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Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Nyilvántartási száma: 801
Alapítás éve: 1982

„Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen”
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Bevezető
Az egyesületi Munkaterv elkészítésének alapvető célja, hogy - örökérvényű szlogenünk, a „Társadalmi szerepvállalás a
polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen” szellemiségét évről-évre átörökítve - a szervezet éves tevékenységének megadja
az irányultságát és annak kereteit.
Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti a veszélyhelyzeti híradás mellett a katasztrófák, a vízi- és a közúti közlekedési
balesetek megelőzése érdekében a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium valamint más állami szervekkel
való szakmai együttműködést. Közhasznú tevékenysége során a szakmai és társadalmi igények előtérbe helyezésével,
együttműködő partnereivel mindenkor arra törekszik, hogy az általa fejlesztett és üzemeltetett rendszerekkel, a témához
kapcsolódó projektekben vállalt közreműködésével Magyarország területén és határain túl is, a társadalom minél szélesebb
rétegének biztonságérzetét fokozza.
A szakmai elvárások magas színvonalú teljesítése érdekében korszerű eszközparkja, és magasan képzett humánerőforrásai
felajánlásával továbbra is támogatja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint
a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH), és az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFKOBB) lakosságtájékoztatási, figyelemfelhívó tevékenységét. Az együttműködési megállapodások hosszútávon garanciát adnak
a hatékony együttműködésre.
1.

Szervezet

1.1.

