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Szám: 02/A/07/2011. 

 

 

A SZVMSZK BARANYA MEGYEI ELNÖKSÉG 
HATÁROZATAI 

 

2011. május 17-én tartott elnökségi ülés: 

 

6/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangú szavazással 
elfogadta.  
 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

7/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a 2010 évi 
pénzügyi beszámolót módosítás nélkül a küldöttgyőlés elé terjeszti elfogadásra.  
 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

8/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

A megyei szervezet elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a 2010. évi 
költségvetés tervet módosítás nélkül a küldöttgyőlés elé terjeszti elfogadásra.  
 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

9/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

Tekintettel az Európai Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 

a kamara szervezeti átalakulása alkalmából a megyei szervezet elnöksége egyhangú 
szavazással úgy határozott, hogy a Kamara feladatai sikeres ellátása érdekében végzett 
önzetlen és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként emléklapot adományoz  

1. Baranyi Zoltánné 020107690 
2. Barna Attila Tamás 020105874 
3. Béres Alajos 020100055 



SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

BARANYA MEGYEI SZERVEZETE 

 

 - 2 - 

 
4. Bozsik Zoltán 020103772 
5. Dr. Brezniczkyné Gonda Ágnes 020105453 
6. Czéder Attila 020100124 
7. Czilják József 020105902 
8. Csikós József 020105443 
9. Fábián Miklós Ferenc 020107197 

10. Dr. Főtı Mihály Ferenc 020101814 
11. Dr. Golobics Károly 020100056 
12. Gombkötı Gábor Sándor 020100659 
13. Kaposi Imre 020100067 
14. Mehlmann Lajos 020107065 
15. Dr. Orbán László 020100467 
16. Papp Péter 020100254 
17. Peterdi László 020101577 
18. Dr. Rákos János József 020106141 
19. Réger János 020104685 
20. Szabó László 020101056 
21. Szatori Tamás 020107396 
22. Szél József 020105708 
23. Takács Gyula 020103830 
24. Tarnavölgyi Ferenc György 020100326 
25. Tóth Gábor 020105327 
26. Tóth Kálmán 020100599 
27. Vadász László József 020100100 
28. Zsiros József 020101273 
29. Dr. Zsorda László 020100281 

megyei küldötteknek. 
 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

10/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

Tekintettel az Európai Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 

a kamara szervezeti átalakulása alkalmából a megyei szervezet elnöksége egyhangú 
szavazással úgy határozott, hogy a Kamara feladatai sikeres ellátása érdekében 
folytatott önzetlen, lelkiismeretes és magas színvonalú, tevékenységük elismeréseként 
az országos elnökség részére javasolja 

a) arany fokozatú emlékplakettet adományozni 

 - Czilják József részére, kamarai azonosító 020105902 
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Czilják József a megyei szervezet elnöke. A Magyar Rendészettudományi Társaság 
tagja. 1990 óta tevékenykedik a vagyon-védelemben, fıként objektumırzés és 
rendezvénybiztosítás területeken. Részt vett a Kamara szervezésében a megyei 
szervezıbizottság vezetıjeként. 1998 óta tagja a Kamara személy- és vagyonıri 
tagozatának. Egy ideig a megyei etikai bizottság elnöke, majd a megyei szervezet által 
kiadott újság szerkesztıbizottságának vezetıje, késıbb megyei élıerıs alelnök. 
Megyei és országos küldött, az országos elnökség tagja. 

b) ezüst fokozatú emlékplakettet adományozni 

 - Béres Alajos részére, kamarai azonosító 020100055 

Béres Alajos a megyei jelölıbizottság elnöke. 1995 óta dolgozik a vagyonvédelemben 
személy- és vagyonırzési, valamint szakoktatási területen. Részt vett a kamara 
szervezésében. 1998 óta – alapító – tagja a Kamarának a személy- és vagyonıri 
tagozatban. A Kamara megalakulásától vezeti a megyei oktatási-képzési 
munkacsoportot, tagja az országos oktatási bizottságnak. Vizsgabizottsági elnök, 
kamarai vizsgabizottsági képviselı. Megyei küldött. 

c) a Baranya megyei szervezet költségére – központi átadással – arany fokozatú 

emlékplakettet adományozni 

 - Dakos József r. ddtbk. részére  

 Dakos József r. ddtbk. a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság vezetıje.
 Kinevezése óta nagy figyelmet fordít a Kamaránkkal történı együttmőködésre. 
Vezetıi tevékenysége során kiegyensúlyozott, kölcsönös elınyökkel járó 
munkakapcsolat alakult ki szervezeteink között. Jól példázza ezt az EKF égisze alatt 
szervezett Nemzetközi Magánnyomozói Konferencián elhangzott felszólalása. 

