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Bevezető
Egyesületünk alapításának 35., valamint megyei tagszervezeteink 15. jubileumi évfordulóját
ez évben ünnepeljük. E kettős évforduló szellemében kívánjuk Munka-és
rendezvénytervünket összeállítani, hagyományőrző programjainkat, valamint stratégiai
partnereinkkel közös szakmai feladatainkat megvalósítani.
Az Alapszabályunkban rögzített elvek érvényre juttatása mellett elköteleztük magunkat, hogy
a Belügyminisztérium (BM) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) irányítása alá
tartozó állami szervek szakmai tevékenységét korszerű infokommunikációs eszközparkunk és
humánerőforrásaink rendelkezésre állásával támogatjuk. Kiemelt stratégiai partnereink a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK), azok központi, területi és helyi szervei, valamint a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség (MPVSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), azok egyes megyei
szövetségei.
Partnereink szakmai iránymutatása és igényei alapján, a veszélyhelyzeti lakosságtájékoztatási,
kommunikációs, továbbá a közlekedésbiztonsági prevenciós tevékenység területén működünk
együtt, melyeknek a hatályban lévő megállapodásokban foglalt vállalások megvalósítása ad
keretet.
Mindezek mellett a digitális ismeretátadásra, az oktatás feltételeinek professzionális
fejlesztésére, az állampolgárok biztonságérzetét fokozó szolgáltatásaink korszerűsítésére,
projektjeink sikeres megvalósítására helyezve a hangsúlyt, támogatjuk a hazai és külföldi
partnerek szakmai tevékenységét.
A Munkaterv elkészítésének célja az Egyesület 2017. évre előre tervezhető alapfeladatainak
szervezeti struktúra szerinti csoportokra bontása. A stratégiai partnerségből adódó
katasztrófavédelmi lakosságtájékoztató és lakosságfelkészítő tevékenységen túl, a vízi
biztonság fokozása és a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében tervezett
feladatok, rendezvények ütemezése.
1.

Szervezeti, tagszervezeti feladatok
Létszámfejlesztés, szakmai csoportok erősítése
a) Célkitűzésünk, hogy az országos taglétszámot a természetes fluktuáció ellenére ezer fő
felett tartsuk, valamint a jogi tagjaink számát növeljük. Szorgalmazzuk, keressük az
együttműködés és a kölcsönös támogatás lehetőségeit az önkéntes mentőszervezetek,
speciális mentőcsoportok és polgárőr szervezetek tekintetében. Ennek
megvalósításában elsősorban a megyei titkárok szakmai alapon történő toborzó, illetve
a megyei tagszervezeteken belüli fiatal szakemberek ajánló tevékenységére is
számítunk.
b) A rendes és a jogi tagjaink számának növelése során elsődleges szempont a
szakképzettség, és a tevékenységi kör, amely illeszkedik az Egyesület profiljához.
c) A megyei tagszervezetek szempontjából a régió sajátosságaira, valamint a szakmai
elvárásokra is figyelemmel a rendes és a jogi tagok beléptetése során első sorban az
MPVSZ és az MTSZ megyei szervezeteire, Rádióamatőr Egyesületekre, Önkéntes
Mentőcsoportokra, Tűzoltó Egyesületekre, Polgárőr Szervezetekre, illetve azok aktív
tagjaira kell fókuszálni.

1.1.
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d) A váratlanul bekövetkező veszélyhelyzetek elhárítására, kezelésére alkalmas,
hatékonyan és azonnal bevethető, tagszervezeteken belül működő szakmai csoportok
erősítésére kell törekedni.
e) A mentési és helyreállítási tevékenység során továbbra is számítunk az önkéntes
segítőkre, speciális képzettséggel rendelkező tagokra, jogi tagjainkra; szállítmányozó
cégek, nehézgépkezelők, a társszervek tagjai, akik veszélyhelyzetek helyszínén a
munkálatokat irányító hatóság alárendeltségében végzik a részükre meghatározott
feladatokat.
f) Az Országos Egyesület több, mint ezer fős létszámának nyilvántartása, kezelése
érdekében fontos az internetes tagnyilvántartó felület félévenkénti áttekintése
aktualizálása. A tagnyilvántartó felülethez minden megyei titkár részére - a saját
tagságának folyamatos aktualizálása céljából - hozzáférést biztosítunk.
g) Továbbra is támogatni kívánjuk a megyei igazgatóságok és tagszervezeteink
hagyományteremtő és hagyományőrző, kulturális, valamint szakmai programjait.
Megyei tagszervezetek hagyományteremtő és hagyományőrző programjai
a) Az elmúlt évben befejeződtek az évtizedes hagyományokat ápolva, évről-évre
megrendezett három megyét érintő szakmai találkozók.
b) A Zala megyei tagszervezet kezdeményezésére a határon átnyúló szakmai kapcsolatok
kialakítása, fejlesztése érdekében, a Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei
tagszervezet bevonásával Szlovénia, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagszervezet
kezdeményezésére, a Hajdú-Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
tagszervezetek bevonásával pedig Lengyelország látogatásával indítjuk a
programsorozatot. A programok lehetőséget biztosítanak a tagszervezetek közötti
hatékonyabb együttműködés és a szakmai tapasztalatcsere elősegítésére.
c) Az elmúlt évben új lendületet kapott a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
az RSOE megyei tagszervezetének hagyományos rendezvénye a Szent Flórián Rába
Emléktúra. A XIV. alkalommal megrendezésre kerülő túra programjait ez évben is
támogatjuk és képviseltetjük magunkat a hagyományőrző rendezvényen.
d) A hagyományos családi rendezvényeink közé tartoznak az idén III. alkalommal
megrendezésre kerülő Nógrád megyei Karancs Gyalog, valamint a Fejér megyei
Puskás Tivadar IV. Velencei-tó kerülő kerékpáros emléktúra, melyek szervezésében és
lebonyolításában ez évben is közreműködünk.
e) A Somogy és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sportnapjához
kapcsolódva és azokat támogatva ugyancsak egy-egy napos csapatépítő tréning
szervezésében és támogatásában veszünk részt.

