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Bevezető

Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások területén végbemenő, gyors ütemű változásaival lépést
tartva Egyesületünk immár 30 éve végezi közhasznú társadalmi tevékenységét. Törekvésünk, hogy az általunk
fejlesztett és üzemeltetett rendszerek felhasználói közössége elismerően tekintsenek szervezetünkre, mint a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) stratégiai partnerére. Szervezetünk két fő területen működik közre az állampolgárok biztonsága
érdekében – a katasztrófavédelem és a közlekedés alkotja azt a két egységet, amelyek köré szakmai
együttműködés fűzi az RSOE-t az azokat irányító és felügyelő állami szervezetekhez.
Ezért választotta az Egyesület örökérvényű mottójául:
„Társadalmi szerepvállalás az állampolgárok biztonságáért szárazföldön és vízen”
A 2013-as év egyik kiemelt feladata: a meglévő EDR rendszer mellett az országos veszélyhelyzeti tartalék URH,
RH kommunikációs hálózatok kiépítése és üzemeltetése, apparátusunk és a megyei tagszervezeteink
szakembereinek bevonásával. Egy esetlegesen kihirdetett veszélyhelyzetben nem kizárólag rádiós, hanem
teljeskörű infokommunikációs szolgálatra kell felkészülnünk. Kiemelten fontos szerepet szánunk megyei
szakembereinknek, rádióamatőreinknek, akik majd a hivatásos állomány felkészítésében vesznek részt. A
meglévő technikai-és humán erőforrásainkat az állampolgárok biztonsága érdekében ajánljuk fel a BM OKF
szolgálatába.
A szakmai elvárások kielégítése, és az emberi élet megóvása, biztonságosabbá tétele érdekében a közeljövőben
stratégiai partnereinkkel együttműködve, továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a közúti közlekedési
balesetek megelőzésére, hozzájárulva a motoros balesetek és tragédiák számának csökkenéséhez. Az Európai
Unió (EU) ezen területeire vonatkozó ajánlásainak teljesülése érdekében számos fejlesztés és program
előkészülete már megtörtént. Az elmúlt év „Motorosok Éve 2012” program folytatásaként, idén vezetéstechnikai
képzéseket előtérbe helyező, tájékoztató és ismeretátadó tevékenységek lebonyolításában vállalunk szerepet.
Célkitűzéseink megvalósításához elengedhetetlen a szoros együttműködés a közlekedésbiztonságban érintett
szervezetekkel.
Ez é vben is tová bb folytatjuk hazá nk vizeihez kapcsoló dó szolgá ltató tevé kenysé gü nk, fejleszté sé t, az NKH
NAVINFO hívójelű Hajózási Diszpécserszolgálat folyamatos üzemeltetését. A hajózási szakágazat biztonságos
és környezetbarát működésének fenntartása érdekében - a Hajózási Hatóság iránymutatásai és vonatkozó normái
alapján - szolgálatunk a jövőben is folyamatos stratégiai szerepet tölt be, a hajókövető rendszer (AIS), valamint a
hajóvezetők és hajók közlekedésének biztonsága érdekében nélkülözhetetlen információk szolgáltatása és
üzemeltetése terén.
Mindemellett az Egyesület kiemelt figyelmet fordít Magyarország EU tagságából eredő feladataira, ezért
nemzetközi partnereivel folyamatosan részt vesz különböző hazai, illetve az unió által társfinanszírozott a
balesetmegelőzési és a hajózási ágazat biztonságát elősegítő projektekben is.
A modern infokommunikációs infrastruktúra és az azon közvetített tartalmak, szolgáltatások a felhasználók
széles köre számára elérhetővé tétele számunkra küldetéssé formálódott. Ennek tükrében okostelefonos
fejlesztéseinkkel (Android, IOS) és azok naprakészen tartásával szolgáljuk a felhasználók biztonságát és
komfortérzetét. Fejlesztéseinkkel ezen igények kielégítésére fókuszálunk és a jövőben is ezen az úton haladunk
tovább. Együttműködő stratégiai partnereinkkel közös céljaink megvalósításával kívánjuk a lakosság
életminőségének, biztonságérzetének jelentős mértékű javulását eredményezni úgy szárazföldön, mint a vízen.
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Szervezet
A megyei tagszervezetek stabilizálódtak, megerősödtek, de egyre aktívabban kapcsolódnak be közös feladataink
megvalósításába. Kiterjedt, széleskörű együttműködésünk a minisztériumokkal, országos szervekkel erősödött,
kialakultak a további sikeres együttműködés keretei. Megyei titkáraink hivatásuk gyakorlása mellett egyre
interaktívabban vesznek részt a szervezeti tevékenységünkben. Tekintettel az előttünk álló számos szakmai
feladatra ez évben is a kölcsönös szakmai együttműködésre helyezzük a hangsúlyt.

•
o

o

•

Taglétszám növelése;
Szakmai szempontok alapján bővítsük a tagszervezetek létszámát elsősorban tűzoltóságok,
megyei speciális mentőszolgálatok bevonásával is. (rádió amatőrök, hajósok, informatikusok,
Eü. dolgozók, vállalkozók, szállítmányozó cégek, nehézgépkezelők stb.)
Tagszervezetenként legalább 5-10 fős belső szakmai csoport létrehozása szükséges, melyek a
váratlanul bekövetkező helyi veszélyhelyzetek elhárításában, kezelésében azonnal bevethetők.

