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1. A dokumentum célja
Jelen dokumentum célja, hogy egységes keretbe foglalja a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesület 2010. évi cselekvési tervét.

Az anyag tartalmazza az Egyesület 2010-re tervezett szervezeti folyamatait, a 2010-re
tervezett főbb rendezvényeket, programokat, illetve az egyes csoportok éves tervezett
tevékenységét.
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2. Bevezetés – Az Egyesületről
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) több mint 25 éves
múltra tekint vissza. Jelenleg, mint kiemelten közhasznú szervezet az Egyesület elsősorban a
kormányzati szervekkel, illetve az irányításuk alá tartozó szervezetekkel együttműködésben
látja el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját. Mindemellett az Egyesület kiemelt
figyelmet fordít Magyarország európai uniós tagságából eredő feladataira, ezért nemzetközi
partnereivel folyamatosan részt vesz különböző hazai, illetve EU által társ-finanszírozott
projektekben is.
Az Egyesület tevékenységeit a következő főbb szakmai területeken fejti ki:
1. Folyami

információs

szolgáltatások

üzemeltetése

és

fejlesztése

(www.pannonris.hu)
A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerződés alapján az RSOE a
Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetője. A Magyarország
területén elérhető folyami információs szolgáltatásokról a fenti honlapon található
bővebb információ.
2. Vízi információs és segélyhívó rendszerek üzemeltetése és fejlesztése
A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az
RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon információs és segélyhívó rendszert
üzemeltet, melyekről az alábbi linkeken olvashat részletesen:
 Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer
 Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer
 Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer
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3. Katasztrófavédelmi információs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (OKF) való együttműködés
keretében az RSOE számos, a lakosság biztonságát és tájékoztatását biztosító rendszert
üzemeltet (többek között az OKF rádiós diszpécserszolgálatát), illetve fejleszt a
legmodernebb technológiák felhasználásával. Az OKF-fel kötött megállapodás alapján
az RSOE üzemelteti többek között a balatoni és a velencei-tavi viharjelzőket is az
Országos Meteorológiai Szolgálattal együttműködésben.
4. Kommunikációs (PR) tevékenység
Az RSOE magas szintű szaktudással rendelkező szakemberei folyamatosan dolgoznak
honlapok, különböző arculati elemek kialakításán a stratégiai partnerek, illetve az
egyéb megrendelők részére. Az Egyesület az általa kialakított honlapokat nagy
biztonsággal üzemelteti, folyamatosan frissíti. Az RSOE által létrehozott design
elemek megtalálhatóak saját honlapjain, illetve más referenciákon. További
multimédiás tevékenység keretében az RSOE az aktuális megrendelések szerint fotóés videofelvételeket készít és archivál különböző eseményekről, rendezvényekről.
5. Projektmenedzsment
Az RSOE az Alapszabálya szerint projektjei révén is segíti az európai integrációt és
kohéziót, ezért mind a katasztrófavédelem, mind a folyami információs szolgáltatások
terén folyamatosan pályázik a megfelelő partnereivel együttműködésben európai uniós
forrásokra az új szakmai ötleteket tanulmányozása, megvalósítása és tesztelése
céljából. A több sikeresen lezárt projekt számos tapasztalattal és szakmai referenciával
gazdagította az Egyesületet.
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3. Szervezeti kérdések
3.1. Áttekintés
Egyesületünk 2009. évi cselekvési

és rendezvény-programtervében kitűzött célok

összességében jó színvonalon teljesültek. Taglétszámunk szinten maradt (elérte az 670 főt).
Jelenleg 28 tagszervezet és 46 jogi tag (szinten maradt) képezi az egyesület stabil szervezeti
kereteit. Sikeresen megtartottuk az éves Küldöttközgyűlést májusban, s a választott testületek
(Országos Elnökség, GEB) eredményesen működtek, ellátták irányító, ellenőrző feladataikat.
Igen jól sikerült és tartalmas volt a megyei tagszervezetek titkárainak februárban megtartott 2
napos szakmai értekezlete a Római parton.

