JAVASLAT
a BFT-KT által kidolgozott Köz- és Vízbiztonsági Program 2015. évi költségvetési támogatásához
(költségvetés az érintett szervezetek javaslatai szerint)
Verzió: Egyeztetett táblázat 2015.04.23.
A javasolt, ill. szükséges
fejlesztési igény, dologi
kiadás, személyi jellegű
juttatások

Indoka

Szükséges
mennyiség

Tervezett
költség

A várható hozadéka, hatása

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrkapitányság Siófok
A turisztikai idényben
jelentkező rendőri feladatok,
az állampolgárok
biztonságérzetének
garantálása, a gyors, hatékony
reagálás, a megelőzés
vezényelt erő (belső, külső )
biztosításával lehetséges. A
vezénylések során felmerült
költségek közül a túlszolgálat,
valamint a szállás, étkezés
finanszírozása.

A Balaton déli partján 2014. évben megnövekedett a
turistaforgalom és a feladat-végrehajtás indokolja a
költségek finanszírozását.

Összesen:

2.835.000 Ft

A Balaton déli partján a kiemelten kezelt,
nagy tömegeket vonzó rendezvények
megfelelő szintű biztosítása a rendőri
jelenlét megteremtésével. A lovas
szolgálat megfelelő szintű ellátása.

2.835.000.-Ft

Rendőrkapitányság Fonyód
A turisztikai idényben
jelentkező rendőri feladatok, az
állampolgárok
biztonságérzetének garantálása,
A Balaton déli partján 2014. évben megnövekedett a
a gyors, hatékony reagálás, a
turistaforgalom és a feladat-végrehajtás indokolja a
megelőzés vezényelt erő (belső,
költségek finanszírozását.
külső ) biztosításával
lehetséges. A vezénylések
során a felmerült költségek
közül a túlszolgálat, valamint a
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595.000 Ft

A Balaton déli partján a kiemelten kezelt,
nagy tömegeket vonzó rendezvények
megfelelő szintű biztosítása a rendőri
jelenlét megteremtésével.

szállás, étkezés finanszírozása.

Összesen:

595.000.-Ft

Rendőrkapitányság Marcali
A turisztikai idényben
jelentkező rendőri feladatok,
az állampolgárok
biztonságérzetének
garantálása, a gyors, hatékony
reagálás, a megelőzés
vezényelt erő (belső, külső )
biztosításával lehetséges. A
vezénylések során felmerült
költségek közül a túlszolgálat,
valamint a szállás, étkezés
finanszírozása.

A Balaton déli partján 2014. évben megnövekedett a
turistaforgalom és a feladat-végrehajtás indokolja a
költségek finanszírozását.

70.000 Ft

Összesen:

SMRFK

A Balaton déli partján a kiemelten kezelt,
nagy tömegeket vonzó rendezvények
megfelelő szintű biztosítása a rendőri
jelenlét megteremtésével.

70.000.-Ft

MINDÖSSZESEN:

3.500.000.-Ft
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Nagy teljesítményű duplex
lézer nyomtatók beszerzése a
szükséges kiegészítőkkel,
tonerekkel + Bűnügyi Osztály
részére 1 db mobil nyomtató
tinta patronokkal

A turizmus során olyan tömegek érkeznek a tó partjára,
amelyek kezelése, a rendőrségi ügyeik intézése ma már
új eszközrendszert igényel a közbiztonság
megteremtésében és fenntartásában érintett
szervezetektől. A gyors és szakszerű ügyintézéshez
szükségesek olyan műszaki eszközök, amelyekkel
biztosítható a magas színvonalú ügyintézés.

3 db OKI ES3452
illetve MB461
serial lézer
multifunkciós
nyomtató
Nyomtatókhoz
szükséges tartalék
tonerek.

1 db HP Office Jet
100 mobil
nyomtató +
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kb. 1.327.000.-

A rendőrség gyors és pontos ügyintézésén
keresztül javul , az ide látogatók és itt
élők megítélése a régióról, áttételesen a
rendőrség tevékenységéről, amely tovább
erősítheti az állampolgárok
biztonságérzetét, és kedvezően hathat a
későbbi idegenforgalmi viszonyokra.