Hatékony munkavégzés feltételeinek javítása;

o A megyei tagszervezetek elnökei, titkárai környezetükben térképezzék fel azon
területeket, amelyekhez az RSOE szakmai, technikai, humánerőforrásainak
segítségével hatékonyabban tudnák feladataikat ellátni.
•

A veszélyhelyzeti tartalék kommunikációs rendszer kiépítése;

o A már elindított egyeztetéseket tovább folytatni az URH, RH tartalék rendszer
kiépítése érdekében.
o EMÜ keret-megállapodás alapján partnerként bevonni a MRASZ-RKSZ tagjait,
szakembereit. (a kiépítésbe, gyakorlatok idejére, veszélyhelyzet kihirdetése esetén.) E
területen két irányba érdemes gondolkodni, a „békeidős“ felkészülésben és a
katasztrófák
idején
történő
hírközlési
közreműködés
irányába.
A
„békeidős“ felkészülés a megfelelő hírközlési rendszerek kialakítása, azok időszaki
próbája, folyamatos oktatása.
•

Felkészítés, oktatás, továbbképzés;

o A rendszer létrehozása előtt, vagy azzal párhuzamosan, a jelöltek részére (URH, RH,
eszközök kezelésével kapcsolatos oktatás, kiképzés, továbbképzés szervezése. EDR
oktatások továbbképzések igény szerinti ütemezése.
•

Társadalmi kapcsolatok és a külső-belső kommunikáció fejlesztése;

o
o

A 2013. évben erősíteni kell a társadalmi kapcsolatokat, nyitni a megyék nyilvánossága felé
MPVSZ 2013. évi felmenő rendszerű megyei ifjúsági versenyek, illetve az országos döntő
megrendezésében való közreműködés
Falunapok, közbiztonsági napok, fesztiválok programjain reprezentálni a megyei
tagszervezettel együtt az RSOE tevékenységét.

o

•

Tanintézetek megkeresése;
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o
o

Együtt működés az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és megyei szervezeteinek
programjaiban.
A szélsőséges időjárási viszonyok, természeti-és ipari katasztrófák bekövetkezése esetén
követendő magatartásokra vonatkozó ajánlásokról a központi és a megyei szervezetek
szakembereinek bevonásával rövid tájékoztató, oktató anyagok, filmek készítése.

o Megyei titkárok és tagszervezetek segítségével általános és középiskolák
igazgatóinak,
bevonásával
„katasztrófavédelmi
oktatások”
szervezése
osztályfőnöki órák keretein belül.
Kommunikációs Csoport
Stratégiai partnerünkkel és társszerveivel együttműködve, a tavalyi sikeres és népszerű rendezvénysorozat
folytatásaként elkészült tanulmány alapján „VEZETÉSTECHNIKA - A BIZTONSÁGOS MOTOROZÁS
ÉLMÉNYÉÉRT” szlogennel, idén vezetéstechnikai képzéseket előtérbe helyező, tájékoztató és ismeretátadó
tevékenységek lebonyolításában vállalunk szerepet. A programok célcsoportjaként, ebben az évben is a
motorosokat kívánjuk fókuszban tartani. A balesetmegelőzési kampány rendezvényeit kora tavasztól, ősz végéig
a programtervben szerepeltetjük.

Projekt csoport
2013-as évben részben a korábbi projektek továbbvitelével, részben új projektek indításával folytatjuk
nemzetközileg is elismert tevékenységünket. Kiemelt jelentősége lesz a Duna folyam köré szerveződő
víziközlekedési, turisztikai, katasztrófavédelmi, rendészeti és környezeti kezdeményezéseknek, projekteknek. A
2013-as év az RSOE projekttevékenysége szempontjából is többcélú lesz: egyrészt magas színvonalon
végrehajtani a már elnyert projekteket, másrészt szakmai partnereinkkel előretekinteni és előkészíteni a 2014-es
évi és az azutáni programokat, tevékenységeket.

Fejlesztői Csoport
A Fejlesztői Csoport 2013-ban két nagy projekt megvalósításában is részt vesz, az összeurópai fejlesztésben
megvalósuló IRIS III projektben, illetve az NKH gondozásában lévő HIR rendszer fejlesztői támogatásában.
Folytatódnak a tavaly sikerrel elindult mobil fejlesztések is, immár kiegészülve az Android mellett az IOS
készülékek támogatásával, valamint a Push message szolgáltatás integrálásával. Emellett továbbra is szorosan
együttműködik az RSOE üzemeltetéssel a balatoni viharjelző rendszer, valamint az AIS rendszereink
működtetésében, karbantartjuk a BM OKF kiterjedt webportál rendszerét, valamint több más fontos kormányzati
portálét, és végül, de nem utolsósorban célunk továbbfejleszteni a növekvő nemzetközi elismerésnek örvendő
RSOE EDIS veszélyhelyzeti információs rendszert.

