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Tisztelt Filep Miklós Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy együttműködési ajánlatot kínáljak fel Önnek a BALATON területére 2019. évre is a strandi
vízimentési teendők professzionális ellátására!
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1999. őszén alakult és immáron
19 éve hatékonyan segít a vízibalesetek megelőzésében és felszámolásában. Az elmúlt évek alatt folyamatos
munkával és fejlődéssel Magyarország legnagyobb és legszervezettebb vízimentő egyesületévé váltunk.
2018-ban 443 képzett vízimentőnk teljesített szolgálatot a Balatonnál, ahol 32 településen, 56 strandon és 7
medencénél, összesen 63 helyszínen voltunk jelen. Egyesületünk 8 mentőhajót, egy mentőtiszti gépkocsit,
valamint egy mentésirányítási központot üzemeltet a Balatonon.
Amit kínálunk Önnek:
A strandi mentés teljes körű, mindenre kiterjedő, professzionális megszervezése az Ön strandján.
Szerződéskötés esetén, a szerződésben rögzített (az „Amit kérünk Öntől” pontban részletezett) vállalási díj
ellenében Egyesületünk az összes alábbi szolgáltatást együttesen biztosítja Önnek, továbbra is külön díjak
felszámítása nélkül:
•
•
•
•

•
•

A szerződésben megállapított időtartamra és létszámban, a strand nyitvatartási ideje alatt képzett
vízimentő szolgálatba állítása az Ön strandján
Folyamatos minőségbiztosítási rendszert üzemeltetünk
Vízimentőink tudása naprakész, számukra minden évben kötelező a szintfelmérő (kártyamegújító)
vizsga elvégzése, az elméleti vizsga (tesztlap), és a gyakorlati ismeretek (vízből mentés, újraélesztés)
újbóli bemutatása.
Strandi mentőink számára rádión vagy telefonon minden esetben elérhető a VMSZ által üzemeltetett
Mentésirányítási Központ (Központ), mely egy esetleges veszélyhelyzet esetén a strandi mentők
számára segítséget nyújt, mentés vagy eltűnt személy keresésében megkerülhetetlen szerepet tölt
be
Vízimentőink mindannyian legális munkavállalóként dolgoznak az Ön strandján, Egyesületünk
egységes munkaruháját viselik, döntő többségük nyelveket beszélő, egyetemista fiatal
Egy esetleges vészhelyzet (strandi baleset, eltűnt személy keresése stb.) esetén Egyesületünk, a
strandi vízimentő bejelentése alapján, szükség szerint az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, szintén
további díjak felszámítása nélkül:
o Mentésirányítási Központ: A mentés/keresés megszervezése és lebonyolítása,
kapcsolattartás az együttműködő szervekkel,
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o

•

Mentőhajók: Szükség esetén mentőhajók helyszínre riasztása (a Mentésirányítási Központ
által szükségesnek ítélt számban), a mentőhajókon szakképzett személyzettel és
defibrillátorral,
o RUPERT sürgősségi mentőhajó / Ábrahám Lomac „kis sürgősségi” mentőhajó: szükség szerint
a Balaton sürgősségi mentőhajójának helyszínre riasztása, rajta oxyológiai személyzettel és a
megfelelő orvosi eszközökkel,
o Mentőtiszti gépkocsi szükség szerinti helyszínre riasztása, rajta egészségügyi
szakszemélyzettel és orvosi eszközökkel,
o Búvárszolgálat: eltűnt személy keresése esetén, búvárszolgálatunk (búvárszolgálat, hajósszonaras keresés stb.) is az Ön rendelkezésére áll, szintén további díjak felszámítása nélkül,
o Komplex, mindenre kiterjedő vízimentő szolgáltatás.
A honlapunkon (www.vizimentok.hu) található „A VMSZ által biztosított strandok” listájában
elhelyezzük az Ön strandjának adatait (név, cím, nyitvatartási idő).

Amit kérünk Öntől:
A fent említett komplex szolgáltatások együttesét az alábbi javadalmazás mellett tudja Egyesületünk
elvállalni:
•

Vízimentő szolgáltatás: A szerződésben megállapodott időtartamra, mely számla ellenében kerül
kifizetésre, a szerződésben részletezett módon. 2019. január 1-től érvényes műszak áraink:
10 órás műszak: 19 100 Ft + áfa/nap/fő,
11 órás műszak: 20 300 Ft + áfa/nap/fő,
12 órás műszak: 21 500 Ft + áfa/nap/fő,
13 órás műszak: 22 700 Ft + áfa/nap/fő.

•

„Balatrönk” rádió bérleti díj: A szerződésben megállapodott időtartamra, 800 Ft + áfa/nap/bérelt
rádió (csak Balaton-parti strandok részére szükséges, 1 rádió/strand), mely számla ellenében kerül
kifizetésre, a szerződésben részletezett módon. A bérelt „Balatrönk” rádió elengedhetetlen a
vízimentés magas színvonalú ellátásához, és a kapcsolat-tartáshoz a strandi mentő és VMSZ és ÖTE
más egységei (hajós szolgálat, Mentésirányítási Központ, stb.) között.