Az ügyiratok helyszínen történő
előállítása gyorsabb, rugalmasabb
ügyfeldolgozást eredményez, amely a
sértettek, tanúk számára is előnyös az
ügyintézés idejét tekintve

tintapatronok

Hypothermiás takaró, 10 db
Hangosító, hangsugárzó
eszköz, azokra a hajókra,
amelyek még nincsenek
felszerelve

A komplex vízirendészeti tevékenysége mellett a
BVRK fő tevékenységként ellátja a Balatonon
szükségessé vált vízi életmentések végrehajtását, ehhez
elengedhetetlen a bajba jutott emberek felkutatása, a
velük való kommunikáció, a mentés utáni ellátás.

Hypothermiás
takaró 7 db,
IdeaTec PPS-HD/B
kibeszélős sziréna
erősítő 3 db
Sirena TE Compact
800 50W
hangsugárzó 3 db

kb. 739.000,-

A fejlesztés hatására javulhat a
vízimentés színvonala, a bajbajutottak
felkutatása, ellátása

94.000,-

Technikai eszközök,
kiegészítők beszerzése

BVRK

2 db navigációs
készülék

A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, a reagáló
képesség, a rendőri intézkedések jog- és
szakszerűségének növelése az idegenforgalommal
érintett területeken.

Tölthető
akkumulátorok
Digitális halmérleg
Mágnes tábla
Sorszámozó

MINDÖSSZESEN:

277.000,-

A navigációs készülék a helyismerettel
nem
rendelkező,
vezényelt
erők
(Készenléti
Rendőrség)
gyorsabb,
hatékonyabb reagálását teszik lehetővé az
idegenforgalmi területeken.
Gyorsabb, zökkenőmentes ügyintézés,
szabálysértések (hallopás) pontos
megállapítása,

2.437.000.-Ft
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Idegenforgalmi idényben
jelentkező túlóra költségek
finanszírozása

Megnövekedett
feladat-végrehajtásból
adódó
túlszolgálat törvényileg meghatározott ellentételezése.

-

500.000,- Ft

Kiemelt rendezvények megfelelő színvonalú
biztosítása a rendőri jelenlét megteremtésével,
illetve fokozásával.

500.000,- Ft

Összesen:

Balatonfüredi Rendőrkapitányság
Idegenforgalmi idényben
jelentkező túlóra költségek
finanszírozása
Technikai eszközök

Megnövekedett
feladat-végrehajtásból
adódó
túlszolgálat törvényileg meghatározott ellentételezése.
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1.930.000,- Ft

Kiemelt rendezvények megfelelő színvonalú
biztosítása a rendőri jelenlét megteremtésével,
illetve fokozásával.

beszerzése
A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, a reagáló
képesség,
a
rendőri
intézkedések jogés
szakszerűségének növelése az idegenforgalommal
érintett területeken.

1 db
videó kamera

100.000,- Ft

Fokozott álló ellenőrzések balesetmentes végrehajtásához a
jól láthatóságot biztosító világító közúti jelzőberendezés.
Alkalmazása: közlekedési biztonsági, vészhelyzeti készülék
közlekedési baleset során, terület megjelöléséhez, közeledő
járművek figyelmeztetése veszélyhelyzetre és rendőrségi
jelenlétre, rendőrségi ellenőrzés jelzése tereléshez

10 db
világító villogó
jelzőbója

125.000,- Ft

Fokozott álló ellenőrzések balesetmentes végrehajtásához a
jól láthatóságot biztosító világító közúti jelzőberendezés.
Alkalmazása: közlekedési biztonsági, vészhelyzeti készülék
közlekedési baleset során, terület megjelöléséhez, közeledő
járművek figyelmeztetése veszélyhelyzetre és rendőrségi
jelenlétre, rendőrségi ellenőrzés jelzése tereléshez

