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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 ellátásának érdekében eltérések lehetnek.  

 
 
Általános célok – feladatok: 

 

- MRTT HİR Tagozata Pécsi Csoportjával együttmőködve megszervezni a 
tudományos konferenciáról készült kiadvány bemutatóját.(Tudomány napja 
alkalmából könyvbemutató) 

- Részt venni az Önkormányzatok és a Rendırség által szervezett bőnmegelızési 
programokban. 

- Erısíteni és élıbbé tenni a kapcsolatot a kamara tagjaival. 
- Folytatni a kamarai tagoknak jogszabályból és belsı kamarai szabályozókból 

következı feladatai tudatosítását, jogkövetı magatartás erısítését. Kiemelt 
figyelmet fordítani a Kamara helyének és szerepének valamint szolgáltató 
tevékenységének tudatosítására. 

- Segíteni a társas vállalkozások képviselıje munkáját, kialakítani a hatékony 
együttmőködést. 

- Hatékonyabbá tenni a törvénysértı szolgáltatás és foglalkoztatás 
visszaszorítására irányuló tevékenységet. 

- Áttekinteni a szakképzési törvénybıl adódó feladatokat, segíteni a végrehajtást, 
a képzési követelmények egységes érvényesülését, a szakmák igényeinek 
megjelenítését. 

- Folytatni a Somogy-Tolna-Baranya megyei területi szervezetek közötti 
együttmőködést.  

- Folytatni a kifelé irányuló általános felvilágosító tevékenységet – különös 
tekintettel a szolgáltatásokat igénybevevık felé - 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). 
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Szakterületek feladatai: 

- NPKFT mőködésével erısítse a Kamara gazdasági erejét és vállaljon aktív 
szerepet az általunk képviselt szakmák tekintélyének erısítésében.  

- A szerkesztıbizottság, valamint az Elnökség témafelelıs tagja a saját kiadású 
folyóirat és a Web lap aktuális és differenciált tartalommal történı 
megtöltésével, valamint a helyi tömegtájékoztatási eszközök útján vállaljon 
aktív szerepet a tájékoztatásból és a mozgósításból. Erısítse 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. 

 
Második félév kiemelt feladatai: 
 

- Tudomány Napja rendezvénysorozat keretén belül a június 24.-i tudományos 
konferencia könyvbemutatója (november 12.). Rendezvény szervezésében való 
közremőködés. 
 Felelıs: Vadász László 
   
- Szakoktatással, szaktovábbképzéssel kapcsolatot „Cselekvési Program” 
feldolgozása-véleményezése. 

   Felelıs: Béres Alajos 
 
- Magánbiztonsági törvény koncepciója kidolgozásában való részvétel 
   Felelıs: Főtı Mihály 
     
- Szociológiai felmérés feldolgozása, abból adódó helyi feladatok meghatározása. 
   Felelıs: Főtı Mihály 
     
- Magánnyomozói tagozati ülés (november) 
   Felelıs: Rákos János 
     
- Biztonságtechnikai tagozati ülés (november) 
   Felelıs: Tóth Gábor 
 
- Élıerıs tagozati ülés (november) 
   Felelıs: Csikós József 
 
- Önvédelmi továbbképzés beindítása 
   Felelıs: Csikós József 
      
- Bőnmegelızési programokban való részvétel.  
   Felelıs: Vadász László 
         
- Baranya, Somogy, Tolna megye közös kiadványaként megjelenı folyóirat 
elıkészítése, téma gondozása. 

   Felelıs Szél József 
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Elnökségi ülések: 
 
Október 26. 

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

2. 2010 évi II. féléves munkaterv elfogadása. 
Elıterjesztı: Czilják József, írásban. 
 

3. Szakképzés, szaktovábbképzés témakörében készült cselekvési programról 
állásfoglalás kialakítása 
Elıterjesztı: Béres Alajos, írásban. 
 

4. Egyebek. 
 
November 23.  

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

 
2. Etikai ügyek tapasztalatai, feladatok. 

Elıterjesztı: Orbán László szóban. 
 

3. EKF rendezvénybiztosítások tapasztalatai 
 Elıterjesztı: Meghívott elıadó (EKF közbiztonsági tanácsadó és a Rendırség       
                       Képviselıje)  
 

4. Egyebek. 
 

December 21. 
1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 

Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. Tájékoztató a költségvetésben foglalt keretek felhasználásának helyzetérıl 
Elıterjesztı: Melhmann Lajos, szóban. 
 

3. Tájékoztató a második féléves munkatervben foglalt célok és feladatok 
megvalósításának helyzetérıl 
Elıterjesztı: Alelnökök, munkacsoport vezetık, NPKFT ügyvezetı, szóban. 
 

4. Egyebek. 
 
 

Pécs, 2010. október 26. 

                                  Czilják József 