A megyei tagszervezetek stabilizálódtak, megerősödtek, taglétszámuk mindenütt elérte a
kitűzött célt, aktívabban bekapcsolódtak közös feladataink megvalósításába. Tagszervezeteink
sikeresen folytatták szakmai, szabadidős-kulturális programjaik szervezését. Jó színvonalon,
tartalmasan, zajlottak le a tagszervezetek őszi, rendes-éves taggyűlései, ahol beszámoltak az
elmúlt év munkájáról, megerősítették a 3-5 tagú vezetőségeket.

Jelentős programokban való sikeres közreműködésünk tovább növelte egyesületünk
elismertségét, presztízsét. Ugyancsak színvonalasan és tartalmasan, valamint eredményesen
szerveztük meg az OKF ITFO-val közösen (7 megyeszékhelyen, 330 fő részvételével), a
megyei tagszervezetek, katasztrófavédelmi igazgatóságok és a városi tűzoltóságok
közreműködésével a regionális szakmai találkozókat, jelentős segítséget adva az EDR
bevezetéséhez. Sikeresen, tartalmasan és színvonalasan megtartottuk – a DND 20 éves
évfordulóját is megünnepelve – a Római parton a Nemzetközi Rádiós Találkozót (450 fő). Az
NCA keretében beadott 2 pályázatunk nem sikerült. Kiterjedt, széleskörű együttműködésünk
a minisztériumokkal, országos szervekkel kiegyensúlyozott volt. A rendőrségi kapcsolatok
terén elsősorban az ORFK – val, a BRFK – val és hét megyei rendőr – főkapitánysággal (Vas,
Zala, Somogy, Veszprém, Fejér, Győr – Moson – Sopron, Jász – Nagykun – Szolnok),
valamint a három vízirendészeti rendőrkapitánysággal (DVRK, BVRK, TVRK) írásos
együttműködési megállapodás alapján folytattuk a kapcsolatokat.
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3.2. Főbb célkitűzések a 2010. évre
 Az idei esztendőben egy Küldöttközgyűlést tervezünk megtartani. Ebben az évben is
minden tagszervezetnek taggyűlést kell tartania szeptember-november között,
beszámolva a végzett munkáról.
 Az idén is megrendezzük - a DND-vel közösen - a Nemzetközi Rádiós Szakmai
Találkozót a Római parton. Emellett a tagszervezetek megrendezik a hagyományos
programjaikat, különböző szakmai rendezvényeket, versenyeket (pl. Vas - vízitúra,
Tolna és Nógrád - 3 megyés rádiós találkozó és verseny) szerveznek.
 Megyei tagszervezeteink egyik fő feladata továbbra is, hogy a taglétszám mindenütt
elérje a 15-20 főt, s azt stabilizálják. Törekedjenek tevékenységük kiszélesítésére,
szakmai kapcsolataik elmélyítésére egymással és más civil szervezetekkel (pl.
rádióamatőrök, polgárőrők, polgári védelmis szervezetek stb.) illetve társszervekkel
(pl. rendőrség). Legyenek még kezdeményezőbbek önálló programok, rendezvények
megszervezésében, kapcsolódjanak be az országos programok megvalósításába,
tegyék hatékonyabbá az információáramlást, segítsék a megyei honlapok tartalmi
színvonalának

javítását.

