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Non-profit, közhasznú szervezet, alapítás: 1982

Több, mint 1100 természetes és 60 jogi tag

80 állandó alkalmazott

2001 óta 34 EU projekt, főként a hajózás és katasztrófavédelem 
terén

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a  
Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetője

Az Egyesületről röviden



A hajózás konzervatív és újító egyben

Forrás: Aqua Magazin



Kommunikáció és észlelés a hajózásban

- Kódolt zászlók

- Fényjelzések (tűz, tükör, lámpa)

- Távíró

- Rövidhullámú és URH rádió

- Radar

- Műholdas kommunikációs 
eszközök

- AIS eszközök



Hazai fejlesztések – VHF hálózat

Szabvány VHF rádiók a hajózási 
csatornákra programozva

SLDR vezérlő és hangrögzítő

IP kommunikáció a bázisállomások és 
a központ között

Konzolról és távoli hozzáféréssel is 
konfigurálható 



Hazai fejlesztések – Mikrohullámú hálózat

Gerinc, elosztó és felhordó hálózat, 
mely NEC Pasolink IP-alapú 
berendezésekre épül

A gerinchálózat összesen 100MBit/s 
(duplikált, 2 frekvencia, külön 
polarizáció)

Elosztó hálózat 50MBit/s (önálló 
frekvencia és polarizáció)

Felhordó hálózat 20MBit/s (önálló 
frekvencia és polarizáció)



Hazai fejlesztések – AIS és DGNSS

Kongsberg BS610 bázisállomások 
duplikáltan:
- AIS üzenetek küldése fogadása
- AtoN üzenetek küldése
- DGNSS üzenetek küldése

Kongsberg DRS500 DGNSS állomás 
és IMS500 integritásellenőrző 
állomás:
- Akár 1m-en belüli korrekció
- 1 központi és 1 távoli ellenőrző 

állomás





Hazai fejlesztések – szenzorok
- 7 parti radar

- 15 Meteorológiai állomás 
(szélirány és erősség, 
látástávolság, csapadék, 
hőmérséklet

- 14 parti kamera (éjjellátó is)





A rendszer lelke – a VTS állomás 



VTS funkcionalitások

Hajókövetés 

Valósidejű hajókövetés az AIS rendszer segítségével.
A radar és AIS képek integrálása és egységes megjelenítése (sensor 
fusion)
Követés kamerakép alapján

Ellenőrzés és riasztás

Az elektronikus térkép, az AIS és radarjelek alapján beállítható 
riasztási funkciók: 
- Területre be- és kilépés
- Irányváltoztatás
- Hirtelen lassulás vagy megállás
- Veszélyes megközelítés



VTS funkciók

Hajósoknak szóló közlemények (NtS)

Hajósoknak szóló közlemények nyelvfüggetlen összeállítása és
küldése. Ez lehet a bejövő jelzések/adatok alapján automatikus
vagy a hatóság által kiadott is.

AIS üzenetek

Standard AIS üzenetek broadcast és nevesített kiküldési lehetősége
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