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		Orgoványi Gábor tű. százados



		Telefon:

		+36/20-8200-558



		E-mail cím:

		Gabor.Orgovanyi@katved.gov.hu 





Horváth Krisztián

részére



Elektronikus úton továbbítandó





Tisztelt Horváth Krisztián Úr!





Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az informatikai terület vonatkozásában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) részére benyújtott közérdekű adatigénylése tárgyában a következőkről tájékoztatom:



A hivatásos katasztrófavédelemi szerv informatikai feladatainak ellátására 120 rendszeresített létszámhellyel rendelkezik, melyből 2019. július 1-jén 99 feltöltött, 21 üres. A kért adatokat a jelen levelem mellékletét képező táblázatban megküldöm az Ön részére.



A piaci bérezés vonatkozásában tájékoztatom, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi államigazgatási, rendvédelmi szerv, nem piaci szereplő. A BM OKF informatikai területén alapvetően hivatásos állományú, illetve rendvédelmi igazgatási alkalmazottak dolgoznak, akik jogállását, illetményrendszerét a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szabályozza, a munkáltató a törvényi keretek betartásával járhat el.







Budapest, 2019. elektronikus bélyegző szerint



Tisztelettel:



Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes

hivatalvezető







Terjedelem:	1 oldal

Kapják: 	1. sz. pld.: címzett 

		

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ✉: 1903 Budapest Pf.: 314.

Telefon: +36(1) 469-4397 Fax: +36(1) 469-4157

E-mail: okf.hivatal@katved.gov.hu
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