Szervezeti, tagszervezeti feladatok

1.1.1. Létszámfejlesztés
1.1.2. Célkitűzésünk, hogy a több mint ezer fős országos taglétszámot, valamint a jogi tagjaink számát - a természetes
fluktuációval szemben - stabilizáljuk. Ebben kulcsfontosságú szerepet szánunk a megyei titkárok szakmai alapon
történő ajánló és toborzó tevékenységnek.
1.1.3. A rendes és a jogi tagjaink számának növelése során elsődleges szempont a szakképzettség és a kölcsönös szakmai
együttműködés elmélyítése, kiszélesítése.
1.1.4. A helyi specialitások (föld- és vízrajzi viszonyok, valamint a terület társadalmi és szakmai elvárásainak
figyelembevételével) a rendes és a jogi tagok beléptetése során első sorban a Megyei Polgári Védelmi Szervezetekre,
Rádióamatőr Egyesületekre, Önkéntes Mentőcsoportokra, Tűzoltó Egyesületekre, Polgárőrségre, mint szervezetekre,
illetve azok tagjaira kell fókuszálni.
1.1.5. A váratlanul bekövetkező helyi veszélyhelyzetek elhárításában, kezelésében hatékonyan és azonnal bevethető,
tagszervezeteken belül működő szakmai csoportok erősítése, fejlesztése, igény szerinti technikai támogatása
szükséges.
1.1.6. A mentési és-helyreállítási tevékenység során továbbra is számítunk az önkéntes segítőkre, speciális képzettséggel
rendelkező tagjainkra; Szállítmányozó cégek, nehézgépkezelők, egészségügyi dolgozókra, a társszervek tagjaira, akik
az elhárítási, mentési, helyreállítási munkálatokat irányító hatóság alárendeltségében végzik a részükre meghatározott
feladatokat.
1.2.
A BM OKF szervei és megyei igazgatóságainak támogatása
1.2.1. A több évtizedes múltra visszatekintő szakmai együttműködés a társadalmi igényeknek megfelelően egyre inkább
kiszélesedett. A Katasztrófavédelem és megyei igazgatóságai, valamint a Polgári Védelem feladatai támogatását az
RSOE Alapszabályának 1.9.3.1. pontjában szereplő közhasznú feladatai között szerepelteti.
1.2.2. Mint minden évben a központi és területi szervek előre tervezhető rendezvényeit, tevékenységeit (katasztrófavédelmi
gyakorlatok, nemzetközi konferenciák) figyelemmel kísérve, a váratlan rendkívüli eseményekre (természeti és ipari
katasztrófák, kiemelt tűzesetek) felkészülve még szorosabb, tartalmasabb együttműködésre törekszünk.
1.3.
Közös lakosságtájékoztató programok
1.3.1. A Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz kapcsolódó tagszervezeteink éves beszámolóin, az értékelések során
– tovább gondolva az elmúlt évi tevékenységünk tapasztalatait – kiemelt igényként merült fel, az állampolgárok
biztonságérzetének fokozása érdekében működő állami szervek (BM OKF, ORFK-OBB, NKH) lakosságtájékoztató,
ismeretátadó programjainak minél szélesebb társadalmi körben való népszerűsítése.
1.3.2. A szakmailag támogatandó kezdeményezést felkarolva az Egyesület kapcsolati tőkéjét felajánlva, kezdeményezni kell
a szóban forgó társszervekkel és az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetekkel való vezetői egyeztetést.
1.3.3. A szezonális nagy tömegeket vonzó rendezvények adta lehetőségekhez igazodva megfelelő szintű szakmai kör
bevonásával ki kell dolgozni egy komplex, egymáshoz szorosan illeszkedő lakosságtájékoztató, ismeretátadó
tematikát, amely átöleli a katasztrófavédelmi, ezen belül a tűzmegelőzési, illetve polgári védelmi, a közúti közlekedési-
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és a vízibiztonsághoz kapcsolódó ismereteket. Az ehhez szükséges infokommunikációs háttértámogatást és
humánerőforrást igény szerint az Egyesület biztosítja.
1.3.4. Mindezek tükrében a megelőzési programok összehangolása érdekében szükséges a szóban forgó állami szervek és
megyei szerveinek vezetőivel történő szorosabb és tartalmasabb együttműködés kialakítása.
1.4.
Megyei titkárok szakmai értekezlete
1.4.1. A hatékony és sikeres szakmai együttműködés és a jövőbeni közös feladatok eredményes végrehajtása érdekében ez
évben is februárban tervezzük a megyei titkárok szakmai találkozóját. A rendezvény keretében az Egyesület 2014. évi
tevékenységének értékelésére valamint a 2015. évre vonatkozó Munkaterv fontosabb, a titkárokat is érintő szakmai
feladatok ismertetésére kerül sor.
1.5.
Megyei tagszervezetek hagyományteremtő és hagyományőrző programjai
1.5.1. Tovább kell folytatni a csapatépítő tréningek szervezését, a megyei tagszervezetek egyenként három megyés szakmai
találkozóit (Győr, Szeged), melyek lehetőséget biztosítanak a tagszervezetek közötti hatékonyabb együttműködés
elősegítésére.
1.5.2. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az RSOE megyei tagszervezete szervezésében megrendezésre
kerülő Szent Flórián - Rába Emléktúrát továbbra is támogatjuk és képviseltetjük magunkat az évtizedes múltra
visszatekintő programon.
1.5.3. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az RSOE megyei tagszervezetének programjai között szerepel a
Puskás Tivadar II. Velencei-tó kerülő kerékpáros emléktúra, melynek lebonyolításában ez évben is közreműködünk.
1.5.4. Több mint három évtizedes hagyományainkat megőrizve idén szeptemberben is megrendezésre kerül egyesületi
találkozónk, melyre meghívjuk azon állami szerveket, szervezeteket, stratégiai partnereket melyekkel szoros szakmai
kapcsolatban állunk.
1.5.5. A fenti hagyományos rendezvények mellett, két új, várhatóan évente ismétlődő találkozóra kerül sor. A Nógrád
megyei tagszervezet egynapos „Karancs Gyalogtúrát”, míg a Somogy megyei tagszervezet ugyancsak egynapos
horgászversenyt szervez a Deseda tavon.
1.6.

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek
A Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel közösen, mint a BM OKF stratégiai partnerei (titkáraink és a tagszervezetek
szakembereinek bevonásával) részt veszünk a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek és az
országos döntő lebonyolításában, támogatásában.
A Pest, Komárom, és a Fejér megyei döntők keretében az eredményhirdetés előtti időszakban közlekedésbiztonsági
ismeretátadó tematika alapján, a két keréken közlekedők védőruházatát és egyéb kiegészítők fontosságát szemléltető
bemutatók, előadások szervezésében, megtartásában veszünk részt.

