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KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

Előterjesztés
a Közbiztonsági Testület 2021. évi munkatervéről
A BFT Közbiztonsági Testület tervezett tevékenysége a 2021. évi idegenforgalmi szezonra
történő felkészülés tárgyában, a veszélyhelyzet által szükséges módosításokkal együtt
A Testület az éves operatív programját a tárgyévi tavaszi ülésén határozza meg a kihirdetett
veszélyhelyzet okán szükséges teendők figyelembevételével. A tervezett munkaprogram
tematikát befolyásolja a régió közbiztonsági szervezeteinek leterheltsége, az előre tervezett
nemzetközi- és nagyobb hazai rendezvények ismert feltételei, a jogszabályok kodifikációs
munkája, továbbá a rutinszerű koordinációs tevékenységek szükségessége mindezt kiegészítjük
a BFT-nek és a kormánynak a régiót érintő döntései által szükséges és/vagy célszerű szervezeti
és jogi környezeti változások miatt az eddigi tevékenységünk áttekintésével, aktualizálásával.
A veszélyhelyzet miatt azonban a Kormány rendelkezései, valamint a folyamatosan változó
pandémia helyzet okán a tevékenységünket több szakterület tekintetében is kiegészítettük,
módosítottuk. A helyzet alakulásának figyelembe vételével időszakonként aktualizáljuk.
Az ismétlődő és így a 2021. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészülést is támogató
feladatok:
- A rendezvényekhez kapcsolódó biztonsági tervek jogszabályi segédletének
aktualizálása, segítségnyújtás a szervező cégek és önkormányzatok részére, hogy
szakszerű és tervezett módon gondoskodjanak a rendezvények biztonságáról;
- Az EDR (a készenléti szervezetek rádiókommunikációs rendszere) együttműködéshez
szükséges kommunikációs paraméterek meghatározása; (Mely csatornákon, milyen
szervezetek és milyen időbeosztás szerint tartanak kapcsolatot, ügyeletet stb.)
- A vízbiztonsághoz kapcsolódó együttműködő szervezetek kapacitás felmérése (Minél
nagyobb számban vállaljanak e szervezetek közösségi célú szolgálatot, álljanak
rendelkezésre a rendezvények, versenyek biztosítása érdekében, továbbá a
veszélyhelyzet kezelése során szükséges és célszerű szárazföldi feladatok ellátásához
is);
- A köz- és vízbiztonság fejlesztésére, a fejlesztés keretében létrehozott eszközök,
szolgáltatások üzemeltetéséhez a BFT döntésével megítélt támogatások szervezetek és
projektek közti arányának meghatározása;
- A BFT finanszírozásában megkezdett Balatrönk-2 digitális, közösségi célú
rádiórendszer kapacitásának elosztásában való részvétel a támogatott regionális és
helyi rendezvények színvonalának javítása érdekében;
- A meteorológiai tájékoztatást kérő szervezetek/rendezvények számára az igények
felmérése, a jelszavas hozzáférés megszervezése (Évek óta a BFT támogatás fejében
a meteorológiai szolgálat siófoki obszervatóriuma rövid távú előrejelzést és riasztást
ad a BFT KT által erre kijelölt szervezeteknek és rendezvények szervezői részére);
- Jogszabályi kodifikációs munkában való részvétel, proaktív jogi környezet elemzés a
köz- és vízbiztonság témakörében, a közlekedésbiztonság fokozása érdekében;
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A BFT forrásból megvalósuló fejlesztések segítése, figyelemmel kísérése és
értékelése;
A BFT támogatott rendezvényekhez a kötelező biztonsági tervek véleményezés,
szükség szerint azok helyszíni ellenőrzése;
A Közbiztonsági Díj meghirdetéséhez szükséges egyeztetések elvégzése.

