
HÍRMONDÓ
Az SZVMSZK Budapesti Szervezetének hírlevele

Az elmúlt években rendkívül sikeresek voltak a kamarai 
Családi Napok, amelyeken a Budapesti Szervezet tagjai 
családjukkal együtt élvezhették a látványos bemutatókat, a 
változatos gyerek és felnőtt programokat. A pozitív fogad-
tatás miatt – a tavalyi két alkalom után – idén nyáron is-
mét megrendezzük a kamarai tagok Családi Napját. Ezút-
tal új helyszínen látjuk vendégül az SzVMSzK Budapesti 
Szervezetének tagjait és családjukat: a Budapesttől mind-
össze 50 kilométerre fekvő galgamácsai Rózsakúti Lovas-
tanya ad otthont a népszerű rendezvénynek.

A 2011. június 4-én, szombaton megrendezendő 
egész napos programra szeretettel várjuk a kamarai 
tagok jelentkezését, legkésőbb 2011. május 24-ig. A 
Családi Nap különleges élményeket tartogató program-
jain – a férőhely miatt korlátozott létszámban – vala-
mennyi tagtársunk részt vehet házastársával és 18 év 
alatti gyermekeivel együtt, aki időben jelentkezik, és a-
kinek a regisztrációját beérkezési sorrendben visszaiga-
zoltuk!

A Családi Nap programja:
Érkezés – 9.00 órakor, a vendéglátók frissen sütött po-

gácsákkal, valamint üdvözlőitallal várják vendégeinket. 
Délelőtt-délután – a Családi Nap megnyitója után, 10.00 

és 16.00 óra között színes programokkal szórakoztatják a 

közönséget. Lesz lovas- és haditechnikai bemutató, fogato-
lás és kézműves foglalkozás. A bátrabbak lovas-, fegy-
verszerelési- és légpuska-céllövő versenyen mérhetik ösz-
sze tudásukat, a kamarai kvíz-vetélkedőn pedig értékes 
nyereményeket osztunk ki a nyertesek között. A gyerekek 
őshonos magyar állatokkal ismerkedhetnek meg, és sok-sok 
vidám játék várja őket. 

Ebéd – 12.30-tól a Lovastanya éttermeiben ökörsütés-
sel, házi desszerttel, valamint sokféle innivalóval.

Az M3-as autópályától, Gödöllőtől és Őrbottyántól nem 
messze fekvő Galgamácsára saját gépjárművel, valamint a 
Kamara által szervezett autóbuszokkal is eljuthatnak ven-
dégeink. 
Az autóbusszal utazók 8.00 órakor találkoznak a Műcsar-
nok mögötti téren, a hazaindulás 16.00 óra után várható. 
Akik egyénileg utaznak, azoknak a következő útvonalak 
egyikét javasoljuk Budapest irányából: M3-as autópálya–
Bag–Aszód–Galgamácsa, vagy a régi 3-as út–Gödöllő–
Aszód–Galgamácsa, vagy a Fót–Őrbottyán–Váckisújfalu–
Galgamácsa útvonalat. 

A kényelmes utazás és a kulturált vendéglátás meg-
szervezése érdekében kérjük, hogy legkésőbb 2011. 
május 24-ig az alábbi jelentkezési lap kitöltésével 
szíveskedjenek jelentkezni a Családi Napra. A helyszín 
adottságai miatt a résztvevők létszáma korlátozott, ezért 
érdemes mielőbb elküldeni a regisztrációt. Jelentkezésüket 
elküldhetik levélben (SzVMSzK Budapesti Szervezete, 1132 
Budapest, Kádár u. 13.), illetve az SzVMSzK Budapesti 
Szervezetének küldött email (jelentkezes@szvmszkbp.hu) 
vagy fax-üzenettel ((+36 1) 344-4576) is.

A Családi Napon való részvétel ingyenes! 
Szeretettel várjuk!
     SzVMSzK Budapesti Szervezete

CSALÁDI NAP 2011!

 2011. május

Jelentkezési Lap a 2011. június 4-i Családi Napra

Név:                 
                                    
Kamarai azonosító:    
                           
Lakcím:             
                                    
Elérhetőség (telefonszám, email cím): 

Email címem megadásával hozzájárulok, hogy a kamara hírlevélben értesítsen a legújabb szakmai 
hírekről, rendezvényekről és kedvezményekről.

A résztvevő családtagok száma:    
      
A résztvevő családtagok neve:            

Milyen módon utazik?                          Egyénileg                                                    Kamarai busszal

Budapest, 2011. ….... hó …nap                          
                                                                                        …………………………….
                                                                                                      Aláírás

A rendezvényen csak aktív kamarai tag és közvetlen családtagjai (házastársa, élettársa, 18 év alatti gyermekei) 
vehetnek részt! A korlátozott létszám miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk és visszaigazoljuk 
telefonon vagy emailen. A jelentkezések beérkezési határideje: 2011. május 24. 12.00 óra.



Egyhangú döntés a budapesti javaslatról

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara Országos Elnöksége – egyhangú döntéssel, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadta el a szakértői 
kar szabályzatát. Az előterjesztést a Budapesti Szervezet 
nevében dr. Koi László elnök jegyezte.

A „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara szakértő” feladata, hogy korszerű tudományos 
szinten, a gyakorlati eredmények felhasználásával készített 
szakvéleményével segítse a vagyonvédelmi vállalkozá-
sok tevékenységét, a biztonsági szolgáltatások ellátói-
nak munkáját, valamint jogszabályi felhatalmazás, illetve 
kötelezés alapján szakmai megfelelőséget tanúsítson ellen-
jegyzéssel.