 - Halmos Gábor részére 

 Halmos Gábor a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumának tagja. Mint 
külsı támogató, önzetlenül kiemelkedıen sokat tesz Kamaránk és a magánbiztonság 
méltó elismertségének kialakításáért, helyének és szerepének erısítéséért. Az 
SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft. felügyelıbizottságának a tagja. 

 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

11/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

Tekintettel az Európai Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 

a kamara szervezeti átalakulása alkalmából a megyei szervezet elnöksége egyhangú 
szavazással úgy határozott, egyetért és támogatja, hogy a Kamara feladatai sikeres 
ellátása érdekében folytatott önzetlen, lelkiismeretes és magas színvonalú,  
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tevékenysége elismeréseként a felügyelıbizottság elnökének javaslatára az országos 
elnökség 

emlékplakettet adományozzon 

 - Dr. Főtı Mihály részére, kamarai azonosító 020101814 

 Dr. Főtı Mihály a kamara felügyelıbizottságának a tagja. 1999 óta dolgozik a 
vagyonvédelemben magánnyomozóként. 1999 óta tagja a Kamarának a 
magánnyomozói tagozatban. Az elnökség megbízásából több területen is végzett 
kamarai munkát. Közremőködött a Kamara mediációs szabályzatának elkészítésében. 
Az elemzı-értékelı munkacsoport vezetıje. Megyei küldött. 

 

7 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

12/2011. (V. 17.) Baranya Megyei Elnökségi Határozat 

Tekintettel az Európai Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 44.§-ra, 

a kamara szervezeti átalakulása alkalmából a megyei szervezet elnöksége egyhangú 
szavazással úgy határozott, hogy a kamara feladatai sikeres ellátása érdekében 
folytatott önzetlen, lelkiismeretes és magas színvonalú, tevékenységük elismeréseként 

 

a) arany fokozatú emlékplakettet adományoz 

 - Korontos Zoltán r. ezds. részére 

Korontos Zoltán r. ezds. a pécsi rendırkapitányság vezetıje. Vezetıi munkájában 
fontos szerepet kapott a Kamaránkkal való együttmőködés. Ennek szellemében vett 
részt több rendezvényünkön. Konferenciákon és egyéb megnyilatkozásaiban a 
Kamaránk által képviselt szakmák szerepének fontosságát hangsúlyozta a 
magánbiztonság erısítésében. A vezetése alatt álló szervezet és megyei szervezetünk 
között a munkakapcsolat zökkenımentes, kiegyensúlyozott. 

 

 - Dr. Gajda Zoltán részére 

Dr. Gajda Zoltán ügyvéd, az Ügyvédi Kamara pécsi szervezetének tagja. Kezdetektıl 
fogva jogsegélyszolgálatunk mőködtetıje. Munkáját a hozzá fordult és hozzá forduló 
tagtársaink egybehangzó véleménye szerint közmegelégedésre végzi. Segítsége 
jelentısen meghaladja az általános jogsegélyszolgálat kérdéskörét. Tagtársainkat 
ügyfélfogadási idın kívül is fogadja. Nélkülözhetetlen segítséget nyújt területi 
szervezetünknek a munkánkkal együtt járó kérdések jogi kontrolljának biztosításával. 

 

- Babos Attila részére 
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Babos Attila újságíró, az Új Dunántúli Napló munkatársa. Évek óta külsıs tagja 
területi szervezetünk szerkesztı bizottságának. E megbízatásának ellenszolgáltatás 
nélkül tesz eleget. Szakmai tanácsait jól hasznosítjuk kiadványainkban. Felkérésünk 
szerint tájékoztatja a közvéleményt rendezvényeinkrıl. 

 
 - Dr. Rákos János részére, kamarai azonosító 020106141 

Dr. Rákos János a megyei szervezet magánnyomozói alelnöke. 2001 óta dolgozik a 
vagyonvédelemben magánnyomozóként, és tagja a Kamarának a magánnyomozói 
tagozatban. 2003 novemberétıl megyei alelnök. Vezetésével a tagozat példaértékő 
szervezettséggel és aktivitással mőködik. 2009-tıl a megyei választási bizottság 
elnöke. Megyei és országos küldött. 

 
 - Vadász László részére, kamarai azonosító 020100100 

Vadász László a megyei szervezet általános alelnöke. 1991 óta dolgozik a vagyon-
védelemben. Fıként pénz- és értékszállítással, objektumvédelemmel foglalkozott. 
Részt vett a kamara szervezésében. 1998 óta – alapító – tagja a Kamarának a személy- 
és vagyonıri tagozatban. 2009. novemberig a megyei szavazatszámláló bizottság 
elnöke. Az elnökség megbízásából több területen végzett kamarai munkát. 
Vizsgabizottsági elnök, kamarai vizsgabizottsági képviselı.  Megyei és országos 
küldött. 