8 db
mágneses ledes
jelzőbója

55.000,- Ft

A
közterületek,
rendezvények,
sportesemények
rendjének
fenntartása
érdekében a garázda jellegű magatartások
rögzítése, az elkövetők azonosítása, elfogása,
ezáltal a bűnügyi eredményesség javítása.
Közlekedésbiztonsági
szempontból
a
dinamikus szabálysértések rögzítése, az
elkövetők kiszűrése, a balesetek megelőzése.
Az idegenforgalmi szezonban tervezett és
végrehajtott a közlekedésbiztonság, valamint a
közterületek rendjének fenntartására és
javítására
irányuló
fokozott
rendőri
ellenőrzések
biztonságának
és
hatékonyságának növelése, a balesetek
megelőzése.
Az idegenforgalmi szezonban tervezett és
végrehajtott a közlekedésbiztonság, valamint a
közterületek rendjének fenntartására és
javítására
irányuló
fokozott
rendőri
ellenőrzések
biztonságának
és
hatékonyságának növelése, a balesetek
megelőzése.

2.210.000,- Ft

Összesen:

Tapolcai Rendőrkapitányság
Idegenforgalmi idényben
jelentkező túlóra költségek
finanszírozása
Technikai eszközök
beszerzése

Megnövekedett
feladat-végrehajtásból
adódó
túlszolgálat törvényileg meghatározott ellentételezése.
szabálysértések,
felderítése

bűncselekmények

hatékonyabb

2 db
vadkamera

340.000,- Ft

Kiemelt rendezvények megfelelő színvonalú
biztosítása a rendőri jelenlét megteremtésével,
illetve fokozásával.

260.000, Ft

illegális
hulladéklerakó
helyek,
természetkárosítások
hatékonyabb
felderítése, elkövetők felelősségre vonása

600.000,- Ft

Összesen:

MRFK

Idegenforgalmi szezon
vezetés-irányításának
technikai támogatása

Az MRFK Közterületi Támogató
Alosztály
állományának idegenforgalmi területeken történő
szolgálatellátásának, reagáló képességének, rendőri
intézkedései jog- és szakszerűségének növelése.

1 db
Sony AS30 típusú
videó kamera

12 db
LLK 3210 típusú
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80.000,- Ft

Rendezvénybiztosítások (sport, gytv.,
stb.) során szükséges az esetleges
jogsértések és rendőri intézkedések képi
dokumentálása,
mely
alapvetően
biztosítja az igazságszolgáltatás igényeit
(bizonyíték).

180.000,- Ft

Az

idegenforgalmi

idényben

headset

260.000,- Ft

Összesen:

VMRFK

megrendezésre
kerülő
különböző
rendezvények biztosításában résztvevő
állomány
egymás
közötti
kommunikációjának
elősegítése,
az
esetleges eseményekre történő azonnali
reagálás elősegítése

MINDÖSSZESEN:

3.570.000,- Ft
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

kTechnikai eszközök
beszerzése

A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, a reagáló
képesség, a rendőri intézkedések jog- és
szakszerűségének növelése az idegenforgalommal
érintett területeken.
(Az eszköz a ZMRFK MEKTO részére történő
biztosításával a megerősítő erő, illetőleg a technikai
támogatás az idegenforgalmi szempontból frekventált
területek bármelyikén biztosítható.)
A gépkocsi lopások és körözött gépjárművek
felderítése
érdekében
szolgálati
gépjárműbe
elhelyezhető rendszámfelismerő rendszer beszerzése.
(Az eszköz a ZMRFK MEKTO részére történő
biztosításával a megerősítő erő, illetőleg a technikai
támogatás az idegenforgalmi szempontból frekventált
területek bármelyikén biztosítható.)
A Keszthelyi rendőrkapitányság notebook parkja az
évek során elavult. Szükséges további hordozható
számítógép beszerzése.

1 db videokamera

1 db
rendszámfelismerő
berendezés

A zalakarosi Bűnmegelőzési Iroda magasabb
színvonalú működtetése, a közterületi szolgálatellátatás
során a helyszíni munka elősegítése, továbbá a
bejelentések azonnali felvételének megteremtése
érdekében szükséges egy darab laptop beszerzése.
A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, a reagáló
képesség növelése az idegenforgalommal érintett
területeken.

