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„Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen”
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Bevezető
Egyesületünk, kihívásokkal teli – gyakran jelentős összefogást igénylő – közhasznú tevékenységét több mint
30 éve végzi. Mindenkor a szakmai elvárásoknak megfelelve, együttműködő stratégiai partnereinkkel évrőlévre arra törekedtünk, hogy az általunk fejlesztett és üzemeltetett rendszereinkkel, programjainkkal a
társadalom minél szélesebb rétegének valós biztonságérzetét fokozzuk.
Fejlődő és megújuló szervezetünk innovációinak köszönhetően egyre összetettebb, egyre nagyobb
kapacitású hálózatokat üzemeltet. Egyre magasabb színvonalú szolgáltatásaink korszerű eszközparkunk, és
humánerőforrásaink felajánlásával továbbra is részt vállalunk a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
tájékoztatási és szakmai tevékenységéből. Stratégiai partnereinkkel kötött, hatályban lévő Együttműködési
Megállapodásaink hosszútávon garanciát adnak a katasztrófavédelmi és a közlekedés biztonsági ágazat
szervezeteivel történő hatékony együttműködésre.
1.

Szervezet

1.1.

Szervezeti, tagszervezeti feladatok

1.1.1. Létszámfejlesztés
1.1.2. A növekvő tendencia dinamikáját követve évvégére prognosztizálható az 1000 fős tagság elérése.
1.1.3. Jogi tagjaink számát legalább 60-ra kell újra fejlesztenünk, olyan cégcsoportok, vállalkozások
megkeresésére kell összpontosítani, melyekkel kölcsönösen tudjuk egymás szakmai érdekeit
képviselni.
1.1.4. A helyi specialitások és szakmai igények figyelembevételével a rendes és a jogi tagok beléptetése
során első sorban a Polgári Védelmi és Tűzoltó Szövetségek, Járási Mentőszervezetek, Rádióamatőr
Egyesületek, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőrség, mint szervezetekre, illetve azok tagjaira
kell fókuszálni.
1.1.5. Tagszervezetenként kialakultak az 5-10 fős belső szakmai csoportok. Célunk ezek további erősítése,
fejlesztése, hogy a váratlanul bekövetkező helyi veszélyhelyzetek elhárításában, kezelésében
hatékonyan és azonnal bevethetők legyenek.
1.1.6. Továbbra is számítunk az önkéntes segítőkre; Eü. dolgozók, szállítmányozó cégek, nehézgépkezelők,
kotrógépekkel rendelkező vállalkozók, akik egy esetleges veszélyhelyzetben a mentési éshelyreállítási tevékenység során tevőlegesen is együtt tudnak működni az elhárítási munkálatokban.
(A megyei tagszervezetekben jelenleg a taglétszám több mint fele nem hivatásos dolgozó, a
társszervekkel való kapcsolattartás továbbra is alapfeladatának kell, hogy legyen a megyei titkárnak.)
1.2.

A hatékony munkavégzés feltételeinek javítása

1.2.1 A megyei tagszervezetek elnökei, titkárai az RSOE szakmai, technikai, humánerőforrásainak
segítségével hatékonyabban tudják feladataikat ellátni, amennyiben illetékességi területük
sajátosságainak megfelelően feltérképezik a konkrét együttműködés lehetőségeit.
1.2.2. Még szorosabb, tartalmasabb együttműködés szükséges a megyei Polgári Védelmi és Tűzoltó
Szövetségekkel, a Rendőrséggel, megyei és járási mentőszervezetekkel és a Tűzmegelőzési
Bizottságokkal. (Munkájuk hatékonyabb ellátását igény szerint informatikai, kommunikációs, egyéb
technikai eszközökkel támogatjuk.)
1.3.

Kétnapos szakmai titkári értekezlet

1.3.1. A hatékony és sikeres szakmai együttműködés és a jövőbeni közös feladatok eredményes
végrehajtása érdekében minden év első felében tartjuk titkáraink szakmai találkozóját. A rendezvény
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keretében az Egyesület tevékenységének 2013. év értékelésére valamint a 2014. évre vonatkozó
Munkaterv fontosabb a titkárokat is érintő szakmai feladatok ismertetésére kerül sor.
1.3.2. Kiemelt feladatként tervezzük a Veszélyhelyzeti URH, RH tartalék kommunikációs hírközlő
rendszerek kiépítését. Az előkészítés időszakában végzett feladatok értékelése tapasztalatok
megvitatása, további feladatok ütemezése.
1.3.3. A szakmai elvárások és igények szerint a DAKAR nyilvántartási rendszer bevezetése a
katasztrófavédelmi hírközlő eszközök nyilvántartására. Végrehajtási ütemterv, koncepció
kidolgozása.
1.4.

A veszélyhelyzeti tartalék kommunikációs rendszer kiépítésének szervezése

1.4.1. A már elindított egyeztetéseket tovább kell folytatni az URH tartalék rendszer üzembe helyezése
érdekében. Tesztüzem elindítása 2 megyében. (Győr-Moson-Sopron, Vas).
1.4.2. Együttműködési keret-megállapodás megkötése céljából folytatni kell az egyeztetéseket és
partnerként bevonni az URH, tartalék rendszer üzemeltetésébe a MRASZ-RKSZ tagjait,
szakembereit. (együttműködés gyakorlatok idején, veszélyhelyzet kihirdetése esetén.) RH központ
próbaüzemi beindítása az Elnök utcában.
1.5.