Üzemeltetés
•

Felkészülés az árvízi védekezésre

A tavaszi árvízi védekezés felkészülési időszakában fontosnak tartjuk egy olyan URH rendszeren alapuló
kommunikációs csatorna kiépítését, amellyel mind a Duna, mind pedig a Tisza aktuális védekezési szakaszait
fogná át. Az ezzel kapcsolatos munkálatok előkészítése, ütemezés folyamatban van.
•

Veszélyhelyzeti tartalék rendszerek reaktiválása

Az üzemeltetési csoport munkatársai már az elmúlt év végén megtették az első lépéseket az URH, RH rádió
rendszerek kiépítése érdekében. Az előkészületek során, feltérképezték a BM OKF területi szerveinél a
rendszerek üzemszerű működéséhez szükséges infrastruktúrákat. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a
költségtakarékossági szempontok figyelembevételével első ütemben Győr-Moson-Sopron, Vas, majd a BorsodAbaúj-Zemplén megyei igazgatóságon meglévő régi, amortizálódott rendszerek korszerűsítését követően
lehetséges a tartalék hírközlést reaktiválni.
A közép- és hosszú távú terveink között szerepel a veszélyhelyzeti tartalék URH, RH kommunikációs hálózatok
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országos szintű kiépítése és üzemeltetése, mellyel a BM OKF területi, és helyi szerveinek működési területét
fednénk le.
•

Új viharjelző végpontok telepítése

A vízirendészettel együttműködve, javaslatukra kijelölésre került két új állomás létesítésének helyszíne:
Badacsony-Lábdihegynél és Fonyód-Bélatelepnél kerül felállításra. Célunk, hogy a 2013-as viharjelzési
szezonban mindkét állomást be tudjuk kapcsolni és ezekkel együtt így 31 állomás szolgálja az állampolgárok
biztonságát, kiegészítve a strandokra elhelyezett 15 db mobil veszélyre figyelmeztető készülékekkel.
•

LED lámpás kísérletek

A 2012-es évben befejeződtek a LED lámpás kísérletek. Törekvésünk, hogy a balatoni régió 2013. évi turisztikai
szezonjára elkészülő két új és a keleti medence 10 viharjelző állomása már az új LED lámpás technológiával
korszerűsítve legyen felszerelve. Előnyei a villanócsöves lámpákkal szemben, hogy elsősorban
költséghatékonyabban üzemeltethetőek, hiszen energiatakarékosak, másodsorban pedig a fényjelző lámpák
élettartama a villanó lámpákkal szemben lényegesen hosszabb. További előnye, hogy rugalmasan
szabályozhatóak. A láthatósági viszonyoknak megfelelően, módosítható a fényerősségük ezért az éjszakai
horgászokat és a part közelében üdülőket kevésbé zavarja.

Diszpécser Csoport
A megyei szintű műveletirányítás kialakítása, a riasztás informatikai rendszerének megvalósítása, illetve a
hírrendszer lényegi átalakítása, majd annak készségszintű kezelése kiemelt elméleti és, gyakorlati felkészültséget
követel az ott dolgozó személyi állománytól. A katasztrófahelyzetekben a lehetséges következmények
felszámolása, illetve elhárítása érdekében a hírközlés, a kommunikációs lehetőségek rendelkezésre állása
különös jelentőséggel bír, ezért a meglévő digitális hálózat (EDR) mellett három megye érintettségében kísérleti
jelleggel kiépítésre kerülnek a veszélyhelyzeti tartalék (URH és RH) távközlési rendszerek.
Az Egyesület által üzemeltetett NKH Hajózási és a BM OKF 52-es VPN Menedzsment diszpécserei 2012-ben
több tízezer rádióforgalmazást bonyolítottak. Az egyre növekvő szakmai elvárások maradéktalan teljesülése és a
speciális feladatok magas szintű ellátása érdekében megkezdődött a diszpécserek komplex képzése.
2013-ban folytatni kívánjuk a képzéseket a professzionalitás jegyében, így különös tekintettel a német nyelvi
oktatást, a folyamatos EDR kezelői szinten tartó és ismeretfrissítő képzéseket. A Diszpécserszolgálat az
Egyesület egyik legfontosabb részlege, gyakorlatilag folyamatos on-line kapcsolatban van a hajózókkal, illetve a
kárhelyszínekre vonuló hivatásos állománnyal. Ezért is kiemelten fontos a munkatársak képzése, a műszaki
háttér folyamatos karbantartása és fejlesztése.
Szolgáltatásaink színvonalát megtartva 2013-ban is biztosítanunk kell stratégiai partnereinket, hogy
Egyesületünk a jövőben is korrekt szakmai együttműködéssel kívánja támogatni az ez évre előirányzott
feladataik eredményes megvalósulását.

