
HÍRMONDÓ
Az SzVMSzK Budapesti Szervezetének hírlevele

2010. június

Családi Nap Domonyvölgyben

Az SzVMSzK Budapesti és Pest megyei Szervezetei
idén ismét megrendezik a kamarai tagok Családi Napját.
A korábbi évek sikeres rendezvényei miatt újra
Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban látjuk vendé-
gül az SzVMSzK Budapesti Szervezetének tagjait és
családjukat. 

A 2010. július 4-i egész napos programra szeretettel
várjuk a kamarai tagok jelentkezését, legkésőbb 2010. jú-
nius 25-ig. A Családi Napon valamennyi tagtársunk részt
vehet házastársával és 18 év alatti gyermekével együtt.

A Családi Nap programja:
Érkezés – 9.00 órakor, a vendéglátók frissen sütött po-
gácsákkal, édes és sós aprósüteményekkel, valamint
üdvözlőitallal várják vendégeinket.

Délelőtt-délután – 10.00  és 17.00 óra között változatos
programokkal szórakoztatják a közönséget. Lesz lovas-
bemutató, könnyűzenei koncert, kabaré, kutyabemutató,
ügyességi verseny. A gyerekeket bábszínházi előadá-
sok, kézműves foglalkozás és sok-sok vidám játék várja.

További programok: fegyvertechnikai bemutató,
Chevrolet Gyulai termékbemutató.

Ebéd – 12.30-tól a Lovaspark három nagy csárdájában,
valamint a teraszokon és a sátrakban főétellel, desz-
szerttel, valamint sokféle innivalóval.

A Gödöllő mellett található Domonyvölgybe saját gép-
kocsival, valamint a Kamara által szervezett autóbuszok-
kal is eljuthatnak vendégeink. Az autóbusszal utazók 8.00
órakor találkoznak a Műcsarnok mögött. A kényelmes
utazás és a kulturált vendéglátás megszervezése érdeké-
ben kérjük, hogy legkésőbb 2010. június 25-ig az alábbi
jelentkezési lap kitöltésével levélben (SzVMSzK
Budapesti Szervezete, 1132 Budapest, Kádár u. 13.), il-
letve az SzVMSzK Budapesti Szervezetének küldött e-
mail (jelentkezes@szvmszkbp.hu) vagy fax-üzenettel
((+36 1) 344-4576) szíveskedjenek jelentkezni.

A Családi Napon való részvétel ingyenes! Szeretettel
várjuk!

SzVMSzK Budapesti Szervezete

A rendezvényen csak a kamarai tagok és közvetlen családtagjaik (házastárs, élettárs, 18 év alatti gyer-
meke) vehetnek részt! A korlátozott létszám miatt (max. 1.200 fő) a jelentkezéseket beérkezési sorrend-
ben fogadjuk és visszaigazoljuk telefonon vagy e-mailen. 
A beérkezési határidő: 2010. június 25. 12.00 óra.
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Az SzVMSzK Budapesti Szervezete az elmúlt évben
két küldöttgyűlést tartott. 2009. május 29-én tartottuk
meg az éves rendes küldöttgyűlést, melyen a küldöttek
elfogadták a 2008. évi mérleg- és eredmény-kimutatást,
a 2008. évi elnökségi beszámolót, a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság és az Etikai Bizottság jelentését, a 2008. évi
Pénzügyi terv teljesüléséről szóló beszámolót, valamint
a 2009. évi Pénzügyi tervet. 

2009. november 16-án rendeztük meg a tisztségviselő-
választó küldöttgyűlést, melyről részletesen már beszá-
moltunk a Hírmondó előző számában. A küldöttgyűlés
megválasztotta a szervezet elnökét, elnökségét, valamint
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Etikai Bizottság,
Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, Szavazatszámláló
Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, tagjait.
Ki kell emelni, hogy a tisztségviselő-választás (megfelelő
előkészítés után) minden tekintetben a Választási sza-
bályzatban előírtak szerint történt. Az azóta eltelt időszak
is igazolta, hogy a Budapesti Szervezet küldöttgyűlése
működőképes testületeket és a kitűzött feladatokra alkal-
mas tisztségviselőket választott meg.

