Cselekvési terv 2011

Ajánló

Vezető partnereink és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közötti
hosszú évek óta tartó szakmai együttműködésnek köszönhetően veszünk részt folyami
információs szolgáltatások kutatásában, fejlesztésében és megvalósításában, a veszélyhelyzeti
kommunikáció támogatásában.
Az alábbi áttekintés az együttműködő szerveink és Egyesületünk számos kötődési pontját
hivatott megjeleníteni.
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1. Küldetésnyilatkozat
A

Rádiós

Segélyhívó

és

Infokommunikációs

Országos

Egyesület

2011.

évi

küldetésnyilatkozatának legfőbb eleme, hogy szerény, de professzionális szakmai és humán
támogatást

nyújtson

a

vele

együttműködő

állami

főhatóságoknak,

különösen

a

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak és a Nemzeti Közlekedési
Hatóságnak. Támogatunk és segítünk azonban minden olyan állami, civil, társadalmi
kezdeményezést, amely Alapszabályunkkal összhangban a veszélyhelyzeti kommunikáció,
veszélyes áruszállítás, belvizeinken való biztonság, dunai és tiszai fejlesztési programok
közvetlen segítését tűzi ki célul.
Jelen dokumentumban egységes keretbe foglaljuk az egyesület 2011. évi cselekvési tervét, amely
magában foglalja a szervezet európai uniós projektjei mellett a fent említett hatóságokkal való
stratégiai együttműködést, az állami szervek számára elvégzett, jelenleg is folyamatban lévő, de
a jövőre kitűzött feladatokat, célokat is.
A dokumentum tartalmazza továbbá
az

Egyesület

szervezeti

2011‐re
folyamatait,

tervezett
főbb

rendezvényeket, programokat, illetve
az

egyes

csoportok

éves

tevékenységét.
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2. Az Egyesületről
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) közel 30 éves múltra
tekint vissza. Mint kiemelten közhasznú szervezet az Egyesület elsősorban a kormányzati
szervekkel, illetve az irányításuk alá tartozó szervezetekkel együttműködésben látja el azokat a
tevékenységeket, amelyekkel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan
segíti az állami szféra munkáját. Mindemellett az Egyesület kiemelt figyelmet fordít
Magyarország Európai Uniós tagságából, különösen a soros elnökségből eredő feladataira, ezért
nemzetközi partnereivel folyamatosan részt vesz különböző hazai, illetve EU által társ‐
finanszírozott projektekben is.
Az Egyesület tevékenységének főbb szakmai prioritásai
1. Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése
A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerződés alapján az RSOE a Magyarországi
Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetője. Az egyesület a Katasztrófavédelem
számára is szolgáltat információt többek között a veszélyes anyagot szállító hajókról is,
hogy egy esetleges havaria esetén a Katasztrófavédelem időben meg tudja kezdeni a
bevetést. A www.pannonris.hu oldalon folyamatosan frissített, aktuális információkkal
szolgálunk minden érdeklődőnek.
2. Vízi információs és segélyhívó rendszerek üzemeltetése és fejlesztése
A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében főbb
vizeinken (Dunán, Tiszán, Balatonon) a lakosság számára elérhető és hozzáférhető
információs és segélyhívó rendszert üzemeltetünk. Ezek segítségével valósul meg a vízi
mentés koordinációja, a segélyhívások lebonyolítása. A rendszerekről, fejlesztésekről
aktuális információk érhetők el az egyesület honlapján, a www.rsoe.hu – weboldalon.
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3. Közreműködés katasztrófavédelmi információs rendszerek üzemeltetésében és
fejlesztésében
A BM OKF‐fel való együttműködés keretében RSOE végzi a lakosság biztonságát és
tájékoztatását szolgáló viharjelző rendszerek üzemeltetését, illetve a BM OKF központi és
megyei honlapjainak, valamint az EDR Diszpécserszolgálatnak az üzemeltetési feladatait.
Ezen feladatok teljesítése érdekében együttműködünk az érintett szervezetekkel (OMSZ,
MPVSZ, VMMSZ stb.). Javaslatokat teszünk és közreműködünk a fenti rendszerek
fejlesztésében a csúcstechnológiák felhasználásával. A 2011‐től új feladatként jelentkezik
a viharjelző rendszerek üzemeltetése a Tisza‐tavon, illetve a Fertő‐tavon. Megkezdtük az
előkészületeket a Tisza‐tavon két újabb állomás és a viharjelző vezérlő központ
kialakításához.
4. Kommunikáció, PR
Az RSOE felkészült szakemberei folyamatosan dolgoznak honlapok, arculati elemek
kialakításán és fejlesztésén a stratégiai partnerek és mások számára. Az Egyesület az
általa kialakított honlapokat nagy biztonsággal üzemelteti, folyamatosan frissíti. Kreatív
munkatársaink munkája számos honlapon köszön vissza. Az utóbbi évek fejlesztéseinek
köszönhetően az eddigi magas szintű fotószolgáltatáson túl videó felvételek, kisfilmek
készítésére is felkészültünk.
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.
Több sikeresen lezárt projekt számos tapasztalattal és szakmai referenciával
gazdagította az Egyesületet. Jelenleg három, a katasztrófavédelemmel szoros
együttműködésben megvalósításra kerülő projektben veszünk részt.
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3. Szervezeti kérdések
3.1. Áttekintés, 2010
Egyesületünk

2010.