2.

Kommunikációs Csoport

2.1.
Kommunikációs feladatok
2.1.1. Az elmúlt év munkatervében ütemezett feladatok közül egy-egy esetben, mint pl., az Egyesületi új weboldal fejlesztése,
vagy az Egyesületet bemutató rövidfilm elkészítése a partnerek elsőbbséget élvező szakmai anyagok megrendelései
miatt áthúzódott ez év első felére. Mind két esetben többnyelvű változat készül, melyek célja, hogy általuk a hazai és
külföldi partnereink betekintést nyerhessenek Egyesületünk közhasznú tevékenységébe.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Az infokommunikációs szolgáltatásaink fejlesztése.
Internetes élő közvetítési lánc összeállítása, a rendszer használatának begyakorlása.
Rendezvények kommunikációs szolgáltatásainak fejlesztése.
Egyesületi weboldal bevezető video aktualizálása.
RSOE –ét bemutató film vágása, aktualizálása.
Projektek bemutatására szolgáló demók előkészítése, forgatása, vágása véglegesítése.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Elektronikus kiadványok
Egyesületi weboldal véglegesítése
KAPCSOLAT – belső hírlevél időszakos összeállítása, közreadása
Az Egyesületet és tevékenységi körét bemutató, népszerűsítő prezentációk összeállítása a szakmai csoportokkal
együttműködve (viharjelző rendszer, RIS, OKF VÉSZ).
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2.4.
BM OKF és szervezetei részére szerződés és megállapodás alapján végzett kommunikációs feladatok
2.4.1. A korábbi évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően a BM OKF eseti megbízásai alapján elkészített képi és
hanganyagok rendszerezése, archiválása, igény esetén vágott szakmai filmek készítése.
2.4.2. Valamennyi, a BM OKF Kommunikációs Szolgálatától beérkezett kérések végrehajtása, (filmes és fotós felvételek,
grafika, szakmai oktató anyagok, videoklipek készítése, folyamatos készenlét, technikai segítségnyújtás adása).
2.4.3. Az Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület (OKSE) rendezvényeinek igény szerinti infokommunikációs
háttértámogatása, elektronikus kép és hangrögzítés, élő közvetítés, rögzített anyagok szerkesztése archiválása.
2.4.4. 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
megjelenítésében. (általános és idényjellegű tájékoztatók, elektronikus bemutató anyagok készítésében, terjesztésében,
szakmai oktató anyagok, dokumentumfilmek, E-learning rendszerű tesztek, felmérések és tanulmányok készítésében.)
és tömegrendezvényeken történő bemutatásában.
Közlekedésbiztonsági ágazat támogatása, az NKH részére szerződés és megállapodás alapján végzett fontosabb
feladatok
2.5.1. Az NKH, az ORFK-OBB, a Közlekedés Tudományi Intézet (KTI) munkatársaival, valamint a közúti közlekedési
ágazathoz szorosan kapcsolódó intézmények és civil szervezetek képviselőivel több éve elindított
közlekedésbiztonsági-és balesetmegelőzési rendezvénysorozat szervezésében, lebonyolításában, a közreműködő
partnerek programtervében foglaltak alapján és ahhoz igazodva veszünk részt.
2.5.2. Az NKH, valamint az ORFK-OBB 2015. évre meghirdetett a kerékpáros és motorkerékpáros közlekedési kultúrát
előtérbe helyező „ ……… F-ELSZABADULTAN KÉT KERÉKEN ……….” balesetmegelőzési kampánysorozat
programjainak szervezésére és lebonyolítására kaptunk felkérést. A közlekedésbiztonsági rendezvényekre az ország
területén, több időpontban és helyszínen kerül sor, melyeken a KTI és az illetékes Megyei Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságai is részt vesznek.
2.5.3. A társszervekkel közös ismeretátadó programjainkat, terveink szerint - a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
keretében - várhatóan áprilistól, szeptemberig tartó rendezvény szezon időszakában, a már előkészített ütemterv
alapján valósítjuk meg.
2.5.