Felkészítés, oktatás, továbbképzés

1.5.1. Az új rendszer létrehozása előtt, vagy azzal párhuzamosan, a jelöltek részére (URH, RH, eszközök
kezelésével kapcsolatos oktatás, kiképzés, továbbképzés szervezése. EDR oktatások továbbképzések
igény szerinti ütemezése.
1.6.

Együttműködés az országos és a megyei tűzmegelőzési bizottságokkal

1.5.2. Részvétel az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és megyei szervezeteinek programjaiban, időszakos
kampány tevékenységeiben. (a bizottság megelőzési programja alapján).
1.7.

Megyei tagszervezetek programjai

1.7.1. A tagszervezetek közötti hatékonyabb együttműködés elősegítése érdekében tovább kell folytatni a
csapatépítő, konfliktuskezelő tréningek szervezését. Megyei tagszervezetek (egyenként három
megyés) szakmai találkozója (Komárom-Esztergom, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyékben)
1.7.2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság és az RSOE megyei tagszervezete szervezésében
továbbra is támogatjuk és képviseltetjük magunkat az évtizedes múltra visszatekintő Szent Flórián Rába Emléktúrán.
1.7.3. A Balatonalmádi program folytatásaként 2014. augusztus első felében Tiszafüredre tervezzük a
szabadidős csapatépítő szakmai napokat, az alföldi régió tíz tagszervezete bevonásával.
1.7.4. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az RSOE megyei tagszervezete
kezdeményezésére
szeptember
közepén
Puskás
Tivadar
Emléktúra
szervezését
tervezzük.(Kerékpáros 7 próba a Velencei-tó körül)
1.8.

Regionális szakmai találkozók

1.8.1. A Veszélyhelyzeti URH, RH tartalék kommunikációs hírközlő rendszerek kiépítésével kapcsolatosan
április hónapban lehetőség szerint 3 (Nyugat-, Közép-, és Kelet- Magyarország érintettségében)
regionális találkozót tervezünk.
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2.

Kommunikációs Csoport

2.1.

Kommunikációs feladatok

2.1.1. Az Egyesületet bemutató elektronikus tájékoztató anyagok fejlesztése, szerkesztése célcsoportok
szerinti sajátosságok figyelembevételével úgy, hogy általuk hazai és külföldi partnereink betekintést
nyerhessenek Egyesületünk tevékenységébe, ugyanakkor azokat a megyei titkárok is használhassák.
2.2.

Egyesületi promóciós filmek

2.2.1. RSOE –ét bemutató film vágása szerkesztése
2.2.2. Viharjelző tájékoztató film végszerkesztése
2.2.3. NEWADA duo Projekt promóciós film elkészítése
2.2.4. HINT projekt keretében a hajózási szakmát népszerűsítő film elkészítése
2.3.

Elektronikus kiadványok

2.3.1. Egyesületi weboldal korszerűsítése
2.3.2. KAPCSOLAT – belső hírlevél negyedéves összeállítása, közreadása
2.3.3. Az Egyesületet és tevékenységi körét bemutató, népszerűsítő prezentációk összeállítása a szakmai
csoportokkal együttműködve (viharjelző rendszer, RIS, OKF VÉSZ).
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 és kódolása, igény esetén vágott szakmai
filmek készítése.
2.4.2. 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).
2.4.3. Elektronikus kép és hangrögzítés, rögzített anyagok szerkesztése archiválása
2.4.4. MPVSZ felkérése alapján részt veszünk, a Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
szervezésében az oktatási tematika összeállításában, a megyei elődöntők és az országos döntő
résztvevőinek felkészítésében, valamint a döntő lebonyolításában, a helyezettek külön díjakkal
történő támogatásában.
2.5.

BM OKF és szervezetei részére szerződés és megállapodás alapján végzett oktatási feladatok

2.5.1. 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 Győr-Moson-Sopron, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében kísérleti jelleggel kiépítésre kerülnek a veszélyhelyzeti tartalék (URH és RH) távközlési
rendszerek.
2.5.2. Az előző évből áthúzódó feladatok további teljesítése mellett, az egységes veszélyhelyzeti tartalék
hírközlési rendszer megvalósulását követően az oktatási igények növekedése várható.
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2.6.

Közreműködés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett szakmai képzésekben

2.6.1 Műveletirányító képzések
2.6.2. A felsőfokú rendészti szervező tisztképzés infokommunikációs tantárgyának oktatása
2.6.3. Tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamok
2.6.4. A Hunor nehéz kategóriájú városi kutató-mentő csapatok továbbképzése (hagyományos és műholdas
navigációs ismeretek átadására, kiegészítve a tereptani ismeretekkel.)
2.6.5. A képzések tematikájának és a szükséges tananyag összeállításában működnek közre szakembereink.
2.7.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) részére szerződés és megállapodás alapján végzett
fontosabb feladatokról