évi

cselekvési

és

rendezvény‐programtervében

kitűzött

célok

összességében jó színvonalon teljesültek. Taglétszámunk 35 fővel emelkedett (elérte a 705
főt). Jelenleg 28 tagszervezet és 46 jogi tag képezi az egyesület stabil szervezeti hátterét.
Megtartottuk az éves Küldöttközgyűlést májusban, módosítottuk az Alapszabályt. A választott
testületek (Országos Elnökség‐4 ülés, GEB‐1 ülés) eredményesen működtek, ellátták irányító,
ellenőrző feladataikat. Az Országos Elnökség jóváhagyta az új SZMSZt. Tartalmas volt a megyei
tagszervezetek titkárainak februárban megtartott 2 napos szakmai értekezlete a Római
parton.
A megyei tagszervezetek stabilizálódtak, megerősödtek, taglétszámuk még nem mindenütt
érte el a kitűzött célt, de aktívabban bekapcsolódtak közös feladataink megvalósításába.
Tagszervezeteink folytatták szakmai, szabadidős‐kulturális programjaik szervezését. Lezajlottak
az őszi, beszámoló taggyűlések, ahol értékelték az elmúlt év munkáját, megerősítették a 3‐5 tagú
vezetőségeket. A jövőben további cél, hogy valamennyi megyei titkárunk figyelje azokat a
pályázati lehetőségeket, melyeken a katasztrófavédelem non‐profit szervezettel (RSOE) közösen
vehet részt. Egyesületünk az elmúlt években számos megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal
valósított meg közös erővel, sikeresen projektet.
Az NCA keretében beadott két pályázatunk pozitív elbírálást kapott. (Nemzetközi találkozó
és konferencia ‐ 1.500 000 Ft, illetve a 2011. év első felében megtartandó, Duna stratégia
konferencia ‐ 3.000.000 Ft.) „Víz‐közlekedés‐biztonság” címmel konferenciát rendeztünk az
Európa Hajón a vízi biztonságban, közlekedésben érintett szervezetek, hatóságok megjelent
képviselőinek részvételével. A konferencián gyakorlatban is bemutattuk az általunk működtetett
rendszereket.
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3.2. Prioritások 2011re


Éves beszámoló Küldöttközgyűlés (május): az elnökség beszámol az előző évi
munkáról. Itt kerülnek a közgyűlés elé a gazdasági beszámolók.



5 éves tisztújító Küldöttközgyűlés (november)



Tagszervezetek fejlesztése: cél a 800 fős taglétszám, a tagszervezetekben
megtalálható szakemberek aktívabb bevonása az egyesület munkájába és az
együttműködésekbe

(rádióamatőrök,

hajósok,

egészségügyi

szakemberek,

vízimentők).


Együttműködések fejlesztése: a jelenlegi szerződések megújítása, azok az új
kihívásokhoz igazodó tartalommal való megtöltése (Vöröskereszt, rendőrség,
tűzoltó szövetségek).



EDR felelősök kijelölése: A szakmai együttműködés és munka javítása okán a
meglévő EDR felelősök mellett felállítjuk és működtetjük a honlap és
pályázatfelelősök rendszerét, valamint egyesületi tagjaink (kb.

60 fő)

bekapcsolását a vészhelyzeti kommunikációba. A titkárokkal együtt e mintegy
150 fős szakembercsapat jó bázist jelenthet a megyei igazgatóságok munkájának
segítésére, az RSOE szakmai munkájába való bekapcsolódásra az üzemeltetés, a
fejlesztés és a projektek területén (EDR továbbképzés, viharjelzők, rádiós
rendszerek, honlapok működtetése, pályázatok figyelése, kezdeményezések stb.).


Megyei titkárok 2 napos értekezlete (február): a katasztrófavédelmi
igazgatóságokról kikerült titkáraink aktív összekötő kapocsként az igazgatóságok
és egyesületünk között hatékonyan segítik a munkát.



Nemzetközi Rádiós Találkozó (szeptember):

NCA pályázat beadásával

kívánjuk megvalósítani azt.


3 megyés találkozók szervezése: a hatékony és sikeres együttműködéshez
elengedhetetlen a kollegák és szakemberek közötti kiváló együttműködés, ez
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy feladatainkat még nagyobb intenzitással tudjuk
végezni.



EDR képzés, továbbképzés: Szakmai munkánk kiszélesítése érdekében tovább
kell folytatni az EDR működtetés segítését, ismeretfelújító oktatás, továbbképzés
szervezését, szakmai oktató anyagok, távoktatás, tesztek készítését. Szükséges az
informatikai, híradós és kommunikációs szakmai munkánk fejlesztése. (megyei
honlapok megújítása) Tervezünk három szakmai területi találkozót a megyei
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titkárok, szakmai felelősök (EDR, honlap, pályázat, rádióamatőr), rendőrségi
összekötők és néhány kiemelt együttműködő szervezet (pl. PV és tűzoltó
szövetségek) képviselőinek részvételével. Részt veszünk ez EDR e‐learning
oktató anyagok összeállításában.


Külföldi kapcsolatok mélyítése: továbbra is fontos feladatunk a meglévő
együttműködéseink és kapcsolataink kiszélesítése, korszerűsítése, az új, kialakult
struktúrákhoz és elvárásokhoz való alakítása, megújítása. Tovább ápoljuk,
szélesítjük és elmélyítjük kapcsolatainkat és szakmai együttműködésünket az
EU‐val, az osztrák, német, szlovák, szerb, horvát, román és más országbeli
partnereinkkel.