2.6. Együttműködés civil szervezetekkel
2.6.1. Egyesületünk 2015-ben is több, nagy tömeget vonzó rendezvényen történő megjelenést tervez a Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú Alapítvánnyal és a társszervekkel együttműködve (Katasztrófavédelem, Rendőrség, Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság/ok). Márciustól – szeptemberig tartó több megye tanintézetében - megyénként 10-15
általános és középiskola részvételével – szervezett Közbiztonsági Nyílt Napok/on a hajózást népszerűsítő
programokkal, Magyarország tavain működő vihar előrejelző rendszerekkel kapcsolatos ismeretátadó anyagokkal
veszünk részt. Ezeken a rendezvényeken lehetőség nyílik az OTB által igényelt ismeretátadó tematikák közvetítésére
is.
2.6.2. A 2014. év óta jogi tagjaink szakmai körét erősíti a Székesfehérvár-Maroshegyi Kulturális Egyesület. A hasonló
tevékenységi körére tekintettel a Fejér megyei közbiztonsági nyílt nap megtartásával kapcsolatban a két szervezet
vezetőségével program előkészítés érdekében találkozó szervezését tervezzük. Egyesületünk - igény szerint - a
különböző népszerű interaktív programmal ismeretátadó anyagokkal támogatja a rendezvényt.
2.6.3. Kispesti Közösségekért Civil Társulás vezetőségével az elmúlt év végén történt egyeztetés eredményeként egy olyan
átfogó ismeretátadó anyag készítésében és kiadásában vállalunk támogatói szerepet, amely játékosan tanítja az alsó
tagozatos gyerekeket a környezettudatosságra, a természet védelmére, a biztonságos közlekedésre, valamint
Magyarország tavain működő viharjelző rendszerekkel kapcsolatos ismeretekre. Az oktatókiadvány tartalmi elemeinek
kidolgozásában, grafikai és nyomdai előkészítő munkáiban, illetve a témakörben kiírt iskolák közötti versenyek
lebonyolításában is jelentős szerepet vállalunk.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.

Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) részére végzett kommunikációs feladatok
Szerződés alapján honlap karbantartás, tartalomfeltöltés (együttműködés a fejlesztési csoporttal)
Digitális eseményrögzítés, előkészítés publikálásra
Közreműködés digitális kiadványok tervezésében

2.8.
Magyar Rendvédelmi Kar részére végzett feladatok
2.8.1. Szerződés alapján, honlap tartalom szolgáltatás (együttműködés a fejlesztési csoporttal)
2.8.2. Felkérés alapján digitális eseményrögzítés, előkészítés publikálásra
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2.9.
Egyesületi szolgáltatások
2.9.1. A mobiltelefon szolgáltató által kiadott hívószámok és ügyfelek adminisztrációja, az ügyfelek és a szolgáltató közötti
problémák megoldása, folyamatos kapcsolattartás.
2.9.2. A kommunikációs csoport az apparátus számára utazás szervezést végez (szállásfoglalás, repülőjegy vásárlás stb.).
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.

Az Egyesület működését szabályozó belső normák aktualizálása
Alapszabály módosítása, aktualizálása (együttműködés a gazdasági csoporttal)
SZMSZ módosítása, aktualizálása (együttműködés a gazdasági csoporttal)
Egyéb belső normák, együttműködési megállapodások előkészítése, felülvizsgálata aktualizálása.

2.11. Ügyviteli feladatok
2.11.1. Hivatalos levelezés (protokoll és egyéb levelek stb.)
2.11.2. Gépkocsi előadói feladatok
2.11.3. Beszerzés
3.

Projekt Csoport

3.1.

