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„Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen!”
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Bevezető
Országos egyesületünk Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak szerint, a rögzített tevékenységi körök gyakorlásával közhasznú társadalmi
szervezetként működik együtt a Belügyminisztérium, illetve az Innovációs és Technológiai
Minisztérium irányítása alá tartozó állami szervekkel.
Kiemelt stratégiai partnereink (a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az
Országos Rendőr-főkapitányság, azok központi, területi és helyi szervei, oktatási intézményei,
valamint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, illetve a Magyar Tűzoltó Szövetség, azok
egyes megyei szövetségei) igényei szerint együttműködünk a közös projektek, fejlesztések
megvalósítása során. Küldetésünknek tekintjük polgáraink biztonságérzetének fokozását a
vízi- és közúti közlekedés biztonság a baleset, illetve a tűzmegelőzési prevenciós tevékenység
támogatását. Továbbra is hangsúlyt fektetünk az ehhez fűződő társadalmi és szakmai érdekek
fókuszban tartására.
A hosszútávú, értékteremtő együttműködés alapját a partnerekkel megújított szerződések és
együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségek, vállalások korszerű, innovatív
megoldásokkal történő teljesítése, megvalósítása képezi.
A Munkaterv, az Egyesület 2019. évre tervezett szervezeti és szakmai feladatok,
rendezvények munkacsoportok szerinti strukturált ütemezését, azok sikeres megvalósítása
érdekében, a kellő időben történő felkészülést szolgálja.

1. Az Egyesület szervezeti és szakmai ülései, beszámolói

Feladat

Tevékenység

Határidő

Felelős

Országos Elnökségi és
Felügyelőbizottsági Ülések
megtartása

Napirend témaköreinek előkészítése,
összeállítása az elnökség tagjainak meghívása
napirendi pontok témaköreinek kiküldése.

2019.II.04.
2019.V.06.
2019.IX.7.
2019.XII.02

Főtitkár

2019.II.21-22.

Főtitkár,
titkárok
csoport

Megyei titkárok XV.
szakmai értekezletének
szervezése
Küldöttgyűlés megtartása
Megyei Tagszervezetek
beszámoló taggyűléseinek
előkészítése

A ráckevei helyszín lefoglalása, napirendi
pontok, témakörök összeállítása, forgatókönyv
elkészítése, vezetői tájékoztató levelek,
meghívók kiküldése.
A gyűlés helyszínének lefoglalása, a napirend
témaköreinek előkészítése, összeállítása a
küldöttek meghívása, napirendi pontok
témaköreinek kiküldése.
A taggyűlések időpontjainak, helyszíneinek,
meghívottak körének rögzítése. A napirend
témakörének.
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Főtitkár.
2019.V.24.

2019. IX-XI.

Titkár,
főtitkár,

2.

Szervezeti, tagszervezeti feladatok

Feladat

Országos létszámfejlesztés,
további együttműködési
lehetőségek keresése

Tevékenység
Tagszervezetek szakmai összetételének
erősítése, a városi hivatásos tűzoltó
parancsnokságokról 2-3 fő új tag bevonása.
Kapcsolattartás; A megyei, járási
mentőszervezetekkel, önkéntes tűzoltó
egyesületekkel és a polgárőr szervezetekkel,
az MPVSZ és az MTSZ megyei szervezeteivel,
a Megyei tűz és a Rendőr-főkapitányságok
balesetmegelőzési bizottságaival.
Rendes és jogi tagok ajánlása azok
felterjesztése az Országos Elnökség elé.

Tagnyilvántartó kezelése

Az elektronikus tagnyilvántartó felület
negyedévenkénti áttekintése, aktualizálása.

Határidő

Felelős

Folyamatos

Titkár,
főtitkár,

Folyamatos

Titkár,
főtitkár,

Az ülések
megtartása
előtt 8 nappal

Titkár,
főtitkár,

Folyamatos

Titkár,
főtitkár,
titkárság.

3. Tagszervezetek hagyományőrző rendezvényeinek támogatása
Feladat

Tevékenység

Határidő

TEAM-R17
Farsangi bál

Budapest, XVII. kerületi helyszín bejárása,
meghívók elkészítése, programelemek összeállítása.