Civil kapcsolatok: idén is részt veszünk az NCA és a Területfejlesztési Civil
Egyeztető Fórum munkájában. Egyéb szakmai programjaink (PV nap,
konferenciák, találkozók, sajtótájékoztatók, projektek stb.) is szolgálják
egyesületünk mind szélesebb körű megismertetését.



Új pályázatok indítása: IRIS EUROPE III (TEN‐T), katasztrófavédelmi projektek
(SEE), folyami információs szolgáltatásokhoz kapcsolódó pályázatok (SEE).



NKH feladatok: két szervezet közötti kommunikáció erősítése, RIS rendszer
további fejlesztése, folyamatos információcsere a két szervezetet érintő közös
projektekről,

AIS

eszközök

bevezetésének

támogatása.
4. Szakmai vállalások
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület a
2011. évben a modern infokommunikáció minden eszközét
megragadva arra törekszik, hogy innovatív megoldásokkal,
professzionális szolgáltatásokkal az Alapszabállyal összhangban
maradandót alkosson.
A csatolt táblázat a 2011‐es évre kitűzött célokat és a hozzájuk
rendelt akciókat.
Az RSOE által végzett tevékenységek végrehajtása során
figyelemmel vagyunk az ISO 9001 és 27001 minősítéssel
összefüggő előírásokra és folyamatokra
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Stratégiai terület

Cél

Alapinfrastruktúra

 Megbízható üzemeltetés
 Menetrend szerinti karbantartás
 Folyamatos fejlesztés

2

NKH – RIS
üzemeltetési
szerződés

 PannonRIS honlap elkészítése,
üzemeltetése
 Feladatok folyamatos végzése
 Fejlesztés
 Kommunikációs együttműködés

3

OKF szerződések

1

4

Pályázatok

5

Projektek

6

IT feladatok

7

Kommunikáció
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 Folyamatos együttműködés
 Fejlesztések
 Pályázati 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

Akció
 Üzemeltetési szabályzat
 Leltár elkészítése
 Fejlesztési szükségletek
rendszerezése
 Feladatok végrehajtása
 Folyamatos egyeztetés a
szakértőkkel
 Folyamatos
információcsere
 Szoros együttműködés
közös projektek kapcsán
 Feladatok végrehajtása
 Együttműködési
megállapodás
átdolgozása, megújítása
 Híradós szakszolgálati
feladatok ellátása
 EDR képzések
 Fejlesztési javaslatok
kidolgozása (BVR)
 Új technológiák
bevezetése
 Megyei honlapok
megújítása
 Új pályázatok felkutatása,
lebonyolítása
 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

9 / 27

8

9

10

Belső
szervezetfejlesztés

 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
Partnerkapcsolatok
elmélyítése
 Kapcsolattartás
Magas szintű
szolgáltatások

RSOE Cselevési terv 2011

 Szabályzatok
véglegesítési, kihirdetése
 Csoportonkénti /
személyenkénti célok
megfogalmazása,
jutalmak hozzárendelése
 Dokumentálás
 Vállalatirányítási
rendszer testreszabása
 Képzési terv összeállítása
 Szolgáltatáscsomagok
összeállítása
 Erőforrás‐hozzárendelés
 Partnernyilvántartás
készítése
 Rendszeres találkozók
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5. Főbb rendezvények, programok

Dátum

Rendezvény

Helyszín

1.

február 7. (h)

Országos Elnökség ülése

Elnök u. 1.

2.

február 11‐14. (cs‐v)

Boat Show

BNV D pavilon

3.

február 14. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

4.

február 24‐25. (cs‐p)

Megyei titkárok szakmai értekezlete

Ráckeve

5.

március 1. (k)

Polgári Védelem Napja

Budapest

6.

március 5. (szo)

TEAM‐R17 Farsangi bál

Budapest, Vigyázó MH

7.

március 31. (cs)

Viharjelző indító sajtótájékoztató

Balaton

8.

április 16. (szo)

„Megnyíltak a határok” találkozó

Istenmezeje (Heves m.)

9.

május 9. (h)

Országos Elnökség+GEB ülés

Bp., Elnök u. 1.

10. május 13‐14‐15. (p‐v)

Vas megyei tagszervezeti csapatépítő
vízitúra

Szentgotthárd

11. május 28. (szo)

RSOE éves Küldöttközgyűlés

Budapest

12. június 6. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

13. június 9. (cs)

Regionális tagszervezeti rádiós találkozó

Székesfehérvár

14. június 9‐12. (cs‐v)

Nemzetközi Harley‐Davidson Fesztivál

Alsóőrs

15. június 23. (cs)

Regionális tagszervezeti rádiós találkozó

Debrecen

16. szeptember 4‐5 (szo‐v)

Rádióamatőr találkozó

Sopron

17. szeptember 10. (szo)

Nemzetközi Rádiós Találkozó+DND nap

Budapest‐Római part

18. szeptember16 . (p)

„Megnyíltak a határok” találkozó

Baktalórántháza

19. szeptember 17. (szo)

Sugovica Klub‐csapatépítő bográcsolás

Baja, Petőfi sziget

20. szeptember 19. (h)

Országos Elnökség ülése

Bp., Elnök u. 1.