 

 - Ferenczy Árpád titkár részére 

Ferenczy Árpád részt vett a Kamara szervezésében. A Kamara megalakulása óta a 
megyei szervezetünk titkára. Munkáját példamutató pontossággal és tagjaink felé 
kiemelkedı segítıkészséggel végzi. Javaslataival hozzájárult mőködésünk 
korszerősítéséhez. Munkáját a megyei rendır-fıkapitányság és a városi kapitányságok 
igazgatásrendészeti munkatársai is nagyra értékelik. Munkaköri kötelezettségén 
túlmenıen is részt vállal a területi szervezet elıtt álló feladatok végrehajtásából. 

 

b) ezüst fokozatú emlékplakettet adományoz 

 - Dr. Orbán László részére, kamarai azonosító 020100467 

Dr. Orbán László a megyei etikai bizottság elnöke. 1993 óta dolgozik a vagyon-
védelemben a magánnyomozás, a biztonságtechnika illetve a személy- és vagyonırzés 
területén. Részt vett a kamara szervezésében. 1998 óta – alapító – tagja a Kamarának, 
korábban a magánnyomozói, jelenleg a személy- és vagyonıri tagozatban. Kamarai 
vizsgabizottsági képviselı. Megyei küldött. 

 
- Szél József részére, kamarai azonosító 020105708 
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 Szél József a Kamarai Értesítı szerkesztıbizottságának vezetıje. 1991 óta dolgozik a 
vagyonvédelemben a magánnyomozás, illetve a személy- és vagyonırzés területén. 
1998 óta – alapító – tagja a Kamarának, korábban a magánnyomozói, jelenleg a 
személy- és vagyonıri tagozatban. Vizsgabizottsági elnök, kamarai vizsgabizottsági 
képviselı. A Kamara és a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság kapcsolattartója. 
Megyei küldött. 

 
 - Tóth Gábor részére, kamarai azonosító 020105327 

Tóth Gábor a megyei szervezet biztonságtechnikai alelnöke. 2004 óta dolgozik a 
vagyonvédelemben biztonságtechnikai területen. 2004 óta tagja a Kamarának a 
biztonságtechnikai tagozatban. Két éven keresztül megbízás alapján képviselte a 
biztonságtechnikai tagozatot országos rendezvényeken. Kamarai vizsgabizottsági 
képviselı. Megyei és országos küldött. 

 
 - Dr. Zsorda László részére, kamarai azonosító 020100281 

Dr. Zsorda László a megyei pénzügyi ellenırzı bizottság elnöke. 1991 óta dolgozik a 
vagyonvédelemben középvezetıként, majd egy társas vállalkozás ügyvezetıjeként. 
Részt vett a kamara szervezésében. 1998 óta – alapító – tagja a Kamara személy- és 
vagyonıri tagozatának. 2009. novemberig a területi választási bizottság elnöke, az 
országos választási bizottság tagja. Kamarai vizsgabizottsági képviselı. Megyei és 
országos küldött. 

 

c) bronz fokozatú emlékplakettet adományoz 

  - Dr. Brezniczkyné Gonda Ágnes részére, kamarai azonosító 020105453 

Dr. Brezniczkyné Gonda Ágnes a megyei pénzügyi ellenırzı bizottság tagja. 2006 óta 
dolgozik a vagyonvédelemben egyéni vállalkozó magánnyomozóként. 2006 óta vesz 
részt a Kamara magánnyomozói tagozatának munkájában, amelynek aktív tagja. 
Megyei küldött. 

 
 - Dr. Golobics Károly részére, kamarai azonosító 020100056 

Dr. Golobics Károly megyei küldött. 1991 óta dolgozik a vagyonvédelemben 
biztonsági tanácsadóként. Részt vett a Kamara megalapításában, 1998 óta tagja a 
Kamara személy- és vagyonıri tagozatának. Korábban megyei alelnöki, majd 
szerkesztıbizottság vezetıi tisztséget töltött be. 

 
 - Mehlmann Lajos részére, kamarai azonosító 020107065 

Mehlmann Lajos a megyei szervezet gazdasági alelnöke. 2005 óta vesz részt a 
vagyonvédelemben és az oktatásban. 2007 óta tagja a Kamara személy- és vagyonıri 
tagozatának. Kamarai vizsgabizottsági képviselı. Megyei küldött. 



 


