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Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Heves Megyei Szervezete 
3300 Eger, Hadnagy út 8. 

Web: szvmszk.hu, E-mail: heves@szvmszk.hu 

Telefon: 06-36-517-355, Tel /fax: 06-36-411-877, Mobil: 30/249-3684, 70/967-6540 

 

 

TTiisszztteelltt  KKaammaarraaii  TTaagg!!  

 

Szervezetünk első alkalommal 2010. május 8-án tartotta meg - Heves Megyei Vagyonőrök 

Napja „Majális a családdal” - elnevezésű rendezvényét.   
A rendezvényen mindenki megtalálhatta a saját korosztályának és érdeklődési körének való 

programot. Az eseményt színesítette a Taekwon-Do egyesület harcművészeti bemutatója, 

valamint láthattunk munkakutya bemutatót is. Kamaránk tagjai egész napi gyakorlást követően 

délután lövészetből mérhették össze tudásukat. Köszönjük a részvételt! 

 

2010. május 15-én Horgászversenyt rendeztünk.  9 csapat versenyzett egymással, egyéniben 5 

személy mérette meg magát. Az értékelés csapatonként és egyéniben a kifogott hal súlya alapján 

történt. Oklevél, kupa és tárgyjutalmakat kaptak a helyezettek. 

 
A vagyonőr nap és a horgászverseny képei megtekinthető, letölthető, kinyomtatható: 
http://picasaweb.google.com/SzvmszkHevesMegye oldalról. 

 

LÖVÉSZET – Eger és Hatvan városában fegyveres biztonsági őrök részére lövészeti gyakorlási 
lehetőséget biztosítottunk. Lőfegyver alkalmazási alapképzést és lövészeti gyakorlást 

tartalmazott. 

 

A II. Országos horgászversenynek és az I. MISS Security versenynek Győr adott otthont. 

Területi szervezetünk részéről háromfős csapat vett részt a versenyen: Bukovics Géza, Jávori 

Gábor, Sztankovics Zoltán, akik 7. helyezést értek el. A lányok versenyén Pethő Zsuzsanna 

képviselte megyénket. Köszönjük tagjainknak a részvételt! 

A II. MISS Security verseny Békéscsabán kerül megrendezésre 2011. június 11-én.  

A III. Országos horgászverseny helyszíne: Szolnok Tiszaliget 2011. május.  
A jelentkezéssel kapcsolatos információk a www.szvmszk.hu internetes oldalon lesznek elérhetők. 

 

2011 évi megyei programjaink: 
- Horgászverseny 

- Lövészverseny 

- Vagyonőr Nap (az időpontokról az elnökség dönt) 

 

Kamarai szolgáltatásaink: 

- Ingyenes jogsegély, jogi tanácsadás 

- Országos és megyei segélyalap kamarai tagoknak 

- Továbbképzés szervezése, lőgyakorlat biztosítása 

- Horgászverseny, Lövészverseny támogatása, Vagyonőr nap megrendezése 

- Szakkönyvek, folyóiratok, szabványok rendelkezésre bocsátása 

- Szakmai kiállítások, konferenciák szervezése, támogatása 

- Vagyonvédelmi Centrum - biztonságtechnikai szakkiállítás, tanácsadás 

- Vállalkozóknak felelősségbiztosítás-kötés lehetősége 

- UNION Kandalló - Otthonbiztosítás 

- Szerződés nyilvántartó naplók biztosítása 

- Nyomtatványok, kiadványok biztosítása 

- Állásbörze: a megyei szervezet irodájában elhelyezett faliújságon lehetőség van az 

álláskeresések és álláshirdetések közzétételére 

http://picasaweb.google.com/SzvmszkHevesMegye
http://www.szvmszk.hu/
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HHaasszznnáálljjaa  ookkoossaann  ttaaggssáággii  iiggaazzoollvváánnyyáátt!!  