2.7.1. Stratégiai partnerünkkel és társszerveivel az Országos Rendőr-főkapitányság Országos
Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) és a Közlekedés Tudományi Intézet (KTI)
munkatársaival, valamint a közúti közlekedési ágazathoz szorosan kapcsolódó intézmények
képviselőivel több éve elindított közlekedésbiztonsági-és balesetmegelőzési kampány
rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, ebben az évben is az együttműködő partnereink
programterve szerint veszünk részt.
2.7.2. Az NKH, valamint az ORFK-OBB 2014. évre meghirdetett a motorkerékpáros közlekedési kultúrát
előtérbe helyező „Szabályosan, biztonságban a közutakon” balesetmegelőzési kampánysorozat
programjainak szervezésére és lebonyolítására kaptunk felkérést. A közlekedésbiztonsági
rendezvényekre több időpontban és helyszínen kerül sor, melyeken a KTI és az illetékes Megyei
Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságai is részt vesznek. Előre láthatólag Alsóörsön
kerülnek megrendezésre ezen események egy nyár eleji, illetve egy nyár végi időpontban olyan
rendezvényen, melyen több ezer látogató vesz részt.
2.7.3. Ismeretátadó tevékenységek lebonyolításában vállalunk szerepet a közlekedésbiztonság javítása
érdekében. A programok célcsoportjaként, ebben az évben is a motorosokat kívánjuk fókuszban
tartani. A balesetmegelőzési kampány rendezvényeit kora tavasztól, ősz végéig ütemezzük.
2.8.

Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) részére végzett kommunikációs feladatok

2.8.1. Szerződés alapján az MTSZ részére kommunikációs szolgáltatások:
2.8.2. Honlap tartalomszolgáltatás
2.8.3. Digitális eseményrögzítés, előkészítés publikálásra
2.8.4. Közreműködés digitális kiadványok tervezésében
2.9.

Magyar Rendvédelmi Kar részére végzett feladatok

2.9.1. Szerződés alapján, honlap tartalom szolgáltatás
2.9.2. Felkérés alapján digitális eseményrögzítés, előkészítés publikálásra
2.10. Rendezvényszervezés
2.10.1. Közreműködünk az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 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.
2.10.2. Egyesületünk 2014-ben is több, nagy tömeget vonzó rendezvényeken 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 15-20 általános és középiskola
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részvételével – szervezett Közbiztonsági Nyílt-Napok/on a hajózást népszerűsítő programokkal,
vihar előrejelző rendszereinkkel kapcsolatos ismeretátadó anyagokkal veszünk részt. Ezeken a
rendezvényeken lehetőség nyílik az OTB által igényelt felvilágosító tematikák közvetítésére is.
2.10.3. Immár hagyománnyá vált, hogy az NKH - val és a közlekedésbiztonsági munkában érintett
szervekkel, partner szervezetekkel együttműködve célirányos, és állandóan tovább fejlesztett
programokkal jelenik meg olyan rendezvényeken, (Harley Davidson Open Road Fest, Balaton Ride)
amelyek elsőszámú célcsoportja a motoros társadalom. A rendezvények kiváló alkalmat nyújtanak a
preventív üzenetek közlésére, a kapcsolatok tartására, a motorosok véleményének megismerésére.
2.10.4. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a nyári turisztikai szezon
idején (Fonyódliget) közlekedésbiztonsági tábort szervez általános iskolások számára. A tábor
szakmai napján lehetőségünk nyílik az Egyesület tevékenységének, illetve a vízibiztonság fokozása
érdekében tett fejlesztéseink bemutatására, a viharjelző rendszereinkkel kapcsolatos ismeretek
átadására.
2.10.5. Több évtizedes hagyományainkat megőrizve idén szeptemberben is megrendezésre kerül egyesületi
találkozónk, melyre meghívjuk azon állami szerveket, szervezeteket, stratégiai partnereket melyekkel
szoros szakmai kapcsolatban állunk.
2.11. Egyesületi szolgáltatások
2.11.1. A GSM szolgáltató által kiadott hívószámok és ügyfelek adminisztrációja, az ügyfelek és a
szolgáltató közötti problémák megoldása, folyamatos kapcsolattartás.
2.11.2. A kommunikációs csoport az apparátus számára utazás szervezést végez (szállásfoglalás,
legkedvezőbb repülőjegy megvásárlása).
2.12. Az Egyesület működését szabályozó dokumentumok aktualizálása, ügyviteli feladatok
2.12.1. SZMSZ módosítása, aktualizálása
2.12.2. Egyéb belső normák, együttműködési megállapodások előkészítése, felülvizsgálata aktualizálása.
2.12.3. Hivatalos levelezés (protokoll és egyéb levelek stb.)
2.12.4. Gépkocsi előadói feladatok
2.12.5. Beszerzés
3.

Projekt Csoport

3.1.

A 2014-es év az RSOE projekttevékenysége szempontjából is többcélú lesz: egyrészt magas
színvonalon megvalósítani a folyamatban lévő projekteket,

3.2.

Az EU Duna Régió Stratégiája keretében a 2014-2020-as költségvetési időszakban kiemelt
jelentősége lesz a Duna folyam köré szerveződő víziközlekedési, turisztikai, katasztrófavédelmi,
rendészeti és környezeti kezdeményezéseknek, projekteknek.

3.4.

kiemelt feladat lesz a PannonRIS rendszer infrastruktúrájának modernizálása, a folyamatos részvétel
az egyes szabványok és technikai megoldások alakításában.

3.5.

