. A területünkön 
keletkezett vizsgált tüzek vonatkozásában a tűz keletkezési okai az elektromos energiára és a 
gondatlanságra, egy esetben szándékosságra vezethetők vissza. 2009-ben Kőbányán 5 
esetben kellett tűzvizsgálati eljárást lefolytatni. 

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás és propaganda 

Havi rendszerességgel megjelennek a Helyi Hírek XXVII. Kerület c. újságban a 
tűzőrség hírei, amelyekben szerepelnek a legfontosabb tűz-, és káresemények valamint a 
lakosságot érintő hírek. Alkalmanként az ATV munkatársai is képes riportot készítenek a 
tűzőrségen. A lakossági fórumokon is állandó vendégek vagyunk. 

Az általános iskolákkal is jó kapcsolatban vagyunk. A Kápolna Téri Általános Iskola 
(Dr. Sztranek Endre Alapítvány) osztályaiban -a tanárok elmondása alapján- az országban 
egyedülálló módon tartanak a kicsiknek tűzvédelmi oktatást. Ehhez kérnek -és kapnak-
segítséget, úgy írott anyagot, vagy éppen leselejtezett tömlőket. 

Ez az irat - a környezet védelme érdekében - újrafelhasznált papírra készült 
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Rendszeresen jönnek hozzánk más iskolai csoportok, hiszen a múzeum közelsége 
miatt is közkedvelt a gyerekek körében a Kőbányai Tűzőrség. Külön kérésre több bemutatón 
(iskolák, óvodák, Polgári Védelmi rendezvényen) is részt vettünk, melyek hagyományosan jól 
szolgálták a tűzoltóság népszerűsítését. A Tűzőrség aktívan részt vett a II. Kőbányai 
Rendvédelmi Nap szervezésében és lebonyolításában amely a lakosság körében nagy sikert 
aratott. 

Informatikai tevékenység 

Az informatikai berendezések (vezetékes és vezeték nélküli) rendelkezésre állnak. 
Meghibásodás esetén a javításuk, cseréjük megoldott. Az előírt ellenőrzéseket 
megtartották, állapotuk megfelelő. Szakszerű használatukat az állomány ismeri. A 
szünetmentes tápegységek üzembiztosak. A tűzőrségen 6 db. számítógép, 1 szerver és 3 db. 
nyomtató van. A rendszer jól működik a híradó pultban lévő gép kivételével, amely kárlapok 
lekérdezésénél nagyon lassú. A számítógépek egy része elavult, cseréjüket a központi 
költségvetés nem teszi lehetővé. 

A személyi állomány ismeri a számítógépek használatát és jól végzi az informatikai 
munkát. Az Internet fejlődése és népszerűsége miatt egyre többen igénylik a jó és gyors 
hálózatokat, a munka-, és a szabadidős tevékenységek során. 

Munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység 

2009-ben munkahelyi baleset nem történ. A munkavédelmi oktatások rendszeresek, de 
vannak rendkívüli munkavédelmi oktatások is, melyeket munkavédelmi őrök, és a 
parancsnokok közösen tartanak. ( Új KRESZ, vidéken előfordult esetek vizsgálata stb.) A 
munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység az FTP által előírt szabályzat alapján rendben és 
időben megtörtént, mely az okmányokban megfelelően dokumentálva van. 

Az egészségügyi helyzet értékelése 

Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokon mindenki részt vett, alkalmas 
minősítést kapott. Hosszú betegállományban jelenleg 1 fő van. 

Budapest, 2010. 
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