 

Figyelem! A tagdíj befizetésével, 

Csak az érvényesítő matrica kerül 

kicserélésre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarai szolgáltatások, kedvezmények 
EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó partnerek az alábbi kedvezményeket biztosítják 

az ÉRVÉNYES KAMARAI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSÁVAL 
 

HHeevveess  mmeeggyyéébbeenn  iiggéénnyybbee  vveehheettőő  kkeeddvveezzmméénnyyeekk  eellffooggaaddóóhheellyyeeii::  

 
UNIX-Trade Kft.- autóalkatrész - Eger, Faiskola 9., Hatvan, Horváth 69. kedvezmény 10 % 

Pilington AGR - autóüveg, autó-motor alkatrész, szerviz - Eger, Mátyás király út 112.      10 %,  

Optirex Optikai Szalon - Eger, Szent János út 7.  10 % 

AGIP-benzin - Eger-Gyöngyös M3-Hatvan 5Ft/l, shop 10 % 

Cerka Papír - Gyöngyös, Jókai Mór út 38. 10 %  

Konkurencia Fehérnemű - Agria-Park Eger, Törvényház út 4.  10 % 

ADIDAS márkabolt –  Agria-Park Eger, Törvényház út 4. 10 % 

LEVIS márkabolt - Agria-Park Eger, Törvényház út 4. 10 % 

NIKE márkabolt - Agria-Park Eger, Törvényház út 4. 10 % 

Thomas Jeans - Agria-Park Eger, Törvényház út 4. 10 % 

Játékvár játékbolt - Agria-Park Eger, Törvényház út 4. 5 % 

Oktatás – IOSZIA Kft. – Gyöngyös, Kisfaludy út 6.                3 % 

Autóápolás Ez-Wash – Tesco - Gyöngyös, Vásár u. 2.              10 % 

 

Vendéglátás, étkezés, szállás: 
Peppino Pizzéria és Étterem 10% (Eger), No 1 Ételbár és Vendégház 5% (Parádfürdő), 

Ámbitus Vendégház 5% (Egerszalók), Cserőháti Vendégház 5% (Poroszló), Fenyőlak 

Magánszállás 5% (Miskolctapolca), Garan Vendégház 10% (Jósvafő), Lipicai Szálloda, 

Turistaház és Étterem 10% (Szilvásvárad), Molnár Vendégház 5% (Aggtelek), Toldi Fogadó  

10%  Tokaj, stb. 

 

Interneten keresztül is vásárolhat kedvezményesen a www.edc.hu honlapon feltüntetett 

WEB ÁRUHÁZAKBAN! 
 

AZ EDC törzsvásárlói rendszerben a partnerek listája változhat. Az országos és megyei 

partnerek elfogadóhelyei az EDC honlapján figyelemmel kísérhető a www.edc.hu címen 

Elfogadóhelyek/Letölthető naprakész országos és regionális katalógus menüpont alatt. 

Éljen a kedvezmények adta lehetőséggel! 

http://www.edc.hu/
http://www.edc.hu/
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KKaannddaallllóó  ootttthhoonnbbiizzttoossííttááss  
 

Kamarai tagok és regisztrált biztonságtechnikai cégek 

megrendelőiknek nyújtott „otthonbiztosítási” 

szolgáltatásból 10 % díjkedvezmény biztosítása. 

 

Alapbiztosítási csomag kiterjed: 

- tűz, robbanás, villámcsapás, légi járművek lezuhanása 

- vezetékes vízkár, felhőszakadás, jégverés, hó nyomás, földmozgás, árvíz 

- földrengés, villámcsapás másodlagos hatása 

- ház- és telektulajdonosi felelősség, magánemberi felelősségbiztosítás 

- ismeretlen gépjármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése 

- üvegbiztosítás 

- betöréses lopás és rablás. 

Díjszámítás 

- a lakás/családi ház m
2 
–re alapján történik 

- negyedéves díja vidéken (60 m
2
) már 3000 Ft-tól, városon 3800 Ft-tól, melyből a 10% 

kedvezmény levonásra kerül! 

 

Az UNION – Kandalló otthonbiztosítás részleteiről bővebb felvilágosítás Balogh László 

üzletkötőtől a 06-20-370-6143-as telefonszámon, valamint a balogh.laci37@t-online e-mail 

címen kérhető. 

