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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: 

 
- Áttekinteni a Rendırség és a Kamara együttmőködési megállapodását.  
- Megkezdeni a felkészülést a második félévben sorra kerülı nemzetközi 

konferenciák eredményes lebonyolítására. 
- MRTT HİR Tagozata Pécsi Csoportjával együttmőködve megszervezni egy 

tudományos konferenciát. 
- Kiírni és elbírálni a vizsgabizottsági képviselık részére a pályázatot. 
- Részt venni a Pécsi Közbiztonsági Centrum kialakításában és mőködtetésében. 
- Részt venni az EKF koordinációs bizottság munkájában. 
- Részt venni az Önkormányzatok és a Rendırség által szervezett bőnmegelızési 

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

 
Szakterületek feladatai: 

- 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. 

- 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. 

 
Elsı félév kiemelt feladatai: 
 

- MRFK-val élı együttmőködési megállapodás áttekintése, egyeztetés és közös 
vezetıi értékelés elıkészítése. (január 31.-ig) 
 Felelıs: Szél József 
   
- Vizsgabizottsági képviselık részére pályázat kiírása. (Elnökség részére döntés-
elıkészítés, téma folyamatos gondozása). 

   Felelıs: Béres Alajos 
 
- Nemzetközi konferenciák elıkészítı feladatai megtervezése és idıarányos 
végrehajtása.(IKD; ESBOK). Konferencia tervezett idıpontja: szeptember. 

   Felelıs: Dr. Orbán László 
    Dr. Rákos János 
     
- Pécsi Közbiztonsági Centrum szervezésében és mőködtetésében való részvétel. 
   Felelıs: Vadász László 
    Alelnökök, munkacsoport vezetık 
- Tudományos konferencia elıkészítésében és végrehajtásában való részvétel 
(június) 
   Felelıs: Dr. Orbán László 
    Alelnökök, munkacsoport vezetık 
 
- EKF operatív bizottság munkájában való részvétel. 
   Felelıs: Vadász László 
 
- Rendezvénybiztosító felkészítés megtervezése és végrehajtása. 
   Felelıs: Dr. Orbán László 
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- Elsısegély nyújtó és önvédelmi felkészítés megszervezése és végrehajtása. 
   Felelıs: Csikós József 
    Alelnökök, Dr. Orbán László 
      
- Bőnmegelızési programokban való részvétel. (Gyógyszertár vezetık részére 
konferencia) 

   Felelıs: Vadász László 
    Alelnökök, munkacsoport vezetık. 
     
- Baranya, Somogy, Tolna megye közös kiadványaként megjelenı folyóirat 
elıkészítése, téma gondozása. 

   Felelıs Szél József 
     
- Oktatásszervezık, vizsgaszervezık és a Munkaügyi Központ részvételével 
szakmai konferencia szervezése.(Április) 

   Felelıs: Béres Alajos 
 
- PTE FEEFI együttmőködés tartalmi elemei kidolgozásának folytatása.  
   Felelıs: Béres Alajos 
    Alelnökök  

- „EKF biztonságának tapasztalatai, feladatok”. Szakmai konferencia az EKF 
központ, és a Rendırség képviselıje részvételével.(Február). 

   Felelıs: Vadász László 
    Alelnökök, Dr. Orbán László 
 
- „Sportrendezvények biztonsága”. Szakmai konferencia a Megyei 
Sportszövetség, a Rendırség, a Mentıszolgálat, és a Katasztrófavédelem 
képviselıi részvételével. 

   Felelıs: Czéder Attila 
    Alelnökök 
 
- Baranya, Somogy és Tolna megye elnöksége tagjainak egyeztetı megbeszélése 
Pakson. Erımő látogatás. (Március 26.). 

   Felelıs: Czilják József 
 
- Biztonságtechnikai tagozati ülés(március). Jogszabályellenes munkavégzés és 
szolgáltatás hatékonyabb felszámolására javaslat kidolgozása. 