Az Inland AIS készülékek használatba adásához hasonlóan ez évben tervezzük – a N KH
iránymutatása mellett – elektronikus navigációs térképek eljuttatását a pályázó hajóüzemeltetőknek.

3.6.

Kiemelten kezeljük az EU 2014-2020-as költségvetési időszakában tervezett programok
előkészítésére.

4.

Fejlesztési Csoport

4.1.

Meglévő rendszerek karbantartása

4.1.1. A BM OKF és megyei igazgatóságainak szervezeti változásait követve a központi és a területi
szervhez tartozó weboldalak arculatának korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása (25 weboldal).
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4.1.2. Továbbra is ellátjuk az OKF, MPVSZ, MRK, MTSZ és Szent Flórián oldalak karbantartását.
4.1.3. Számos fejlesztési igény érkezett az NKH HIR programmal kapcsolatban
4.2.

Új fejlesztések

4.2.1. Projekt csoport feladataihoz kapcsolódó fejlesztések (IRIS III, Danube FIS, Dravis III,).
4.2.2. Elvégezzük a KOK belső oktatói portál, valamint a MTSZ központi és megyei portálrendszere
kialakítását.
4.2.3. Korszerűsítjük a Védelem Online oldalt, új dizájnt kapnak az OKF GEK és fővárosi oldalak.
4.3.

Tovább folytatódnak a mobil alkalmazások fejlesztései

4.3.1. Kiemelt szerepet kap az OKF VÉSZ rendszer felügyelete az év első heteiben megközelítette a 20.000
letöltést.
4.3.2. Továbbfejlesztjük a viharjelző alkalmazást és az EDIS klienst is.
5.

Üzemeltetési Csoport

5.1.

Felkészülés az árvízi védekezésre

5.1.1. Az évszakokhoz már egyáltalán nem köthető árhullámok rapszodikus periódusai miatt az árvízi
védekezés felkészülési időszakában fontosnak tartjuk egy olyan URH rendszeren alapuló
kommunikációs csatorna készenlétben tartását, amellyel mind a Duna, mind pedig a Tisza kritikus
védekezési szakaszait átfogja.
5.2.

Veszélyhelyzeti tartalék rendszerek üzembe helyezése

5.2.1. A váratlan katasztrófa helyzetekben az EDR mellett, illetve helyett alkalmazható URH, RH tartalék
rádió rendszerek kiépítése érdekében az elmúlt évben együttműködve a BM OKF Megyei
Igazgatóságain dolgozó titkáraival felmérésre került a BM OKF területi szerveinél a rendszerek
üzemszerű működéséhez szükséges infrastruktúra. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a
költségtakarékossági szempontok figyelembevételével első ütemben Győr-Moson-Sopron, Vas, majd
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatóságon meglévő rendszerek korszerűsítését követően
lehetséges a tartalék hírközlést üzembe helyezni.
5.2.2. A tervezett veszélyhelyzeti tartalék URH, RH kommunikációs hálózatok országos szintű kiépítése és
üzemeltetése, mellyel a BM OKF területi, és helyi szerveinek működési területe lefedésére szolgál.
5.3.

Viharjelző rendszereink korszerűsítése, karbantartása

5.3.1. Karbantartási ütemtervben szereplő üzemeltetési tevékenységünkön túl az idei évben kiemelt
fontosságú feladatunk a Balaton keleti-medencéjének 10 db LED-es BVR állomásának kiépítése. Az
új LED-es berendezések telepítése nagyfokú leterhelést jelent, ugyanakkor a rendszerben lévő
Balatoni, Velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelző régi állomások szezon idei folyamatos üzemelését
is biztosítanunk kell.
5.4.

Balatoni és Velence-tavi rádió rendszerek üzemeltetése

5.4.1. Fonyód telephely antenna rendszer, Balatrönk rádiórendszer felülvizsgálata
5.5.

Rádiós segélyhívó bázis (RSB) készenlétben tartása, üzemeltetése

5.5.1. 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 rövidhullámú berendezéseink korszerűsítésével
és folyamatos karbantartásával tartjuk fenn a szükség szerinti kommunikációs rendelkezésre állást.
6.

Diszpécser Csoport

6.1.

2014-ben folytatni kívánjuk a képzéseket, így különös tekintettel a szakmai német nyelvi oktatást, a
folyamatos EDR kezelői szinten tartó képzéseket.
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6.2.

Új képzési tematikák az év folyamán a személyhajózási szakértői tanfolyam és vizsga, valamint a
radarhajós képzés és vizsga

7.

Gazdasági Csoport

7.1.

2013. évről átnyúló számviteli, munkaügyi feladatok

7.2.

2013. évi költségvetés terv-tényszámainak kidolgozása

7.3.

Számlázási, könyvelési feladatok elvégzése

7.4.

A 2013 év zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése / egyeztetések, a könyvvizsgálói ellenőrzésben
együttműködés, adatszolgáltatás/, a közhasznú beszámoló elkészítése

Szolgáltatásaink színvonalát megtartva 2014-ben is biztosítjuk stratégiai partnereinket, hogy Egyesületünk
korrekt szakmai együttműködéssel kívánja támogatni az ez évre előirányzott feladataik eredményes
megvalósulását.
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2014. évi főbb rendezvények, programok
Fsz.