  

JJooggsseeggééllyysszzoollggáállaatt!!  
 
A tagjaink jogi tanácsadásra számíthatnak: munkajogi, polgári jogi, gazdasági, családjogi és 

közigazgatási jogterületen.  

 

Ügyvéd Iroda Jogsegélyszolgálat ideje 

Dr.Lantos Bálint Eger, Deák Ferenc út 2. fsz/1-2.        

36/412-445 

Minden hó első szerdája  

10.00-12.00 óra 

Dr.Gyenes Edina Gyöngyös, Szent Bertalan u.8.          

37/315-846 

Minden hó első hétfője    

13.00-15.00 óra 

 

OOrrsszzáággooss  JJOOGGPPOONNTT  hháállóózzaatt  
Jogpont Hálózat 

-  Ingyenes jogi tanácsadás az ország egész területén regionális beosztásban a munkavállalók és 

a kis- és középvállalkozások részére munkajog, cégjog, társadalombiztosítás tárgykörben. 

Információ: www.jogpont.hu honlapon. Előzetes bejelentkezés szükséges! 

- "Nép ügyvédje" - Jogi segítségnyújtó szolgálat - állami rendszer. Itt lehetőség van - az 

előírt feltételek fennállása esetén - az ingyenes   perképviselet igénybe vételére is.  

 Információ: www.kih.gov.hu honlapon. 

 

AALLAASSZZKKAA  VVaaddáásszzbboolltt  kkeeddvveezzmméénnyyee - 1113 Budapest, Bocskai út 14. 

Az üzletben, az SZVMSZK-nál regisztrált cégek részére - mennyiségre is figyelemmel,- egyedi 

megegyezés alapján képeznek árat. Az érvényes kamarai tagságot igazoló vagyonőrök pedig 

egységesen 5% árkedvezményben részesülnek (kedvezmény nem vonatkozik használt éles 

lőfegyverek és lőszervásárlás esetére). 

  

RRYYNN  HHuunnggaarryy  KKfftt..  --  KKeeddvveezzmméénnyy  ggöörrddüüllőőttaallppaass  tteerrááppiiááss  lláábbbbeelliikk  vváássáárrlláássáárraa!!  

mailto:balogh.laci37@t-online
http://www.jogpont.hu/
http://www.kih.gov.hu/
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VVooddaaffoonnee  FFlloottttaa    

KKeeddvveezzmméénnyyeess  tteelleeffoonn  ééss  eellőőffiizzeettééss  

vváássáárrllááss  
A Vodafone egyedi kedvezményeket biztosít az SZVMSZK magánszemély, egyéni vagy céges 

vállalkozással rendelkező tagjai számára. Nemcsak kedvezményes percdíjat és lebeszélhető 

havidíjat biztosít, hanem a teljes tagságra vonatkozó egymás közötti díjmentes beszélgetést is 

nyújt az SZVMSZK kamarai tagok részére. Különböző opcióinkkal személyre szabhatja 

tarifacsomagját, hogy még kedvezőbb áron küldhessen SMS –t vagy hívhasson vezetékes 

számokat.  

 

A SZVMSZK tagjai, egyéni és társas vállalkozások számára kialakított tarifa: 
Havi előfizetési díj (100%-ban lebeszélhető Vodafone irányban): 1000 Ft 

Havi flotta díj: (100%-ban lebeszélhető minden irányban) 1500 Ft  

 Havidíj összesen: 2500 Ft 

    A havidíj tartalmaz havonta 40 db belföldi normál díjas Vodafone irányú SMS-t. 

 Percdíjak: 

 - Hálózaton belüli hívás vagy átirányítás minden időszakban 15,43 Ft  

 - Hálózaton kívüli hívás vagy átirányítás minden időszakban 20,18 Ft  

 - Csoporton belüli hívás minden időben  díjmentes 

  - SMS küldés belföldi irányba / db 18,75  Ft 

   Választható opciók: 

 Vezetékes opció – választható        + 625  Ft/hó 

 Ez esetben minden vezetékes körzet, minden időben 8,50 Ft 

 SMS opció- választható 

- 30 db / hó    + 375 Ft 

- 100 db / hó    + 1250 Ft 

 

A kedvezményes előfizetési lehetőséget a KAMARAI TAGSÁGI IGAZOLVÁNY 

bemutatásával vásárolhat. Kamarai tag és egyéni vállalkozó egyszerre legfeljebb 5, társas 

vállalkozás 15 Vodafone ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZHET és választhat rendkívüli 

készülék ajánlatukból.  