21. szeptember 23‐25. (p‐v)

RSOE szakmai kirándulás

Románia (Erdély)

22. november 3. (cs)

Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató

Balatonföldvár

23. november 26. (szo)

RSOE 5 éves tisztújító Küldöttközgyűlés

Budapest

24. december 12. (h)

Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró
Területi szakmai találkozók
Győr,Fejér, Komárom, Pest, Vas, Veszprém,
Zala megye

Budapest

25. április 7. (cs)

Győr

26. április 14. (cs)

Baranya, Bács, Békés, Csongrád, Somogy,
Tolna megye

Pécs

27. április 21. (cs)

Borsod, Hajdu, Heves, Nógrád, Szolnok,
Szabolcs megye +FPVI

Szolnok

A programok egyszerre támogatják az egyesület szakmapolitikai céljait és adnak biztos
támpontokat a civil közösségi lét megerősítéséhez.
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5. Munkacsomagok 2011.
6.1 Projekt- és fejlesztési feladatok

Témaszám

108

109

Projekt

Téma / (al)munkacsomag

PLATINA
WP3 – Munkahelyteremtés és
A PLATINA projekt fő
szakképzés
célja, hogy támogassa
WP4 ‐ Arculat
az Európai Bizottságot,
a tagállamokat és
harmadik országokat a
WP5 ‐ Infrastruktúra
NAIADES akcióprogram
végrehajtásában
azáltal, hogy egy
minden érintett,
releváns szereplőt
WP6 ‐ Elszámolás
magában foglaló
széleskörű tudásbázist,
hálózatot alakít ki.

IRIS EUROPE II
az IRIS Europe TEN‐T
projekt jól bevált
platformjára
támaszkodva olyan
célok eléréséért
dolgozik, mint a RIS
kulcs technológiáinak,
szolgáltatásainak és

RSOE Cselevési terv 2011

SuAc 1.3 Hajósoknak szóló
hirdetmények

SuAc 1.4 WLAN

Tevékenység

Határidő

Projekt‐
menedzser

Projektteam

MG

RR

Meetingek és inputok

folyamatos

Inputok a 4.1 és 4.2 munkacsomagok
előrehaladásához

2010. december

RIS indexszel és referencia adatokkal
kapcsolatos harmonizációs tevékenység

2011. december

RR

Harmadik elszámolás

2011. június

RR

HK

Webservice kialakítása

2011. április

Megjelenítés

2011. április

RR

FCS, BGY

NtS Szakértői Csoport vezetése

2011. december

WLAN helyszínek konkretizálása

2011. február

WLAN helyszínek bejárása, egyeztetése

2011. március

WLAN rendszertervek

2011. április

MG

KP, HE

Megvalósítás

2011. július
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RR

eszközeinek finomítása
és fejlesztése, új,
harmonizált RIS
szolgáltatások
bevezetése, a technikai
specifikációk
módosítása,
aktualizálása, jelentős
lépést téve ezáltal egy
harmonizált és európai
szinten működő RIS
megvalósulásáért.

SuAc 1.5 Referencia adatok
SuAc 2.3 Parti infrastruktúra
SuAc 2.4 Transzponder
beszerzés
Ac 3 TAA megvalósítása
Ac4 Szolgáltatási színvonal

Ac5 Projekt menedzsment

Ac5 Elszámolás

113

WP0 Projektmenedzsment
RISING
WP2 ‐ Eseménymenedzsment
A projekt a hajózási
társaságok és a
logisztikai szereplők
számára nyújtott
Folyami Információs
Szolgáltatásokkal (RIS)
foglalkozik. A RISING
WP4 ‐ RIS‐TLS
konzorcium tagjai
közösen dolgoznak ki
RIS‐alkalmazásokat és
tesztelik azokat a
célcsoport aktív
bevonásával.

RSOE Cselevési terv 2011

Dokumentáció elkészítése

2011. szeptember

Parti radar beszerzése, telepítése Mohácson

2011. július

Parti AIS pilot rendszer

2011. július

Javaslat a pályázati adatlapra

2011. február

R2D2 update

2011. február

RR

FCS

MG

RR, KP

RR

KCS

FCS

RR
FCS, PI, BGY,
ReR

Nemzetközi kapcsolódási teszt

2011. március

Előrehaladás a projekt elvárásoknak
megfelelően, munkacsomag vezetés

2011. szeptember

FCS

Action Status Report

2011. március

RR

PMT tagság és hazai projektvezetés

2011. december

RR

Záró beszámolóban való közreműködés

2011. december

RR

Negyedik elszámolás

2011. július

Ötödik elszámolás

2011. december

projektmenedzsment, jelentések, elszámolások

2011. december

POS fejlesztés és koordináció

2011. április

ESRI GIS (térinformatikai) webszerver
beszerzése, telepítése és konfigurálása

2010. május

AIS kötelék‐üzenet (convoy msg.) adatcsere via
donau‐val

2011. április

FLM fejlesztése

2011. április

AIS kötelék‐üzenet (convoy msg.) adatcsere
megvalósítása

2010. november

Kikötői menedzsment alkalmazás megvalósítása
(Bajával) ‐ Hajókövető módosítása (CBRISII‐vel
közös)
Szolgáltatások minőségbiztosítása
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2011 vége
2011. december

FCS

KCS
HK

RR

HK
HK

MG

FCS, PI, BGY,
ReR, RR...