1.2.

1.3.
Az RSOE alapításának 35. jubileumi évfordulója
a) Az évforduló méltó megünneplését a május 27-i RSOE Partnertalálkozó keretében
tervezzük, melynek lebonyolításához külön forgatókönyv készül.
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2.

Szakmai feladatok
Megyei titkárok szakmai értekezlete
a) A BM OKF és megyei igazgatóságai, valamint a stratégiai partnereink közötti
hatékony szakmai együttműködés és a 2017. évi közös feladatok, rendezvények
sikeres megvalósítása érdekében ez évben is február hónapban tervezzük a megyei
titkárok évértékelő és feladat-meghatározó szakmai értekezletét.
b) A szakmai konzultáción az Egyesület és a megyei tagszervezetei megalakulásának
jubileumi évfordulója alkalmából e Munkaterv fontosabb, a titkárokat is érintő
feladatok ismertetésére kerül sor. Mindezek mellett a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok részéről beérkezett szakmai programokat az MTSZ és az MPVSZ
vezetőségével egyeztetve kívánjuk ütemezni.

2.1.

2.2. A BM OKF szervei és megyei igazgatóságainak támogatása
a) A partnereink rendezvényeinek technikai és infokommunikációs támogatásán túl, az
adott lehetőségekhez és igényekhez alkalmazkodva, közös fejlesztéseinket, elért
eredményeinket kommunikálva olyan, az Egyesületünket is bemutató interaktív
kiállítások szervezését tervezzük, amely bemutatja az elmúlt 35 év szervezeti és
szakmai tevékenységét.
b) Az elmúlt években a BM OKF központi és területi szerveivel a szakmai együttműködés
egyre inkább kiszélesedett. A szorosabb, tartalmasabb együttműködés érdekében
továbbra is fent tartjuk a kölcsönös és folyamatos információcserét, hogy egy-egy
megyei katasztrófavédelmi gyakorlat, konferencia, illetve egyéb, a lakosság
tájékoztatásával, felkészítésével kapcsolatos rendezvény szervezésére, lebonyolítására igény esetén - kellő időben fel tudjunk készülni.
c) A Megyei Igazgatóságok, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK), az MTSZ és
az MPVSZ szakmai tevékenységének támogatását az RSOE Alapszabályának 1.4.3.
pontjában szereplő közhasznú feladatai között szerepelteti.
d) A központi és területi szervek előre tervezhető rendezvényein kívül fel kell készülni a
váratlan rendkívüli eseményekre, természeti és ipari katasztrófák, kiemelt tűzesetek
esetén az elhárításban résztvevők infokommunikációs támogatására.
2.3.

Lakosságtájékoztató programok
a) A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szakmai tevékenységéhez is kapcsolódó
tagszervezeteink éves beszámolóin, az értékelések során – az elmúlt évi
eredményeinkre és tapasztalatainkra alapozva – kiemelt igényként merült fel az
állampolgárok biztonságérzetének fokozása érdekében működő állami szervek
lakosságtájékoztató, prevenciós programjainak minél szélesebb társadalmi körben való
népszerűsítése.
b) A nyári fesztiválok, rendezvények, táboroztatások időpontjához igazodva megfelelő
szintű szakmai kör bevonásával ki kell dolgozni egy komplex, egymáshoz szorosan
illeszkedő ismeretátadó tematikát, amely átöleli a katasztrófavédelmi, ezen belül a
tűzmegelőzési, illetve polgári védelmi, a közúti közlekedési és a vízibiztonsághoz
kapcsolódó ismereteket.
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c) A digitális oktatáshoz, tájékoztatáshoz és ismeretfelméréshez szükséges
infokommunikációs technikai háttértámogatást és humánerőforrást igény szerint az
Egyesület biztosítja.
d) Mindezek tükrében a megelőzési programok összehangolása érdekében szükséges a
szóban forgó állami szervek és megyei szerveinek vezetőivel történő szorosabb és
tartalmasabb együttműködés kialakítása.
3.

