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Tisztelt Kamarai Tag! 

  
Ismét eltelt egy év, s elmondható, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara sikeres 
időszakot tudhat maga mögött. Szakmai és családi programok jellemezték a 2011-es esztendőt, s az 
SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezete új szolgáltatásokkal is jelentkezett. Ilyen például az ingyenes jogi 
tanácsadás, amely minden hónap utolsó péntekén állt a kamarai tagok rendelkezésére a Kassai sor 4. 
szám alatti irodánkban. 
  
2012. január 1-vel teljes átalakulás lesz a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamarában. A Parlament módosította a vagyonvédelmi törvényt. A legszembetűnőbb törvényi 
változás az lesz, hogy megszűnik a kötelező kamarai tagság.  
  
Az alábbiakban tájékoztatjuk Tagjainkat ennek részleteiről.  
  
  
Mit nyerünk a tagság megszüntetésével? 

         Havi 500 forintot! Ez egy doboz olcsóbb cigaretta ára.   
  
Mit veszítünk a tagság megszüntetésével? 

         Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételének lehetőségét. A mai világban sokszor 
szüksége van a polgárnak szakember nyújtotta segítségre, tanácsra, hogy eligazodjon az 
állandóan változó jogszabályok sűrűjében. Ha csak évente egyszer van szükség tanácsra, 
akkor már megéri tagnak lenni, mert 5–15.000 forintot taksál egy vállalható jogi segítség. 

         Ingyenes jogsegély szolgáltatás igénybevételét. Ez már bővebb, mint a tanácsadás, mert 
gyakorlati segítséggel is járhat. Hivatalos felszólítás, megkeresés, keresetlevél megírása stb. 
Ennek ára a civil életben több mint a tanácsadásé, tagunk 20–50.000 Ft-ot spórol meg 
ügyenként. 

         Ingyenes munkaügyi tanácsadást. Akár vállalkozó, akár alkalmazott a Kamarai Tag, a 
munkavállalással kapcsolatosan gyakran merülnek fel kérdések, problémák. Kamarai 
tagjainkat támogatjuk, munkavállalását egyengetjük, míg a kívülállók egyedül „küzdenek” a 
fennmaradásért. 

         Információt, ami felfedheti a jogszerűtlen működést. Ennek konkrét, pénzben kifejezhető 
értéke van, mégpedig egy vagy kéthavi fizetés, mert a jogszerűtlenül működő cégek sajnos 
ennyit szoktak „lenyelni” emberenként! 

         Állásközvetítést. Ez annyit jelent, hogy munkahelyet is nyerhetünk a kamarai tagsággal, ami 
a megélhetésünket biztosítja. 

         Rendszeres elektronikus tájékoztatást, a szakmát érintő kérdésekről. Ez vonatkozik a 
változó jogszabályokra, a bekövetkezett eseményekre, a lehetőségekre a munkaerőpiacon 
vagy a pályázati kiírásokkal kapcsolatosan. 

         Kedvezményes továbbképzést. A törvénymódosítás és tervezett végrehajtási utasítása 
egyértelműen a folyamatos képzést, továbbképzést várja el a vagyonvédelemben dolgozóktól. 
Ennek szervezője, lebonyolítója a szakmai kamara lesz, így tagjai jelentős kedvezménnyel 
jutnak majd az előírt credit pontokhoz. 

         Tagkártyával járó kedvezményes vásárlási lehetőséget. Ezt nem mindenki tudja kihasz-
nálni, mert az Euro Discount Club leginkább a nagyvárosokban terjedt el, de ahol van, ott 
évente 15–30.000 Ft-ot lehet megtakarítani. 

         Kedvezményes flottás telefon, internet. Az általános árnál 10-20%-al olcsóbb mobil 
szolgáltatás a Telenor és Vodafone ügyfeleként. 

         Több autó típusra (Citroen, Opel, Chevrolett) flotta árkedvezmény új és használt kocsi 
vásárlásakor. Már egyszeri vásárlás legalább 20-25 évi tagdíjnak felel meg. 

         8 Ft/liter kedvezményű tankolást az AGIP kutakon. Az üzemanyagok széles választékával, 
a Snack-ekben pedig valódi olasz vendégszeretettel várják Önöket, de már nem 5, 
hanem literenként 8 Forint kedvezménnyel! A shop termékek 10%-kal olcsóbban 
vásárolhatóak. 

         AXA utasbiztosítás 20% díjkedvezménnyel! Téli utas kampány az SZVMSZK tagjai 
részére, amely szerint amennyiben az AXA weboldalán tagunk utasbiztosítást köt, akkor a 
felnőtt, teljes árú díjból 20% kedvezményt kap. 

  

A lista nem teljes, de mindenki rájöhet, hogy a nyereség nem havi 500Ft! 

  
Üdvözlettel: Cene Elemér, megyei elnök 