Gazdasági csoport
A Gazdasági Csoport az Egyesület tevékenységével összhangban végzi a számviteli, pénzügyi, bérelszámolási,
munkaügyi feladatokat. Ezen feladatok elvégzését és a feladatok határidejét alapvetően meghatározzák a
vonatkozó számviteli-, adó-, és egyéb jogszabályok, melyek állandó változása és az Egyesület tevékenységére
való folyamatos adaptálása megnehezíti a munkavégzést.
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2013. évi főbb rendezvények, programok

Dátum

Rendezvény

Helyszín

Felelős

1.

február 4. (h)

Országos Elnökség ülése

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Rába Lajos, Pető Tibor

2.

február 14. (k)

Apparátusi értekezlet

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Rába Lajos, Pető Tibor

3.

február 21-22. (cs-p)

Megyei titkárok 2 napos szakmai értekezlet

Ráckeve (Kék Duna hotel)

Rába Lajos, Pető Tibor

4.

március 01. (p)

Polgári Védelem Napja

Budapest

Szász Andor, Pető Tibor

5.

március 01. (p)

RSOE 31 éves évforduló (app.+törzsgárda)

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Szász, Rába, Pető

6.

március 09. (szo)

TEAM-R17 Farsangi (Nőnapi) bál

Budapest, Vigyázó MH.

Rába Lajos, Pető Tibor

7.

március 23 (sz)

Közbiztonsági nyílt-nap (RSOE bemutatósátor)

Derecske

Rába Lajos, Böszörményi Zsolt

8.

március 22-24 (k-cs)

Budapest Motor Fesztivál

Hungexpo

Szász Andor, Pető Tibor

9.

március 28. (cs)

Balatoni szezonnyitó sajtótájékoztató

Balatonföldvár

Szász Andor, Pető Tibor

10.

április 28. (v)

MPVSZ Ifjúsági verseny országos döntő

Budapest, Városliget

Tobak, Schober, Pető

11.

május 07. (h)

Országos Elnökség+GEB ülés

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Rába, Szász, Pető

12.

május 17-18-19 (p-v)

Vas megyei tagszervezeti konfliktus kezelő tréning

(Rábagyarmat -Vas megye)

Rába Lajos, Pető Tibor

13.

május 24. (p)

RSOE éves Küldöttközgyűlés

Budapest, OTP üdülő

Szász, Rába, Pető

14.

június 03. (h)

Apparátusi értekezlet

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Szász Andor, Pető Tibor

15.

június 04-09. (ke-v)

HD Open Roadfeszt

Alsóőrs

Szász Andor, Pető Tibor
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16.

június 13. (cs)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Miskolc

Rába Lajos, Pető Tibor

17.

június 27. (cs)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Kaposvár

Rába Lajos, Pető Tibor

18.

augusztus 09-11. (p-v)

Nyári családi hétvége (Dunántúli tagsz.)

Balaton (Veszprém m.)

Rába Lajos, Pető Tibor

19.

augusztus 16-18. (p-v)

BalatonRide III.

Balatonszemes

Szász Andor, Pető Tibor

20.

szeptember 07. (sz)

Nemzetközi Szakmai Találkozó

Budapest-Római part

Szász Andor, Pető Tibor

21.

szeptember 14. (sz)

Sugovica Klub csapatépítő tréning

Baja, Petőfi sziget

Rába Lajos, Pető Tibor

22.

szeptember 16. (h)

Országos Elnökség ülése

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Rába Lajos, Pető Tibor

23.

szeptember 20-22. (pv)

RSOE szakmai kommunikációs tréning

Bajmóc-Szlovákia

Rába Lajos, Pető Tibor

24.

Szeptember 23. (h)

Apparátusi értekezlet

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Szász Andor, Pető Tibor

25.

október 30. (sze)

Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató

Balatonföldvár

Szász Andor, Pető Tibor

26.

november 18. (h)

Apparátusi értekezlet

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Szász Andor, Pető Tibor

27.

december 10. (h)

Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró

Budapest

Rába Lajos, Pető Tibor

Területi szakmai találkozók
28.

április 04. (cs)

Győr, Fejér, Komárom, Vas, Veszprém megye

Győr

Rába Lajos, Pető Tibor

29.

április 11. (cs)

Baranya, Csongrád, Somogy, Tolna, Zala megye

Pécs

Rába Lajos, Pető Tibor

30.

április 18. (cs)

Borsod, Hajdú, Békés, Szolnok, Szabolcs megye

Szolnok

Rába Lajos, Pető Tibor

31.

április 25. (cs)

Bács, Nógrád, Heves, Pest megye, Fővárosi KVI

Elnök u. 1. RSOE tanácsterem

Rába Lajos, Pető Tibor
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Szervezet
Határidő

Felelős

2013. december 31

Rába Lajos, Pető Tibor

2013. évben szükség szerint

Pető Tibor, Tobak Ferenc

2013. évben igény és ütemezés
szerint

Szabó József, Krüpl Zsolt

2013. március 1
2013. szeptember 7

Rába Lajos

2013. szeptember 30-tól.

Tobak Ferenc, Pető Tibor

2013. szeptember - október

Rába Lajos, Pető Tibor

Határidő

Felelős

Az Egyesület éves programtervének összeállítása

2013. január 31.

Rába Lajos, Szász Andor, Pető
Tibor

Sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása a NKH, ORFK-OBB
közlekedésbiztonsági rendezvénysorozata bevezetésére

2013. március 9.

Szász Andor, Pető Tibor

Konferencia szervezése és lebonyolítása a NKH, ORFK-OBB
közlekedésbiztonsági rendezvénysorozata kapcsán

2013. március 19.

Szász Andor, Pető Tibor

2013. március 22-24.

Szász Andor, Pető Tibor

2013. június 4-9.