Kezdeményezzék

helyi

pályázatokhoz

való

közös

csatlakozásunkat. Folyamatosan tájékozódjanak az egyesület eredményeiről, terveiről ,
s azokat minél szélesebb körben ismertessék meg. Kezdeményezzenek általános és
szakmai tájékoztatókat a megyei tűzoltóságok állományának. Szükségesnek tartjuk az
informatikai, híradós, kommunikációs szakmai munka erőteljesebb segítését a
megyékben. Szakmai oktató anyagok, tesztek készítését tervezzük.
 Az idei feladataink sikeres végrehajtása érdekében fontos lesz az Országos Elnökség
(4), valamint a GEB (2) ülések jó előkészítése és megtartása. Ebben az évben is
megszervezzük februárban a megyei titkárok két napos szakmai értekezletét.
Tervezünk 3 regionális szakmai konferenciát a vízibiztonságról. (Balaton és Velenceitó, Duna és Fertő-tó, Tisza ás Tisza-tó).
 Továbbra is fontos feladatunk a meglévő együttműködéseink és kapcsolataink
kiszélesítése, erősítése, korszerűsítése, a célok, feladatok teljesítésének értékelése. (pl.
KHEM, NKH, ORFK, OKF, VPOP stb.). Tovább kell szélesíteni és elmélyíteni
szakmai együttműködésinket és kapcsolatainkat az EU-val, az osztrák, német, szlovák,
horvát, szerb és más országbeli partnereinkkel. A német rádiós szervezettel továbbra is
ápoljuk jó kapcsolatainkat.
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 Részt veszünk az NCA, valamint a Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum
munkájában. A szakmai programok (Boat Show, PV nap, találkozók, konferenciák,
projektek stb.) is szolgálják tagságunk erőteljesebb kötődését az egyesülethez.
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4. Főbb rendezvények, programok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Dátum
Rendezvény
február 1. (h)
Országos Elnökség ülése
február 11-14. (cs-v)
Boat Show
február 15. (h)
Apparátusi értekezlet
február 18-19. (cs-p)
Megyei titkárok szakmai értekezlete
február 19. (p)
„Megnyíltak a határok” találkozó
február 26. (p)
Polgári Védelem Napja - bál
március 6. (szo)
TEAM-R17 Farsangi bál
április 1.(cs)
Balatoni szezonnyitó sajtótájékoztató
április 26. (h)
Orsz. Eln.+GEB ülés
április 29. (cs)
Tisza-tavi viharjelző nyitó-tájékoztató
május 14-15-16. (p-v)
Vas megyei tagszervezeti vízitúra
május 15. (szo)
RSOE éves Küldöttközgyűlés
június 7. (h)
Apparátusi értekezlet
június 11. (p)
Regionális tagszervezeti rádiós találkozó
június 13-20. (v-v)
Harley találkozó
június 25. (p)
Regionális tagszervezeti rádiós találkozó
szeptember 4-5 (szo-v) Rádióamatőr találkozó
szeptember 4-5. (szo-v) Nemzetközi Rádiós Találkozó+DND nap
szeptember 13. (h)
Országos Elnökség ülése
szeptember 17 . (p)
„Megnyíltak a határok” találkozó
szeptember 18. (szo)
Sugovica Klub-bográcsolás
szeptember 24-26. (p-v) RSOE szakmai kirándulás
november 5. (p)
Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató
december 6. (h)
Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró
Regionális vízibiztonsági szakmai konferenciák
április 1. (cs)
Balaton + Velencei-tó (Zala, Somogy,
Veszprém, Fejér)
április 29. (cs)
Tisza + Tisza-tó (Csongrád, Szolnok,
Szabolcs, Heves, Borsod, Hajdu, Bács-K.)
október 14. (cs)
Duna + Fertő-tó (Győr-Moson, Komárom,
Pest, Baranya, Tolna, Budapest)
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Helyszín
Elnök u. 1.
BNV D pavilon
RSOE tanácsterem
Bp., Római part (OTPü)
Salgótarján
Budapest
Budapest, Vigyázó MH
Balatonföldvár
Bp., Elnök u. 1.
Szolnok
Szentgotthárd
Budapest-Club 66
RSOE tanácsterem
Szekszárd
Alsóőrs
Salgótarján
Sopron
Budapest-Római part
Bp., Elnök u. 1.
Kazincbarcika
Baja, Petőfi sziget
Horvátország
Balatonföldvár
Budapest
Balatonföldvár
Szolnok
Budapest
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5. Szakmai kérdések
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület a 2010. évben a következő
stratégiai területek mentén fejti ki tevékenységét, melyekből levezethetőek a célok és az
akciók:
Stratégiai terület