   Felelıs: Tóth Gábor 
 
- Szakmai továbbképzés(-ek) szervezése a biztonságtechnikai tagozat tagjai 
részére. (május, október). 

   Felelıs: Tóth Gábor 
 
- Magánnyomozói tagozati ülések. (február, május, október). Fıbb témák, 
feladatok: magatartási szabályok, technikai eszközök használata, iratminták, 
kapcsolat az ügyvédekkel, ügytípusok, találkozó grafológussal, megyei 
szaknévsor frissítése-megküldése a társ kamaráknak, részvétel a magánnyomozói 
konferencián. 

   Felelıs: Rákos János 
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- Témavizsgálat: NPKFT-nek átadott pénzeszközök felhasználásának 
célszerősége. 

 Felelıs: Dr. Zsorda László 
     Melhmann Lajos, Vadász László 

 
 
Elnökségi ülések: 
 
Január 26. 

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

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

3. Határozat munkacsoportok létrehozására.(oktatási mcs., elemzı-értékelı mcs. 
és szerkesztıbizottság.). 
Elıterjesztı: Czilják József, írásban. 
 

4. Tájékoztató a 2009.évi II. féléves munkatervben foglalt célok és feladatok 
végrehajtásának helyzetérıl, a 2010. elsı félévre tervezett feladatokról. 
Elıterjesztı: Alelnökök, munkacsoport vezetık, szóban. 
 

5. Egyebek: 
-MRFK emü. áttekintése, feladatok. 
 Elıterjesztı: Szél József, szóban. 
-„Rádió aktív”-al kapcsolat helyzete, feladatok. 
 Elıterjesztı: Réger Gábor, szóban. 

 
 
Március 30.  

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

 
2. Társas vállalkozások képviselıjével együttmőködés tapasztalatai, feladatok. 

Elıterjesztı: Czilják József, Szabó László, szóban. 
 

3. Vizsgabizottsági képviselıi pályázat helyzete, új képzési rendszer tapasztalatai. 
 Elıterjesztı: Béres Alajos, szóban.  

 
4. Etikai ügyek tapasztalatai, következtetések, feladatok. 

Elıterjesztı: Dr. Orbán László, szóban. 
 

5. Egyebek. 
Tájékoztató a nyilvántartott vállalkozások és a taglétszám helyzetérıl. 
Elıterjesztı: Ferenczy Árpád, szóban. 
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Május 25. 
1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekrıl. 

Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

2. Megyei küldöttgyőlés idıpontja, programja, szervezési feladatok (június 04). 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 
 

3. Tájékoztató a vizsgabizottsági képviselık részére kiírt pályázatról. Határozati 
javaslat. 
Elıterjesztı: Béres Alajos, szóban. 
 

4. Egyebek. 
a) Tájékoztató az Országos Küldöttgyőlésre történı felkészülés helyzetérıl. 
 Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 

            b) Tájékoztató a 2010. évre érvényes kamarai igazolványok-igazolások kiadásának      
                 helyzetérıl. 

 Elıterjesztı: Ferenczy Árpád titkár, szóban. 

c) Tájékoztató a NPKFT mőködésérıl. 
    Elıterjesztı: Garamváriné Csanálosi Andrea, szóban. 
 
d) Tájékoztató az NPFKT-nek átadott pénzeszközök felhasználásának    
    célszerőségérıl. 
  Elıterjesztı: Zsorda László 
 
 

Június 29. 
 

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

2. Az országos és a megyei küldöttgyőlés tapasztalatai, feladatok. 
Elıterjesztı: Czilják József, szóban. 

 
3. Tájékoztató az I. féléves munkatervben foglalt célok és feladatok 

végrehajtásának helyzetérıl, a második félévre tervezett feladatokról. 
Elıterjesztı: Alelnökök- munkacsoport vezetık, szóban. 

 
4. Elnökség 2010. évi második félévi munkatervének megvitatása, elfogadása. 

Elıterjesztı: Czilják József, írásban. 
 

 
Pécs, 2010. január 20. 
 
                                                                                                      Czilják József 