A Budapesti Szervezet Elnökségének az Alapszabály
szerinti létszáma 9 fő. A tisztségviselő-választó küldött-
gyűléssel felállt az új elnökség is, amelyben azóta sze-
mélyi változás nem történt. Az elnökség 2009-ben 11
rendes és 1 rendkívüli ülést tartott, melyeken összesen
79 érdemi határozatot hozott. Az elnökség 2009. évben
is munkaterv alapján dolgozott. A munkatervben szerep-
lő feladatokat, továbbá a választással kapcsolatos tenni-
valókat maradéktalanul megvalósította. 

A kamarai Hírmondó 2009-ben két alkalommal jelent
meg, alkalmanként közel 19.500 példányban. Híreket,
szakmai cikkeket, választási felhívást, rendezvényeink-
ről szóló tájékoztatásokat, szolgáltatásainkkal és a
Budapesti Szervezet működésével kapcsolatos informá-
ciókat tettünk közzé ezúton is. 

Az Elnökség a kamarai szakmai vizsgabizottsági képvi-
selők kiválasztásáról, felkészítéséről és delegálásáról
szóló szabályzatában foglaltaknak eleget téve 2009-ben
két új vizsgabizottsági képviselőt választott meg, ezzel a
Budapesti Szervezet által delegált tagok létszáma 27 fő-
re emelkedett.  

A Kamara Országos Szervezete és az MLSZ között lét-
rejött együttműködésnek megfelelően a Budapesti
Szervezet 2009-ben 26 tagját támogatta a sportrendez-
vény-biztosítási felkészítés, illetve vizsga letételében a
vizsgadíj átvállalásával. (Két és fél év alatt ez ideig 176
tagunkat támogattuk.) Elnökségi határozatok alapján
több írásbeli javaslatot készítettünk az Alapszabály mó-
dosításához, a tervezett új magánbiztonsági törvény kon-

cepciójához. Közreműködtünk a közbeszerzési törvény mó-
dosításában is.

A tagjainknak nyújtott szolgáltatások köre 2009. évben
jelentősen bővült. Az elnökség a – kamarai tagok fizikai
állóképességének megőrzése és fokozása érdekében –
szerződést kötött a Gilda Max Mozgásközpont, valamint
a Johnny Fitness szolgáltatókkal. A tagjaink 3 hónapig,
havonta maximum 10 alkalommal vehetik igénybe e
szolgáltatást, amelyet a tagok helyett a kamara fizet.  

2009. júniusától a szociálisan rászoruló tagjaink részére
üdülési lehetőséget (hosszú hétvége) biztosítunk a
Velencei Ifjúsági Szállóban. Az üdülési pályázatokat há-
rom tagból álló ideiglenes bizottság bírálja el. A
Budapesti Szervezet a szállásköltségen kívül az idegen-
forgalmi adó megtérítését is átvállalja tagjaitól.  

Az elnökség hosszas előkészítő munka és tárgyalásso-
rozat után tagjaik érdekében kollektív munkahelyi bal-
eset- és életbiztosítást kötött a Generali-Providencia
Biztosító Zrt.-vel. Eddig közel 10 fő jelentette be munka-
helyi balesetét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a biz-
tosító teljesíti a kárigényeket. A fentieken túl a Generali-
Providencia Biztosító tagjaink, nyilvántartott vállalkozá-
saink részére egyéni kedvezményeket is nyújt biztosítá-
si szolgáltatásaiból.

Munkavégzés közben tanúsított helytálló magatartásá-
ért az elnökség 1 fő vagyonőrt részesített oklevélben és
pénzjutalomban. 

Az elmúlt évben két kamarai családi napot szervez-
tünk. 2009. július 18-án a Tahitótfaluban lévő Bodor
majorba invitáltuk tagjainkat. A 600 résztvevő lovas-
bemutatón vehetett részt, majd ebéd után szabad-
program következett (lovaskocsikázás, őshonos állat-
park megtekintése, játszótér). A sikeres programhoz
kiváló kirándulóidő is párosult, így aztán valóban min-
den résztvevő számára maradandó élményt nyújtott a
kamarai kirándulás. A Pest megyei Területi
Szervezettel együtt pedig 2009. szeptember 19-én az
ORFK Kiképző Központban „nyárbúcsúztató” családi
napot szerveztünk, ahol változatos programokon ve-
hettek részt tagjaink. 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2010. május 31-én a
Budapesti Szervezet évi rendes küldöttgyűlést tartott. A
területi küldöttek elfogadták az elnökség beszámolóját, a
gazdasági alelnöki beszámolót, a 2009. évi mérleg-be-
számolót (könyvvizsgálói záradékkal) és a 2010. évi költ-
ségvetést, továbbá jóváhagyták a Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottság, valamint az Etikai Bizottság beszámolóját is.