Cél

1

Alapinfrastruktúra

→ Megbízható üzemeltetés
→ Menetrend szerinti karbantartás
→ Folyamatos fejlesztés

2

NKH – RIS
üzemeltetési
szerződés

→ PannonRIS honlap elkészítése,
üzemeltetése
→ Feladatok folyamatos végzése

3

OKF szerződések

4

Pályázatok

5

Projektek

6

IT feladatok

7

Kommunikáció

8

Belső
szervezetfejlesztés

9

Magas szintű
szolgáltatások

10

Partnerkapcsolatok

11

Tagszervezetek
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→ Folyamatos együttműködés
→ Az Egyesület működéséhez szükséges
kiegészítő források megteremtése
→ Szakmailag kihívó feladatok végrehajtása
→ Elismertség
→ Futó projektek sikeres befejezése
→ Tárgyalás alatt lévő projektek elindítása
→ Minőségi tartalom előállítása
→ Belső fejlesztési igények kielégítése
→ Projektekből adódó feladatok elvégzése
→ Megrendelők által adott feladatok
elvégzése
→ Egységes egyesületi arculat / PR
→ HISZ fejlesztése

A szükséges szabályok megalkotása
Minőségcélok összeállítása
Munkakörök tisztázása
Teljesítményértékelési / motivációs
rendszer bevezetése
→ Információáramlás javítása
→ Képzési rendszer
→
→
→
→

→ Projekt menedzsment,
→ Consulting / tanácsadási,
→ Oktatási szolgáltatások / csomagok
összeállítása
→ Stratégiai partnerségek elmélyítése
→ Kapcsolattartás
→ Biztos háttér az RSOE részére
→ Részvétel a szakmai munkában

Akció
→ Üzemeltetési szabályzat
→ Leltár elkészítése
→ Fejlesztési szükségletek
rendszerezése
→ Feladatok végrehajtása
→ Folyamatos egyeztetés a
szakértőkkel
→ Feladatok végrehajtása
→ Együttműködési megállapodás
átdolgozása
→ Pályázatok figyelése
→ Pályázás
→ A megfelelő partnerek
bevonása
→ Projektek lezárása, elszámolás
→ Erőforrás-tervezés
→ Folyamatos monitoring
→ Igényfelmérés
→ Erőforrás-tervezés
→ Vevői igények kielégítése
→ Kommunikációs stratégia
megfogalmazása
→ Erőforrás-tervezés
→ Szabályzatok véglegesítési,
kihirdetése
→ Csoportonkénti /
személyenkénti célok
megfogalmazása, jutalmak
hozzárendelése
→ Dokumentálás
→ Vállalatirányítási rendszer
testreszabása
→ Képzési terv összeállítása
→ Szolgáltatáscsomagok
összeállítása
→ Erőforrás-hozzárendelés
→
→
→
→
→

Partnernyilvántartás készítése
Rendszeres találkozók
Új struktúra kialakítása
Közös projektek utókövetése
Új projektek
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A fentiek megvalósítása érdekében az Egyesület egyes csoportjai meghatározták saját
tevékenységüket a 2010. évre. Az RSOE által végzett tevékenységek végrehajtása során
figyelemmel kell lenni az ISO 9001 és 27001 minősítéssel összefüggő előírásokra és
folyamatokra.

Az Egyesület szakmai csoportjai a következők:

Az 5. pontban használt sorrend nem tükröz prioritást a csoportok között. A Gazdasági Csoport
folyamatosan végzi az Egyesület tevékenységével összefüggő számviteli és pénzügyi
feladatokat.