Projektmenedzsment, LP koordináció
WP1 ‐ Projektmenedzsment és Elszámolások
disszemináció
Weboldal frissítése

120

NEURISK
A projekt fő célja egy
határon átnyúló
katasztrófavédelmi
együttműködés
kialakítása Burgenland
tartomány és Győr‐
Moson‐Sopron megye
között.

WP2 – Döntéstámogató
alkalmazás és soproni
gyakorlat

WP3 ‐ Kockázatmegelőzés
WP4 ‐ Közös képzések

121

FERTŐ‐TAVI
VIHARJELZŐ

WP1 ‐ Elszámolás

124

NEWADA
A NEWADA projekt

WP1 ‐ Projektmenedzsment

RSOE Cselevési terv 2011

2011 december
2011. december

HK

2011. december

döntéstámogatás igényfelmérő workshop

2011. február

specifikációs workshop

2011. március

specifikáció‐tanulmány elkészül

2011. május

első verzió bemutatása

2011. szeptember

fordítások

2011. október

alkalmazás tesztelése, véglegesítése

2011. november

felhasználói tesztelés, oktatás

2011. december

Eisenstadti gyakorlat előkészítése, részvétel

2011. április

Gyakorlat előkészítése és részvétel

2011. december

‐
Képzések előkészítése + részvétel

2011. december

A projekt pénzügyi lezárása
Az állomás térítésmentes átadása a BM OKF
részére
Projektmenedzsment, koordináció, 2
munkacsomag vezetése
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MG

FCS, PI, ReR

2011. március
2011. március

2011. december

RR

HK, MZ

MG, HK

KCS

célja a Duna, mint
Európai Közlekedési
Folyosó (VII)
hatékonyságának
növelése a víziút
üzemeltető
szervezetek közötti
együttműködés
fokozása által,
hozzájárulva a belvízi
hajózás, mint
költséghatékony és
környezetbarát
közlekedési mód
népszerűsítéséhez.

Elszámolások

2011. december

Monitoring, kormányzótanács

2011. december

Hírlevelek
Weboldal karbantartása, frissítése

2011. december
2011. december

WPL feladatok

2011. december

WP5 és Act. koordináció
FIS Portal – NTS WS nemzetközi kapcsolódási
teszt
FIS Portál 1. verzió megvalósítása

2011. december

FIS Portál teljes megvalósítása
Üzemeltetési és bővítési koncepció

2011. július
2011. november

WP5 és Act. koordináció

2011. december

5.4‐5.5 meeting

2011. május

Felhasználói segédlet

2011. szeptember

WLAN megvalósítási ajánlások

2011. február

Projektmenedzsment, koordináció
Pénzügyi elszámolások
Koordináció LP‐vel

2011. december
2011. december
2011. december

3.2 ET Portal admin és felmerülő módosítások
3.4 Nemzeti hajózási oktatási akcióterv
véleményeztetése (pl. MAHOSZ, NKH)

2011. április

WP4 ‐ eLearning

4.1 eLearning RIS anyagok elkészítése

2011. szeptember

WP5 ‐ Információs és Képzési

5.2 ITC koncepció véleményeztetése

2011. február

WP2 ‐ Kommunikáció

5.4 FIS Portal

5.5 WLAN

125

NELI
A NELI projekt célja a
különböző kutatással,
oktatással és képzéssel
foglalkozó szervezetek
határon átnyúló
együttműködésének
megvalósítása, mely
technológiai
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WP1 ‐ Projektmenedzsment
WP2 ‐ Kommunikáció
WP3 ‐ Networking

15 / 27

2011. március
2011. május

MG, ReR

MG(WP5), HK
(WP2)

FCS, ReR, PI,
RR, BGY, KGY

PI, KP

MG

HK
HK, ReR

2011. február
KGY, ReR, HK

innovációhoz, közös
európai közlekedési
politikák, akció tervek
kidolgozásához és
innovatív üzleti
modellek
megjelenéséhez vezet
a belvízi hajózási
szektor területén a dél‐
kelet‐ európai
régióban.

126

WANDA
A WANDA projekt célja
a hajózás során
keletkező hulladék
kezelés fenntartható,
környezetbarát és
nemzetközileg
koordinált
megközelítésének
kialakítása – beleérte a
kapcsolódó
intézkedések
kifejlesztését és
bevezetését – a Duna
mentén a folyó és
ökoszisztémájának
védelme érdekében.
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Központ

BD

5.3 ITC pilot promóciós tevékenység

2011. július

SWP5.3

Első Rivus report

2011. január

HK

RR

Szakmai jelentés első verziója
Szakmai jelentés végleges verziója

2011. március
2011. május

HK
HK

RR
RR

2011. december

HK

RR, KGY

Egyeztetések, projektmenedzsment

WP1
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127

130

136

CBRIS II
A dunai hajózási
együttműködés
erősítése harmonizált
kikötői információs és
kockázatmenedzsmenti
rendszerek
segítségével a Folyami
Információs
Szolgáltatások európai
uniós irányelv
(2005/44/EK) szerint.
DRAVIS 2
Ágazati együttműködés
fokozása a
katasztrófavédelem
területén innovatív
technológiák
bevezetésével a
természetes és épített
környezet, a tulajdon
és az emberi élet
határon átnyúló
védelmének fejlesztése
érdekében.
ProDuna
A magyarországi belvízi
közlekedés
versenyképességének
javítását célzó projekt.
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WP0
WP1