Dátum

Rendezvény

Helyszín

1.

február 3. (h)

Országos Elnökség ülése (Munkaterv)

Elnök u. 1.

2.

február 13-16. (cs-v)

Boat Show

Hungexpo

3.

február 10. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

4.

február 20-21. (cs-p)

Megyei titkárok 2 napos szakmai értekezlet

Ráckeve (Kék Duna hotel)

5.

március 01. (szo)

Polgári Védelem Napja

Budapest

6.

március 04. (k)

RSOE 32 éves évforduló (app.+törzsgárda)

Elnök u. 1.

7.

március 08. (szo)

TEAM-R17 Farsangi (Nőnapi) bál

Budapest, Vigyázó MH.

8.

március 20-25 között

Motoros szezonnyitó sajtótájékoztató (NKH)

Budapest, Harley Bázis

9.

március 28. (p)

Balatoni szezonnyitó sajtótájékoztató

Balatonföldvár

10.

április 26. (szo.)

Katvéd. Ifjúsági Verseny (döntő)

Budapest (Városliget)

11.

május 05. (h)

Országos Elnökség+GEB ülés

Bp., Elnök u. 1.

12.

május 16-17-18 (p-v)

Vas megyei tagszervezeti konfliktus kezelő tréning (11. vízitúra)

Rábagyarmat (Vas megye)

13.

május 23. (p)

RSOE éves Küldöttközgyűlés

Budapest

14.

június 02. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

15.

június 04-08. (sze-v)

15. Harley-Davidson Open Road Fest

Alsóörs-Európa Kemping

10
16.

június 12. (cs)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Tatabánya

17.

június 26. (cs)

Területi tagszervezeti találkozó (3 megye)

Szolnok

18.

augusztus 15-17. (p-v)

Nyári családi hétvége (Alföldi tagszerv.)

Tisza-tó (Tiszafüred)

19.

augusztus 21-23. (cs-szo.)

Balaton Ride IV

Alsóörs-Európa Kemping

20.

szeptember 06. (sz)

Nemzetközi Szakmai Találkozó

Budapest

21.

szeptember 13. (sz)

Sugovica Klub csapatépítő tréning

Baja, Petőfi sziget

22.

szeptember 15. (h)

Országos Elnökség ülése

Budapest, Elnök u. 1.

23.

szeptember 19-21. (p-v)

RSOE szakmai kommunikációs tréning

Kelet-Magyarország

24.

Szeptember 22. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

25.

Szeptember 27. (szo.)

Puskás Tivadar Emléktúra (Rádiósok Napja)

Fejér MKI

26.

október 30. (cs)

Balatoni szezonzáró sajtótájékoztató

Balatonföldvár

27.

november 17. (h)

Apparátusi értekezlet

RSOE tanácsterem

28.

december 8. (h)

Országos Elnökség + GEB ülés + évzáró

Budapest

29.

április 03. (cs)

Győr, Fejér, Komárom, Vas, Veszprém megye

Győr

30.

április 10. (cs)

Baranya, Csongrád, Somogy, Tolna, Zala megye

Pécs

31.

április 17. (cs)

Borsod, Hajdú, Békés, Szolnok, Szabolcs megye

Békéscsaba

32.

április 24. (cs)

Bács, Nógrád, Heves, Pest megye, Fővárosi KVI

Budapest, Elnök u. 1.
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Szervezet
Feladat

Tevékenység

2014. évi főbb célkitűzések

Taglétszám további növelése: tagszervezetekben minimum 20,
összességében 1000 fő. A jogi tagok száma érje el a 60-at.
Cél: új rádióamatőr tagok szervezése
A gyors és közvetlen információ csere érdekében szakmai
konferencia hívások szervezése a megyei titkárok, híradós,
informatikai szakemberek bevonásával.
Továbbképzések (EDR, URH, RH, döntéstámogató rendszerek)
területi szervek (híradós, ügyeletes, bevetés irányító önkéntes stb.)
szakembereinek
Elektronikus szakmai vetélkedők szervezése, lebonyolítása
Területi szervek részére készült szakmai filmek bemutatása.
Megyei tagszervezetek beszámoló taggyűlései

Határidő

Felelős

2014. december 31

Rába Lajos, Pető Tibor

2014. évben szükség
szerint

Pető Tibor, Tobak Ferenc

2014. évben igény és
ütemezés szerint

Szabó József, Krüpl Zsolt

2014. március - április
2014. szeptember október
2014. szeptember 30tól.

Pető Tibor, Jekelfalussy Tibor
Tobak Ferenc, Pető Tibor

2014. szeptember október

Rába Lajos, Pető Tibor

Határidő

Felelős

Az Egyesület éves programtervének összeállítása

2014. január 31.

Rába Lajos, Szász Andor, Pető
Tibor

Közreműködés HD Open Roadfeszt rendezvényen

2014. június 4-8.

Szász Andor, Pető Tibor

2014. augusztus 21-23.

Szász Andor, Pető Tibor

a rendezvényterv
szerint .