ZMRFK
MEKTO
510.000,- Ft

1 db laptop
1 db 32 colos led
TV

Ügyfél tájékoztató Led TV beszerzése

ZMRFK
MEKTO
108.000,- Ft

1 db laptop

2 db GPS

Keszthely Rk.
212.600,-Ft
Keszthelyi Rk.
117.000.- Ft

Nagykanizsai Rk.
212.600.-Ft
Nagykanizsai Rk
30.000,- Ft
ZMRFK
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Rendezvénybiztosítások
(kulturális,
szabadidős, sport, gytv., stb.) során
szükséges az esetleges jogsértések és
rendőri intézkedések képi dokumentálása,
mely
alapvetően
biztosítja
az
igazságszolgáltatás igényeit (bizonyíték).

A gépkocsi lopások és körözött
gépjárművek nagyobb hatásfokkal történő
felderítése, illetve a szabálysértések
elkövetőivel
szemben
történő
eredményesebb rendőri fellépés.
A fejlesztés hatására javulhat a rendőrségi
rendszerek
mobil
használatának
lehetősége.
Gyors, kultúrált, olvasható információ
közvetítés az ügyfélvárókban.
A fejlesztés hatására az ügyintézés
gyorsabbá, hatékonyabbá válhat, az
intézkedések színvonala javulhat.
A fejlesztés hatására jelentősen javulhat a
rendőrség reagálási ideje, a
segélykérésekre történő reagálások
időszerűsége, illetőleg a gépjárműveink

MEKTO
30.000,- Ft

A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, a reagáló
képesség növelése az idegenforgalommal érintett
területeken a rendőrségi adatbázisokhoz történő
helyszíni hozzáféréssel.

ZMRFK

3 db informatikai
kézi terminál
(víz-, por- és
ütésálló)

MINDÖSSZESEN:

MEKTO
180.000,- Ft

által felhasznált kilométerek
optimalizálhatóak.

A fejlesztés hatására javulhat a reagáló
erők elérhetősége, a velük történő
kommunikáció, a rendőrségi rendszerek,
applikációk
mobil
használatának
lehetősége.

1.400.200,-Ft
Országos Meteorológiai Szolgálat

A
Balatoni
Viharjelzés
Informatikai
infrastruktúrájának fenntartása

A viharjelzés operatív feladatainak kiszolgálására és a
tömegtájékoztatás ellátására a fokozatosan elavuló
géppark pótlására

3 db. PC

600 000 Ft

MS Windows 8.1

3 db.

120 000 Ft

Onine tájékoztatás

Monitor, 54.6 cm (21.5 colos)

1 db.

60 000 Ft

Felhőkövetésre alkalmas nagy
felbontású digitális kamera

A felhőmozgások követésére alkalmas egység amely
konkrétan a viharjelzést segíti

1 db.
(tartozékokkal)

320 000 Ft.

Számítógépes kivetítő

Megbeszélések, eligazítások alkalmából, továbbá az
operatív munka szolgálatára

1 db.

300 000 Ft

OMeSZ

MINDÖSSZESEN:

Megbízható
viharjelzés,
élet
és
vagyonbiztonság fenntartása, javítása.

Tájékoztató
terminál
kiépítés.
A
viharjelzések pontosabb közlése: a
nagyközönség tudni fogja, hogy egyes
jelzések mögött konkrétan milyen
időjárás van (pl. 60 vagy 120 km/h
szélsebességet jelent a 2. fok)
Az
ultrarövidtávú
előrejelzés
biztonságának javítása
Egyértelmű
tájékoztatás,
eligazítás,
szakmai megbeszélések szinvonalának
növelése

1.400 000 Ft

Veszprém, Zala és Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
Belföldi turisták
Szórólap az önkéntesek
munkájáról, a beavatkozási
módozatokról – veszélyes
anyagok, klímaváltozás és az
időjárási veszélyhelyzetek

Miután a 2014-es kiadványokból a belföldi turisták
megismerték a a Balaton környéki veszélyforrásokat és
kockázatokat (veszélyes anyagok megismerése, egy
esetleges veszélyesanyag-baleset bejelentése, a
jelölések alapszintű ismerete, a hatások megismerése,
időjárási veszélyhelyzetek
Ezzel a 2014-es kiadványra alapozva a belföldi turisták
egy más szemszögből is megismerkednek a témával. A
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5000
(A/4 leporelló,
színes)