Kommunikációs Csoport feladatai
a) Az Egyesület alapításának jubileumi évfordulója alkalmából weboldalunk és a
rendezvényeken való megjelenésünk évfordulós arculatának kialakítása.
b) A rendezvényekhez, programokhoz szükséges nyomdai és elektronikus dekorációs
elemek előkészítése, legyártatása.
c) Az RSOE Stúdió audiovizuális eszközeinek és a közvetítő rendszerei készségszintű
használatának begyakorlása.
d) A drón pilóta alapképzéssel rendelkező munkatársak rendeletben szabályozott hatósági
vizsgára való felkészítése és a vizsga sikeres abszolválása.
e) Az RSOE eszközparkjához tartozó különféle drón típusok készségszintű kezelése,
repülési tapasztalatok megszerzése.
f) A Live-U rendszer üzemeltetési költségének optimalizálása.

3.1. Egyesületi promóciós film
a) Az egyesületet bemutató intro vágása, szerkesztése, aktualizálása.
3.2.
a)
b)
c)

Elektronikus kiadványok
Egyesületi (Magyar - Angol) weboldal folyamatos tartalmi feltöltése.
KAPCSOLAT – belső hírlevél időszaki összeállítása, közreadása.
Az Egyesületet és tevékenységi körét bemutató szóróanyag/ok aktualizálása.

3.3. BM OKF és szervezetei részére közérdekű feladat-átvállalás alapján tervezett
feladatok
a) A korábbi évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően a BM OKF eseti megbízásai
alapján elkészített képi és hanganyagok rendszerezése, archiválása és kódolása, igény
esetén vágott szakmai filmek készítése.
b) Valamennyi, a BM OKF Sajtó és Kommunikációs Főosztálytól beérkezett kérések
végrehajtása (filmes és fotós felvételek, grafika, szakmai oktató anyagok, videoklipek
készítése, folyamatos készenlét, technikai segítségnyújtás adása).
c) Elektronikus kép és hangrögzítés, rögzített anyagok szerkesztése, archiválása.
d) Az Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület (OKSE) rendezvényeinek igény
szerinti infokommunikációs háttértámogatása, elektronikus kép és hangrögzítés, élő
közvetítés, rögzített anyagok szerkesztése archiválása.
e) Közreműködünk az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB) tájékoztatási feladatai
végzése során a bizottság által meghatározott irányelvek és szakmai anyagok
elektronikus feldolgozásában, illetve azok korszerű eszközökkel történő
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megjelenítésében (általános és idényjellegű tájékoztatók, elektronikus bemutató
anyagok készítésében, terjesztésében, szakmai oktató anyagok, dokumentumfilmek, Elearning rendszerű tesztek, felmérések és tanulmányok készítésében) és ezek
tömegrendezvényeken történő bemutatásában.
Megyei tagszervezeteinken keresztül érkezett szakmai felkérések
a) Az elmúlt év tapasztalataira tekintettel ez évben is elkötelezett partnerként kívánjuk
támogatni a megyei igazgatóságok szakmai tevékenységét (audiovizuális és digitális
képrögzítési, közvetítési technikai eszközeink használatával). A megyei igazgatóktól
az ez évre tervezett fontosabb szakmai programjaikról év közben is tájékoztatást
kérünk.

3.4.

3.5. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részére tervezett feladatok
a) MPVSZ felkérése alapján titkáraink és a megyei tagszervezetek szakembereinek
bevonásával közreműködünk a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyek szervezésében, a résztvevők felkészítésében, valamint a megyei és az
országos versenyek lebonyolításában, támogatásában.
b) Az országos döntőn az RSOE viharjelző ismereti állomáson az Egyesületünk által
fejlesztett (RSOE KVÍZ) internet alapon működő, digitális alkalmazás segítségével
mérjük fel a versenyzők tudásszintjét.
c) A szervezőbizottság előzetes felkérése alapján a technikai háttértámogatáson túl, az
általunk vezetett viharjelző és térképismereti versenyállomás mellett, jogi tagjaink
köréből egy-egy önkéntes megyei mentőszervezet tevékenységének bemutatására is
lehetőséget biztosítunk.
Magyar Tűzoltó Szövetség részére tervezett kommunikációs feladatok
a) Szerződés alapján honlap karbantartás, tárhely felügyelet biztosítunk (együttműködés
a fejlesztési és az üzemeltetési csoporttal).
b) Felkérés alapján digitális eseményrögzítésre is felkészülünk.
c) Közreműködünk digitális kiadványok tervezésében.
d) Az MTSZ-el és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére
közreműködünk és támogatjuk az idén Székesfehérváron megrendezésre kerülő
Országos Tűzoltó Verseny lebonyolítását.

3.6.

