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Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete 

5000 Szolnok, Baross Gábor út 20. 2. emelet 204. 

 Tel: 56/411-893, Fax: 56/513-802, Mobil: 06-30/9684-114 

www.szvmszk-szolnok.hu  E-mail: szolnok@szvmszk.hu 

 

 

Tisztelt Kamarai Tag! 

2011 év elején is szeretnénk megköszönni eddigi együttműködésüket! A Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara működésének kiemelt célja a tagok megfelelő és hatékony tájékoztatása, a partnerekkel 

való együttműködés kialakítása a szakma nagyobb megbecsülése érdekében. 

A Kamara az elmúlt években kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki, szem előtt tartva tagjai érdekét, és a 

minőségi ügyfélkapcsolatot. Bevezette már 3 éve az új kamarai tagsági igazolványt, mely egyben egy 

törzsvásárlói kártya is. Az EDC, Magyarország legdinamikusabban fejlődő kombinált törzsvásárlói 

rendszere, mely átlagosan 11,4% kedvezményt biztosít az élet minden területén mindazoknak. 

Sajnos ügyfélfogadások alkalmával, számtalanszor szembesülünk azzal a ténnyel, nagyon sok olyan 

tagunk van, aki előtt nem ismeretes ez a kedvezményrendszer, ezért nem győzzük hangsúlyozni ennek 

fontosságát, mivel egy-egy kártya használattal, éves szinten a befizetet tagdíj többszöröse is 

megtakarítható. Ajánlom figyelmébe a tájékoztatónkat, amelyben az EDC törzsvásárlói rendszerhez 

kapcsolódó partnerekről, egyéb kedvezményekről, kamarai szolgáltatásokról, a minimálbér, az adó és 

járulékváltozásokról, valamint a kamarai tagsági viszony szüneteltetésének feltételeiről tájékozódhat. 

 

A jelen tájékoztató egyúttal gyakorlati útmutatási céllal is készült, a minden évben felvetődő tagdíj 

befizetési problémák a szüneteltetési lehetőség elmulasztásának kiküszöbölése végett! 

 

TAGDÍJFIZETÉS 

 

A következő évben mellékelten megküldjük a 2012. évi kamarai tagsági díjról a csekket, melynek 

befizetési határideje 2012. március 15. A befizetést, követően postai úton fogjuk kiküldeni a 2012-es 

érvényesítő matricát, melyet az igazolvány elejére kérjük ráragasztani az előző évi matrica eltávolítását 

követően. 

 

SZÜNETELTETÉS (ha nem végzi a vagyonvédelmi tevékenységet) feltételei: 

 

Kamarai tagság szünetelésének bejelentési határideje 2012. március 15. 

FONTOS! A határidőn túl beérkezett kérelmeket, semmilyen indokkal nem áll módunkban elfogadni és 

az adott évre tagdíjat törölni. Ezért kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Feltételei: 

 

 Illetékes rendőrkapitányságon a személy és vagyonőr igazolvány leadása, megőrzés céljából 

(díjtalan), erről az igazolás megküldése 

 

 Kamara felé írásbeli szüntetetési kérelem benyújtása és a még érvényes kamarai tagsági 

igazolvány megküldése 

 

 

 1000 Ft szüneteltetési díj megfizetése 2 évre.  

 

Szüneteltetéssel kapcsolatban telefon további felvilágosítást kaphat, illetve kérheti a kérelmek postai úton 

történő kiküldését 
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Használja okosan tagsági igazolványát! 

A kamarai igazolvány felmutatásával - jelentős az EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó 

partnereknél - kedvezményesen vásárolhat! 

 

 

 

 

Figyelem! 

Évente a tagdíj befizetésével már csak az érvényesítő matrica 

kerül kicserélésre!  