Szász Andor, Pető Tibor

a rendezvényterv
szerint

Tobak Ferenc

Kommunikációs csoport
Feladat

Rendezvények

Tevékenység

Közreműködés BalatonRide III. rendezvényen
A rendezvények forgatókönyvének elkészítése, egyeztetése a
résztvevő partnerekkel, esemény-szervezés, logisztika, részvétel a
lebonyolításban
A rendezvényekkel kapcsolatos hangosítási, ill. informatikai
feladatok ellátása
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Audio-vizuális
dokumentációs feladatok

A rendezvényekkel kapcsolatos promóciós feladatok koordinálása
(kiadványok menedzselése)
Szerződés alapján külső-, ill. saját szervezésű események audiovizuális feladatainak ellátása (rendezvény-hangosítás, álló és
mozgóképek rögzítése)

a rendezvényterv
szerint

Szász Andor

2014.

Tobak Ferenc, Schobert
Andor

A rögzített kép- és hanganyagok digitalizálása, archiválása

2014. június 30.

Tobak Ferenc, Schobert
Andor

Viharjelző rendszert bemutató anyag
RSOE tevékenységét bemutató film

2014.
2014. június 30.
2014. szeptember 30.

Tobak Ferenc, Schobert
Andor

NEWADA duo projekt promóciós film

2014. június 30.

Schobert Andor

2014. augusztusus 30.

Schobert Andor

2014. március

Szász Andor, Pető Tibor,
Jekelfalussy Tibor

2014. december 31.

Szász Andor, Pető Tibor,
Jekelfalussy Tibor

2014. december 31.

Párkányi István, Tobak
Ferenc, Jekelfalussy Tibor

2014. december 31.

Jekelfalussy Tibor

Határidő

Felelős

HINT hajózási szakmát népszerűsítő film
Sajtófeladatok

kommunikációs feladatok

Koordinációs feladatok

Sajtótájékoztató szervezése a tavi viharjelző rendszerek működési
szezonja indítása alkalmából
Rendszeres megjelenés a katasztrófavédelemhez és a
közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó írott és elektronikus szakmai
periodikákban
Az Egyesület honlapjának aktualizálása, az Egyesület
működésével kapcsolatos kiadványok, és egyéb kreatív anyagok
készítése, elkészíttetése.
BM OKF és területi szervei, valamint az RSOE Fejlesztési csoport
közötti koordináció a felügyelt honlapok és a BM OKF
Médiaszerver karbantartása és tartalomszolgáltatása érdekében.

Projekt csoport
Feladat

ADB Multiplatform

Tevékenység
Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Munkacsomagkoordináció és projektkommunikációs feladatok

folyamatos

Act.4.2 nemzetközi koordináció (ActL),

folyamatos

Mező Gergely, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes
Mező Gergely, Remsei Róbert,
Bálint Ágnes
Mező Gergely
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2014. február 31.

Mező Gergely, Fejlesztés

RIS logisztikai interface fejlesztése

2014. május 31.

Mező Gergely, Fejlesztés

RIS logisztikai interface tesztelése, interconnection

2014. június 30.

Mező Gergely, Fejlesztés

folyamatos

Mező Gergely

RIS logisztikai interface specifikációja

Részvétel a szakmai munkában
Záró elszámolás összeállítása, benyújtása

HINT

NEWADA duo

2014. október 15.

Magyarosi Csilla, Mező
Gergely, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes
Mező Gergely, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Részvétel a szakmai munkában

folyamatos

Mező Gergely, Bálint Ágnes

WP5 nemzetközi koordináció

folyamatos

Mező Gergely, Bálint Ágnes

2014. február 28.

Mező Gergely, Kutasi György,
Bálint Ágnes

ITC és hajózási népszerűsítési tevékenységek megtervezése és
végrehajtása

2014. augusztus 31.

Mező Gergely, Kutasi György,
Bálint Ágnes

Job promotion strategy kidolgozása, nemzetközi koordináció

2014. augusztus 31.

Mező Gergely, Bálint Ágnes

Záró elszámolás összeállítása, benyújtása

2014. december 15.

ITC szerződés realizálása

Magyarosi Csilla, Mező
Gergely, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes
Mező Gergely, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes
Sajgó Nikoletta, Mező
Gergely, Remsei Róbert

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

folyamatos

Szakmai feladatok, hazai promóció szervezése, koordináció

folyamatos

Act.5.1 nemzetközi koordináció

folyamatos

Mező Gergely

2014. január 31.

Mező Gergely, Keszei Péter

folyamatos

Mező Gergely

Act.5.1 WLAN szerződés realizálása
(Gönyű, ÉDUVÍZIG-gel együttműködés)
Act.5.2 FIS Portal:
- munkacsomag koordináció
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FIS Portal funkcionális specifikáció

2014. április 30.

Fejlesztés, Mező Gergely

FIS Portal dokumentáció, ADMIN leírás

2014. április 30.

Fejlesztés

FIS Portal fejlesztés

2014. február 28.

Fejlesztés

FIS Portal tesztelés, éles üzembe helyezés

2014. április 30.

Keszei Péter, Szente Márk

Act.5.3 AtoN szakmai munka

folyamatos

Mező Gergely, Keszei Péter

Részvétel a szakmai munkában (WP3, WP6)

folyamatos

Mező Gergely

2014. október 15.

Magyarosi Csilla, Mező
Gergely, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes

BM-es projekt szakmai támogatása (PM, RIS)

folyamatos

Mező Gergely

Szakértői csoport koordinálása

folyamatos

Mező Gergely

Záró elszámolás összeállítása, benyújtása
Dunai Rendészeti
Koordinációs Fórum
DARIF

DRAVIS 3

2014. december 31.

