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Az elnökségi ülések általános idıpontja kedd 14.00 óra, helye a kamara tanácsterme. 
A fentiektıl csak rendkívüli esetben térünk el. A napirendi pontoktól az aktuális 
feladatok érdekében eltérések lehetnek.  

 
 
Általános célok – feladatok: 

 
- Megkülönböztetett figyelmet fordítani a Kamara helyének, szerepének 

tudatosítására szervezeten belül és kívül. 
- Kellıen tudatosítani szervezeten belül a választások jelentıségét, az abból 

adódó feladatokat. 
- Segíteni a választások zavartalan lebonyolítását és az új testületek mőködésének 

zökkenımentes megkezdését. 
- Folytatni az EKF-re történı felkészülésbıl adódó feladatok végrehajtását. 
- Folytatni a Pécsi Bőnmegelızési Központ kialakításából és mőködtetésébıl 

adód feladatok végrehajtását. 
- Résztvenni a gyógyszertárak bőnmegelızési programjának végrehajtásában. 
- Folytatni a PTE FEEFI-vel kötött együttmőködési megállapodásnak 

megfelelıen az abban foglaltak tartalommal történı megtöltését. 
- Folytatni a Somogy-Tolna-Baranya megyei szervezetek közötti együttmőködést.  
- Folytatni a kifelé irányuló általános felvilágosító tevékenységet a 

vagyonvédelmi törvény követelményeirıl, azok hatásairól, okáról és a 
feladatokról. Ezzel egyidejőleg erısíteni az érintett szakmák presztízsét.  

- Ápolni és erısíteni a meglévı külsı kapcsolatokat, bıvíteni azok körét.(Média, 
polgári szervezetek, államhatalmi és államigazgatási szervek, gazdasági 
szervezetek). 

 
Szakterületek feladatai: 

- A tulajdonosi elvárásokkal összhangban, a NPKFT mőködésével erısítse a 
Kamara gazdasági erejét és vállaljon aktív szerepet az általunk képviselt 
szakmák tekintélyének erısítésében. Kezelje kiemelt feladatként a tervezett 
rendezvények eredményes lebonyolítását. 
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- A szerkesztıbizottság vezetıje a saját kiadású folyóirat valamint a weblap 
aktuális és differenciált tartalommal történı megtöltésével, továbbá a helyi 
tömegtájékoztatási eszközök útján vállaljon aktív szerepet a tájékoztatásból és a 
mozgósításból. Erısítse tovább kapcsolatait a médiákkal és a kapcsolódó 
folyóiratok szerkesztıségeivel. 

- Gazdasági alelnök folyamatosan kísérje figyelemmel a tervezés és a végrehajtás 
folyamatát, annak költségvonzatát.  

- Az alelnökök és az Elnökség által létrehozott munkacsoportok vezetıi, 
feladataik megtervezése és végrehajtása során biztosítsák a célok 
megvalósulását. 

- A magánnyomozói tagozat a jövıben is mutasson példát a szervezett tagozati 
élet és a szakmai érdekérvényesítı tevékenység területén. 

 
A második félév kiemelt feladatai: 
 

- A területi képviselıválasztás elıkészítése és szabályszerő lebonyolítása. 
 Felelıs: elnökség   

- Társas vállalkozási képviselı megválasztásának és a testületi munkába történı 
bekapcsolódásának elısegítése-koordinálása. 

 Felelıs: elnök   

- Bőnmegelızési és más biztonságvédelmi rendezvényen való részvétel, annak 
összehangolása, NPKFT keretén belül.  

   Felelıs: Garamváriné Csanálosi Andrea. 
    Dr. Orbán László 

- Szakképzés és a vizsga tapasztalatainak áttekintése, feladatok megjelölése 
munkaértekezlet keretében az érintettek részvételével. 

   Felelıs: Béres Alajos 

- „Biztonság és a gyógyszertárak” címmel konferencia az érintett vállalkozások 
vezetıi részére, BMRFK Bőnmegelızési Osztállyal együttmőködve. 

   Felelıs: Vadász László 
    Garamváriné Csanálosi Andrea 

- EKF-bıl adódó feladatok áttekintése, program összeállítása. 
   Felelıs: Czilják József 
    Alelnökök 

- Egyeztetı megbeszélés szervezése a BMRFK részérıl kijelölt kapcsolattartóval. 
   Felelıs: Szél József 
    Elnök, alelnökök 

- Önvédelmi továbbképzési program gondozása, NPKFT keretén belül. 
   Felelıs: Barna Attila 
    Csikós József 

- PTE FEEFI együttmőködés tartalmi elemeinek kidolgozására alakult 
munkacsoport munkájának folytatása. 

   Felelıs: Béres Alajos 
    Alelnökök + NPKFT ügyvezetı 
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Elnökségi ülések: 

Szeptember 15.  

1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 
 Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 

 

2. EKF felkészülés programjavaslat. 
Elıterjesztı: Czilják József, írásban. 
 

3. A választás elıkészítésének helyzete, feladatok. 
Elıterjesztı: Ferenczy Árpád, szóban. 
 

4. Egyebek. 
 

Október 13. 

1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. Gyógyszertárak részére szervezett bőnmegelızési program tapasztalatai. 
Elıterjesztı: Vadász László, szóban. 

 
3. Választás értékelés, további feladatok. 

Elıterjesztı: Dr. Zsorda László, szóban. 
 

4. November 13.-i küldöttgyőlés elıkészítésébıl adódó feladatok. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

5. Új elnökség részére a feladatok átadásából adódó teendık. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

6. Egyebek. 
 

November 24. 

1. Alakuló ülés. 
Elıterjesztı: elnök, szóban. 

 
2. Második félév idıarányos feladatai. Munkaterv megerısítése, kiegészítése. 

Elıterjesztı: elnök, szóban. 
 

3. Határozati javaslat az elızı választási ciklusban kiemelkedı tevékenységet 
végzık elismerésére. 
Elıterjesztı: elnök, írásban. 
 

4. Egyebek. 
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December 15. 

1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 
Elıterjesztı: elnök, szóban. 

 
2. Tájékoztató a második féléves munkatervben foglalt célok és feladatok 

megvalósításának helyzetérıl. 
Elıterjesztı: Alelnökök, munkacsoport vezetık, NPKFT ügyvezetı, szóban. 
 

3. Tájékoztató a költségvetésben foglalt keretek felhasználásának helyzetérıl, 
feladatok. 
Elıterjesztı: gazdasági alelnök, szóban. 
 

4. Egyebek. 
 
 
Megjegyzés: a munkatervben megjelölt áthúzódó feladatok és felelısök a megyei 
küldöttgyőlésen megalakuló új elnökség döntésének megfelelıen módosulnak. 

 
 

Pécs, 2009. június 26. 
 

   
   

 Czilják József 
 elnök 