Szász Andor, Pető Tibor

2013. augusztus 16-18.

Szász Andor, Pető Tibor

Feladat

Tevékenység

2013. évi főbb célkitűzések

Taglétszám további növelése: tagszervezetekben minimum 20, összességében
950 fő. A jogi tagok száma érje el a 70-et.
Cél: új rádióamatőr tagok szervezése
A gyors és közvetlen információ csere érdekében szakmai konferencia
hívások szervezése a megyei titkárok, híradós, informatikai szakemberek
bevonásával.
Továbbképzések (EDR, URH, RH, döntéstámogató rendszerek) területi
szervek (híradós, ügyeletes, bevetés irányító önkéntes stb.) szakembereinek
A „Jövőkép pályázat” meghirdetése.
A nyertes ünnepélyes díjátadása
Területi szervek részére készült szakmai filmek bemutatása.
Megyei tagszervezetek beszámoló taggyűlései

Kommunikációs Csoport
Feladat

Rendezvények

Tevékenység

Közreműködés Budapest Motor Fesztivál rendezvényen
Közreműködés HD Open Roadfeszt rendezvényen
Közreműködés BalatonRide III. rendezvényen
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Audio-vizuális
dokumentációs feladatok

A rendezvények forgatókönyvének elkészítése, egyeztetése a résztvevő
partnerekkel, esemény-szervezés, logisztika, részvétel a lebonyolításban

a rendezvényterv szerint .

Szász Andor, Pető Tibor

A rendezvényekkel kapcsolatos hangosítási, ill. informatikai feladatok
ellátása

a rendezvényterv szerint

Tobak Ferenc

A rendezvényekkel kapcsolatos promóciós feladatok koordinálása
(kiadványok menedzselése)

a rendezvényterv szerint

Szász Andor

2013. június 30.
2013. december 31.

Tobak Ferenc, Schobert Andor

Szerződés alapján külső-, ill. saját szervezésű események audio-vizuális
feladatainak ellátása (rendezvény-hangosítás, álló és mozgóképek rögzítése)
Szerződés alapján, valamint az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan
videófilmek készítése
Vezetéstechnikai spotfilmek
Viharjelző rendszert bemutató anyag
RSOE tevékenységét bemutató film
A rögzített kép- és hanganyagok digitalizálása, archiválása

Sajtófeladatok

Az Egyesület, ill. partnerei tevékenységével kapcsolatos sajtókommunikációs feladatok ellátása

2013. május 31.
2013. június 30.
2013. szeptember 30.

Tobak Ferenc, Schobert Andor

2013. június 30.

Tobak Ferenc, Schobert Andor

2013. december 31.

Szász Andor, Pető Tibor

2013. március 29.
2013. október 30.

Szász Andor

2013. december 31.

Jekelfalussy Tibor

Külső kommunikációs
feladatok

Sajtótájékoztató szervezése a tavi viharjelző rendszerek működési szezonja
indítása, ill. zárása alkalmából
BM OKF és területi szervei, valamint az RSOE Fejlesztési csoport közötti
koordináció a felügyelt honlapok és a BM OKF Médiaszerver karbantartása
és tartalomszolgáltatása érdekében.
Rendszeres megjelenés a katasztrófavédelemhez és a közlekedésbiztonsághoz
kapcsolódó írott és elektronikus szakmai periodikákban

2013. december 31.

Szász Andor, Pető Tibor,
Jekelfalussy Tibor

Belső kommunikációs
feladatok

Az Egyesület honlapjának aktualizálása, az Egyesület működésével
kapcsolatos kiadványok, és egyéb kreatív anyagok készítése, elkészíttetése.

2013. december 31.

Párkányi István, Tobak Ferenc,
Jekelfalussy Tibor

Határidő

Felelős

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Mező Gergő, Magyarosi Csilla

Munkacsomagkoordináció és projektkommunikációs feladatok

folyamatos

Mező Gergő, Remsei Róbert

Act.4.2 nemzetközi koordináció (ActL),

folyamatos

Mező Gergő

Koordinációs feladatok

Projekt csoport
Feladat

ADB Multiplatform

Tevékenység
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2013. december 31.

Mező Gergő, Szente Márk

RIS logisztikai interface fejlesztése

2014. május 31.

Mező Gergő, Szente Márk

RIS logisztikai interface tesztelése, interconnection

2014. június 30.

Mező Gergő, Szente Márk

Részvétel a szakmai munkában

folyamatos

Mező Gergő

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Mező Gergő, Magyarosi Csilla

Részvétel a szakmai munkában

folyamatos

Mező Gergő

WP5 nemzetközi koordináció

folyamatos

Mező Gergő

2013. szeptember 30.

Mező Gergő, Kutasi György,
Sajgó Nikoletta

ITC és hajózási népszerűsítési tevékenységek megtervezése és végrehajtása

2013. december 31.

Mező Gergő, Kutasi György,
Sajgó Nikoletta

Job promotion strategy kidolgozása, nemzetközi koordináció

2013. december 31.

Mező Gergő

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Mező Gergő, Magyarosi Csilla,
Gesztiványi Szilvia

Szakmai feladatok, hazai promóció szervezése, koordináció

folyamatos

Sajgó Nikoletta, Mező Gergő,
Remsei Róbert

Act.5.1 nemzetközi koordináció

folyamatos

Mező Gergő

2013. június 01.