A 2010. évi szakmai feladattervhez használt sablon új formában került kialakításra, mely
lehetővé teszi a feladatok végrehajtásának pontosabb követését és értékelését.
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5.1. Projekt- és fejlesztési feladatok

Témaszám

Projekt

Téma / (al)munkacsomag

WP1 - Elszámolás

Tevékenység

Teljesülés

Első elszámolás
Záró elszámolás

WP4 - Rendszer kiépítése
121

FERTŐ-TAVI
VIHARJELZŐ

Fertőrákosi állomás befejezése
Szerződés tanácsadási tevékenységre

WP5

Eisenstadt-Sopron-Fertőrákos-Budapest
adatkapcsolatok kiépítése
Tesztüzem

3.0-ás XSD megvalósítása
SuAc 1.3 Notices to Skippers

Adattartalom kialakítása
NtS Expert Group vezetése
WLAN helyszínek konkretizálása

SuAc. 1.4 WLAN

WLAN helyszínek bejárása, egyeztetése
WLAN rendszertervek

SuAc 1.5 Reference data

Követelmény elemzés riport
Pilot rendszer kialakítása

SuAc 2.3 Parti infrastruktúra
109

IRIS EUROPE II

SuAc 2.4 Transzponder
beszerzés
Ac 3 TAA megvalósítása
Ac4 Quality of service
Ac5 Projekt menedzsment

Parti radar beszerzése, telepítése Mohácson
Közbeszerzés lebonyolítása
Javaslat a telepítési koncepcióra
R2D2 update
hazai rendszer bővítése és tesztüzem
előrehaladás a projekt elvárásoknak
megfelelően
Action Status Report
PMT tagság és hazai projektvezetés

Ac 5 Elszámolás

Második elszámolás
Harmadik elszámolás

WP1 - Projektmenedzsment

Projektmenedzsment, koordináció
Pénzügyi elszámolások

125

NELI
WP2 - Kommunikáció
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Weboldal admin felület átadása CERONAV-nak
NELI matricák, HU-brosúra és poszterek
elkészítése
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NELI webintranet (filemanager, naptár, címtár) 1. verzió
NELI webintranet megvalósítása
3.1 Elemző-feltáró tanulmány
3.2 Hajózási oktatási platform - 1. screenshot
3.2 Hajózási oktatási platform - admin felület
WP3 - Networking

3.2 Hajózási oktatási platform megvalósítása
3.3 Közös együttműködési tevékenység
3.4 Hazai egyeztetések, pl. MAHOSZ, NKH
3.4 Nemzeti hajózási oktatási akcióterv
kidolgozása

WP4 - eLearning
WP5 - Információs és Képzési
Központ

4.1 eLearning anyagok és rendszer előkészítése
5.2 Hazai ITC központ kialakításának és
működtetésének tervezése

Projektmenedzsment, LP koordináció
WP1 - Projektmenedzsment és Elszámolások
disszemináció
Weboldal frissítése
800 projektbrosúra tervezése és nyomtatása
igényfelmérő workshop
specifikációs workshop
specifikáció-tanulmány elkészül
120

NEURISK

WP2 - Katvéd. információcsere első verzió bemutatása
és értesítési rendszer
fordítások
alkalmazás tesztelése, véglegesítése
felhasználói tesztelés, oktatás

WP3 - Kockázatmegelőzés

WP4 - Közös képzések

Eisenstadti gyakorlat előkészítése, részvétel
Fertő-tavi nádastűz gyakorlat előkészítése,
részvétel
Képzési anyag kidolgozásának koordinációja
Eisenstadti és győri képzés előkészítése,
részvétel
Képzés - ügyeletek
Projektmenedzsment, koordináció, 2
munkacsomag vezetése

WP1 - Projektmenedzsment

Elszámolások
Monitoring, kormányzótanács

124

NEWADA

Hírlevelek
Weboldal karbantartása, frissítése
WP2 - Kommunikáció

500 projektmatrica nyomtatása, kiosztása
partnereknek
WPL feladatok

RSOE Cselevési terv 2010
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5.1 FIS Data