2019. II.23.

Nógrád MKI és Tagsz.
V. Karancs Gyalogtúra

A salgótarjáni rendezvényt a megyei
tagszervezet szervezi, az RSOE támogatja.

2019. IV.13.

Vas MKI és Tagsz.
XVI. Szt. Flórián Rábatúra

A szentgotthárdi rendezvényt a megyei
tagszervezet szervezi, az RSOE támogatja.

2019.V.17-19.

Tolna MKI és Tagsz.
Regionális partnertalálkozó

A szekszárdi rendezvényt a megyei
tagszervezet szervezi az RSOE támogatja.

2019. V.30

Titkár,
főtitkár

Somogy MKI és Tagsz.
Sport Nap

A Tókaji-parkerdei rendezvényt a megyei
tagszervezet szervezi, az RSOE támogatja.

2019.VI.21.

Titkár,
főtitkár,
elnöki
tanácsadó

Vas Megyei MKI és Tagsz.
Szakmai találkozó

A uraiújfalui rendezvényt a megyei
tagszervezet szervezi, az RSOE támogatja.

2019.VII.06.

Titkár, elnöki
tanácsadó.

Dunántúli tagszervezetek
titkári találkozója

Az alsóörsi programon a Dunántúli megyék
titkárai vesznek részt.

2019.08. 9-11.

Főtitkár,
elnöki
tanácsadó

Fejér MKI és Tagsz.
VI. Velencei-tó kerülő
kerékpártúra

A gárdonyi rendezvényt a megyei tagszervezet
szervezi. A rendezvényt az RSOE támogatja.

2019.IX.7.

Titkár,
főtitkár
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Felelős
Titkár, elnöki
tanácsadó,
főtitkár
Titkár,
főtitkár,
elnöki
tanácsadó,
Titkár,
főtitkár,elnöki
tanácsadó

4.

Közfeladatátvállalásból és megállapodásokban, egyéb szerződésekben foglalt vállalások megvalósítása

Feladat

Tevékenység

Megyei Igazgatóságok
szakmai rendezvényeinek,
gyakorlatain, sport és
szabadidős programjain
való közreműködés

Az igények szerint infokommunikációs
háttértámogatás biztosítása az ütemezett
szakmai programok, gyakorlatok
alkalmával.

Szakmai tevékenység
erősítése a BM OKF
Kommunikációs
Szolgálatával

Stratégiai partnerek
weboldalainak kezelése

R I S üzemeltetés

BVR fejlesztése

A dunai vízi közlekedés
biztonságát támogató
projektek megvalósítása

Prevenciós
programsorozatok
szervezése, lebonyolítása
Nyomdai és elektronikus
látványelemek,
legyárttatása, beszerzése

Határidő

Felelős

folyamatos

Titkár, főtitkár,
PR és
rendezvénycsoport,

A megyei igazgatóságok által összeállított
programtervben foglaltakon túl az egyedi
felkérések ütemezése, előkészítése,
teljesítése.

igény szerint

A BM OKF és megyei igazgatóságai új
internetes oldalainak elkészítésével és
karbantartásával kapcsolatos projekt
támogatása.

2019.III.01

BM OKF, MPVSZ, MTSZ, MRK, stb
fejlesztése

folyamatos

VHF beszédcélú- és mikrohullámú
rádiós rendszer
AIS (automatikus helymeghatározási
rendszer) parti radar és kamera rendszer folyamatos
meteorológiai állomás korrekciós
helymeghatározási rendszer
karbantartása

Főtitkár,
Csoportvezető,
kommunikációs
munkatárs
Csoportvezető,
főtitkár,
kommunikációs
munkatárs
Csoportvezető,

Csoportvezetés

Az állomások szezonra történő felkészítése,
a LED-es állomások firmwareinek
2019.III.31.
frissítése.
A KEHOP- balatoni viharjlző rendszer
nyugati medencéjének LED-es
korszerűsítése + 3 tóközepi állomás
kialakítása.
Új EU-s irányelv bevezetésével
kapcsolatos feladatok megvalósítása.
Projektkommunikációs feladatok.
Kapcsolattartás hazai és külföldi
partnerekkel.
Részvétel nemzetközi konferenciákon.
Közreműködés a partnereink baleset –és
tűzmegelőzési programjainak
megvalósításában.
Tervezés, előkészítés, nyomdai
megrendelés.
Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó
tájékoztatóanyag/ok aktualizálása.
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Csoportvezető
2019.X.31.