 

Értékesítő helyek: 

EgerCopy Bt. 3300 Eger Rákóczi u. 100.(Tesco) 
+3636537100, 

+36703130092 

Datis Kft. 3200 Gyöngyös Koháry út 7. 3637300607 

Royal GSM Kft. 3200 Gyöngyös Vásár u. 2. (Tesco) 
+3637304826, 

+36709461009 

Global Line Kft. 3000 Hatvan Horváth Mihály u. 4. 3637540240 

Józsa Ferencné E.V. 
3390 Füzesabony Rákóczi út 60. 

+3636341338, 

+36703180343 

Zsidó Imréné 

 E.V. 
3360 Heves Gyöngyösi út. 36-38. 

+3636445165, 

+36703180214 

 

Az értékesítőhelyek csak árulják az előfizetéseket, konkrét információkkal azokra vonatkozóan 

nem rendelkeznek, üzletpolitikai érdekből nem rendelkezhetnek. 

 

Kedvezményes internet ajánlatot keresse a kamara honlapján! 

Kérdése van, forduljon bizalommal a Kamara ügyintézőihez! 
______________________________________________________________________________
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TTeelleennoorr  mmoobbiilltteelleeffoonn  eellőőffiizzeettééss  

kkeeddvveezzmméénnyyee  
Havi előfizetés díja (ebből 2.000 Ft lebeszélhető, 20db díjmentes SMS-t tartalmaz) 2.750,- Ft  

Percdíjak: - flottán belüli hívás             5,- Ft 

 - hálózaton belül és belföldi vezetékes hívás csúcsidőben              20,- Ft 

- hálózaton belül és belföldi vezetékes hívás csúcsidőn kívül, hétvégén     15,- Ft 

- más mobilhálózatba csúcsidőben              25,- Ft 

- más mobilhálózatban csúcsidőn kívül és hétvégén        20,- Ft 
(Csúcsidő: 08.00-19.00 óráig, csúcsidőn kívüli hívás: 19.00-08.00)  

- SMS küldés (hálózaton belül és más belföldi irányba)    18,75,- Ft 
 

Magánszemély tag 1 előfizetést, egyéni vállalkozó tag maximum 5 előfizetést, társas vállalkozás 

15 előfizetést vehet igénybe kedvezményes tarifával. 

__________________________________________________________________________________ 

 

HHeerrkkuulleess  SSppoorrttkklluubb  ––  BBuuddaappeesstt  
 

A Herkules Sportklub megkötött megállapodás alapján a 

Kamara érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjai - 

tagsági igazolványuk bemutatásával – a Herkules Sportklub 

Budapest, Orczy út 1. alatti, az Orczy-kertben található edzőtermében havi bérlet vásárlása 

esetén annak árából 1500,- Ft kedvezményben részesülnek. Érdeklődni a 06/1-314-1673 

telefonszámon, egyéb információ a http://www.herkulesklub.hu honlapon. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MMaalléévv  AAiirr  TToouurrss  KKfftt..  kkeeddvveezzmméénnyyeekk  
 
A kamara együttműködési megállapodást írt alá a Malév Air Tours Kft.-vel utazási 

szolgáltatások kedvezményes értékesítése tárgyában. A megállapodás értelmében a Malév Air 

Tours Kft. a következő kedvezményeket ajánlja fel a Kamara tagjai részére: 

 

A.) 7% kedvezmény a Kft. által kínált külföldi utazásokból, az alább részletezett 

szolgáltatásokból, 

B.) 9% kedvezmény a Kft. által kínált belföldi utazásokból, az alább részletezett 

szolgáltatásokból, 

C.) üdülési csekkel történő fizetés esetén 5% kedvezmény a Kft. által kínált belföldi utazásokból, 

az alább részletezett szolgáltatásokból. 