Dr. Koi László elnök

Mi történt 2009-ben?
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A magánnyomozói tevékenységet (a személy- és vagyonvédelmi rendelkezések mellett) jelenleg a 2005. évi CXXXI-
II. törvény (SzVMt.)  34-35.§-a szabályozza. Mivel a jogszabály előírásai hiányosak és számos ellentmondást is tar-
talmaznak, a magánnyomozói szakma elemi érdeke, hogy új törvényt hozzanak a jogalkotók. Az SzVMSzK Budapesti
Szervezete – az Országos Szervezettel közösen – ezért munkacsoportot hozott létre a magánnyomozói tevékeny-
séggel kapcsolatos szabályok megalkotására. A munkacsoport javaslatai alapján a tervezett törvényjavaslatot – a
Budapesti Szervezet megbízását követően – Dr. Mészáros Bence, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának munkatársa készítette el.
Az új törvényjavaslat fejezetei felölelik a magánnyomozó tevékenység teljes körét: az általános elvek mellett a ma-
gánnyomozói tevékenység ellátásának szabályai, a magánnyomozó kötelezettségei és az adatkezelési szabályok
egyaránt külön fejezetet alkotnak.
A törvényjavaslat kamarai elfogadását követően javasolni fogjuk az Országgyűlésnek, hogy a magánnyomozásról
szóló törvénytervezet kerüljön be a törvényhozási eljárásba.

Idén szeptemberben Európa Kulturális Fővárosában, Pécsen gyűlnek össze a magánnyomozók, hogy megtartsák
szokásos éves konferenciájukat. A VII. Országos Magánnyomozói Konferencia 2010. szeptember 7-8-án (kedd-
szerda) lesz a Hotel Pátriában. Vele egy időben zajlik majd egy másik jelentős szakmai rendezvény, a Nemzetközi
Detektív Szövetség (IKD) soros kongresszusa is.
A VII. Országos Magánnyomozói Konferencia a szakmát érintő legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseket is napi-
rendre tűzi, vezető szakértők és gyakorló magánnyomozók tolmácsolásában. A konferencia részletes programja
megtalálható a www.szvmszkbp.hu honlapon.
A Budapesti Szervezet döntése alapján az SzVMSzK 12 magánnyomozó kolléga részvételét (étkezési és szállás-
költségeit) vállalja magára. A VII. Országos Magánnyomozói Konfe-rencián való részvételre az SzVMSzK Budapesti
Szerveze-ténél lehet jelentkezni.

Rohánszky Mihály magánnyomozói alelnök

Az SzVMSzK által támogatott törvénymódosítás törvé-
nyi felhatalmazást javasol arra, hogy az „egyablakos
ügyintézési rendszer” megvalósítása érdekében a szak-
mai kamara a magánbiztonsági igazolványok és enge-
délyek kiadásának végzésére új jogosítványhoz jusson.
A kamara jelenleg is végez közigazgatási hatósági ügy-
intézést. A módosítás értelmében a szakmai kamara
szerepe döntő lenne abban, hogy végrehajtsa a törvény
hatálya alá tartozó tevékenység hatósági engedélyezé-
sével és ellenőrzésével kapcsolatos komplex feladato-
kat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendőrség el-
lenőrzési jogosítványainak szűkebb körű meghagyásá-
val a kamara alkalmas a hatósági ellenőrzés maradék-
talan ellátására.

A törvénymódosítási javaslat szerint a jelenlegi törvény
etikai szabályai kiegészülnének a nyilvántartásba vett
társas vállalkozásokra vonatkozó üzleti-etikai szabályok-
kal. Amelyik vállalkozás üzleti-etikai vétséget követ el, az
ellen etikai eljárást kell lefolytatni, amely a kamarai nyil-
vántartásból való törléssel is végződhet. A kamarai hatá-
rozat ellen bírósági jogorvoslattal lehetne élni.