Projektkommunikáció (promóciós tevékenységek, brosúra,
zárókonferencia)

2014. augusztus 31.

Weboldal kialakítás

2014. augusztus 15.

Sajgó Nikoletta, Remsei
Róbert, Szabó György

IT fejlesztések (DRIX és GIS)

2014. augusztus 15.

Sajgó Nikoletta, Pampuk Imre

2014. szeptember 15.

Sajgó Nikoletta, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes

Környezeti hatástanulmány 1 db előzetes vizsgálati eljárás
jogerős határozat megszerzése

2014. február 15.

Lajtár Attila

Projektzárás elindítása

2014. február 15.

Lajtár Attila

Projekt pénzügyi zárása

2014. március 31.

Lajtár Attila

Záró elszámolás összeállítása, benyújtása

KÖZOP előkészítés

Sajgó Nikoletta, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes
Sajgó Nikoletta, Remsei
Róbert

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment
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2014. október 15.

Rafael Róbert, Magyarosi
Csilla

WP4 - RIS-érintettségű inputok megadása

2014. május 01.

Rafael Róbert

WP4 - workshop szervezés (know-how transfer)

2014. május 01.

Magyarosi Csilla

2014. augusztus 29.

Rafael Róbert

2013. október 15.

Magyarosi Csilla, Rafael
Róbert, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes

2014. május 31.
2014. november 30.

Lajtár Attila, Bálint Ágnes

2014. április 30.

Lajtár Attila, Rafael Róbert

2014. szeptember 30.

Rafael Róbert, Lajtár Attila

2014. december 31.

Lajtár Attila, Rafael Róbert

2015. április 27.

Sajgó Nikoletta, Magyarosi
Csilla, Gesztiványi Szilvia,
Bálint Ágnes

WP2-Kommunikációs munkacsomag vezetése

2014. december 31.

Sajgó Nikoletta

Weboldal, intranet oldal frissítés, fenntartás

2014. december 31.

Sajgó Nikoletta, Remsei
Róbert, Rábai Roland

2014.május 31.

Sajgó Nikoletta, Szente Márk

2014. március 31.

Bálint Ágnes, Lajtár Attila

2014. június 30.

Rafael Róbert, Lajtár Attila

2014. február 28.

Lajtár Attila

Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

CO-WANDA

WP5 - részvétel a nemzetközi megállapodás tervezetének
előkészítésében
Záró elszámolás összeállítása, benyújtása
Elszámolások benyújtása
Közbeszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötések
IRIS Europe 3
Stratégiai Akcióterv szerinti szakmai feladatok elvégzése
Zárójelentés elkészítése
Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment

SEERISK

WEBportal, webforum kialakítás
Záró elszámolás összeállítása, benyújtása
ProDuna
Zárójelentés elkészítése, benyújtása
KÖZOP kivitelezés

Pályázat előkészítés
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Fejlesztési csoport
Feladat

Tevékenység
OKF weboldalak karbantartása, különös tekintettel a következő
oldalakra: központi OKF oldal, fővárosi OKF, megyei oldalak,
ügyeleti tájékoztató, KOK, GEK, KKI, múzeum, zenekar,
médiaszerver
MPVSZ oldal karbantartása

Climate Change oldal karbantartása

Karbantartás

nkhadat.rsoe.hu adattovábbítási rendszer karbantartása

OKF VÉSZ rendszer fejlesztése, karbantartása

EVCPF oldal karbantartása

Szent Flórián oldal karbantartása

Határidő

Felelős

2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)

Böszörményi Zsolt, Szabó
György, Jekelfalussy Tibor

2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)
2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)
2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)
2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)
2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)
2014. december 31.
(ill. a megrendelő
igényei szerint)

Szabó György, Böszörményi
Zsolt
Böszörményi Zsolt

Böszörményi Zsolt
Böszörményi Zsolt, Pampuk
Imre
Remsei Róbert

Remsei Róbert

Magyar Rendvédelmi Kar oldal karbantartása

2014. december 31.

Szabó György

RSOE EDIS továbbfejlesztése, felhőbe portolása, Push
szolgáltatás alapú Android kliens továbbfejlesztése

2014. december 31.

Böszörményi Zsolt, Pampuk
Imre

Védelem Online oldal újrafejlesztése, korszerűsítése

Határidő később kerül
meghatározásra

Szabó György

Magyar Tűzoltó Szövetség portál rendszer kialakítása

Határidő később kerül
meghatározásra

Szabó György

KOK belső oktatói portál kialakítása

Határidő később kerül
meghatározásra

Szabó György

Fejlesztés
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OKF GEK, Főváros oldalak dizájn frissítése

2014. december 31.

Szabó György

Ledes balatoni viharjelző lámpák felszerelésével kapcsolatos
fejlesztési feladatok

2014. március 31.

Pampuk Imre

Viharjelző rendszer és mobil alkalmazás továbbfejlesztése

2014. március 31.

Pampuk Imre

Hajóvisszajátszó rendszer továbbfejlesztése

2014. december 31.

Pampuk Imre

Dunai és balatoni AIS rendszer továbbfejlesztése

2014. december 31.

Pampuk Imre

A 2012-ben elindult Android fejlesztések, különösen a felhő alapú
fejlesztések folytatása.