 

 

Kamarai szolgáltatások, kedvezmények 

 

EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó partnerek az alábbi kedvezményeket biztosítják 

az ÉRVÉNYES KAMARAI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSÁVAL 

 

Szolnok megyében igénybe vehető kedvezmények elfogadóhelyei:  

 

UNIX Autóalkatrész autó-motor alkatrész – Jászberény, Nagykátai utca 3.; Szolnok Nagy 

Sándor J. u. 33/a. 10 % 

Pilkington AGR – Zilahi autoglass autó-motor alkatrész – Szolnok, Százados út 2. – 10 % 

Optirex Optikai Szalon – Szolnok, Ságvári krt. 12.  – 10 % 

AGIP-benzin – Martfű, Földvári út 4.; Jászjákóhalma Fő út 130/B.; Kunmadaras Örsi u. ; 

Szolnok Tószegi út 18/a. – 5 Ft/l, shop – 10 % 

By-Nature – Eszter fodrászat Wellness-fitness, szépségápolás – Törökszentmiklós, Almásy út 

2. - 10 % 

KIKOL Fenyőbútor és Lakberendezési Áruház – Lakberendezés Szolnok, Ady Endre út 23. – 

5 % 
Interneten keresztül is vásárolhat kedvezményesen a 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! 

 

 

 
 

 

Számlavezetési ajánlat vagyonőrök részére, melyben díjmentes számlavezetési és kapcsolódó 

szolgáltatások vehetők igénybe. Az ajánlat visszavonásig érvényes. 

 

Elérhetőség: 5100, Jászberény Szabadság tér 3. 

          5000, Szolnok Kossuth Lajos utca 18. 

          5000, Szolnok Baross Gábor út 27. 

 

 

http://www.edc.hu/
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Jogsegélyszolgálat! 

 

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

közigazgatási jogterületen.  

 

 

Ügyvéd Iroda Jogsegélyszolgálat 

ideje 

Dr.Vincze 

Gyula 

Szolnok, Kossuth tér 5. 

fsz. 1. 

56/373-183 

Telefonos egyeztetés 

alapján 

 

 

 

 

Malév Air Tours Kft. kedvezmények 

 

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. 

 

 

 

 

 

Hungaro Flotta Kft. kedvezmények 

 

H-8200 Veszprém, Almádi u.3. 

H-1024 Budapest, Rózsahegy u.1. 

Tel.: +36-88-786-591   Fax.: +36-88-789-839 info@hungaroflotta.hu    

 

A Hungaro Flotta Kft. az SZVMSZK tagjainak és a nyilvántartott vállalkozásainak kedvezményes áron 

kínál az általa forgalmazott termékekből egyes navigációs berendezéseket, számítástechnikai 

készülékeket, azok alkatrészeit, fényképezőgépeket, vagyonvédelmi eszközöket. 

A Hungaro Flotta megállapodás részleteit megtalálhatja más aktuális kedvezményekre vonatkozó 

információkkal a www.szvmszk.hu Kedvezmények menüpont alatt.  

 

 

 

http://www.szvmszk.hu/%20http:/www.airtours.hu
mailto:info@hungaroflotta.hu
http://www.szvmszk.hu/
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Vodafone Flotta  

Kedvezményes telefon és előfizetés vásárlás 

 

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 kedvezményes előfizetési lehetőséget a KAMARAI TAGSÁGI IGAZOLVÁNY bemutatásával 

vásárolhat. Ön egyszerre legfeljebb 4 Vodafone ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZHET és 

választhat rendkívüli készülék ajánlatukból. 

 

A SZVMSZK tagjai számára kialakított tarifa (az árak az áfát tartalmazzák): 

 Belépési díj:  nincs 

 100%-ban lebeszélhető havidíj: 3125 Ft 
 (hálózaton belül, valamint vezetékes irányba, belföldi, normál díjas hívásokra) 

 Percdíjak: 

 - Hálózaton belül, illetve vezetékes irányba, belföldi normál díjas hívás  

 minden időben 17,5  Ft 

    - Hálózaton kívül, belföldi, normál díjas hívás minden időben   25,0  Ft  

   - Csoporton belüli hívás minden időben  díjmentes 

  - SMS küldés belföldi irányba / db 25,0  Ft 

  (a havidíj magába foglal havonta 50 db díjmentes hálózaton belüli 

  normál díjas SMS-t, és 10 db hálózaton belül normál díjas MMS-t) 

 

  Választható opciók: 

 Vezetékes opció – választható   + 625  Ft/hó 

 Ez esetben minden vezetékes körzet, minden időben 10,0 Ft 

 SMS opció- választható 

- 30 db / hó 375 Ft 

- 100 db / hó 1250 Ft 

 

Értékesítő helyek: 

Signum Szolnok 

Plaza 
5000 Szolnok 

Ady Endre utca 

28/A. 