WP2

WP0
WP2

3. jelentés

2011. május

záró rendezvény, zárójelentés

2011. szeptember

kockázatmenedzsment RIS szoftver

2011.április

MG, FCS, PI

magyar RIS képzés

2011. február

MG

kikötői menedzsment RIS szoftver

2011. április

horvát‐magyar információs portál létrehozása

2011. április

harmadik jelentés

2011. április

záró konferencia, zárójelentés

2011. augusztus

Veszélyes anyagos gyakorlat, Mohács

2011. június

MG, FCS, PI

SN

MG, PI

SN
WP3

Projektindítás

Erdőtüzes gyakorlat, Somogy

2010. május

munkaterv

2011. február

projektlogo

2011. február

honlap

2011. június
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MG

RR

Sn, ReR

CoPo
Horvát‐magyar
határrendészeti projekt
a dunai határellenőrzés
fejlesztése érdekében. pályázati stádiumban
NeuRISK 2
Fertő‐tavi osztrák‐
magyar vízimentési
együttműködés.

RSOE Cselevési terv 2011

pályázati stádiumban
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6.2. Üzemeltetési feladatok

Projekt
Balatoni és
Velence‐tavi
Viharjelző
Rendszer

Téma
ügyintézés
ügyintézés

Vezérlő modem ,
központi vezérlő csere

ügyintézés
ügyintézés,
beszerzés,
telepítés
karbantartás
üzemeltetés

Tevékenység
2010 évi torony statikai vizsgálat lezárása, szükséges
feladatok összeállítása és felterjesztése
2010‐ben megrendelt torony felújítások
Előkészületek, Szomel egyeztetés, gyártás
előkészületek, Használati mintaoltalom indítása,
előkészületek
próbaüzem
Siófok telepítés (központi vezérlő szoftver és SWS 1‐
ek.
Keleti medence 10 és Velencei‐tó 2 +1 állomás
telepítése és átalakítása
Nyugati medence 19 állomásainak telepítése és
átalakítása
2011. évi előkészületek, tervezés.(önálló betáp folyt.)
Fertő tó egy állomással történő bővítés (Pákozd)
indítása
2011évi korszerűsítés és fejlesztés ( LED vezérlő .
MAXON adatrádiók tesztelése, telepítése, kísérleti
üzem lefolytatása a Tisza‐tavon stb)

Határidő

Projekt‐
menedzser

Projektteam

2011. február 28.

KP

2011. március 31.

KP

2011. január

KCS

KZs PI KP

2011. június 30.

KCS

KZs PI KP

KCS

KZs PI KP

KCS

KP

KCS

KP

KCS

KP

2011. március 31.

folyamatos

KZs KP HE

Szezon előtti karbantartások, felülvizsgálatok

2011. március 31.

KP HE

Folyamatos üzem biztosítása

2011. október 31.

KP HE

üzemeltetés
Karbantartáson kívüli munkák

RSOE Cselevési terv 2011

Teljesülés

folyamatos

19 / 27

Fonyód Vár‐hegy
kilátó és
antennarendszer!

KP HE

Szezon utáni leállás, leszámolás, 2012 tervek
előkészítése

2011. december

MZ

KP

ügyintézés

Engedélyeztetés, levelezés, kapcsolattartás

2011. december

MZ

KP

üzemeltetés

2011. évi üzemeltetés
két állomás létesítésének előkészítése , létesítés
koordinálása, menedzselése
központi vezérlés kialakítása telepítése

2011. október 31.

KP HE

2011. október

KP HE

folyamatos

2011. október 31

KP HE

Rádióengedélyek, frekvenciakijelölési határozatok

2011. december

MZ

KP

közreműködés

2011

MZ

KP HE

RIS‐eszközök megállapodásainak újrakötése

2011. május

RR MG MZ

KP HE

Hardwe, szoftver nyilvántartás
Navinfo(Mogyoródi u.) karbantartás
(költözés előkészítése)
Irodai alkalmazások, eszközök, szoftverek
üzemeltetése
Ellátottság vizsgálata (zavarok) antennarendszerek
optimalizálása
Folyamatos üzem biztosítása, karbantartás
Tartalék eszközök beszerzése
Távfelügyelet
kialakítása

folyamatos

MZ

rendszergazda

ügyintézés

Tisza‐tavi és
Fertő‐tavi
Viharjelző
Rendszer
Üzemeltetési
feladatok

ügyintézés
karbantartás
NHH ügyintézés
RSOE leltár és állami
tul. eszközök leltár
Eszköznyilvántartás
Hálózati eszközök és
PC‐k, stb

DISR rádiórendszer és
SLDR

folyamatos

HE

folyamatos

HE

2011. október

KP

folyamatos
KP

TISR rádiórendszer
Karbantartások, átállás

RSOE Cselevési terv 2011

2011. október
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BM OKF
rádiórendszer
függvénye

KP

BISR rádiórendszer és
Balatrönk

CEPT átállással kapcsolatos előkészületek, partnerek
értesítése
CEPT frekvenciaátállás, programozás , rádiók
átprogramozása,

Fonyód, Csopak
áthangolása
2011. április vége
2011. március 31.
folyamatos

kézirádiók
átprogramozása

KP

Folyamatos üzem biztosítása, karbantartás.
Balatrönk

Átprogramozás
Balatoni hajózási információs rádiórendszer (CH
22)telepítése (tervezés, telepítés,)
Rendszer optimalizálás
AIS alkalmazások tesztelése

AIS rendszer

Fedélzeti berendezések telepítése, javítása,
üzemeltetése
BS és BSC karbantartás üzemeltetés
Antennák antennarendszerek felülvizsgálata
APC Szünetmentes rendszerek felülvizsgálata
akkumulátorok cseréje

Karbantartás .
Mikrohullámú rendszer HHH felújítás (1 db rack szekrény ‐ 42 U – bővítés)
üzemeltetése
Újmohács (1 db rack szekrény ‐ 42 U – bővítés)

KP

2011.
március 1.
március 31.

