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T á j é k o z t a t ó 
a 2015. évi kamarai szolgáltatásokról 

 
 

1.) EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó kedvezmények, amelyeket csak érvényes tagsági 
igazolvánnyal lehet igénybe venni! (bővebb információ a kamara www.szakmaikamara.hu és az 
EDC honlapján található, a www.edc.hu címeken); 

2.) Vodafone flotta kedvezmény (pl: a csoporton belüli ingyenes hívás); 
3.) Csoportos balesetbiztosítás!  

A kamarai tagoknak a balesetbiztosítás nem csak munkaidőben, hanem a nap 24 órájá-
ban, és a világ összes országában nyújt biztosítási védelmet. 

Szolgáltatások     Biztosítási összegek [Ft] 
Baleseti halál:      400.000 
Baleseti rokkantság:     400.000 
Csonttörés:                 4.000 
Baleseti gyógyulási támogatás       10.000 

A biztosítási védelem az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező aktív tagokra vonatkozik! 
Baleset esetén a teendő:  
- A kárt 5 munkanapon belül be kell jelenteni. 
- Biztosítási eseménykor vagy fel kell hívni, vagy személyesen fel kell keresni a SIGNAL Biztosító székesfehérvá-
ri irodáját, ahol tájékoztatják a kárbejelentés, és az ügyintézés módjáról. (A kárbejelentő nyomtatványhoz csa-
tolni kell: a balesettel kapcsolatos orvosi dokumentumok fénymásolatát, a Kamarai Tagsági igazolvány fénymáso-
latát, az ügyintézéshez telefonszámot, a kártérítési összeg utalásához pedig bankszámlaszámot kell megadni. 
SIGNAL Biztosító Zrt címe: 8000. Székesfehérvár, Károly János utca 35. (tel./fax: 22/348-787) 

SIGNAL Biztosító képviselője: Sisistyán István  (telefon: 06/20/249-7237) 
 

4.) Jogsegély, Dr. Vörös Géza István ügyvéd díjmentes tanácsadással segíti az aktív kamarai 
tagokat. (Tanácsadás helye, időpontja: Székesfehérvár, Koronázó tér 2. 2/3.  

Hétfőn: 07 – 08, Telefon/fax: 22/325 – 940; mobil: 30/939-5560) 

5.) Állásbörze. A megyei szervezet irodájában elhelyezett faliújságon olvasható az irodához 
bejelentett álláskeresések és álláshirdetések. A faliújságon az aktuális információk is közzé 
vannak téve. Állásbörze, partnerkeresés, hirdetési lehetőség a kamara honlapján is! 

6.) Országos és megyei segélyalap a tagok támogatására (3 hónapnál hosszabb betegség, 
elhalálozás esetén); 

7.) Kedvezményes fodrászati szolgáltatás a kamarai tagok és hozzátartozóik részére, a Szé-
kesfehérvár, Széchenyi út 30. szám alatti Aranykéz Szakközépiskola fodrász tanodájában:  

Hétfőtől – Péntekig:  700 – 1900 –ig;                        Szombaton: 800 – 1400 -ig  
A szolgáltatásról érdeklődni a 22/379-710 telefonszámon lehet. 

8.) Személy- és vagyonőrök részére 10%-os kedvezménnyel ruhák és felszerelések 
("DODO" Katonai és Security szaküzlet, Székesfehérvár, Ybl. Miklós utca 2. szám).  

9.) Személygépkocsi és 3500 kg-ig kisteher gépkocsi szervizelése, diagnosztikai ellenőrzése 
műszaki vizsgára való felkészítése a számla végösszegéből történő 10% kedvezmény bizto-
sításával (ABIDÁN Autójavító Kft. Szerviz: Székesfehérvár, Mura utca 2).  

10.)  Kedvezményes vásárlási lehetőség a Praktiker áruházakban, 10%-os partnercéges prog-
ram keretén belül, minden hónap egy előre meghatározott hétvégéjén. Részletes tájékozta-
tás a kamara honlapján található (www.szakmaikamara.hu) 
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11.) Pszichológiai alkalmassági vizsgálat a fegyvertartók részére, a 22/1991. (XI. 15.) NM ren-
delet előírásainak megfelelően. A vizsgálatokon részt vehetnek a fegyvert munkakörükből 
eredően tartók, pl. biztonsági őrök, illetve a fegyvert hobbiból tartók, pl. vadászok, sport-
lövők, önvédelmi célból fegyvert tartók.  
 
 

 A pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja:  
kamarai tagoknak:                      5.000.- Ft/fő 
kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek:                7.200,- Ft/fő 
 

a.) Életvezetési tanácsadás (segítség konfliktus helyzetek megoldásában, egészséges 
életvitel, stressz- és konfliktuskezelés, családon belüli problémák, szülő-gyermek 
konfliktuskezelés). 

 Az életvezetési tanácsadás díja: 
kamarai tagoknak:                    térítésmentes  

kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek:                1.500,- Ft/fő 

 

b) Stressz helyzetfelmérés (stressz szint műszeres mérése, tanácsadás stressz helyze-
tek feloldására). 
Stressz helyzetfelmérés ára  
kamarai tagoknak:                       térítésmentes  
kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek:                1.000,- Ft/fő 

 
c.) Munkahelyi stresszel és megelőzéssel kapcsolatos előadások tartása. Az előadás 

keretében a hallgatókat megfelelő tanácsokkal, javaslatokkal látják el a stresszes 
helyzetek, konfliktusok kezelésére. Például: munkavédelmi szakemberek, képviselők, 
HR és gazdasági szakemberek felkészítése az emberi tényező szerepére a változó 
gazdasági helyzetben. 
 
A pszichológiai alkalmassági vizsgálat, életmód tanácsadás és stressz-szűrés minden 

páros héten, csütörtökön 12-16 óra között az alábbi helyszínen: 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet székhelye 

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 19. 

Előzetesen bejelentkezés:  

E-mail: fejer@szakmaikamara.hu vagy consulterbt@gmail.com 

Telefon: 22/504-935; 70/3828-320, vagy 30/9215-112 

12.) Szakmai tanácsadás. Szakkönyvekbe, kiadványokba, szabványokba való betekintési, 
jegyzetelési lehetőség, továbbá internethez való hozzáférés biztosítása a kamara iro-
dájában. 

 
 
 
 
Székesfehérvár, 2015. január 12. 
 

 
Kárpáti Zoltán  
 megyei elnök 
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