Az elsődleges feladat az elmúlt évben megvalósult projektek pénzügyi és szakmai zárása, az áthúzódó projektek magas
színvonalú végrehajtása.
Az EU Duna Régió Stratégiája keretében a 2014-2020-as költségvetési időszakban kiemelt jelentősége lesz a Duna
folyam köré szerveződő vízi közlekedési, turisztikai, katasztrófavédelmi, rendészeti és környezeti
kezdeményezéseknek, projekteknek.
Kiemelt feladat lesz a KÖZOP projekt keretében a PannonRIS rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése során a
folyamatos kapcsolattartás, nemzetközi és hazai szakmai egyeztetések a partnerekkel a műszaki megoldások
kialakításában.
Tervezzük a hajózási szakma további népszerűsítését, valamint a vízibiztonság fokozása érdekében érintett állami
szervek és partnerek együttműködésével - iskolai program keretében -, ismeretátadó interaktív tájékoztató programok
(www.dunapromo.hu) folytatását.3.6. Kiemelten kezeljük az EU 2014-2020-as költségvetési időszakában tervezett
programok pályázati előkészítését.

3.2.

3.4.

3.5.

4.

Fejlesztési Csoport

4.1.
Meglévő rendszerek, weboldalak karbantartása
4.1.1. A BM OKF központi és a területi szerveihez tartozó weboldalak fejlesztése, arculatának korszerűsítése, üzemeltetése
és karbantartása.
4.1.2. Továbbra is ellátjuk az MPVSZ, MRK, KOK, MTSZ és Szent Flórián weboldalak karbantartását.
4.2.
Új fejlesztések
4.2.1. Projekt és az üzemeltetési csoport feladataihoz kapcsolódóan a dunai és a balatoni AIS rendszerek, valamint a LEDes balatoni viharjelző lámpák felszereléséhez szükséges fejlesztések végrehajtása.
4.2.2. Az NKH HIR rendszer technikai támogatása, illetve újrafejlesztése.
4.2.3. Korszerűsítjük, újra fejlesztjük a Védelem Online oldalt.
4.3.
Tovább folytatódnak a mobil alkalmazások fejlesztései
4.3.1. Kiemelt figyelmet kap az OKF VÉSZ rendszer felügyelete és karbantartása, igény esetén a VÉSZ 2.0 rendszer
tervezése és kidolgozása.
4.3.2. A Magyarország tavain működő viharjelző rendszerek mobil alkalmazásának tovább fejlesztése.
4.3.3. Továbbfejlesztjük az RSOE EDIS alkalmazást.

5.

Üzemeltetési Csoport

5.1.

Helyreállítási feladatok
A 2014-es évről áthúzódó feladatok közül ki kell emelni a decemberi jégkár felmérése utáni helyreállítási
munkálatokat, melyek végrehajtását a pénzforrás nagyságrendjének tekintetében karbantartási ütemtervbe kell
foglalni.
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5.2.
Felkészülés a rendkívüli eseményekre, természeti katasztrófákra.
5.2.1. 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 URH rendszeren alapuló korszerű
kommunikációs csatornát, illetve ahhoz szükséges infrastruktúrát biztosítunk, amellyel a védekezési, mentési terület
lefedhető.
5.3.
Önkéntes mentőcsoportok vezeték nélküli kommunikációjának biztosítása.
5.3.1. Katasztrófa helyzetek 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 BM OKF 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.
Mindezekre tekintettel igény esetén, fel kell készülni a mentőcsoportok híradásának korszerű, URH és RH vezeték
nélküli kommunikációjának előkészítésére.
5.4.
5.4.1.

Viharjelző rendszereink korszerűsítése, karbantartása
A balatoni viharjelző rendszerek 2017-ig tartó fejlesztési ütemtervében foglaltak szerint, ez évben kiemelt fontosságú
feladat a Balaton középső-medencéjének LED-es korszerűsítése. Az idei évben a Vega és a Pinch Abend lámpák
javításához egy- egy komplett tartalék eszköz készletezése szükséges. 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 biztosítani kell. Tervek között szerepel a siófoki - Hotel Európa viharjelző lebontása, amelyen a BAHART hajóinak hajózási nyomkövető rendszer állomása is helyet kapott. Az
átterhelésre az új telephely kiválasztása után kerül sor.

5.5.
5.5.1.

Rádiós segélyhívó bázis (RSB) készenlétben tartása, üzemeltetése
Az Egyesület Veszélyhelyzeti Infokommunikációs Szolgálat tagjai rendszeresen részt vesznek különböző régiók
országos rádióamatőr gyakorlatain, melyeken a felkérések alapján a forgalmazások ideje alatt az RSB
vezetőállomásként funkcionál. A Vác-Naszály állomás rövidhullámú vevő berendezéseinek folyamatos
korszerűsítésével és karbantartásával tartjuk fenn a szükség szerinti kommunikációs rendelkezésre állást.