+3656/506-

525  

Goldmarkt Kft. 5100 Jászberény Szabadság tér 3. 
+3657/402-

450 

Tel-Team Kft. 

Karcag 
5300 Karcag Kossuth tér 5. 

+3659/300-

358  

Kunszentmárton 

KIOSK 
5440 Kunszentmárton 

Mátyás Király út 

33.  

Labo-Phon Kft. 
5400 Mezőtúr Magyar utca 2. 

+3670/31-

80-034 

Kupir Kft. 
5350 Tiszafüred Piac tér 38./A/21. 

+3670/310-

87-38 

 

Az értékesítőhelyek csak árulják az előfizetéseket, konkrét információkkal azokra vonatkozóan nem 

rendelkeznek, üzletpolitikai érdekből nem rendelkezhetnek. 

Az egyéni és társas vállalkozások számára más összegű tarifadíjak kerültek meghatározásra! 

Kérdése van, forduljon bizalommal a Kamara ügyintézőihez! 
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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 

 

 

 

 

Herkules Sportklub – Budapest 

 

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 

 

Szolgáltatások: 

 

1. Az egyéni és társas vállalkozások részére a CXXXIII. új vagyonvédelmi törvénynek is megfelelő 

szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel állunk rendelkezésére. 

 

2. Kamaránknál biztonságvédelmi szakkönyvtárral, a vagyonvédelemhez kapcsolódó 

jogszabályokkal és ingyenes internet-hozzáférési lehetőséggel állunk tagjaink rendelkezésére. 

 

3. A megyei Vagyonvédelmi Kamara minden aktívan dolgozó tagja részére kollektív biztosítást 

kötött baleseti rokkantság, illetve baleseti halál esetére. (Ha ilyen előfordul, a Kamaránál kell 

bejelenteni.) 

 

 

 

Kamarai tagsági viszony szüneteltetése 

 

Amennyiben nem dolgozik személy- és vagyonőrként kamarai tagsági viszonyát 

SZÜNETELTETHETI 

Bejelentés határideje: 2012. 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 2012. évre már ne kelljen tagsági díjat fizetni, az írásbeli bejelentést legkésőbb 2012. 

március 15-ig meg kell küldeni és a rendőrségre le kell adni a személy- és vagyonőr igazolványt. 

2012. 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. 

 

http://www.herkulesklub.hu/
http://www.herkulesklub.hu/
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Az új vagyonvédelmi törvény értelmében kamarai tagság csak úgy szüneteltethető, ha a rendőrségen a 

szüneteltetés időtartalmára az új vagyonőr igazolványát leadja. A rendőrség erről átvételi elismervényt 

ad 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 2012. március 15-ig megküldeni, 

a 2012. évre tagdíjat meg kell fizetni! 

 

A szüneteltetéshez szükséges nyomtatványok telefonon megkérhetők! 

 

 

 

 

Az SZVMSZK Szolnok megyei kamara az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 

1. Ingyenes jogsegély szolgálat és munkaügyi tanácsadás. Minden, a vagyonvédelemben 

folytatott munkával kapcsolatos munkaügyi kérdésben fordulhat Dr. Vincze Gyula ügyvédhez. 

Címe: Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1. Telefon: 06-56/373-183. 

 

2. Az egyéni és társas vállalkozások részére a CXXXIII. új vagyonvédelmi törvénynek is 

megfelelő szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel állunk rendelkezésre. 

 

3. Kamaránknál biztonságvédelmi szakkönyvtárral, a vagyonvédelemhez kapcsolódó 

jogszabályokkal és ingyenes internet-hozzáférési lehetőséggel állunk tagjaink rendelkezésére. 

 

4. A megyei Vagyonvédelmi Kamara minden aktívan dolgozó tagja részére kollektív biztosítást 

kötött baleseti rokkantság, illetve baleseti halál esetére. (Jelenleg 900.000 Ft-ot fizet a biztosító) 
 

 