Status quo tanulmány
Minimum FIS adatok meghatározása
FIS Portál előzetes terve
FIS Portál meeting
FIS Portál koncepció

5.4 FIS Portal

FIS Portál részletes specifikáció
FIS Portál 1. verzió megvalósítása
FIS Portál teljes megvalósítása
Üzemeltetési és bővítési koncepció
Telepítési helyszínek bejárása, egyeztetések
(DVRK, NKH, MVGV)
Rendszerterv véglegesítése
Eszközök beszerzése, konfigurálása
Telepítések lebonyolítása

5.5 WLAN

Funkcionális tesztek
5.4-5.5 meeting
Lefedettségi tesztek, közös tesztek partnerekkel
Felhasználói tesztek
Felhasználói segédlet
WLAN megvalósítási ajánlások

WP2 - Flotta

EU Hull téma lezárása
EU pozíció információs szolgáltatás

108

WP4 - Image

PLATINA

WP5 - Infrastruktúra
WP6 - Elszámolás

Hazai ügynökség alapjainak lerakása
Inputok a 4.1 és 4.2 munkacsomagok
előrehaladásához
RIS indexszel és referencia adatokkal
kapcsolatos harmonizációs tevékenység
Második elszámolás

WP0 Projektmenedzsment

projektmenedzsment, jelentések, elszámolások

WP2 - Eseménymenedzsment

AIS és referenciaadatok biztosítása
Szerződéskötés a megfelelő partnerekkel
Flottamenedzsment alkalmazás specifikációja

113

RISING
WP4 - RIS-TLS

RIS webservice-k specifikációja
GIS (térinformatikai) webszerver beszerzése,
telepítése és konfigurálása
AIS kötelék-üzenet (convoy msg.) adatcsere
előkészítése via donau-val

RSOE Cselevési terv 2010
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Kikötői menedzsment alkalmazás specifikáció
Flottamenedzsment alkalmazás megvalósítása Hajókövető
RIS webservice-k megvalósítása
AIS kötelék-üzenet (convoy msg.) adatcsere
megvalósítása
Kikötői menedzsment alkalmazás megvalósítása
(Bajával) - Hajókövető módosítása
Szolgáltatások minőségbiztosítása

126

SWP5.3

WANDA

WP1

Megállapodás szakértői tevékenységre
Egyeztetések, projektmenedzsment

DRAVIS 2

még nincs hivatalos
információ

információcsere szoftver fejlesztése

CB-RIS 2

még nincs hivatalos
információ

kockázatmenedzsment RIS szoftver
kikötőimenedzsment RIS szoftver

9001

ISO
minőségbiztosítás

27001

Belső audit és külső audit előkészítése,
karbantartás
Belső audit és külső audit előkészítése,
karbantartás

BVR

BVR ügyintézés

Engedélyeztetés, levelezés, kapcsolattartás

Üzemeltetési
feladatok

NHH ügyintézés

Rádióengedélyek, frekvenciakijelöléis
határozatok

Eszköznyilvántartás

RIS-eszközök megállapodásainak újrakötése

Meteorológia
SWS

Front-end véglegesítése

További funkciók beépítése
Optimalizálás, tesztelés
AIS dekóder elkészítése, tesztelése

AIS

AIS rendszer alapjainak
rendberakása

Adatmodell tervezése, elkészítése, tesztelése
Authentication és authorisation elkészítése
AIS-ra épülő szolgáltatások kifejlesztése

RSOE Cselevési terv 2010
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5.2. Üzemeltetési Csoport