6.
6.1.
6.1.2.

Diszpécser Csoport
2015-ben folytatni kívánjuk a szakmai oktatásokat, így különös tekintettel a szinten tartó hajózói német nyelvű és a
rendszeres EDR DWS állomás C+M kezelői szinten tartó képzéseket.
Új képzési tematikák az év folyamán a személyhajózással kapcsolatos belső tanfolyam szervezése és külső hatóság
előtti vizsgáztatás bevezetése a radarhajós képzés tekintetében

6.2.
Felkészítés, oktatás, továbbképzés
6.2.1. A megyei önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőcsoportok egységes és korszerű kommunikációs hírközlő és
térinformatikai eszközrendszerének kialakításának és az ezzel kapcsolatos oktatás, továbbképzés szervezése.
6.3.
BM OKF és szervezetei részére szerződés és megállapodás alapján végzett oktatási feladatok
6.3.1. 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. A katasztrófahelyzetekben a lehetséges következmények felszámolása,
illetve elhárítása érdekében a hírközlés, a kommunikációs lehetőségek rendelkezésre állása különös jelentőséggel bír,
ezért a meglévő digitális hálózat (EDR) mellett az önkéntes mentőcsoportok részére URH és RH vezeték nélküli
kommunikációjának oktatása továbbképzése szükséges.
Közreműködés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett szakmai képzésekben
Műveletirányító képzések
A felsőfokú rendészti szervező tisztképzés infokommunikációs tantárgyának oktatása
Tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamok indítása, különös tekintettel a fővárosi és pestmegyei tűzoltóságok számára,
amely ez évben kiegészül a híradó és GPS navigációs témakörrel.
6.4.4. A Hunor nehéz kategóriájú városi kutató-mentő csapatok továbbképzése (hagyományos és műholdas navigációs
ismeretek átadására, kiegészítve a tereptani ismeretekkel.)
6.4.5. A képzések tematikájának és a szükséges tananyag összeállításában működnek közre szakembereink.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
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6.5.
6.5.1

Közreműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szervezett szakmai képzésekben.
A leendő katasztrófavédelmi tisztek képzése keretében a „A katasztrófavédelem Információs Rendszere” című tárgy
elméleti és gyakorlati óráinak tartására, valamint fakultatív képzés indítására térképészeti és GPS navigációs
témakörben kaptunk felkérést. Az oktatáshoz szükséges technikai eszközöket, oktató anyagokat és humánerőforrást az
Egyesület biztosítja.

7.
7.1.

Gazdasági Csoport
A tárgyév első negyedében a 2014. évről átnyúló feladatok jogszabályokban meghatározott határidőben történő
végrehajtása, elszámolásokkal, bevallásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
2014. évről átnyúló számviteli, munkaügyi feladatok.
2014. évi költségvetés terv-tényszámainak kidolgozása.
Számlázási, könyvelési feladatok elvégzése.
A pénzügyi feladatok ellátásával kapcsolatosan - bank, pénztár - folyamatos egyeztetés, együttműködés a Titkársággal.
A 2014. év zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése / egyeztetések, a könyvvizsgálói ellenőrzésben együttműködés,
adatszolgáltatás, a közhasznú beszámoló elkészítése.
Az Egyesület 2015. évre tervezett költségvetésének elkészítése, melyet a Gazdasági Ellenőrző Bizottság az év első
február 2-ára tervezett Országos Elnökségi Ülése elé terjeszt.
Együttműködés az egyesület csoportvezetőivel az ISO 9001 és 27001 ellenőrzésével és az év végi leltározással
kapcsolatban az üzemeltetési, míg a projektek zárása elszámolása alkalmával szoros együttműködés a Projekt
menedzserekkel.
Az adó-és egyéb a gazdasági területet érintő jogszabály változások folyamatos figyelemmel kísérése és azokról a
vezetés tájékoztatása.
A szervezet hatályos törvényekben előírt működése érdekében a jogszabályok naprakész követése, az azokban
megfogalmazottakra figyelemmel az Egyesület belső normáinak módosítása.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