A kiadvány megerősíti az veszélyes
anyagokkal, időjárási veszélyekkel
kapcsolatos ismereteket, és az
önkéntesek tevékenységének fókuszba
emelésével a helyi megoldási
lehetőségekre és az egyéni
szerepvállalásra hívja fel a figyelmet.
turisták most egy más szemszögből is

2015-ös kiadvány arra fókuszál, hogyan kapcsolódnak
az önkéntes szervezetek az időjárási veszélyhelyzetek
kivédéséhez, felszámolásához és általában véve
Magyarország katasztrófavédelméhez.

Lakosság
Szórólap az önkéntesek
munkájáról, a beavatkozási
módozatokról – veszélyes
anyagok, klímaváltozás és az
időjárási veszélyhelyzetek

Gyerekek / pedagógusok
Információs füzet
pedagógusok számára

Gyerekek / pedagógusok
CD háttéranyagokkal,
pedagógusok számára

Önkéntes tűzoltó- és
mentőszervezetek
összefoglaló CD

Gyerekek / pedagógusok
CD, pedagógusok számára

A helyi lakosság számára a veszélyes anyagokkal, a
klímaváltozás és az időjárási veszélyhelyzetek kapcsán
előforduló mentési és megelőzési munkák bemutatása
mellett kiemelt szempont az önkéntesség ösztönzése,
„promotálása”, az önkéntes munka fontosságának
bemutatása – hiszen a helyi önkéntes szervezetek a
legfontosabb támogatást a lakosságtól kapják.
Fontos, hogy megmutassuk, mivel segíthetik az
önkéntesek munkáját.

5000
(A/4 leporelló,
színes)

A klímaváltozással kapcsolatban a Balaton környéki
iskolák tanulóinak edukációját 2014-ben pedagógusok
számára összeállított információs füzet segítette. Ehhez
kapcsolódik a 2015-ben tervezett információs füzet,
amely egy újabb rendhagyó környezetismereti óra
keretében segít nekik bemutatni az önkéntesek
munkáját, az önkéntesség koncepcióját, annak
fontosságát.

200 db
(A/5, irkatűzött,
színes)

Az önkéntességről szóló információs füzetet támogató
CD háttéranyagokkal, kiegészítő információkkal,
képekkel, adatokkal.

200 db

Az önkéntes tűzoltó- és mentőszervezeteknek – ahhoz,
hogy feladataikat sikeresen elvégezhessék – tisztában
kell lenniük a Balaton környékén adódó
veszélyforrásokkal, a beavatkozási módozatokkal,
valamint a megelőzési feladatokkal. Ennek érdekében
egy olyan CD összeállítása a feladat, amely tartalmaz
egy komplex bemutatót a Balaton környékén adódó
veszélyforrásokról, azok felméréséről, veszélyességi
besorolásáról, megelőzési módozatairól stb. Ezek
mellett a CD tartalmaz információs anyagokat az
időjárási veszélyhelyzetekkel és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos tudnivalókról is.
Tűzriadó gyakorlat az iskolában. A gyakorlat
módszertanának és levezetésének bemutatása.

150 db
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megismerkedjenek a témával. A 2015ös kiadvány arra fókuszál, hogyan
kapcsolódnak az önkéntes szervezetek
az időjárási veszélyhelyzetek
kivédéséhez, felszámolásához és
általában véve
A helyi lakosság jobban megismeri az
önkéntes mozgalmakat, a területi
védekezés módszereit, s ezzel
tudatosabbá válik cselekvésre egy
veszélyhelyzetben. Egyben ösztönözzük
a település önvédelmi képességének
erősítését.

Az önkéntesség kialakításának első
lépcsőfoka a gyerekek ismereteinek,
hozzáállásának alakítása, e tekintetben
az előző évek anyagaira építve lehet
előrelépni.

Az önkéntesség kialakításában a
pedagógust segítő anyagok színesítenék
a mondanivalót.