Mező Gergő, Keszei Péter

2013. december 31.
2013.április. 30.
2013.december 31.

Mező Gergő

2013. december 31.

Keszei Péter

folyamatos
2013.04.30.
2013.12.31.

Keszei Péter, Szente Márk

RIS logisztikai interface specifikációja

HINT
ITC specifikációja és szolgáltatás megrendelése

NEWADA duo

Act.5.1 WLAN
(Mohács, Gönyű, ÉDUVÍZIG-gel együttműködés)
Act.5.2 FIS Portal:
- munkacsomag koordináció
- specifikáció
-fejlesztés
Act.5.1 WLAN megvalósítás tesztek
Act.5.2 FIS Portal:
nemzetközi munkacsomag koordináció
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FIS Portal funkcionális specifikáció

2013. június 30.

Keszei Péter, Szente Márk

FIS Portal design specifikáció

2013. július. 31.

Szente Márk

2013. október. 31.

Keszei Péter, Szente Márk

FIS Portal tesztelés, éles üzembe helyezés

2013. december 31.

Keszei Péter, Szente Márk

Act.5.3 AtoN szakmai munka

2013. december 31.

Mező Gergő, Keszei Péter

Részvétel a szakmai munkában (WP3, WP6)

folyamatos

Mező Gergő, Fejlesztési Cs.

BM-es pályázat szakmai támogatása (PM, RIS)

folyamatos

Mező Gergő, Kókai Csaba

2013. március 19.

Sajgó Nikoletta, Magyarosi Csilla

2013. december 31.

Sajgó Nikoletta, Magyarosi Csilla

2013. május 15.

Sajgó Nikoletta

2013. augusztus 15.

Sajgó Nikoletta, Remsei Róbert

2013 május-december

Sajgó Nikoletta, Pampuk Imre

Előtanulmány Vállalkozó általi leadása

2013. január 10.

Lajtár Attila

Környezeti hatástanulmány készítés, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
megindítása

2013. február 28.

Lajtár Attila

Környezeti hatástanulmány készítésére vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötése

2013. április 23.

Lajtár Attila

Megvalósíthatósági tanulmány vállalkozó általi leadása

2013. április 30.

Lajtár Attila

Környezeti hatástanulmány vállalkozó általi várható leadása

2013. június 25.

Lajtár Attila

Projektzárás elindítása

2013.június 30.

Lajtár Attila

FIS Portal fejlesztés

Dunai Rendészeti
Koordinációs Fórum
CoPo

Zárójelentés és záróelszámolás
Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment
Projekt kommunikáció

DRAVIS 3
Weboldal kialakítás
IT fejlesztések

KÖZOP
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Projekt pénzügyi zárása

2013. szeptember 30.

Lajtár Attila

2013. december 31.

Rafael Róbert, Magyarosi Csilla

2013. március 29.

Rafael Róbert

2013. december 31.

Rafael Róbert

2013. január31.

Rafael Róbert

2013. október 31.

Rafael Róbert

2013. december 31.

Rafael Róbert

2013. szeptember 30.

Rafael Róbert

2013. március 14.

Lajtár Attila

Elszámolások benyújtása

2013. március 31.
2013. június 30.
2013. december 31.

Lajtár Attila

Rendszerterv kidolgozása

2013. augusztus 30.

Lajtár Attila, Bagó György

DGNSS eszköz beszerzésre meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása

2013. április 1.

Lajtár Attila, Mező Gergely

DGNSS eszköz beszerzésre vállalkozói szerződés megkötése

2013. április 30.

Lajtár Attila, Mező Gergely

ECDIS megjelenítő szoftver beszerzése, közbeszerzés előkészítése

2013. május. 30.

Lajtár Attila, Rafael Róbert

ECDIS megjelenítő szoftver beszerzése, közbeszerzés kiírása

2013. május. 30.

Lajtár Attila, Rafael Róbert

2013. szeptember 30.

Pampuk Imre, Bagó György,
Kutasi György

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

CO-WANDA

WP3- a folyami információs szolgáltatások beintegrálásának és használata
lehetőségének feltérképezése a magyarországi hajó hulladékgazdálkodás
terén
WP3- összefoglaló magyarországi jelentés a nemzetközi Duna Hajózási
Hulladékkezelési Egyezmény technikai tartalmáról
WP4- Magyarország vonatkozásában megvalósítási koncepció készítése a
folyami információs szolgáltatások alkalmazásáról, -alvállalkozó
teljesítésének 1. mérföldköve WP4- a folyami információs szolgáltatások hajóhulladék-kezeléssel
kapcsolatos alkalmazásának tesztelése, a tesztelések koordinálása,
összegzése- magyarországi pilot megvalósítás
WP4- monitoring jelentés készítése a folyami információs szolgáltatások pilot
bevezetéséről, teszteléséről Magyarország vonatkozásában, -alvállalkozó
teljesítésének 2. mérföldköve Fejlesztések megkezdése
Támogatási Szerződés megkötése

IRIS Europe 3

Diszpécserfelület megújítása várhatóan
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Fejlesztések megkezdése

2013. szeptember 30.