A Magyar Rendvédelmi Kar részére tervezett feladatok
a) Szerződés alapján honlap karbantartás, tartalomfeltöltést, tárhely felügyelet biztosítunk
(együttműködés a fejlesztési és az üzemeltetési csoporttal).
b) Felkérés alapján digitális eseményrögzítések, közvetítések, esetenként publikálások
alkalmával működünk közre.

3.7.

3.8. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére tervezett feladatokról
a) Együttműködő partnereink igénye alapján az Országos Rendőr-főkapitányság
Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet
munkatársaival, valamint a közúti közlekedési ágazathoz kapcsolódó intézmények
képviselőivel, közlekedésbiztonsági- és balesetmegelőzési programok szervezésében,
megvalósításában működünk közre.
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b) A felkérés esetén az elmúlt évi „Két kerék egy élet” szlogen égisze alatt, a programok
célcsoportjaként ebben az évben is a két keréken közlekedőket kívánjuk fókuszban
tartani. A balesetmegelőzési kampány rendezvényeit kora tavasztól ősz végéig, a
fesztiválok időszakára és helyszíneire tervezzük.
3.9. Közbiztonsági Nyílt Napok
a) A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány által szervezett rendezvényeivel
kapcsolatos felkéréseinek eleget téve Egyesületünk 2017-ben is támogatja a
közbiztonsági nyílt napok programjait. A gyerekek személyes biztonságérzetének
fokozása érdekében a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Megyei Balesetmegelőzési
Bizottságokkal együttműködve áprilistól októberig, több megye tanintézetében
szervezett nyílt napokon egyesületünk 35 éves szakmai múltját és a társszervek
tevékenységét bemutató programokkal veszünk részt.
3.10. Egyesületi szolgáltatások
a) A jubileumi évfordulóra tekintettel tagjaink részére a Zalakarosi Hotel Karos –Spa 15
%, míg a Hévízi Hotel Európa – Fit 10 % kedvezményt ajánlott fel, akár az akciós
csomagáraikból is. A foglalásokhoz szükséges módok egyeztetése, kidolgozása után, a
kedvezmények igénybevételének lehetőségeiről weboldalunkon adunk tájékoztatást.
b) Az RSOE Flottába tartozó tagok részére a mobiltelefon szolgáltató és az ügyfelek
közötti ügyintézésben, reklamációk, problémák megoldásában való folyamatos
közreműködés.
c) A kommunikációs csoport az apparátus számára utazásszervezést végez
(szállásfoglalás, repülőjegy vásárlás stb.).
3.11. Az Egyesület működését szabályozó normák követése
a) Belső szabályzatok áttekintésének, utasítások felülvizsgálatának, aktualizálásának
végrehajtását tervezzük (együttműködés a gazdasági csoporttal).
b) A hatályban lévő Együttműködési megállapodások felülvizsgálata után szükség szerint
azok aktualizálását, aláírásra történő előkészítését tervezzük.
4.
a)

b)
c)

d)

Projekt Csoport feladatai
A hajózás és a katasztrófavédelem területén a nemzetközi együttműködések
elmélyítését, fejlesztési projektek kidolgozását tervezzük. Fontos feladatunk a CEF és
Duna Transznacionális Program projektek magas színvonalú végrehajtása és új,
beadott pályázatok realizálása pozitív támogatási döntés esetén.
Hajózási szakma további népszerűsítését szolgáló tájékoztató programok
(www.dunapromo.hu) folytatására készülünk.
További együttműködés fenntartását az Európai Unió EGNOS és Galileo
működtetésével megbízott GSA szervezettel a műholdas helymeghatározás hajózási
felhasználása területén.
Az Európai Unió 2014 - 2020-as költségvetési időszakában tervezett programok
pályázati előkészítését továbbra is támogatjuk (pl.: a bosnyák Europe Aid polgári
védelmi pályázat).
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Fejlesztési Csoport feladatai

5.

a) Meglévő rendszerek, weboldalak folyamatos karbantartását végezzük.
b) A BM OKF központi és a területi szerveihez tartozó weboldalak fejlesztése,
üzemeltetése és karbantartása.
c) Továbbra is ellátjuk az MPVSZ, MRK, KOK, MTSZ és Szent Flórián weboldalak
karbantartását.
d) A BM OKF-el egyeztetve továbbgondoltuk a VÉSZ 2.0 alkalmazás jelentőségét, ami
az új tervek szerint már nem csak a Katasztrófavédelmet, hanem további szervezeteket
is ki fog szolgálni. Az új elképzelések alapján a szoftver megtervezését az idei évben
valósítjuk meg.
e) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízásából az önkéntes
mentőszervezetek számára mobil alkalmazás alapú esemény értesítő rendszer
fejlesztését tervezzük.
f) Szintén az FKI partnerségében, egyelőre még csak terv szintjén merült fel a
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek számára felkészítő és a verseny lebonyolítását
segítő rendszer fejlesztése.
g) A LIFE projekt keretében balatoni érzékelő rendszerek távfelügyeleti rendszerének
kialakítására kerül sor.
h) Tervezzük a BM OKF központi portáljának új arculatát és új logikai elrendezést.
i) Megújítjuk a teljes EDIS rendszert is, az adattárolástól az adminisztrációs rendszeren
keresztül a mobil, webes és prémium felületekig bezárólag.
j) A CodeIgniter és Gitolite technológiákra épülő új webfejlesztői munkakörnyezet
kialakítását már a tavalyi évben megkezdtük. Az új környezet fejlesztését, amely
jelentősen növelni fogja a fejlesztési csoport rugalmasságát és sebességét, valamint
csökkenteni fogja a potenciális hibák számát, idén is folytatjuk.
k) Sor kerül az OKF partnere, a Jogar Hotel webportáljának teljes újrafejlesztésére a
megrendelő igényei és a modern technológiai standardok alapján.
Üzemeltetési Csoport feladatai
Az Egyesület által üzemeltett rendszerek folyamatos karbantartása, felügyelete, a hibák
elhárítása 24 órás rendelkezésre állással, készenléti szolgáltatással.