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Projekt
menedzser,
projekt
asszisztens
Csoportvezető,
főtitkár,
kommunikációs
munkatárs
Csoportvezető,
kommunikációs
munkatárs

Az RSOE Stúdió audiovizuális szolgáltatásainak
fejlesztése
Az RSOE Stúdió audiovizuális eszközeinek és a
közvetítő rendszerei készségszintű használatának
begyakorlása és begyakoroltatása.
Az RSOE Stúdió audiovizuális eszközeinek és a
közvetítő rendszereinek
kezelése

360 fokos kamera, VR megjelenítés,
Ocolus technológia lehetőségeinek,
adaptálása.
Az Egyesület érintett munkatársainak a
digitális eszközökön való rendszeres
gyakoroltatása.

folyamatos

folyamatos

Csoportvezető,
kommunikációs
munkatárs
Csoportvezető,
kommunikációs
munkatársak

Karbantartás, állagmegóvás
Működési készenlét fenntartása, fejlesztés.

folyamatos

Kommunikációs
munkatársak

Beszédkezelő és
feldolgozó szolgáltatás
népszerűsítése,

Az infokommunikációs szolgáltatás
stratégiai partnereink szakami
rendezvényein, konferenciáin való
alkalmazása, sokoldalú lehetőségeinek
bemutatása.

Igény szerint,
folyamatos

Főtitkár,
fejlesztők

Magyar Polgári Védelmi
Szövetség (MPVSZ)
rendezvényei, programjain
való részvétel

Részvétel a szakmai konferenciákon,
Tanácsadó Testületi Üléseken.
Polgári Védelem Napja; megemlékezés,
koszorúzás

XXVI. Felmenőrendszerű
Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny/ek
támogatása

Részvétel a megyei elődöntők és az
országos döntő lebonyolításában, külön
díjak beszerzése és átadása.

Hagyományőrző megyei programok,
Magyar Tűzoltó Szövetség
versenyek, egyéb szakmai felkérések,
(MTSZ) rendezvényein,
teljesítése a megállapodásban foglaltak
programjain való részvétel
szerint.
Igény szerint a sport rendezvény
Legerősebb Tűzoltók
infokommunikációs háttértámogatása,
Versenye (TFA)
külön díj biztosítása, átadása.
Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú
Alapítvány programjainak
támogatása

NAVINFO és az EDR
diszpécserszolgálat új
rendszereinek átvétele

Közreműködés a Közbiztonsági Nyílt
Napok lebonyolításában, a vízi és a közúti
közlekedésbiztonság fokozása érdekében.
Lakosságtájékoztató alkalmazások
népszerűsítése (VÉSZ, TAVIHAR, EDIS).

igény szerint
2019.III.01.

Főtitkár,
PR és
rendezvénycsoport

2019.IV.27.

Titkár, főtitkár

igény szerint

Titkár,
főtitkár

BÜK, 2019.
VI.28-29.

PR és rendezvény csoport,

2019. tavasztólősz végéig igény
szerint

Főtitkár, titkár
PR és
rendezvénycsoport

HERO VTS indulás.

2019.III.31.

Csoportvezető,

HERO VTS Helpdesk.

2019.III.31-től
folyamatos
2019. évben
folyamatos

Diszpécserek

2019.XII.31.

Diszpécserek

Éves diszpécser vizsgára felkészülés illetve
EDR DWS3 szoftware frissítésekkel
kapcsolatos szinten tartó képzés, illetve
vizsgák megtartása.
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Csoportvezető

Feladat

Tevékenység

Határidő

Tűzátjelzést Fogadó
Központ állománya
részére képzések
szervezése.

A TFK csoport I.II. féléves továbbképzése, színvonalas
ügyfélkezelés érdekében kommunikációs
tréningek szervezése.

2019.V.17-18.
2019.X.11-12.