 

A fenti kedvezmények a Malév Air Tours nyomtatott katalógusaiban és www.airtours.hu 

weboldalán szereplő árakból érvényesíthetők, a következő szolgáltatások esetében: 
-    charter repülőjegy + külföldi szállás kombinációja, ellátással 

- tengeri hajóutak csomagára, a katalógusban megjelölt szolgáltatások vonatkozásában 

- szervezett városlátogatások csomagárából, a katalógusban feltüntetett szolgáltatások 

vonatkozásában 

- belföldi szállásárakból. 

Értékesítő helyek: Budapest, Győr, Debrecen, Szeged városokban találhatók. 

http://www.herkulesklub.hu/
http://www.herkulesklub.hu/
http://www.szvmszk.hu/%20http:/www.airtours.hu


  6 

KKaammaarraaii  ddííjjaakk  22001111..  jjaannuuáárr  11--ttőőll  
 
1) Regisztrációs díj – csak az új belépők fizetik:     2. 500 Ft (egyszeri) 

2) Tagdíj: 

 Igazolvánnyal rendelkező magánszemély (alkalmazott):    6. 100 Ft/ év 

 Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja  18. 500 Ft/ év 

3) Nyilvántartási díj: 

 Alaptagdíj (az előző sor alapján):      6. 100 Ft / év 

+ Egyéni vállalkozók nyilvántartási díja:          5. 000 Ft / év 

Egyéni vállalkozóként az éves díj összesen                  11. 100 Ft 

 

Kamarai tagsági viszony szüneteltetésének díja 2 évre   1.000,- Ft 

 

 

Kamarai tagsági viszony szüneteltetése 
 

Amennyiben nem dolgozik személy- és vagyonőrként  

kamarai tagsági viszonyát SZÜNETELTETHETI 

Bejelentés határideje: minden év március 15. 

Feltételei: 

A TAGSÁGI VISZONY SZÜNETELTETÉSÉT vagy MEGSZÜNTETÉSÉT írásban kell 

bejelenteni a Kamara illetékes területi szervezetének. A bejelentés történhet személyesen, 

vagy levélben. Annak érdekében, hogy a 2011. évre már ne kelljen tagsági díjat fizetni, az írásbeli 

bejelentést legkésőbb 2011. március 15-ig meg kell küldeni és a rendőrségre le kell adni a 

személy- és vagyonőr igazolványt. 2011. március 15.-e után beérkezett kérelmeket nem áll 

módunkban elfogadni és a tagdíjat sem tudjuk törölni. Kérem a fentiek miatt a határidő 

pontos betartását. 

A 2005. évi CXXXIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján: A kamarai tagság szüneteltetése alatt a 

tag a tagsági viszonyból eredő jogokat nem gyakorolhatja és a tagsággal járó kötelezettségek, 

nem terhelik, valamint személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet nem 

folytathat. 

A vagyonvédelmi törvény értelmében kamarai tagság csak úgy szüneteltethető, ha a 

rendőrségen a szüneteltetés időtartalmára a vagyonőr igazolványát leadja. A rendőrség erről 

átvételi elismervényt állít ki, melyet a kamara felé egy szüneteltetési kérelemmel együtt kell 

eljuttatni!    

SZÜNETELTETÉS DÍJA: 2 évre 1.000 Ft 

A Rendőrségi átvételi elismervény tartalmazza az illetékes kapitányság pecsétjét, az átvevő 

aláírását és az átvétel dátumát Felhívom figyelmét a rendőrségi átvételi elismervény hiányában 

kérelmét, nem tudjuk elfogadni.  

 

Kamarai tagsági viszony MEGSZÜNTETÉSE: A rendőrségről hozott visszavonó határozattal 

lehetséges. 

 

Ne feledjék! Amennyiben a szüneteltetés bejelentését elmulasztják március 15-ig 

megküldeni, az éves tagdíjat meg kell fizetni! 

 

A szüneteltetéshez szükséges nyomtatványok telefonon megkérhetők! 

 