6.

6.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Üzemeltett rendszerek
Viharjelző~ (FVR, BVR, VVR, TVR,)
Balatrönk, Balatoni hajózási rádió rendszer
RIS
Diszpécserszolgálatok: Navinfo, EDR, TFK
RSOE irodai hálózat
Szerverpark

6.2. A HERO projekt műszaki támogatása
a) A 2017 év legnagyobb kihívása a 2016-ban elinduld HERO projekt műszaki támogatása,
amely nagymértékben igénybe veszi az üzemeltetési csoport erőforrásait, valamint az
átalakítás alatt lévő rendszerek fokozott odafigyelést igényelnek, hogy minimalizálni
tudjuk az ilyenkor elkerülhetetlen szolgáltatási zavartatásokat.
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6.3. Helyreállítási feladatok
a) A 2016-os évről áthúzódó feladatok közül ki kell emelni a 2014. évi decemberi jégkár
felmérése utáni helyreállítási munkálatokat, melyek végrehajtását a HERO projekt
keretében valósítjuk meg.
6.4. Felkészülés a rendkívüli eseményekre, természeti katasztrófákra
a) A váratlan természeti katasztrófák, illetve rendkívüli események bekövetkezése esetén
fontosnak tartjuk a lakosság és javaik mentésében résztvevő önkéntes mentőcsoportok
tevékenységének infokommunikációs támogatását. A katasztrófa sújtotta terület kritikus
szakaszaira olyan, bármikor bevethető digitális URH rendszeren alapuló korszerű
kommunikációs csatornát, illetve ahhoz szükséges infrastruktúrát biztosítunk, amellyel a
védekezési, mentési terület lefedhető.
6.5. Önkéntes mentőcsoportok vezeték nélküli kommunikációjának biztosítása
a) Katasztrófahelyzetek esetén a mentésben, helyreállításban résztvevő állami szervek az
EDR terminált használják. Jelen helyzetben jogállásuk miatt a jelentős létszámmal
rendelkező mentőcsoportok a kárhelyeken nem használhatják ezt a rendszert.
Tekintettel arra, hogy a mentőcsoportok hatékony működése a BM OKF részéről
elvárás, illetve számtalan példa alátámasztja, hogy rendkívüli helyzetek kezelésében
képességeik jelentős segítséget jelentenek a hivatásos szervezetek számára, szükséges
a mentésben résztvevők közötti vezeték nélküli kommunikáció biztosítása.
b) Mindezekre tekintettel igény esetén fel kell készülni a mentőcsoportok híradásának
korszerű, URH és RH vezeték nélküli kommunikációjának előkészítésére.
6.6. Viharjelző és AIS rendszereink korszerűsítése, karbantartása
a) A balatoni viharjelző rendszerek folyamatos karbantartása, korszerűsítése érdekében
fejlesztési ütemterv alapján ez évben kiemelt fontosságú feladatunk a Balaton középső
és nyugati medencéjének további LED-es korszerűsítése.
a) Az új LED-es berendezések telepítése nagyfokú, folyamatos leterhelést jelent,
ugyanakkor a rendszerben lévő Balatoni, Velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelző
állomások szezon idei folyamatos üzemelését is biztosítanunk kell.
b) Az úszó világbajnokság 2017. július 14-30-ig tartó időszakában a versenyek
megrendezésére túlnyomóan Budapesten, a nyílt vízi úszásra pedig július 14. és 18-a
között Balatonfüreden kerül sor. A társszervekkel együttműködve Balatonfüred
térségében, a balatoni AIS elemeinek bővítésével támogatjuk a világverseny
biztonságos lebonyolítását.
6.7. Rádiós segélyhívó bázis (RSB) készenlétben tartása, üzemeltetése
a) Az Egyesületünk Veszélyhelyzeti Infokommunikációs Szolgálatának tagjaival
rendszeresen részt veszünk különböző régiók országos rádióamatőr gyakorlatain. A
felkéréseknek eleget téve a forgalmazások ideje alatt a Rádiós Segélyhívó Bázisunk
vezetőállomásként funkcionál. A Vác-Naszály állomás rövidhullámú vevő
berendezéseinek folyamatos korszerűsítésével és karbantartásával fenntartjuk a
szükség szerinti kommunikációs rendelkezésre állást.
6.8. Közreműködés, műszaki támogatás a RIS megújítását célzó projektben.
a) AIS berendezések tesztjeinek elvégzése, szoftver kompatibilitási problémák
ellenőrzését folyamatosan végezzük (felkészülés AIS 2 szabvány követelményeinek
való megfelelésre).
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b) Folyamatosan műszaki támogatást nyújtunk stratégiai partnereink számára (DVRK,
Szent Flórián Tűzoltóhajó, EDUVIZIG, stb.)
6.9. Várható egyéb feladatok
a) Műszaki támogatás az RSOE és stratégiai partnerei rendezvényeihez.
b) A hajózói események kivizsgálása érdekében eleget teszünk
megkereséseknek.
c) Felkészülünk az ISO 9001 és az ISO27001 auditokra.