A törvénymódosítási javaslat továbbá tartalmazza an-
nak feltételeit, hogy az oktatási, képzési rendszer to-

vábbfejlesztésével egységes kredit-szabályzat, valamint
a szakma elismertségét biztosító egységes minősítő
rendszer jöjjön létre.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara több mint egy évtizedes tevékenysége
bebizonyította, hogy a szakma hatékonyabb működése
és ellenőrzése érdekében szükségessé vált a más szak-
mai kamarákhoz hasonló jogkörökkel való felruházása.
Ennek legfontosabb elemei a következők:
• Kötelező kamarai tagság,
• Autonómia a tagok etikai, üzletei-etikai ügyeinek ke-

zelésében,
• Hatósági ellenőrzés a személy-, vagyonvédelmi és

magánnyomozói tevékenységek felett,
• A Kamara hatáskörében történjen az OKJ besorolás

szerinti oktatási tematika készítése, oktatás, tovább-
képzés, ráképzés ellenőrzése, a vizsgaelnöki névjegy-
zékbe történő ajánlás.
A koncepció kidolgozásában résztvevők szándéka

szerint a megcélzott változtatások elősegítik a kamarai
tagok pénztárcáját kímélő egyszerűbb és olcsóbb ügy-
intézést, a szakmaiság erősítését és a társadalmi elfo-
gadottság növelését. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-
nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény módosításának koncepciójáról

Magánnyomozói törvényjavaslatot készít elő a Kamara

Szeptemberben kétnapos konferenciát tartanak a magánnyomozók
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Egyetemisták szakdolgozatai alapján készül az
Uzsoki utcai kórház vagyonvédelmi terve
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Budapesti Szervezete nevében ezúton is köszön-
jük azt a segítséget, amit az Uzsoki utcai Kórház me-
nedzsmentje, gyógyító munkatársai és az őrzési felada-
tokat ellátók adtak a témák feldolgozásához, valamint
köszönjük a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ta-
nárainak, hallgatóinak a munkáját.

���

Elkészült az „Élőerős személy- és vagyon- 
védelem jellemzői” című szociológiai kutatás
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara a Rendőrtiszti Főiskola Baráti Egyesületét bízta
meg a kutatás elvégzésével. A kutatás során nyert, majd
célirányosan súlyozott és strukturált adatok a kutatók vé-
leménye szerint szakszerű, széles összefüggésekben fel-
használható eszközrendszert jelenthetnek a Kamara to-
vábbi munkájának javításához.

Egy adat a jelentésből: „Az SzVMSzK tagjai, s köztük
az élőerős személy- és vagyonvédelmi tevékenységet
folytatók ma hazánkban a legnagyobb létszámú szakmai
csoportot alkotják.” A Kamara Országos és Budapesti
Szervezete a kutatás tapasztalatait felhasználja a külső-
és belső kommunikáció fejlesztésében, továbbá a tagok
igényeinek megfelelő szolgáltatások bővítésében.

���

Részvettünk  „A polgári biztonságvédelem 
szerepének növekedése a közbiztonság 
erősítésében” című  tudományos konferencián
A Magyar Rendészettudományi Társaság Önkormány-
zati Rendészeti és Közbiztonsági Tagozatának, továbbá
a Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszékének kö-
zös rendezésében tudományos konferenciát rendeztek
2010. április 29-én a Rendőrségi Igazgatási Központ
Auditóriumában.

Prof.  Dr. Valcsicsák  Imre tanszékvezető főiskolai ta-
nár „A személy és vagyonőrök társadalmi helyzete és
megítélése” című előadása  részletesebben is megis-
merhető az „Élőerős személy- és vagyonvédelem jel-
lemzői” című  szociológiai kutatás záró tanulmányában.

���

Az „SzVMSzK személy- és vagyonvédelmi 
szakértői tevékenység” meghatározása
Az SzVMSzK Budapesti Szervezete Tudományos és
Szakértői Szakcsoportja 2010. május 25-én megtartott
ülésén napirendi pont volt az „SzVMSzK személy- és va-
gyonvédelmi szakértői tevékenység” meghatározása.