Az ismeretek rendszerezésével és új
összefüggésbe helyezésével egységes
tudásbázis létrehozása a cél, amely
révén javulhat az önkéntesek
beavatkozásainak hatékonysága. Az CD
tartalma oktatási anyagként is
használható.

200 db.

A tűzvédelmi jogszabályok
követelményeinek gyakorlatba

ültetésével, a feladatok elemeinek
leírásával javul a tanulók ezirányú
ismerete, ami kihat az otthoni és
szabadidős tevékenységre (diszkó) is.
Lakosság / belföldi
Turisták
Veszélyjelző táblák
Elektronikus kiadványok

KAT. IG.

A megváltozott viharjelzés alapján készített
időjárásálló tájékoztató táblák készítése, a hiányok
pótlása céljából.

100
A/3-as méretű UV
álló, PVC
tájékoztató tábla
4 db.

A szórólapok és a szakmai anyagok számítógépes,
internetes felületre való adaptációja.

MINDÖSSZESEN:

A fürdőhelyeken elhelyezett tájékoztató
táblák fontos szerepet töltenek be a
viharjelzés értelmezésében.
Az internet lehetőségeinek
kihasználásával szélesíthető a
tájékoztatásba bevontak köre.

2.000.000.- Ft.

Megyei Tűzoltó Szövetségek, Egyesületek
C típ. Tűzoltó tömlő
Sugárcső (egységes)
ABC tűzosztályú, min. 6 OE
tűzoltó készülék
Gumicsizma

A megyei önkéntes tűzoltó szervezeteke, egyesületek
tűzoltási eszközei jelentős fejlesztésre szorulnak. Ezek
között a Balaton kiöntése során számos esetben a
tűzoltó csizma helyett gumicsizma használata a
szükséges, amely általában nincs rendszeresítve.

MTSZ

MINDÖSSZESEN:

15 db
12 db.
12 db.
30 pár

600.000.-Ft

A nyári szezonban megszaporodó kisebb
avar- és jármű tüzekhez riaszthatóvá
válnak az önkéntesek is. A Balaton parti
magas vízállás esetén a beavatkozásra
alkalmas egységek száma bővül, amely
gyorsabb és hatékonyabb beavatkozást
tesz lehetővé.

600.000.- Ft.

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület

Innomed Cardio –Aid 360-B
Bifázisos defibrillátor

AmbuMan „W” modell,
vezeték nélküli BLS baba,

Sürgősségi mentőhajó és mentőtiszti mentőhajó
alapvető eszköze. Ez idáig 1 db ehhez hasonló
eszközzel rendelkeztünk. Az elmúlt időszakban
kölcsönbe kaptuk, így tudtuk megoldani a megfelelő
ellátást. Ez évben nincs lehetőségünk kölcsönbe kapni,
így kénytelenek vagyunk megvásárolni a készülékeket.

2 db

3’200 000,.

A sürgősségi mentőhajón, mentőhajókon valamint a
strandokon szolgálatot teljesítő vízimentők

1 db

553 500.-
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2
mentőegység
felszerelésével
hatékonyabb illetve magasabb szintű
ellátást tudunk biztosítani a bajbajutott
személyeken. A készülék nem csak
defibrillátorként tud működni, hanem
EKG monitorizálásra, a vér oxigén
szintjének mérésére és vérnyomásmérésre
is alkalmas, így a diagnosztikai feladatok
ezzel az eszközzel megoldhatóak.
A beavatkozó személyzet magasabb
szintű
ellátásra
lesz
képes.
A

torzó, CPR szoftverrel

AmbuMan „I” modell, BLS
baba

AMBU SAM,
kompresszió kijelző
mutatóval
+ 1 db cserélhető arcrész
és 25 db fejzsák