Szente Márk, Bagó György

2015. április 27.

Sajgó Nikoletta, Magyarosi Csilla

2013. december 31.

Sajgó Nikoletta

2013. február 28.

Sajgó Nikoletta, Remsei Róbert

Határidő

Felelős

Karbantartás

OKF weboldalak karbantartása, különös tekintettel a következő oldalakra:
központi OKF oldal, fővárosi OKF, megyei oldalak, ügyeleti tájékoztató,
KOK, GEK, KKI, múzeum, zenekar, valamint a nemrégiben sikerrel
elindított médiaszerver

2013. december 31.
(ill. a megrendelő igényei szerint)

Böszörményi Zsolt, Szabó
György, Jekelfalussy Tibor

Karbantartás

MPVSZ oldal karbantartása

2013. december 31.
(ill. a megrendelő igényei szerint)

Szabó György, Böszörményi Zsolt

Fejlesztés

RSOE EDIS rendszerhez kapcsolódó Push szolgáltatás alapú Android kliens
továbbfejlesztése

2013. december 31.

Böszörményi Zsolt, Pampuk Imre

Karbantartás

Climate Change oldal karbantartása

2013. december 31.
(ill. a megrendelő igényei szerint)

Böszörményi Zsolt

Karbantartás

nkhadat.rsoe.hu adattovábbítási rendszer karbantartása

2013. december 31.
(ill. a megrendelő igényei szerint)

Böszörményi Zsolt

Karbantartás

KIFÜ oldal karbantartása

2013. december 31.(ill. a
megrendelő igényei szerint)

Szabó György

Karbantartás

EVCPF oldal karbantartása

2013. december 31.(ill. a
megrendelő igényei szerint)

Remsei Róbert

Karbantartás

Szent Flórián oldal karbantartása

2013. december 31.
(ill. a megrendelő igényei szerint)

Remsei Róbert

Support

IRIS II projekthez kapcsolódó support

2013. december 31.

Bagó György

Tervezés

IRIS III projekt rendszerterv elkészítése

2013. augusztus 31.

Bagó György

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment
SEERISK

WP2-Kommunikációs munkacsomag vezetése
weboldal kialakítás

Fejlesztői Csoport
Feladat

Tevékenység
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Fejlesztés

IRIS III projekt implementációs munkáinak koordinációja

2014. július 31.

Bagó György

Fejlesztés

Jelenlegi fejlesztési projektek Maven integrációja

2013. december 31.

Bagó György

Fejlesztés

Ledes balatoni viharjelző lámpák felszerelésével kapcsolatos fejlesztési
feladatok

2013. március 31.

Pampuk Imre

Fejlesztés

Viharjelző rendszer és mobil alkalmazás továbbfejlesztése

2013. március 31.

Pampuk Imre

Fejlesztés

IOS alapú mobil kliens szoftver fejlesztése a viharjelző alkalmazáshoz

2013. március 31.

Pampuk Imre, Böszörményi Zsolt

Fejlesztés

Távfelügyeleti rendszer fejlesztése, karbantartása

2013. december 31.

Szente Márk, Pampuk Imre

Fejlesztés

Hajóvisszajátszó rendszer továbbfejlesztése

2013. december 31.

Pampuk Imre

Fejlesztés

AIS rendszer továbbfejlesztése

2013. december 31.

Pampuk Imre

Fejlesztés

A 2012-ben elindult Android fejlesztések, különösen a felhő alapú fejlesztések
folytatása, prémium szolgáltatás kialakítása a kísérleti EDIS szoftverben.

2013. december 31.

Pampuk Imre, Böszörményi Zsolt

Karbantartás

NKH HIR rendszer technikai support-ja

2013. december 06.

Szente Márk, Pampuk Imre

Határidő

Felelős

Karbantartási ütemterv elkészítése

2013. január 31.

Keszei Péter

Előkészítés

2013. február 17.

Keszei Péter

Eszközök begyűjtése

2013. március 30.

Keszei Péter

Győr-Moson-Sopron megye - amortizálódott rendszerek korszerűsítése

2013. február 15.

Keszei Péter, Marton Dezső, OKF

Üzemeltetés
Feladat
Karbantartás-szervezés

Felkészülés az árvízi
védekezésre
Veszélyhelyzeti tartalék
rendszerek reaktiválása

Tevékenység
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Vas megye - amortizálódott rendszerek korszerűsítése

2013. március 29.

Keszei Péter, Marton Dezső, OKF

2013. június 28.

Keszei Péter, Marton Dezső, OKF

Badacsony-Lábdihegynél és Fonyód-Bélatelepnél végpontok telepítése

2013. március 31.

Keszei Péter, Marton Dezső

BVR, VVR, TVR, indítás előkészületek, felülvizsgálatok.

2013. március 31.

Marton Dezső, Hertendi Ervin

Kék-szalag (Sagem)

2013. május 27.

Keszei Péter, Marton Dezső

WEB kamerákkal kapcsolatos feladatok.(?)
AIS tesztek a BVR rendszerében, Fonyód- Kőris-hegy, Csákány-hegy wifi
összeköttetés létesítése.
LED fejlesztés-új állomások létesítésével, , felújításával kapcsolatos
feladatok.
Fejlesztési eredmények alkalmazása (próbaüzemek)

2013. május 31.