RSOE Cselevési terv 2011

MZ

KP HE

folyamatos

KZs KP He

folyamatos

KP HE

folyamatos

KP HE

folyamatos

KP HE

2011. október 31.
2011. november
folyamatos
2011.
március
2011
április

folyamatos üzem biztosítása
Tatabánya Öregkovács‐ hegy állomás átköltöztetése a
GERCS AH toronyba

A partnerek és
felhasználók
értesítése 2010
decemberében
megtörtént

2011
folyamatos
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KP HE

Mikrohullámú
szakasz tervezése,
AH engedélyeztetés
Kiviteli tervek
készítése
Bontás‐áttelepítés

KP HE

6.3. Kommunikációs feladatok

2010.
Téma

Feladat

RSOE
honlap
2010

RSOE Cselevési terv 2011

Téma

-

a 2009‐ben átadott honlap volt használatban az
év során

-

a fejléc alá felkerült az „aktuális hírek” futócsík

-

változások esetén frissítve, aktualizálva lettek a
menüpontok

Feladat
-

RSOE honlap 2011

-

Belső
kommunikáció 2010

2011.

a kormányváltás kapcsán alakult új
minisztériumokkal valamint a megmaradt
szervezetek új vezetőivel felvettük a
kapcsolatot

javasolt a honlap megújítása mind arculatilag, mind tartalmilag
(a tervezési fázis januárban elkezdődik)
színvilág megújítása vagy bővítése (pl. a kék szín mellé még egy
szín felvétele)
tevékenységi körök új menüpontokban feltűntetve (1.
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok, 2. vízi
informatikával ‐ hajózással kapcsolatos feladatok)

-

a projekt bannerek elhelyezése a honlap nyitó oldalán
slideshow szerűen helytakarékosság céljából

-

logó változtatás esetén értelemszerűen ez a honlapot is
nagyban érinti
fontos, hogy az egyesületi magatartásban és kommunikációban
megjelenjen a saját magunkról alkotott és közölni kívánt kép
tartalmilag (hogyan kezeljük a partnereket, milyen a stílus) és
személyileg is (milyen a fellépés, megjelenés, a
tárgyalóképesség)

Belső
kommunikáció 2011
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-

-

-

Megjelenés 2010

-

írásos anyagokkal ‐ hírlevéllel, köszöntő levéllel
‐ valamint személyes találkozásokkal
mutatkoztunk be
kiküldtük a szokásos éves névnapi, karácsonyi
illetve előléptetésekhez gratuláló leveleket
postai valamint elektronikus úton
a projektek, rendezvények kapcsán
sajtóanyagok kerültek kiadásra
az október 8‐án megrendezésre kerülő „Víz,
közlekedés, biztonság” című konferencia is
alkalom volt a személyes kapcsolatok
kialakítására
az év során lezárult és elindított projektek
kapcsán megrendezésre kerülő eseményeken a
megjelenés formailag egységes volt (roll‐up
molinók, kiszászlók, írótömbök, tollak,
brosúrák, kitűzők projektoros megjelenítés)

-

szükséges az egységesen ismert cégfilozófia: mi a küldetésünk?
mi a jövőképünk?

-

a cégen belüli kommunikációt a hamarosan bevezetésre kerülő
Microsoft Small Business Server fogja segíteni (pl. névjegyek)

-

fontos kapcsolatépítő szerepe van a partnereknek rendezett
„RSOE hétvégének”, amit ebben az évben is tervezünk

-

kapcsolattartás a megyei titkárokkal és honlap felelősökkel

-

szükséges lenne új mappák készítése

-

új design esetén a névjegykártyák, levélpapírok, dossziék,
pecsétek, stb. megújítása
szükséges az egyesületről valamint az NKH‐s (Navinfo) és BM
OKF‐es (viharjelző) együttműködések kapcsán működő
üzemletetésekről egy 1‐1 oldalas bemutatkozó anyag
elkészítése, egységes formatervezéssel (projektek mintájára)

Megjelenés 2011

a gépjárműpark egy része egységesítésre került

-

Kommunikációs
feladatok 2010

-

RSOE Cselevési terv 2011

az átalakult BM OKF részére készített új honlap
júliusban elindult, aminek az utómunkálatai
folyamatosan zajlanak (formai és tartalmi
újítások)
a fotó, videó tevékenység az egész év során a
szokott módon működött
projektek előírásai szerinti kommunikációs
feladatok végrehajtása: nyitó, záró
rendezvények, sajtótájékoztatók lebonyolítása,

Kommunikációs
feladatok 2011

-

a BM OKF által rendezett sajtótájékoztatókról online közvetítés

-

média portál kialakítása a BM OKF részére

-

BM OKF megyei honlapjainak átalakítása
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brosúrák, honlapok
-

Brand‐Ház film átadó április 8.