Kiemelt aktuális feladatok:
A BFT számára a régió következő EU-s tervezési időszakát érintő középtávú tervezési
folyamatban történő részvéte, a köz- és vízbiztonságot érintő javaslatok kidolgozása,
valamint a tervezési dokumentumok azonos célú felülvizsgálatában való részvétel;
- A 2020. évben felmerült problémák, hiányosságok okán, valamint a köz- és
vízbiztonság szempontjából releváns ügyekben a jogszabályok felülvizsgálatában,
illetve az egységes jogszabályértelemzésben és alkalmazásban történő közreműködés.
(pl: vízi biciklik használata, a mentőőri tevékenység szabályozása, a zaj- és rezgés
problémák, a nagysebességű vízi járművek közlekedése, vízterület használati
kérdések, az AIS bevezetésének előkészítése stb.);
- Tekintettel arra, hogy a legtöbb tervezett hazai- és nemeztközi nagyrendezvény a
veszélyhelyzet miatt a tervezés időszakában függőben maradt, vagy a tervezettnél
későbbi időpontban kívánják megrendezni, ezért a szükséges egyeztetésekben való
szakmai képviselet és organizáció biztosítása;
- A Balaton „konfliktus mátrix” aktualizálásában való részvétel az elmúlt időszakban
megjelent új jelenségek kapcsán. (Rendezvények számának és terjedelmének
növekedése, a NARKE és a Hyperjet megjelenése, a parti-távolsági horgászat, a
vízminőség, a vízi rendezvények jellegének és területi igényeinek változása, az egyéb
innovatív strandi- és vízi sporteszközök stb. okán);
- A fokozott köz- vagy vízbiztonsági kockázattal járó regionális- és helyi rendezvények
számbavétele, az egyesített rendezvénylista rendezvényeihez a koordinált
közbiztonsági kapacitásbiztosítás és értékelés támogatása;
- Az üdülési, illetve a horgászati szezon kitolódását követve érdemes annak áttekintése,
hogy milyen igény lenne a balatoni speciális időjárási előrejelzések kiadásának
november közepéig való meghosszabbítására. Magának a viharjelzésnek
meghosszabbítása az időjárási sajátosságok (őszi ködök) miatt sem célravezető, de
napi rendszerességgel megjelenő figyelmeztető előrejelzés fontos lehet.
- A nemzetközi-, valamint a Kékszalag vitorlás rendezvénysorozat biztonsági tervének
előkészítése, a helyszíni végrehajtásban történő együttműködés;
- A közbiztonság-fejlesztési projekttervek megvalósulása céljából szervezések,
tárgyalások a NTÜ és az Operatív Programok illetékeseivel a kormányhatározatban
megjelölt hazai- és EU-s források elnyerése érdekében;
- Az RSS (Rescue-Safety-Security System) alapú együttműködést vállaló, integrált
önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesületek létszámának növelése, számukra szakmai
segítségnyújtás a szervezési-, felkészítési- és pályázati feladatokhoz. (Az RSS
rendszer, ahol a kisebb településeken egy egyesület keretében látnak el tűzoltási és
polgárőr feladatokat, sok esetben más hasonló - elsősegély-nyújtás-, vízimentés-,
mező- és halőri tevékenység, műszaki mentés - integrálásával. E szervezetek
jobbhatékonyságúak, operatívabbak és könnyebben nyernek el támogatásokat, mintha
tevékenységkörökként önálló egyesületek lennének.)
- A BFT-KT idei kiemelt fejlesztési programjainak (döntés a tervezési időszakban még
nem történt meg) megvalósításában való szakmai közreműködés. A BFT
határozatában foglalt ellenőrzési folyamat lebonyolítása a BFT által támogatott
projektek végrehajtása során.
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Rendszeres testületi személyes, vagy online távkonferencia a veszélyhelyzet okán
szükséges kölcsönös információ biztosítása, valamint a szervezetközi koordináció,
segítségnyújtás feltételeinek segítése céljából.

Siófok, 2021. január 15.
Jamrik Péter sk.
közbiztonsági tanácsos
a BFT-KT elnök

…/2021. (02.19.) számú BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Közbiztonsági Testület 2021. évi munkatervéről szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Jamrik Péter közbiztonsági tanácsos
Határidő: értelem szerint
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