a

hatósági

7. Diszpécser Csoportok feladatai
a) A NAVINFO diszpécserek szolgálati helyének korszerűsítését a HERO projekt
keretében tervezzük.
b) Az új diszpécserközpont technikai eszközeinek, berendezéseinek kezeléséhez
szükséges (informatikai, radar, meteorológiai) képesítés után (a VTS központ
átadásáig) a diszpécserek vizsgáztatását tervezzük.
c) Az EDR és a NAVINFO diszpécserek részére - a két szolgálat közötti „átjárhatóság”a veszélyhelyzetek gyors és szakszerű kezelése érdekében, ismeretfelújító
tanfolyamok megtartását is ütemezzük.
d) A képzések tekintetében fontos lenne az újonnan bevezetendő rendszerek és képzési
tematikák ismeretanyagának oktatása és abból legalább a házi vizsgáztatás
lefolytatása.
e) Az időközben változó belső normák, illetve feladatrendszerek azonnali adaptálása
érdekében soron kívüli képzéseket tervezünk.
f) Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva folytatjuk a szakmai oktatásokat, így különös
tekintettel a havi rendszerességgel történő EDR DWS állomás C+M kezelői szinten
tartó képzéseket. A tartalék DWS állomáson, a diszpécserek körében, a ritkán
előforduló feladtok rendszeres gyakorlati végrehajtásával készségszintre fejlesztettük
és rutinszerűvé tettük az éles helyzetek kezelését.
g) A diszpécserek részére, kiemelten a Tűzátjelzés Fogadó Központ (TFK) diszpécserei
számára a magas színvonalú ügyfélkezelés érdekében kommunikációs, informatikai,
angol, illetve német nyelvi képzést tervezünk.
h) A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeleti szolgálatai számára szakmai
látogatások, tájékoztatók szervezése szükséges.
8.

Oktatási feladatok a BM OKF és szervezetei részére
a) A BM OKF Informatikai Főosztály részéről ez évben is felkérést kaptunk a szakirányú
képzésekhez szükséges oktatási anyagok készítésére.
b) A megyei szintű tevékenységirányítás 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.
c) A BM OKF Ügyeleti Főosztállyal együttműködve oktatóanyagokat készítünk a
rádiókommunikáció, a DWS használat és a térinformatikai alkalmazások
témakörében. Igény esetén konzultációkat tartunk az EDR használat és a
hagyományos, illetve digitális térképek használatának témakörében.

8.1.

Közreműködés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) által szervezett
szakmai képzésekben
a) Műveletirányító képzésekben működünk közre (EDR, műveletirányítás szoftverei,
térképészeti ismeretek).
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b) A felsőfokú rendészti szervező tisztképzésre kaptunk felkérést (infokommunikációs
tantárgyának oktatása, valamint a Térképészeti ismeretek átadása).
c) Tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamok szervezését és térképészeti ismeretek oktatását
támogatjuk.
d) Ez évben is vállaltuk a Hunor nehéz kategóriájú városi kutató-mentő csapatok
továbbképzését (hagyományos és műholdas navigációs ismeretek átadását, kiegészítve
a tereptani ismeretekkel).
e) Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a KOK szakembereivel együttműködve
képzéseken szakembereink oktatóként működnek közre. Iránymutatásuk alapján az
oktatáshoz szükséges tematikák, tananyagok és oktatási segédletek összeállítását
végezzük.
f) Tervezzük ebben az évben a KOK számára az egyesületünk által öt éve készített,
Hírforgalmazási jegyzet aktualizálását.
g) Bemutatjuk a KOK számára az egyesületünk által fejlesztett oktatáshoz is
felhasználható szoftvert, (RSOE KVÍZ) azt szakirányú tesztekkel töltjük fel.
h) Új elemként 2017-től részt veszünk a KOK-on a megnövekedett létszámú tűzoltó
alapfokú képzésben, a híradó szakterületen.
8.2. Az OKF Tűzoltási Főosztály továbbképzési feladatainak segítése
a) Új elemként 2017-től részt veszünk az OKF Tűzoltási Főosztály által szervezett
országos továbbképzési programban. Már átadásra került egy jegyzet a terepi
tájékozódás témakörében, továbbá készül a GPS navigációs jegyzet és a gyakorlatok
levezetéséhez szükséges munkafüzet. Távolabbi jövőben a főosztálynak szándéka van
távoktatási – továbbképzési rendszer bevezetésére. Az ehhez szükséges oktatási
alapanyagok előállítására vállalkozunk, a híradás és a terepi tájékozódás témakörében.
b) Tervezzük a fővárosi és a Pest megyei tűzoltóságok számára szerparancsnoki
továbbképzések tartását híradó és navigációs témakörben, felhasználva az
egyesületünk által fejlesztett szoftvert. A teszteket az OKF Tűzoltási Főosztályával
együttműködve a híradó és térképészti ismeretek témakörében készítjük el.
9.