Az ülésre készített összeállítás szerint a „Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
szakértő” feladata, hogy a korszerű tudományos szinten,

a gyakorlati eredmények felhasználásával készített
szakvéleményével, a szakszerű megoldások tanúsításá-
val a vagyonvédelmi vállalkozások tevékenységét, a biz-
tonsági szolgáltatások ellátóinak munkáját segítse.

���

Lőkiképzés
A lőkiképzésekhez jelenleg nincsen kötelező vagy ajánlott
protokoll (lőkiképzési tematika). Ezért a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Budapesti Szervezetének elnöksége Gyöngy Ernő alel-
nök urat bízta meg a tematika kidolgozásával.

Az SzVMSzK Budapesti Szervezete Tudományos és
Szakértői Szakcsoport az alábbi e-mail címen várja
azoknak a kamarai tagsággal rendelkező szakemberek-
nek a jelentkezését, akik részt kívánnak venni a munká-
ban: bptitkar@szvmszk.hu.

Küldöttgyűlést tartott az Országos Szervezet
Az SzVMSzK Országos Szervezete 2010. május 28-án
tartotta meg évi rendes küldöttgyűlését.

Az országos küldöttek meghallgatták Német Ferenc
elnök beszámolóját a két küldöttgyűlés közötti időszak-
ról, továbbá Prépost Tibor gazdasági alelnök beszámo-
lóját a 2009. évi gazdálkodásról és mérlegről, valamint a
2010. évi pénzügyi tervről. A küldöttgyűlésen beszámolt
a Felügyelő Bizottság, valamint az országos Etikai
Bizottság elnöke is. A jelenlévő országos küldöttek a be-
számolókat, valamint a 2010. évi pénzügyi tervet elfo-
gadták.

���

Díjazták a legszebb és 
legügyesebb vagyonőröket
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Országos Szervezete – együttmű-
ködve a Győr-Moson-Sopron megyei Szervezettel – a
2010. május 7-8-án tartott „pótmajálison” a szakmai
programok és tanácskozások mellett első alkalommal
rendezte meg a Miss Security szépségversenyt. Közel
harminc jelentkező közül a Békés megyei Korcsokné
Haba Zsuzsanna nyerte el a szépségkirálynői címet.

A győr-gyirmóti Aranyhal-horgásztónál megrendezték
a II. Országos SzVMSzK Horgászversenyt is, amelyen a
területi szervezetek 3 fős csapatai, valamint egyéni je-
lentkezők is indulhattak. A legeredményesebb hor-
gászcsapatnak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei csapat
bizonyult, a második helyet Budapest, a harmadikat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapatai nyerték el. 

A kétnapos kamarai rendezvényen több mint ezren
vettek részt az ország minden tájáról.

SzVMSzK – Hírek

SzVMSzK Budapesti
Szervezete – Hírek
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2010-ben tovább bővült a kamara tagjainak nyújtható
kedvezményes szolgáltatások és lehetőségek köre. A
kamarai tagság így nem csak kötelezettségekkel, ha-
nem jelentős előnyökkel is jár a tagok számára: a befi-
zetett tagdíj többszörösét takaríthatják meg, ha igénybe
veszik a nekik járó kedvezményeket.

���

Az SzVMSzK elnöksége még 2008-ban új plasztik kár-
tyát vezetett be kamarai tagsági igazolványként. Az új
igazolvány egyben az EDC törzsvásárlói rendszerhez
kapcsolódó jelentős kedvezményeket biztosít. Az EDC
Magyarország legdinamikusabban fejlődő, kombi-
nált törzsvásárlói rendszere, mely 3-50% (átlagosan
11,4%) kedvezményt biztosít az élet minden területén
mindazoknak, akik rendelkeznek olyan érvényes – vo-
nalkódot is tartalmazó – kártyával, amelyen szerepel az
EDC logója. A 2010. január 5-től folyamatosan bővülő
elfogadóhelyekkel és kedvezményekkel kapcsolatos
részletes információkat megtekinthetik az alábbi honla-
pon: www.edc.hu.