újraélesztési gyakorlati vizsgáztatásához illetve
tanításához szükséges az eszköz beszerzése. Ilyen
készülékkel nem rendelkezünk.
Egyre több Balatoni strandon van jelen a VMSZ.
Ennek pozitív hatásait az elmúlt évek statisztikájában
jól érzékelhetően láthatjuk. Az alapképzés során nagy
hangsúlyt fektetünk az újraélesztés megfelelő
oktatására. Az újoncok megfelelő szintű oktatásához
szükséges az újraélesztés gyakorlásához új gyakorló
babák beszerzésére, mivel a jelenlegi eszközök nagy
része tönkre ment az elmúlt 15 év során.
Laikusok számára folytatott prevenciós előadásaink
illetve oktatásaink folytatásának alapvető eszköze a
megfelelő gyakorló eszközök megléte. Ez az eszköz
kimondottan a laikusok oktatásához ajánlott. Ez évben
is több ezer laikushoz kívánunk eljutni a nyár folyamán
a strandi „roadshow” alkalmával.

Gyermek BLS baba

A VMSZ eddigi oktatásainál nem rendelkeztünk
gyermek újraélesztési gyakorló eszközzel. Így annak
oktatása hiányos, fejlesztésre szorul.

VMSZ

MINDÖSSZESEN:

szakszemélyzet mérhetően pontosabb,
hatékonyabb tudással fog rendelkezni.

3 db

885 600.-

3 db

101 700.-

1 db

109 500.-

A strandi vízimentők alapoktatása
megfelelő
hatékonysággal
tud
a
továbbiakban folyni. Megfelelő szintű
képzést tudunk folytatni. Együttműködő
szervezeteknek is segítséget tudunk
nyújtani az újraélesztési oktatásokban
(pl.: vízirendészet, vitorlás egyesületek).
A megkezdet és igen sikeres „ A kezed
életet menthet!” program folytatásához
meglesznek a szükséges gyakorló
eszközök.
Így
az
idegenforgalmi
főszezonban folytatni tudjuk a prevenciós
újraélesztési előadásokat, oktatásokat.
Az eszköz beszerzésével hatékonyan
megtaníthatjuk
a
gyermekek
újraélesztésére a SMH és mentőhajók
személyzetét.

4.850.200.-Ft

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – BVR/ RSOE

Balatoni VHF információs és
tájékoztató rendszer
üzemeltetése

Balatoni AIS és segélyhívó
rendszer üzemeltetése

A Balatoni viharok és más szélsőséges meteorológiai
jelenségek időben történő felismerése és az érintett
területen élők gyors és hatékony tájékoztatása egyre
fontosabb. Újabb- és újabb technológia fejlesztések
mellett a hajózásban elterjedt VHF sávú berendezések
segítik ezt a munkát, amiken keresztül azonnali, friss
biztonsági célú információkkal láthatók el a
vízfelületen mozgó érintettek.
A változékony balatoni időjárási körülmények okozta
vészhelyzetek gyors és hatékony megoldásában és
felszámolásában a bevált VHF kommunikációs
megoldásokon felül egyre elterjedtebb az AIS
rendszerek balatoni használata. A rendszerek
üzemeltetése elősegíti a helyzetek megfelelő
színvonalú kezelését a vészhelyzetben is használható
kommunikációs
és
azonosítási
rendszerek
üzemeltetésével.
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A tájékoztató
rendszer
üzemeltetésének
technikai és
személyzeti
feltételeinek
biztosítása

2.000.000,- Ft

A segélyhívó és
AIS rendszer
üzemeltetésének
technikai
feltételeinek
biztosítása

1.300.000,- Ft

A rendszer segítségével a vízfelületen
tartózkodó és VHF rádióval felszerelt
hajók és személyzetük pontosabb,
naprakész információkat kaphat a várható
meteorológiai és hajózást befolyásoló
események,
rendezvények
vonatkozásában,
javítva
ezzel
a
biztonságot.
A rendszer segítségével a vízfelületen
tartózkodó és VHF rádióval felszerelt
hajók és személyzetük segélyhívásainak
fogadásával és az AIS eszközökkel
felszerelt
egységek
kölcsönös
azonosíthatóságának
biztosításával
vészhelyzetben javul a kommunikációs
képesség, segítve ezzel a helyzet gyors és
biztonságos megoldásának esélyét.