Elméleti és gyakorlati
képzések a
Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban

Fakultatív elméleti és
gyakorlati képzések a
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében
Elméleti képzések a
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Tanszékén

Térképészeti alapismeretek valamint
hírforgalmi ismeretek tárgy oktatása
Szerparancsnok, és
Tűzoltó II. képzés.

tanrend szerint

Műveletirányító képzés.

tanrend szerint

EDR és DWS3 illetve egyéb szoftverek
oktatása.

tanrend szerint

modulzáró vizsgáztatás.

tanrend szerint

Információs rendszerek tárgy oktatása,
tananyag fejleszté-se, tansegédletek
készítése.

igény szerint

Képzések az iformatikai és egyéb
hírközlési kibertáma-dások, valamint
elektronikai eszközök információbiztonsági kockázatai tárgykörében.

Szolgálaticélú kisgéphajó vezetői elméleti
és gyakorlati vizsgára történő
felkészítések szervezése.

Csoportvezető

Szakképzési
tanácsadó

Szakképzési
tanácsadó
Szakképzési
tanácsadó
Szakképzési
tanácsadó
Szakképzési
tanácsadó

Információbizto
nsági szakértő
tanrend szerint

Térinformatikai alapok oktatása. Híradó
és informatikai szakirányú tananyagok
fejlesztése.
Az együttműködő
partnerek részére további
költségtérítés mentes,
illetve kedvezményes
felkészítések.

Felelős

igény szerint

Szakképzési
tanácsadó

Főtitkár,
kapcsolattartók,
oktatók

Folyamatosan fejlődő és megújuló egyesületünk innovatív munkatársainak és az általuk, sikeresen
megvalósított projektjeinknek köszönhetően egyre összetettebb feladatok megvalósításában és
egyre nagyobb kapacitású információs rendszerek üzemeltetésében működünk együtt
partnereinkkel. Mindezekkel összefüggő szolgáltatásaink színvonalát fokozva biztosítjuk
partnereinket, hogy az új megállapodásokban és szerződésekben foglalt vállalásainkat korrekt
szakmai együttműködés keretében teljesítjük.
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1. szám ú m elléklet

Az Egyesület 2019. évi összesített rendezvény és programterve
Sorszám

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Dátum
február 4. (h)

Rendezvény
Országos Elnökség + FEB ülés

Helyszín
Elnök u. 1.

február 21-22. (cs-p)

Titkári szakmai értekezlet

Ráckeve

február 23. (szo)

TEAM-R17 Farsangi bál

Bp, XVII. Diófa vend.

március 01. (p)
március 01. (p)

RSOE 37 éves jubileumi évforduló )
Polgári Védelem Napja (koszorúzás)

Elnök u. 1.
Budapest

március 28. (cs)
április . (cs)

Viharjelző szezonnyitó sajtótájékoztató
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)

Balatonföldvár

április 13. (szo)
április . (szo)

V. Karancs Emléktúra (gyalog)
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. Nap)

Salgótarján

április 27. (szo)
május 3-5. (p-v)
május 06. (h)
május 17-18-19. (p-v)
május 24. (p)
május 30. (cs)
június 05-09. (sze-v)
június
június
június 21. (p)
június 28-29
július 06. (sz)

Felmenő r-ű Kat.véd. Ifjúsági Verseny/ek
Borsod MKI Szomszédolás
Országos Elnökség+FEB ülés
XIII. Szt. Flórián – Rábatúra
Küldöttgyűlés
Régionális partnertalálkozó
XX. Open Road Fest
Gyerek Sziget
Tűzoltó Gyermektábor
Sport Nap (Horgászverseny)
Legerősebb Tűzoltók Versenye (TFA)
Szakmai találkozó –Vas m. tagszervezet

megyei,országos döntő/k
Szlovákia (Bajmóc)
Bp., Elnök u. 1.
Szentgotthárd
Budapest
Szekszárd
Alsóörs-Európa Kemping
Bp.-Hajógyári-sziget
Nógrád MKI-Baglyasalja
Kaposvár (Deseda-tó)
Vas MKI-BÜK
Uraiújfalu

augusztus 9-11.

Dunántúli tagszervezetek titkári találkozója

Alsóörs-Európa Kemping

szeptember

Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. nap)

szeptember 7. (szo.)
szeptember

VI. PT Velencei-tó kerülő kerékpártúra
Nemzedékek Biztonságáért (Kbi. Ny. nap)

Gárdony

szeptember 17-19

Országos vízirendészeti járőrverseny

Balatonföldvár

december 2. (h)

Országos Elnökség + FEB ülés + évzáró

Budapest
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