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T á j é k o z t a t ó  

2014. évi 

  

Lezártunk egy évet, a 2013-es év tapasztalataival rendelkezve megyei szervezetünk elnöksége 

ismét nagy lendülettel vetette bele magát a munkába. Az elmúlt évben számos kihívásnak kellett 

megfelelnie a kamarának és a megyei szervezetünknek is, melyről a kamara honlapján közzétett 

2013. évi elnökségi beszámolóból tájékozódhat.  

A kamara erőfeszítéseinek egyik kiemelkedő sikere, hogy már az Országgyűlés asztalán van az a 

törvénytervezet, amit ha elfogadnak, akkor minden évben rendeletben fogják közzétenni a 

kötelező minimális szolgáltatási díjat, ill. a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjat. 

FONTOS!  A 2012. évi CXX. törvényben előírt képzés és vizsgakötelezettségnek 2014.05.31-

ig kell eleget tenni mindazoknak, akik a vagyonvédelmi szakmában dolgoznak. A képzés és vizsga 

díja összesen:11.595,- Ft, melybe az érvényes kamarai tagsággal rendelkező tagoknak a 

tagdíját beszámítjuk, továbbá ingyenes tananyagot biztosítunk azon tagoknak, akik azt igénylik. A 

tananyagot a kamara irodájában ügyfélfogadási időben csak személyesen, vagy meghatalmazott 

útján lehet átvenni. A részletekről, a felmentési lehetőségről a kamara honlapján tájékozódhat 

www.szvmszk.hu 

Tudjuk, hogy a vagyonvédelemben dolgozók jövedelme az elmúlt évek során szinte nem változott, 

így sokan méltatlanul kevés jövedelemmel rendelkeznek, annak ellenére, hogy hosszú évek óta 

keményen dolgoznak a mindennapokban. Erre való tekintettel a 2014. évi a tagdíj nem került 

emelésre, az továbbra is 6.200,- Ft, 

Kérjük a tagdíj 2012. február 15-i határnapi történő befizetését, amihez a csekket és a számlát 

is csatoltunk. 

Tagjainkra az idei évben is kiemelt figyelmet fordítunk a kamarai szolgáltatások 

fenntartásával. 

I. 2014. évi kamarai szolgáltatások 

1.) EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó kedvezmények, amiket csak érvényes tagsági 

igazolvánnyal lehet igénybe venni! (bővebb információ a kamara www.szvmszk.hu és az EDC 

honlapján, 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 órájában, 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 (képviselő: Sisistyán 

István (telefon: 06/20/249-7237) Biztosítási eseménykor vagy fel kell hívni, vagy személyesen fel kell keresni a 

SIGNAL Biztosító székesfehérvári irodáját, ahol tájékoztatják a kárbejelentés, és az ügyintézés módjáról. (A 

kárbejelentő nyomtatványhoz csatolni kell: a balesettel kapcsolatos orvosi dokumentumok fénymásolatát, a Kamarai 

http://www.szvmszk.hu/
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Tagsági igazolvány fénymásolatát, 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)  

4.) Jogsegély, Dr. Vörös Géza István ügyvéd díjmentes tanácsadással segíti az aktív kamarai 

tagokat. (Tanácsadás, Szfvár, Koronázó tér 2. 2/3. Időpont H: 07 – 08, Tel/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, Szfvár, 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 

biztosításával (ABIDÁN Autójavító Kft. Szerviz: Székesfehérvár, Mura utca 2).  

10.) Kedvezményes vásárlási lehetőség a Praktiker áruházakban, 10%-os partnercéges program 

keretén belül, minden hónap egy előre meghatározott hétvégéjén. Részletes tájékoztatás a kamara 

honlapján található. 

11.) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben 2014. május 31 –i határnapig előírt vizsgára való 

felkészüléshez ingyenes tananyag biztosítása, amit személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet 

átvenni a kamara irodájában  

12.) Pszichológiai alkalmassági vizsgálat a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet előírásainak 

megfelelően.  