OKF/RSOE

MINDÖSSZESEN:

3.300.000.Országos Mentőszolgálat

A Balaton parton a nyári
szezonban megerősített
mentőellátás személyi jellegű
költségeinek támogatása

OMSZ

A Balaton parti települések jelentős lélekszám
emelkedése miatt, a nyári hónapokban több Balaton
parti mentőállomáson növelni kell a mentőegységek
számát, illetve szolgálati idejét (Balatonlelle, Siófok,
Fonyód, Balatonakarattya), valamint kihelyezett
mentőegységeket
kell
üzemeltetni
(Révfülöp,
Balatonvilágos – ez utóbbi helyszínen mentőmotor).

Július- augusztus
hónapban,
tervezetten
hozzávetőleg 6000
többlet-munkaóra

MINDÖSSZESEN:

2.150.000.- Ft

Rövidebb helyszínre érkezési idő, több
mentőegység szolgálatba állítása, a
jelentős lakosságszám növekedés miatt az
esélyegyenlőség biztosítása.

2.150.000.-Ft
MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet

ODEON X terepi, hordozható
multifunkciós mérőműszer és
szondák

A beszerzendő hordozható műszer a kívánt helyszínen
(strandok, kikötők, nyílt vízi célterületek) és
tetszőleges mélységben azonnali adatokat szolgáltat a
tóvíz alapvető fizikokémiai paramétereiről, amelyek
algavizsgálatokkal kiegészítve jó becslést adnak a
Balaton pillanatnyi nem patogén jellegű
szennyezettségi fokáról.

MTA ÖK BLI

MINDÖSSZESEN:

1db.

1.486.936 Ft.

A hordozható műszerrel lehetővé válik a
víztest
fizikokémiai
paramétereinek
azonnali meghatározása bárhol és
bármikor, igény szerint. A gyorsan
ellenőrizhető adott tórészeken észlelt
rendellenes jelenségek természete havária
esetén, és civil bejelentés alapján is.

1.487.000.-Ft
Magyar Vöröskereszt

Ifjúsági elsősegélynyújtó
program ismételt
megszervezése

Több éve működő igen eredményes program,
amelynek révén közel 300 fiatal váltott időszakokban,
több mint 20 strandon, illetve jelentős idegenforgalmi
látogatottsággal rendelkező helyszínen tart szolgálatot,
látja el a sérülteket, illetve szervezi a helyben történő
ellátást. Szakszerűen értesíti a mentőszolgálatot, illetve
tehermentesíti is őket.

MVK

MINDÖSSZESEN:

Személyi ellátás
költsége, szállás,
étkezés, utazás,
egészségügyi
eszközök, valamint
kommunikációs
infrastruktúra
biztosítása

1.600.000.-

1.600.000.-Ft
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Jelentős és látványos ellátás növekedés,
tehermentesíti a mentőszolgálatokat,
neveli az ifjúságot, példát nyújt.
Hozzájárul
a
strandok
pozitív
megítéléséhez, ezzel növeli a vendég
létszámot.

Többcélú régiós fejlesztések, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft

A vízfelületi parti megfigyelő
állomások kísérleti
üzemeltetése

A 2014-ben a többcélú fejlesztések közé tartozó
videotechnikai technológia fejlesztése keretében
telepített integrált, távvezérelhető képalkotó eszközök
üzemeltetése, melyek nemcsak a vészhelyzeti
beavatkozásokat képes segíteni, hanem a vízi
rendezvények figyelemmel kísérését oldja meg, illetve
azok média megjelenését is kiegészíti.

BIKN

MINDÖSSZESEN:

1.700.000.-Ft

TÁMOGATÁS

KERET FELHASZNÁLÁS:

30.000.000.-Ft
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3 db
nagyfelbontású, IP
alapú CCD egység
üzemeltetési
feladatai

1.700.000,- Ft

A többcélú régiós fejlesztésekben partner
szervezetek számára a rendészeti-,
valamint
vízbiztonsági
feladatok
ellátásához a meglévő infrastruktúrális
elemek
felhasználásával
költséghatékonyan lehet az új technológiai
elemeket integrálni. A felhasználói
célközönség
a
vízirendészet,
a
katasztrófavédelem, a limnológia, a
meteorológiai és a vízimentés.