Gazdasági Csoport feladatai
a) A tárgyév első negyedében a 2016. évről átnyúló feladatok jogszabályokban
meghatározott határidőben történő végrehajtására, elszámolásokkal, bevallásokkal
kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ütemeztük elő.
b) 2016. évről átnyúló számviteli, munkaügyi feladatok.
c) 2016. évi költségvetés terv-tényszámainak kidolgozása.
d) Határidőben történő számlázási, könyvelési feladatok elvégzése.
e) A pénzügyi feladatok ellátásával kapcsolatban - bank, pénztár – folyamatosan
fenntartjuk az együttműködést a Titkársági csoport munkatársaival.
f) A 2016. év zárásával kapcsolatos feladatok határidőben való elvégzése (egyeztetések,
a könyvvizsgálói ellenőrzésben való együttműködés, a közhasznú beszámoló pontos
elkészítése érdekében).
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g) Fontos feladatunk az Egyesület 2017. évre tervezett költségvetésének elkészítése,
melyet a Felügyelőbizottság az év első, február 6-ra tervezett Országos Elnökségi
Ülése elé terjeszt.
h) Együttműködünk az Egyesület csoportvezetőivel az ISO 9001 és ISO 27001
ellenőrzésével, valamint az év végi leltározással kapcsolatban az üzemeltetési
csoporttal, míg a projektek zárása elszámolása alkalmával szorosan együttműködünk a
Projekt menedzserekkel.
i) Figyelemmel kísérjük és az Egyesület ügyvezetését tájékoztatjuk az adó és egyéb a
gazdasági területet érintő jogszabályváltozásokról.
j) A szervezet törvényes működése érdekében a vonatkozó normák, jogszabályok
naprakész követése, szükség esetén azok adaptálása.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Titkársági csoport feladatai
Az egyesület napi működéséhez szükséges hivatalos levelezést (protokoll és egyéb
levelek).
Kimenő- és bejövő posta kezelése.
Iktatott anyagok kezelése.
Irattári rend fenntartása.
Pénzügyi feladatok ellátása.
Pénztárkezelés.
Banki ügyintézés, kapcsolattartás.
Rendezvényekkel kapcsolatos előkészítési, szervezési, beszerzési feladatok
végrehajtása.
Tagszervezetekkel kapcsolatos feladatok.
Tagnyilvántartás kezelése.
Tagdíjbefizetés figyelemmel kísérése, lebonyolítása.
Tagsági igazolványok elkészítése.

Közhasznú tevékenységünk és ezzel összefüggő szolgáltatásaink színvonalát megtartva 2017ben is biztosítjuk stratégiai partnereinket, hogy a megállapodásokban és szerződésekben
foglalt vállalásainkat korrekt szakmai együttműködés keretében teljesítjük.
Törekvésünk, hogy az általunk fejlesztett és üzemeltetett rendszerekkel, valamint a
kapcsolódó projektek és rendezvények megvalósításával Magyarország területén és határain
túl is, a társadalom minél szélesebb körének valós biztonságérzetét fokozzuk.
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1. szám ú m elléklet
11. Az Egyesület 2017. évi rendezvény és programterve
Sorszám

Dátum
február 6. (h)

Rendezvény
Országos Elnökség + FEB ülés

Helyszín
Elnök u. 1.

február 16-17. (cs-p)

Titkári szakmai értekezlet

Ráckeve

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

február 24-26 (p-v)
március 01. (sze)
március 01. (sze)
március 4. (szo)
március 30. (cs)
április 5. (sz)
április 8. (szo)
április 12 (sz)

Motor Show (szezonnyitó)
Polgári Védelem Napja (Fotózás+ koszorúzás)
RSOE 35 éves jubileumi évforduló (App.)
TEAM-R17 Farsangi bál
Viharjelző szezonnyitó sajtótájékoztató
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)
III. Karancs Emléktúra (gyalog)
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)