Projekt

Téma /
(al)munkacsomag
ügyintézés
ügyintézés
lehetséges fejlesztések
ügyintézés

BVR

ügyintézés
karbantartás
üzemeltetés
üzemeltetés
ügyintézés
ügyintézés

TVR

üzemeltetés
ügyintézés
karbantartás

Tevékenység

Teljesülés

2009 évi beruházások befejezése, lezárása
Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok
Tesztek, előkészületek
próbaüzem
2010 évi előkészületek, tervezés.(önálló betáp)
2010 évi korszerűsítés és fejlesztés (Hugentobler lámpa
vezérlő, stb)
Szezon előtti karbantartások, felülvizsgálatok
Folyamatos üzem biztosítása
Karbantartáson kívüli munkák
Szezon utáni leállás, leszámolás, 2011 tervek előkészítése
Engedélyeztetés, levelezés, kapcsolattartás
2010 évi üzemeltetés
előkészületek a központi vezérlés kialakítására
szerződés előkészítése, tervezés előkészületek

NHH ügyintézés
RSOE leltár
Eszköznyilvántartás

Üzemeltetési
feladatok

Rádióengedélyek, frekvenciakijelöléis határozatok
közreműködés
RIS-eszközök megállapodásainak újrakötése
Hardver, szoftver nyilvántartás
Hálózati eszközök és PCNavinfo (Mogyoródi u.) karbantartás
k, stb
Irodai alkalmazások, eszközök, szoftverek üzemeltetése
Ellátottság vizsgálata (zavarok) antennarendszerek
DISR rádiórendszer és optimalizálása
SLDR
Folyamatos üzem biztosítása, karbantartás
TISR rádiórendszer
A rendszer felülvizsgálata, optimalizálása és visszabontása
BISR rádiórendszer és Fonyód konténer, berendezések átköltöztetése
Balaltrönk
Folyamatos üzem biztosítása, karbantartás.
Balatrönk (ügyintézés) CEPT átállással kapcsolatos előkészületek (áthangolás)
Rendszer optimalizálás
AIS alkalmazások tesztelése (ECDIS)
AIS rendszer
Fedélzeti berendezések telepítése, javítása, üzemeltetése
BS és BSC karbantartás üzemeltetés
KEKKH redundáns hálózat kialakítása
Dunai mikró
üzemeltetése
APC Szünetmentes rendszerek felülvizsgálata akkumulátor

RSOE Cselevési terv 2010
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cserék
Karbantartás (akkumulátorok cseréje) és folyamatos üzem
biztosítása

RSOE Cselevési terv 2010
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5.3. Kommunikációs Csoport

Téma / feladat

Téma / részfeladatok

Tevékenység

Archiválási feladat

Felvételek készítése, kódolás,
archiválás

Az OKF eseti megbízásai alapján
elkészített képi és hanganyagok
rendszerezése és archiválása

Webfejlesztési
feladatok

Programfejlesztés, grafikai munkák, új
alkalmazások

A szerződött ügyfelek weboldalainak,
módosítása, fejlesztése, az ügyfél
megbízásai alapján

Websitek
karbantartási,
üzemeltetési
feladatok

Hírfeltöltés, módosítás, javítások,
üzemeltetés

A szerződött ügyfelek weboldalainak,
karbantartása, feltöltése, az ügyfél
megbízásai alapján (8 website)

OKF szerződés
alapján végzett
feladatok

Filmes és fotós felvételek, készenlét,
technikai segítségnyújtás, hírfeltöltés,
grafika, videóklip

A szerződés alapján minden, az OKF
Sajtó és Kommunikációs Főosztályától
beérkezett kérés végrehajtása

Az OKF weboldalhoz
Megyei oldalak felügyelete,eseti
köthető oldalak
karbantartás
feladatai

Az OKF megyei kirendeltségeihez tartozó
weboldalak üzemeltetése és
karbantartása (25 website)

Adhoc feladatok

Hírközlési és adatátviteli feladatok,
grafikai, fotós és videós feladatok, Pc
és perifériáinak hibaelhárítása,
operatív tevékenység