•

Vízimentő albérlet hozzájárulás: A szerződésben megállapodott időtartamra, 1.750,- Ft + áfa/nap/fő,
mely számla ellenében kerül kifizetésre, a szerződésben részletezett módon. Amennyiben a strand a VMSZ és ÖTE által elfogadható, a kulturált lakhatás feltételeinek megfelelő - munkásszállást tud
biztosítani az ott szolgálatot teljesítő vízimentő(k) számára, ez az összeg természetesen nem kerül
felszámításra.

A vállalási összegeket végigolvasva biztosan feltűnt Önnek, hogy áraink (2019. január 1-től!) változnak. Az
emelkedés egyik fő oka a Magyarországon jellemzően megfigyelhető és érzékelhető munkaerőhiány. Ahhoz,
hogy a szezonban megfelelő számú képzett szakemberrel dolgozhassunk, szükséges a vízimentők
munkabérének emelése, hogy motiváltak maradjanak a vízimentő munka iránt és továbbra is a VMSZ
kötelékében lássanak el szolgálatot. A megfelelő létszám és a már jól kialakított rendszer gördülékeny
működése érdekében komoly háttérmunka (tagtoborzás, képzések, továbbképzések szervezése,
lebonyolítása, diákszövetkezetekkel való együttműködés stb.) szükséges, amely szintén jelentős költséggel
jár.
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Célunk az, hogy továbbra is maximálisan tudjuk elvégezni a ránk bízott feladatokat, pont ezért vált
elengedhetetlenné vállalási áraink emelése. Alaposan tanulmányoztuk a munkaerőpiacot, egyértelmű
probléma a munkaerő elvándorlás. Megvizsgáltuk, hogy miként tudjuk továbbra is garantálni a megfelelő
képesítéssel és munkamorállal rendelkező dolgozókat. Nincs más lehetőségünk, mint a toborzás, képzés
folytatása és ezeknek a költségeknek a részbeni áthárítása. Továbbra is számíthatnak ránk! Mindent mi
intézünk, Önöknek csak időben meg kell rendelni a megfelelő létszámú vízimentőt és mi biztosan ott leszünk.
Az eredmény közös siker, a vendégek minden esetben értékelik a biztonságot.
Szervezetünk az idei évben ugyancsak együttműködési szerződéssel rendelkezik többek között a Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az
Országos Mentőszolgálattal. Továbbra is határozott célunk, hogy magas színvonalú, az Európai Unió
normáinak megfelelő, kulturált vízimentő-szolgáltatást nyújtsunk, mellyel Ön és fürdővendégei is
maximálisan elégedettek - olyan szolgáltatást, melytől az Ön strandja biztonságosabbá válik. Ugyanezen okok
miatt dolgozunk együtt már évek óta a Balaton Fejlesztési Tanáccsal, a „Legyen a Balaton, Európa
legbiztonságosabb Tava” – programban, mert hisszük, hogy a magas szintű strandi vízimentő szolgálat nem
csak nagyobb biztonságot, hanem turisztikailag nagyobb vonzerőt is jelent, a hozzánk látogató hazai és
külföldi fürdővendégek számára.
Egyesületünk szintén az Ön segítségére tud lenni, külön megállapodás szerint:
•
•
•
•

strandi rendezvények biztosítása esetén,
mentőkajak, mentőkatamarán bérlésénél,
strandi bóják kihelyezésénél, valamint
a strand nyitást megelőző kötelezően medervizsgálat elvégzésénél (szonár készülékkel,
hajóval, búvártechnikával, jegyzőkönyvvel dokumentálva).

Egyesületünk büszke arra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban szintén magas színvonalú,
professzionális szolgáltatást nyújtott szerződött partnerei számára. Korrekt munkavégzésről, példás
együttműködésről írnak szezon végi értékelőjükben, ezeket a referenciákat Ön is megtekintheti.
Több tízezer ledolgozott strandi nappal a hátunk mögött, partnereink visszajelzésének tudatában biztosak
vagyunk benne, hogy szolgáltatásunk minősége Önt is meggyőzi.
A beérkezett megrendelések teljesítését abban az esetben tudjuk garantálni, amennyiben 2019. február 20áig megérkeznek a strand@vizimentok.hu e-mail címre.
Köszönöm, hogy elolvasta tájékoztató anyagunkat. Amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése merülne
fel, kérem, keressen meg! Őszintén remélem, hogy a következő nyáron is partnereink között tudhatjuk!
További sikeres, hosszú távú együttműködésünkben bízva, válaszát előre is köszönöm.
Balatonfüred, 2018. október 15.
Tisztelettel:
Bagyó Sándor
elnök
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