-

a Navinfo tevékenységével kapcsolatos workshop kidolgozása,
megtartása igény esetén

-

KIFÜ honlapjának megújítása

-

projektek előirt kommunikációs tevékenységei

6.4. Diszpécserszolgálati feladatok
Téma / feladat

Téma / feladat elemei

Mérhető cél

Határidő

folyamatos zökkenőmentes üzem

folyamatos

OKF által előírt

folyamatos

1 fő diszpécser EDR vizsgája

sürgős!!!

napi működés
Hajózási diszpécseri tevékenység

EDR diszpécseri tevékenység
Üzemeltetéssel kapcsolatos
tevékenység

Oktatási tevékenység

felkészülés az NKH diszpécser állomásának
üzemeltetésére
folyamatos képzés, szintentartás
OKF által előírt képzések elvégzése
SLDR rendszer folyamatos javítása

folyamatos

Elektronikus térképek tesztelése, használata

2010.01.30

kijelző telepítése, beüzemelése
belső képzések megindítása (ADN, rádiós
képzések)

2010.01.30

hajózási tananyag ismeret felújítása

házi vizsga, megismert anyag
alkalmazása, használata

2010.06.30

a hajózók számára jobban megismertetni
a honlapot

folyamatos

projekt rendezvényeken való részvétel

folyamatos

külsős oktatások lebonyolítása
PannonRIS

honlap tartalommal való további feltöltése
folyamatos javítása

Projektekkel kapcsolatos tevékenység

RSOE Cselevési terv 2011

Folyamatos részvétel a projektekben
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6.5. Titkársági feladatok
Téma / feladat
Évkezdés /
2010. év zárása

Pályázatok

Iktatás

Pénzügyek

Rendezvények

Tagszervezetek

Kiküldetések

Téma / részfeladatok
‐ Pénztár zárása
‐ Iktatások zárása, rendszerezése
‐ Beszerzések
‐ ÖM elszámolás
‐ Pályázati iktatás, háttérmunka

‐ RSOE
‐ Hungaroparty
‐Pénztárkezelés
‐ RSOE: forint, euro
‐ Banki ügyintézés
‐ Utalás
‐ Lekötések kezelése
‐ Banki kapcsolattartás
‐ Megyei titkári értekezlet
‐ Nemzetközi partnertalálkozó
‐ Országos Elnökségi ülések
‐ Apparátusi értekezletek
‐ Névnapok
‐ nyilvántartás, frissítés
‐ tagdíjbeszedés
‐ tagsági igazolványok elkészítése,
kiküldése
‐
‐
‐

RSOE Cselevési terv 2011

nyilvántartása
iktatása
pénzügyi rendezése

Határidő

Projektteam
‐ Szabó N.
‐ Kaposi J.
‐ Kaposi J.

2011. január 31.

‐ 2011. január 31.
‐ 2011. december 31.

2011. év ‐ folyamatos

Kaposi/Szabó

‐ Kaposi J.
‐ Szabó N.
‐

Szabó N.

‐

Kaposi J.

2011. év ‐ folyamatos

‐

‐

február
Szeptember
‐ Egész év
‐ Egész év
‐ Egész év

Projektmanager
‐ Kaposi J.

‐ Kovács Cs.
‐ Rafael R.

‐ Kaposi J.

‐ Bánhegyi I.

‐ Kaposi J.
‐ Kaposi / Szabó
‐ Kaposi / Szabó
‐ Kaposi / Szabó
‐ Kaposi / Szabó

‐ Kaposi J.

‐ egész év

‐ Szabó N.

‐ Rába Lajos

‐ egész év

‐ Szabó N.

‐ Rafael R.
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Partner‐nyilvántartás

‐
‐

folyamatos frissítés
bővítés

‐ egész év

‐ Kaposi / Szabó / Bánpataki

‐ Rába Lajos

Karbantartás,
takarítás, beszerzések

‐
‐
‐

gépjárműpark ügyintézések
irodatakarítás
beszerzések

‐ egész év

‐ Pócsfalviné
‐ Kaposi J.
‐ Szabó N.

‐ Kaposi J.

‐

Általános feladatok (telefon, fax, e‐
mail kezelés)
Szerződés‐ nyilvántartás,
elektronizálás
Dokumentumkezelés
Bérszámfejtés előkészítés
Bérfizetés
Cafeteria ügyintézés

‐ egész év

‐ Kaposi / Szabó

‐ Kaposi J.

‐
Irodai munka

‐
‐
‐
‐

RSOE Cselevési terv 2011
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6.6. Gazdasági feladatok

2011
Téma

Feladat

2010. évzárás

2011. évi
költségvetés
ISO
Projekt‐
elszámolások
Naprakészség
Leltár

-

számlázási feladatok
könyvelési feladatok
kiemelten közhasznú beszámoló elkészítése

-

költségvetés elkészítése, költségvetés terv‐tényszámainak kidolgozása
terv, tény, adatok, gazdasági helyzet negyedévenkénti kiértékelése
a költségvetés‐terv folyamatos nyomonkövetése

-

az ISO 9001 és 27001 ellenőrzéséhez együttműködés az üzemeltetési csoporttal
az egyesület projektjeinek elszámolása
projektkiadások folyamatos ellenőrzése
adó és egyéb gazdasági területet érintő jogszabályok, azok változásainak folyamatos figyelemmel kísérése
az egyesület szabályzatainak folyamatos aktualizálása
az üzemeltetési csoporttal szorosan együttműködve leltározási feladatok elvégzése

DOKUMENTUM VÉGE
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