Közhasznú tevékenységünk és ezzel összefüggő szolgáltatásaink színvonalát megtartva 2015-ben is biztosítjuk stratégiai
partnereinket, hogy Egyesületünk korrekt szakmai együttműködéssel kívánja támogatni az ez évre tervezett feladataik
eredményes megvalósulását.
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2015. évi főbb szervezeti rendezvények, programok
február 2. (h)

Országos Elnökség + GEB ülése (Munkaterv+költségvetés) Elnök u. 1.

február 19-20. (cs-p)

Megyei titkárok 2 napos szakmai értekezlete

Ráckeve (Kék Duna hotel)

február 28. (szo)

TEAM-R17 Farsangi bál

Bp. XVII. Diófa vendéglő

március 01. (v)

Polgári Védelem Napja

Budapest

március 02. (h)

RSOE 33 éves évforduló (app.+törzsgárda)

Elnök u. 1.

március 20. (p)
március 24-25.
március 27. (p)

Közbiztonsági Nyílt Nap
Szállodaszövetség Balaton-nyugati
Közbiztonsági Nyílt Nap

Székesfehérvár

április 8-9.

Szállodaszövetség Dél-dunántúli

április 10. (p)
április 11. (szo)
április 14-15.
április 16. (cs)
április 22. (sz)

Motoros szezonnyitó sajtótájékoztató
Karancs Emléktúra (gyalog)
Szállodaszövetség Észak-keleti
Szállodaszövetség Budapest
Közbiztonsági Nyílt Nap

Harley szalon
Salgótarján

április 25. (szo.)

Kat.véd. Ifjúsági Verseny (döntő)

Budapest (Városliget)

május 04. (h)

Országos Elnökség+GEB ülés

Bp., Elnök u. 1.

május 15-17.
május 29. (p)
május 22-24
május 22-23-24 (p-v)

Tour de Velence
RSOE éves Küldöttközgyűlés
OKSE Sportnap
Vas megyei MKI és tagszerv. 12. vízitúra

Velencei-tó
Budapest
Zánka
Rábagyarmat (Vas megye)

június 02. (k)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

június 10-14.

Open Road Fest

Alsóörs

június 20. (sz)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Győr

június 25. (cs)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Szeged

július 1-4.

Volt fesztivál

Sopron

július 04. (szo)

Horgászverseny (Dél-dunántúli megyék)

Kaposvár (Deseda-tó)

július 9-12.

Balaton Sound

Zamárdi

július 11-12.

Tour de Ring

Hungaroring

július 14-19.

EFOTT

Velence

július 22-25.

Campus fesztivál

Debrecen

augusztus 10-17.

Sziget fesztivál

Budapest

augusztus 14-16. (p-v) Nyári családi hétvége (Alföldi tagszerv.)

Jászberény

Tatabánya

Tisza-tó (Tiszafüred)

augusztus 19-22

Strand fesztivál

Zamárdi

augusztus 20-22

Zorall sörolimpia

Alsóörs

augusztus 25-29.
augusztus 30-31
szeptember 05. (sz)

Szegedi Ifjusági Napok
V. Hírlap Bringatúra
Nemzetközi Szakmai Találkozó

Szeged
Velencei-tó
Budapest, Római-part

szeptember 6. (v)

Tisza-tó kerülő túra

Tiszafüred

szeptember 12. (sz)

Sugovica Klub csapatépítő tréning

Baja, Petőfi-sziget

szeptember 14. (h)

Országos Elnökség ülése

Budapest, Elnök u. 1.

szept. 18-20. (p-v)

RSOE szakmai kommunikációs tréning

Vajdaság-Szerbia

szeptember 20. (v)

Tour de Debrecen

Debrecen

Szeptember 22. (k)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

Szeptember 26. (szo.)

Puskás Tivadar Emléktúra (Rádiósok Napja)

Fejér MKI és tagszervezet

december 7. (h)

Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró

Budapest