���

A Vodafone egyedi kedvezményeket biztosít az
SzVMSzK egyéni és vállalkozással rendelkező tag-
jai számára. Nemcsak kedvezményes percdíjat és le-
beszélhető havidíjat biztosít, hanem a kamarai tagok
egymás közötti díjmentes beszélgetését is lehetővé te-
szi. A tarifacsomagok természetesen személyre is
szabhatók. (Részletek: www.szvmszk.hu)

���

A Budapesti Szervezet Elnöksége határozott arról,
hogy a kamarai tagok fizikai állóképességének meg-
őrzése érdekében az érdeklődők számára kedvez-
ményes edzőtermi lehetőséget biztosít. A kedvez-
mény a Budapesti Szervezet székhelyén ügyfélfogadási
időben igényelhető. A kedvezményt az érdeklődő kama-
rai tagok 2010-ben maximum 3x10 alkalomra, havi bon-
tásban kérhetik ügyfélfogadási időben.

Felhasználásuk az alábbi edzőtermekben lehetséges:
Gilda Max I. – 1146 Budapest, Hermina út 17.
Gildam Max II. – 1173 Budapest, Kévekötő u. 32.
Gilda Max III. – 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Gilda Max IV. – 1134 Budapest, Váci út 35. 
Gilda Max V. – 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. 
Johnny Fitness – 1101 Budapest, Vajda Péter u. 38.

A Budapesti Szervezet Elnöksége 2010. júniusától
ismét támogatja rászoruló tagjai és családjuk nyári
üdülését, a szállásköltség és az idegenforgalmi adó
megfizetésével. A támogatás kezdetben 4 darab 4
ágyas szoba kedvezményes igénybevételét jelenti, he-
tente 3 éjszaka / 4 nap tartózkodással.
A helyszín: Ifi Szálló, 2481 Velence, Tópart út 51. 

Időpontok: 2010. június 3. – 2010. június 6.
2010. június 10. – 2010. június 13.
2010. június 17. – 2010. június 20.
2010. június 24. – 2010. június 27.

A szállodában egy apartmanhoz 2 darab 4 ágyas szo-
ba tartozik, közös fürdőszobával és teakonyhával (hűtő-
szekrénnyel, de konyhafelszerelések nélkül). A szállo-
dában étkezés is megrendelhető kedvezményes áron. 

A kedvezményt kizárólag a végrehajtásban dolgozó
kamarai tagok és velük egy háztartásban élő családta-
gok (házastárs/élettárs, önálló keresettel nem rendelke-
ző 18 éven aluli gyermek) vehetik igénybe. A beérkezett
kérelmeket egy felkért kamarai tagokból álló bizottság
bírálja el. 

A szállodáról a www.ifiszallo.hu honlapon találhatnak
részletes információkat az érdeklődők. Jelentkezni a
www.szvmszkbp.hu honlapon található jelentkezési la-
pon lehet, illetve ügyfélszolgálatunkon személyesen.

���

Ingyenes jogsegély-szolgálat
Dr. Rózsa Mária ügyvédasszony minden hétfőn 13 órá-
tól 16 óráig fogadja jogi tanácsadást igénylő tagjainkat
a Budapesti Szervezet ügyfélszolgálatán. 

Az ingyenes jogsegély-szolgálat már 11 éve segíti a
kamarai tagok ügyes-bajos dolgainak intézését. Tavaly
mintegy 250-en vették igénybe személyesen a szolgál-
tatást, és telefonon is sokan kértek segítséget jogi prob-
lémáik megoldásához. Munkajogi ügyekben a jogse-
gély-szolgálat számos esetben sikeresen lépett fel az
ügyfelek érdekeinek érvényesítéséért, előfordult, hogy
a Munkaügyi Bíróság jogerős ítéletekkel kötelezte a
munkáltatót a jogos munkabér-kifizetések rendezésére.
A peres eljárásokban szükséges előkészítő iratokat, bí-
rósági beadványokat is díjmentesen elkészítettük.
Emellett tagjainknak segítséget nyújtunk polgári jogi
problémáik (pl. adásvételek, családjogi kérdések, közös
tulajdon megszüntetése, birtokviták) megoldásához is.
A bűnügyi nyilvántartással kapcsolatban is sokan meg-
keresték a jogsegély-szolgálatot.

Kamarai kedvezmények!
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Elérhetôségünk:
Cím: 1132 Budapest, Kádár u. 13.