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja kamarai tagoknak:         5.000.- Ft/fő  

a.) Életvezetési tanácsadás kamarai tagoknak: térítésmentes (segítség konfliktus helyzetek 

megoldásában, egészséges életvitel, családon belüli problémák, szülő-gyermek konfliktuskezelés).  

b) Stressz helyzetfelmérés; kamarai tagoknak: térítésmentes 

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat, életmód tanácsadás és stressz-szűrés előzetes 

bejelentkezés alapján minden páros héten, csütörtökön 12-16 óra között az SZVMSZK Fejér 

Megyei Szervezete irodájában. 

13.) Szakmai tanácsadás. Szakkönyvekbe, kiadványokba, szabványokba való betekintési, 

jegyzetelési lehetőség, továbbá internethez való hozzáférés biztosítása a kamara irodájában. 

  

  



2014.01.24. Fejér 

 

II. Rövid tájékoztató a kamarai tagsággal kapcsolatos előírásokról, 

kötelezettségekről 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kamarai tájékoztatót minden esetben olvassa el, ugyanis sokan 

figyelmen kívül hagyják, így olyan fontos információkról marad-hat le, mint például a kamarai 

tagság szüneteltetésének lehetősége, vagy a tagdíj be nem fizetésének következményei.  

1.) A kamarai tagság megszűnése (Alapszabály 33. pont):  

a) a kamara tagja meghal;  

b) a rendőrség a kamara tagjának valamennyi igazolványát visszavonja;  

c) a kamara tagja a kamarai tagságáról írásban lemond:  

ca) amennyiben a tagsági viszonyról szóló lemondás, a tárgyév március 15. napjánál korábbi időpontban 

érkezik a kamara bármelyik területi szervezetéhez, akkor a tagot – összhangban a tagsági viszony 

szüneteltetése szabályaival – már a tárgyév addig eltelt időszakára is tagdíjmentesség illeti meg,  

cb) amennyiben a tagsági viszonyról szóló lemondás a tárgyév március 15. napjánál későbbi idő-pontban 

érkezik be a kamara bármely területi szervezetéhez, úgy a tárgyévre a kamarai tagdíjat még meg kell 

fizetni.  

d) a kamara a tagját etikai eljárás lefolytatása során kizárja,   

e) a kamarai tagság szüneteltetésének időtartama a két évet elérte és a tag – felszólítás ellené-re – nem 

intézkedett kamarai tagságának folytatásáról, vagy megszüntetéséről és ezért a kamara a 

tagnyilvántartásából törölte;  

f) a kamara tagja tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem teljesítette, és ezért a 

kamara tagnyilvántartásából törölte, és erről a tagot értesítette;  

g) a kamarai tag nem rendelkezik érvényes szakmai igazolvánnyal és ezért a kamara tagnyilvántartásából 

törölte.  

A tagsági viszony megszűnésének napja, a kamarai tagnyilvántartásból történő törlés napja.  

A 33. e), f) és g) pontok esetében a tagnyilvántartásból való törlésről a kamara területi szervezete írásbeli 

határozattal dönt.  

2.) A kamarai tagság szüneteltetése:  

Akik nem végeznek szakmai tevékenységet igazolványukkal, engedélyükkel azok írásban kérhetik a 

kamarai tagság szüneteltetését is, amit a vagyonvédelmi törvény és az alapszabály rendelkezései 

is lehetővé tesznek. A szüneteltetést minden év március 15.-ig lehet bejelenteni írásban, úgy, 

hogy a kiszámlázott tagdíj kifizetésétől eltekintünk. A március 15. után érkezett bejelentések 

esetében azonban, a kiszámlázott tagdíj/nyilvántartási díj befizetésétől nem tudunk 

eltekinteni. A bejelentéshez csatolni kell a kamarai tagsági igazolványt, egyéni vállalkozó esetében 

pedig a kamarai nyilvántartásról az igazolást.  

3.) F O N T O S!  

A kamarai tag és a nyilvántartott vállalkozás köteles a kamara által nyilvántartott adatokban 

bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kell bejelenteni. 

Székesfehérvár, 2014. január 02.  

Kárpáti Zoltán megyei elnök 