2014. december 31.

Pampuk Imre, Böszörményi
Zsolt

2014. szeptember 30.

Pampuk Imre

2014. szeptember 30.

Pampuk Imre

A tender később kerül
kiírásra

Fehér László, Szente Márk

2014. december 31.

Remsei Róbert

Danube FIS portál fejlesztés

2014. január 16.

Böszörményi Zsolt, Remsei
Róbert, Szabó György

SeeRisk portál átalakítása

2014. június 30.

Remsei Róbert, Szabó György

Dravis III fejlesztés

2014. április 30.

Pampuk Imre

Határidő később kerül
meghatározásra

Böszörményi Zsolt, Pampuk
Imre

Határidő

Felelős

2014. március 31.

Marton D. Kolozsvári L

IRIS III projekt fejlesztéseiben való részvétel, különös tekintettel
a saját rendszereinkkel való kapcsolatokra
IRIS III projekt mobil alkalmazás fejlesztései

Karbantartás

NKH HIR rendszer technikai support-ja
RSOE Iktató szoftver

Fejlesztés

NKH tábla alkalmazás

Üzemeltetés
Feladat
BVR, VVR, TVR,
(FVR)

Tevékenység
BVR, VVR, TVR, indítás előkészületek, felülvizsgálatok.
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üzemeltetés

2014 évi beruházások (10 állomás létesítése) bonyolítása

2014. március 31.

Keszei P. Hertendi E.

LED –es lámpák telepítése, rendszerbe állítása, a BVR keleti
medence 10 állomásának felújítása.

2014. március 31.

Keszei P. Hertendi E.

Balatongyörök oszlopcsere

2014 III. n.é. vége

Keszei P.

folyamatos

Kauremszky I.

2014. március 31.

Hertendi E. Krüpl Zs.

folyamatos

Keszei P.

2014.október 31.

KeszeiP. Hertendi E.

2014.szeptember 30.

Kolozsvári L. Marton D.

Balatrönk, BISR és VISR (16-22-28) rádiórendszerek
felülvizsgálata

2014.március 31.

Kolozsvári L. Marton D.

Leltár előkészítés és leltározás

2014. január vége

Papp I.L.

2014 évi karbantartási terv, ütemterv és feladatok aktualizálása

2014. február. 16

Hertendi E. Papp I.L.

Szerverpark
felülvizsgálata,
bővítése, csere.

Keszei P. Krüpl Zs.

Határidő

Felelős

Tcom és Telenor betelepülés
AIS tesztek a BVR rendszerében, Fonyód- Kőris-hegy, Csákányhegy wifi összeköttetés létesítése.
Sagem rendszer státuszának felülvizsgálata, a hozott döntés
alapján, használatba vétel vagy visszabontás
Viharjelző állomások folyamatos üzemének biztosítása.
Balatoni és Velence-tavi
rádiórendszerek
üzemeltetése.

Általános feladatok

Fonyód telephely antennarendszer felülvizsgálata (mérések)

Az RSOE informatikai rendszerének felülvizsgálata,
korszerűsítése

Diszpécser Csoport
Feladat

Tevékenység

Képzés

Személyhajózási szakértői tanfolyam és vizsga

2014.04.01.

Kutasi György

Képzés

Éves diszpécser vizsga

2014.05.30.

Rafael Róbert

Képzés

Radarhajós képzés és vizsga

2014.11.31.
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Képzés

Német tanfolyam

2014.12.31.

Gazdasági csoport
Feladat

2013. évről átnyúló
számviteli, munkaügyi
feladatok

Határidő

Felelős

2013. évi költségvetési terv tényszámainak kidolgozása

2014. január 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

Számlázási, könyvelési feladatok elvégzése

2014. február 28

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2013. év zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése:
könyvvizsgálói ellenőrzésben együttműködés, közhasznú
beszámoló elkészítése

2014. április 30

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2014. január 20

Bánhegyiné Rácz Ibolya

az üzemeltetési csoporttal együttműködve az év végi leltározási
feladatok elvégzése

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya,
Keszei Péter

a projektek elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése a
leadási határidőknek megfelelően

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya,
Magyarosi Csilla

a Cafetériával kapcsolatos kimutatások,nyilatkozatok és
elszámolások folyamatos elkészítése

2014. december 31

Szabó Istvánné

az ISO 9001 és 27001 ellenőrzéséhez együttműködés az
üzemeltetési csoporttal

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

az Egyesület likviditásának folyamatos figyelemmel kísérése,

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2014.évi terv, tény adatok negyedévenkénti kiértékelése

2014 I., II., III.,VI.
negyedévben

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2014.minden hónap 12e és 20-a

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

2014. december 31

Bánhegyiné Rácz Ibolya

Tevékenység

a 2014.évi költségvetés elkészítése

2014. évre vonatkozó
feladatok

adóbevallások határidőben történő benyújtása és azok
befizetésének folyamatos figyelemmel kísérése, különös tekintettel
arra, hogy az Egyesület benne maradjon a köztartozás mentes
adózói adatbázisban
az Egyesület szabályzatainak folyamatos aktualizálása a
változásoknak megfelelően
az adó-és egyéb a gazdasági területet érintő jogszabály változások
folyamatos figyelemmel kísérése és azokról a vezetés
tájékoztatása