Telefon: 343-5845,344-4578
Fax: 344-4576

e-mail: budapest@szvmszkbp.hu
weblapunk: www.szvmszkbp.hu

Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn és szerdán 09:00–12:00 és 13:00–16:00 óra

Pénteken 09:00–12:00 óra

Ingyenes jogsegély-szolgálat:
Hétfônként 13:00–16:00 óra

HÍRMONDÓ
Kiadja: az SzVMSzK Budapesti Szervezete

Szerkesztôség címe: 1132 Budapest, Kádár u. 13.
Felelôs kiadó: dr. Koi László

Felelôs szerkesztô: Gyöngy Ernő

Megjelenik 18.000 példányban, negyedévenként.

Nyomás: AduPrint Nyomda és Kiadó Kft.
Tördelés: Bódi Tamás – Nova-Products Kft.

HÍRMONDÓ
Az SzVMSzK Budapesti Szervezetének hírlevele

���

A Budapesti Szervezet Elnöksége hosszas előkészítő
munka és tárgyalássorozat után megállapodott a
Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel. 2009. decem-
ber 1-jétől minden aktív budapesti tag, aki érvényes
tagsági igazolvánnyal, befizetett éves kamarai tag-
díjjal rendelkezik, automatikus balesetbiztosítást
kap. A biztosítás kiterjed a munkába menet-jövet idő-
tartamára, valamint a munkahelyen végzett tevékeny-
ség során elszenvedett balesetre is. 

A biztosítási lehetőségekről bővebben tájékozódhat a
Kamara ügyfélszolgálatán vagy honlapunkon:
www.szvmszkbp.hu.

���

Együttműködési megállapodás 
a Chevrolet Gyulai márkakereskedéssel
A megállapodás értelmében a Chevrolet Gyulai flotta-
kedvezményt nyújt autóvásárlási, -bérlési és szerviz-
szolgáltatásaiból a budapesti kamarai tagok, valamint
egyenes ági leszármazottaik részére. 
– 10%-os szervizkedvezmény típustól és márkától

függetlenül,
– a XVII. kerület Pesti út 8. szám alatt található non-

stop autómosóban 50%-os De Luxe mosási kedvez-
mény,

– autó vásárlás alkalmával, érvényes kamarai tagsági
igazolvány felmutatásával kiemelt flotta partneri ked-
vezmény (a több autó vásárlása után járó céges ked-
vezményt akár egy autó esetében is érvényesítik),

– autóbérlés esetén 30% kedvezmény.

���

Kedvezményes vásárlás 
a budapesti horgászoknak
A kamarai tagsági igazolvány felmutatásával a
Halacska Horgászbolt (1148 Budapest, Szervián utca
18.) áraiból 10%-os kedvezményt nyújt, valamint a
szervezett sporthorgász rendezvényeken – előzetes
egyeztetés alapján – családtagjaikkal együtt is részt ve-
hetnek a Budapesti Szervezet tagjai.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Budapesti Szervezete

Elnökségének javaslatára a

GENERALI-
PROVIDENCIA Zrt.

az eredményes együttműködés bővítése érdekében 

további kedvezményeket biztosít 
a budapesti kamara tagjai és 

nyilvántartott vállalkozásai részére.

A GENERALI Biztosító vállalja az optimális biztosítási
konstrukciók bemutatását, kialakítását, összegtől és
biztosítási fajtától függően 5-30%-os kedvezménnyel a
kamara tagjai részére, mind az egyéni, mind a céges
biztosítások esetében.

Például:
– Vagyonbiztosítás,
– Általános és szakmai felelősségbiztosítás,
– Gépjármű casco biztosítás,
– Rendezvénybiztosítás,
– Egyéni balesetbiztosítás,
– Lakásbiztosítási akció 2010. 05. 31-től 10. 31-ig 

(új épület és ingóságbiztosításokra a szerződés első
2 hónapja ingyenes)

A Budapesti Szervezettel együttműködve a Biztosító
gördülékeny és személyre szabott ügyintézést ígér a ka-
marai tagoknak az alábbi kapcsolattartókon keresztül.

Kapcsolat: Generali-Providencia Zrt.
Tátrainé Hubner Marianna régióvezető: 06-20-912-0652
Ungár László tanácsadó: 06-20-407-1744
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