Hungexpo
Budapest
Isaszeg
Bp, XVII. Diófa vend.
Balatonföldvár
Nagykőrös
Salgótarján
Szeged

április 22 (szo)
május 6.-7. (szo-v)
május 08. (h)
május 19- 20-21. (p-v)

Felmenő r-ű Kat.véd. Ifjúsági Verseny
Régiós szakmai nap
Országos Elnökség+FEB ülés
Vas megyei MKI és tagszerv. XIV. vízitúra

országos döntők
Szekszárd
Bp., Elnök u. 1.
Csákánydoroszló

május 26-27. (p)

35. Jub. partner találkozó- Küldöttgyűlés

Budapest

június 07-11. (sze-v)
június 3-24 (szo-v)
június 17-18. (sz)
június 23. (p)
június 24-25. (szo-v)
június 26-30 (h)

18. Open Road Fest
Gyerek Sziget
Szakmai találkozó Zala- Vas - Győr
Sport Nap
Országos Tűzoltó Verseny (hagyományos)
Tűzoltó Gyermektábor

Alsóörs-Európa Kemping
Bp.-Hajógyári-sziget
Szlovénia
Kaposvár (Deseda-tó)
Székesfehérvár
Nógrád - Baglyasalja

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Június 27-július 1.
július 1. (szo.)
július 11-17. (k-h)

VOLT
Országos Tűzoltó Ifjúsági Verseny
EFOTT

Sopron
Vas MKI - MTSZ
Velence

július 19-23.(sz-v)
augusztus

Campus
Erzsébet Tábor

Debrecen-Nagyerdő
Zánka

augusztus 11-13. (p-v)

Szomszédolás Krakkó (3 megye)

B-A-Z, Hajdú, Szabolcs

aug. 23-26 (sz-szo.)
augusztus 25-26 (p-szo)
augusztus-szeptember
szeptember 9. (sz)

Strand Fesztivál
Legerősebb Tűzoltók Versenye (TFA)
Közlekedj okosan, jótékonysági nyári tábor
Sugovica Klub csapatépítő tréning

Zamárdi
Békés MKI-Orosháza
Hungaroring
Baja, Petőfi sziget

szeptember 23 (szo.)
szeptember 15-17.(p-)

Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)
RSOE szakmai kommunikációs tréning

Nyíregyháza
Miskolc-Kassa

szeptember 2. (szo.)
szeptember 9. (szo.)
október 12. (cs)
november
december 4. (p)

IV. PT Velencei-tó kerülő kerékpártúra
II. Vas Megyei Tűó Találkozó (támogatása)
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)
H. Seidel Tudományos konferencia Klíma vált.
Országos Elnökség + FEB ülés + évzáró

Gárdony
Szombathely
Bonyhád
Szekszárd
Budapest

1.
2.
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TARTALOM
Bevezető
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Szervezeti, tagszervezeti feladatok
Létszámfejlesztés, szakmai csoportok erősítése
Megyei tagszervezetek hagyományteremtő és hagyományőrző programjai
Az RSOE alapításának 35. jubileumi évfordulója

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Szakmai feladatok
Megyei titkárok szakmai értekezlete
A BM OKF szervei és megyei igazgatóságainak támogatása
Lakosságtájékoztató programok

Kommunikációs Csoport feladatai
Egyesületi promóciós film
Elektronikus kiadványok
BM OKF és szervezetei részére közérdekű feladat-átvállalás alapján tervezett
feladatok
3.4.
Megyei tagszervezeteinken keresztül érkezett szakmai felkérések
3.5.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részére tervezett feladatok
3.6.
Magyar Tűzoltó Szövetség részére tervezett kommunikációs feladatok
3.7.
A Magyar Rendvédelmi Kar részére tervezett feladatok
3.8.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére tervezett feladatokról
3.9.
Közbiztonsági Nyílt Napok
3.10. Egyesületi szolgáltatások
3.11. Az Egyesület működését szabályozó normák követése
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Projekt Csoport feladatai
Fejlesztési Csoport feladatai
Üzemeltetési Csoport feladatai
Üzemeltett rendszerek
A HERO projekt műszaki támogatása
Helyreállítási feladatok
Felkészülés a rendkívüli eseményekre, természeti katasztrófákra
Önkéntes mentőcsoportok vezeték nélküli kommunikációjának biztosítása
Viharjelző és AIS rendszereink korszerűsítése, karbantartása
Rádiós segélyhívó bázis (RSB) készenlétben tartása, üzemeltetése
Közreműködés, műszaki támogatás a RIS megújítását célzó projektben.
Várható egyéb feladatok

7.

Diszpécser Csoportok feladatai

8.

Oktatási feladatok a BM OKF és szervezetei részére

8.1.

Közreműködés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett szakmai képzésekben

8.2.

Az OKF Tűzoltási Főosztály továbbképzési feladatainak segítése

9.
10.
11.

Gazdasági Csoport feladatai
Titkársági csoport feladatai
1. sz melléklet - Az Egyesület 2017. évi rendezvény
14