Keszei Péter, Marton Dezső

2013. szeptember 26.

Keszei Péter, Marton Dezső

2013. március 31.

Marton Dezső, Hertendi Ervin

2013. június-július

2013. nyári szezon

Marton Dezső, Hertendi Ervin
Keszei Péter, Marton Dezső,
Hertendi Ervin
Keszei Péter, Marton Dezső
Hertendi Ervin
Keszei Péter

2013.szeptember 30.

Marton Dezső, Hertendi Ervin

2013. március 31.

Marton Dezső, Hertendi Ervin

Leltár előkészítés és leltározás
RIS (folyamatos karbantartás)

2013. január vége
karbantartási ütemterv szerint

Keszei Péter
Keszei Péter

Az RSOE informatikai rendszerének felülvizsgálata, korszerűsítése

karbantartási ütemterv szerint

Krüpl Zsolt, Kókai Csaba

Szerverpark cseréje, javítása

karbantartási ütemterv szerint

Krüpl Zsolt, Kókai Csaba

Határidő

Felelős

Borsod-Abaúj-Zemplén megye - amortizálódott rendszerek korszerűsítése
Új viharjelző végpontok
telepítése

BVR, VVR, TVR,
(FVR)
üzemeltetés

LED fejlesztés

BVR keleti medence 10 állomásának felújítása.

2013. OKF ütemezés szerint

Balatongyörök oszlopcsere

2013. OKF ütemezés szerint

Viharjelző állomások folyamatos üzemének biztosítása.

Balatoni és Velence-tavi
rádiórendszerek
üzemeltetése

Üzemeltetési általános
feladatok

Fonyód telephely antennarendszer felülvizsgálata (mérések)

Balatrönk, BISR és VISR (16-22-28) rádiórendszerek felülvizsgálata

Diszpécser Csoport
Feladat

Tevékenység
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Hajózási diszpécseri
tevékenység

EDR diszpécseri
tevékenység

hajózási biztonsági 24 órás ügyelet

2013. december 31.

Kutasi György

havi statisztikai adatszolgáltatás

2013. december 31.

Kutasi György

EDR rendszer 24 órás „Help Desk” ügyelet

2013. december 31.

Sós Péter

éves statisztikai adatszolgáltatás, értékelés

2013. december 31.

Sós Péter

belső képzések megindítása (EDR szintentartó továbbképzések)

2013. június 30.
2013. december 31.

Szabó József

EDR szimulátor telepítése, tesztje, havi gyakorlás a szimulátorban

2013. december 31.

Szabó József

2013. június 30.

Kutasi György, Tóth Sándor

külsős oktatások lebonyolítása
(elsősegélynyújtó tanfolyam, német nyelvtanfolyam,
hajózó rádiós képzések)

2013. június 30.
2013. december 31.

Rafael Róbert, Kutasi György

honlap tartalommal való további feltöltése

2013. december 31.

Kutasi György

tartalom folyamatos javítása, ellenőrzése

2013. december 31.

Kutasi György

Folyamatos részvétel egyes projektekben

2013. december 31.

Kutasi György

Oktatási tevékenység
hajózási tananyag ismeret felújítása tanfolyamon

PannonRis

Projektekkel kapcsolatos
tevékenység
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Gazdasági csoport
Feladat

2012. évről átnyúló
számviteli, munkaügyi
feladatok

Határidő

Felelős

2012. évi költségvetési terv tényszámainak kidolgozása

2013. január 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

Számlázási, könyvelési feladatok elvégzése

2013. február 28

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2012. év zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése: könyvvizsgálói
ellenőrzésben együttműködés, közhasznú beszámoló elkészítése

2013. április 30

Bánhegyiné Rácz Ibolya

Szja elszámolásával kapcsolatos feladatok, munkavállalók részére
elszámolások kiadása, segítségnyújtás az Szja bevallásban.

2013. május 20

Szabó Istvánné

2013. január 15

Bánhegyiné Rácz Ibolya

az üzemeltetési csoporttal együttműködve leltározási feladatok elvégzése

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya,
Keszei Péter

a projektek elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése,

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya,
Magyarosi Csilla

a Cafetériával kapcsolatos kimutatások,nyilatkozatok és elszámolások
folyamatos

2013. december 31

Szabó Istvánné

az ISO 9001 és 27001 ellenőrzéséhez együttműködés az üzemeltetési
csoporttal

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

az Egyesület likviditásának folyamatos figyelemmel kísérése,

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2013. I., II., III.,VI. negyedévben

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2013. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

Tevékenység

a 2013.évi költségvetés elkészítése

2013. évre vonatkozó

2013.évi terv, tény adatok negyedévenkénti kiértékelése
adóbevallások határidőben történő benyújtása és azok befizetésének
folyamatos figyelemmel kísérése, különös tekintettel arra, hogy az Egyesület
benne maradjon a köztartozás mentes adózói adatbázisban
az Egyesület szabályzatainak folyamatos aktualizálása a változásoknak
megfelelően
az adó-és egyéb a gazdasági területet érintő jogszabály változások folyamatos
figyelemmel kísérése és azokról a vezetés tájékoztatása