Filmes feladatok

Videó és fotózási munkák, kódolás,
vágás, másolás, grafika, editálás,
forgatókönyv írás, helyszíni felvételek,
szervezés, bérlés

HISZ feladatok

Igényfelmérés, karbantartás, feltöltés,
üzemeltetés, kapcsolattartás,
fejlesztés, megrendelések teljesítése

Pannon mobil
ügyintézési
feladatok

Rendelések, hibaelhárítás,
felszólítások, kezelési segítségnyújtás,
adminisztráció, állandó felügyelet

HOG Fesztivál

Műszaki, informatikai, látványtechnikai
A fesztivál és egyéb rendezvények
feladatok, webes feladatok, grafikai,
műszaki, informatikai és látványtechnikai
filmes, nyomdatechnikai és
feladatainak teljes körű ellátása
biztonságtechnikai feladatok

RSOE Cselevési terv 2010

Teljesülés

Minden olyan tevékenység és
hibaelhárítás, amely az aktuális
folyamatok megszakadásának
elkerüléséhez kapcsolódik.
A megrendelések alapján,
forgatókönyvtől a kész film vagy
multimédiás DVD elkészítéséig és
sokszorosításáig a teljes projekt
bonyolítása
A HISZ rendszerben elérhető információk
naprakész karbantartása, üzemeltetése,
a szerződő ügyfelek igényeinek
kielégítése.
A GSM szolgáltató által kiadott
hívószámok és ügyfelek adminisztrációja,
az ügyfelek és a szolgáltató közötti
problémák megoldása
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5.4. Diszpécser Csoport

Téma / feladat
Hajózási diszpécseri
tevékenység

Téma / feladat elemei
felkészülés az NKH diszpécser
állomásának üzemeltetésére

folyamatos képzés, szintentartás
OKF által előírt képzések elvégzése
SLDR rendszer folyamatos javítása
Üzemeltetéssel kapcsolatos Elektronikus térképek tesztelése,
használata
tevékenység

PannonRIS

kijelző telepítése, beüzemelése
belső képzések megindítása (ADN,
rádiós képzések)
hajózási tananyag ismeret felújítása
külsős oktatások lebonyolítása
honlap tartalommal való további
feltöltése
folyamatos javítása

Projektekkel kapcsolatos
tevékenység

Teljesülés

napi működés

EDR diszpécseri
tevékenység

Oktatási tevékenység

Mérhető cél

Folyamatos részvétel a projektekben

RSOE Cselevési terv 2010

folyamatos zökkenőmentes üzem
OKF által előírt
1 fő diszpécser EDR vizsgája

házi vizsga, megismert anyag
alkalmazása, használata

a hajózók számára jobban
megismertetni a honlapot
projekt rendezvényeken való
részvétel
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5.5. Titkársági Csoport

Téma / feladat
Évkezdés /
2009. év zárása

Pályázatok

Rendezvények

Tagszervezetek

Téma / részfeladatok
-

Pénztárak zárása
Iktatások zárása, rendszerezése
Beszerzések
ÖM elszámolás
Pályázati iktatás, háttérmunka
NCA pályázat megírása, figyelése,
elszámolása
Megyei titkári értekezlet
Nemzetközi partnertalálkozó
Országos Elnökségi ülések
Apparátusi értekezletek
Névnapok
nyilvántartás, frissítés
tagdíjbeszedés
tagsági igazolványok elkészítése,
kiküldése

Kiküldetések

-

nyilvántartása
iktatása
pénzügyi rendezése

Partnernyilvántartás

-

folyamatos frissítés
bővítés

Karbantartás,
takarítás,
beszerzések

-

gépjárműpark
iroda takarítás
beszerzések

-

Általános feladatok (telefon, fax,
e-mail kezelés)
Szerződés- nyilvántartás,
elektronizálás
Dokumentumkezelés
Bérszámfejtés előkészítés

Irodai munka

-

Teljesülés

DOKUMENTUM VÉGE
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