A „Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-
mai Kamara szakértő” megnevezés használatára és ilyen 
tevékenység folytatására csak az a természetes személy 
jogosult, akit névjegyzékbe vett a Kamara Országos Szer-
vezete. A névjegyzékbe felvett szakértő csak a részére kiál-
lított engedélyen megjelölt szakterület (azon belül pedig a 
részterület) szerinti szakértői tevékenységet végezheti.

Szakmai tanácskozás a 
szórakozóhelyek biztonságáról

A Magyar Rendészettudományi Társaság Önkormányza-
ti Tagozata 2011. április 12-én kerekasztal-beszélgetést       
szervezett „A szórakozóhelyek biztonsága, különös tekintet-
tel a közelmúltban bekövetkezett eseményekre és jogsza-
bályi változásokra” témában. A vitaindító előadást Eur. Ing. 
Frank György c. docens, az SzVMSzK Budapesti Szervezete 
Tudományos és Szakértői Szakcsoportjának elnöke, vala-
mint Dr. Kovács Sándor rendőr ezredes, az MRTT Önkor-
mányzati Rendészeti Tagozatának titkára tartotta. A rendez-
vény moderátora Dr. Janza Frigyes rendőr vezérőrnagy, c. 
egyetemi docens, az MRTT főtitkára volt.

A szakmai fórumon – amelynek a Rendőrtiszti Főiskola 
adott otthont – az előadók hangsúlyozták, hogy zenés, tán-
cos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában 
tartható a jelenleg hatályos 23/2011.(III.8.) kormány-ren-
delet alapján. A jogszabály előírja, hogy az engedély iránti 
kérelemhez a kérelmezőnek – többek között – csatolnia 
kell egy biztonsági tervet, amelynek része a rendezvény 
helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve.  

A budapesti kamara Tudományos és Szakértői Szak-
csoportjának elnöke a biztonsági terv készítéséhez „Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
szakértő” bevonását ajánlotta.

Kihirdették a törvénymódosítást

2011. március 22-én hirdették ki az Európai Rendőrségi 
Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-
nyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotech-
nikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú mó-
dosításáról szóló törvényt. A jogszabály előírása szerint 
valamennyi, az SzVMt. hatálya alá tartozó szakmai kamarai 
tag 2011. október 1. és december 31. napja között – a kama-
rai Országos Elnökséghez intézett – egyoldalú, írásbeli nyi-
latkozattal fenntarthatja kamarai tagsági viszonyát. A tagsági 
viszonyt fenntartó nyilatkozat hiányában a kamarai tagsági 
viszony 2012. január 1-jén megszűnik. A tagságot fenntartó 
nyilatkozat érvényességéhez a Kamara külön elfogadó nyi-
latkozata nem szükséges. A Kamara 2012. március elsejé-
ig – soron kívüli kamarai választások során – alakuló Orszá-
gos Küldöttgyűlést választ, amelynek megbízatása az ala-

Kamarai hírek
kuló küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály szerinti idő-
tartamig szól. 2012. január 1-jén – az Országos Szervezet 
kivételével – a 2011. december 31-én hivatalban lévő kama-
rai szervek, illetőleg tisztségviselők megbízatása megszűnik.

Felhívjuk minden tagtársunk figyelmét, hogy a törvénymó-
dosítás nem változtatja meg az igazolványok, továbbá az 
egyéni és társas vállalkozások hatósági engedélyének meg-
újítási rendjét!

A soron kívüli kamarai választásokat az Országos
Szervezet szervezi és irányítja, a lehetőségekről és a ten-
nivalókról a kamarai tagok részletes tájékoztatást kapnak 
levélben, illetve a Hírmondó következő számának hasábjain.

Küldöttgyűlés előtt

A Budapesti Szervezet küldöttei 2011. május 31-én Kül-
döttgyűlést tartanak. A küldöttek megvitatják a Budapesti El-
nökség beszámolóját a Szervezet 2010. évi tevékenységéről. 
Az alapszabálynak megfelelően megtárgyalják a Budapesti 
Szervezet 2010-es mérlegbeszámolóját és eredmény-
kimutatását. A küldöttek emellett jelentést hallgatnak meg 
a tavalyi gazdálkodásról, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 
továbbá az Etikai Bizottság tevékenységéről. A kötelező na-
pirendeknek megfelelő előterjesztéseket az Elnökség kellő 
gondossággal készítette elő és állította össze a küldöttek 
számára.

A Küldöttgyűlés részleteiről, valamint az ott megho-
zott döntésekről a Hírmondó következő számában adunk 
tájékoztatást tagjainknak.

Megújult a honlap

A Budapesti Szervezet honlapja, a www.szvmszkbp.hu 
nemrégiben új külsőt kapott, és tartalmában is megújult. 

Az új honlap lényegesen áttekinthetőbb a korábbi – 
igen sok információt tartalmazó, de az évek során kissé 
megkopott – webes felületnél. Az új honlapon könnyeb-
ben tájékozódhatnak azok a kamarai tagok és látogatók is, 
akik csak mostanában kezdenek ismerkedni az internet-
tel. Jobban elkülönülnek a hírek, az új szolgáltatásokról és 
kedvezményekről szóló beszámolók, a pályázati- és állás-
információk, valamint a szakmai és műszaki ismereteket 
tartalmazó dokumentumok. Honlapunkon szintén megtalál-
hatják azoknak a partner-szervezeteknek és hivataloknak az 
elérhetőségeit, amelyek nélkülözhetetlenek a kamarai tagok 
munkájához, napi ügyintézéséhez. 

A Budapesti Szervezet új honlapja a magánbiztonsági 
ágazatban dolgozó budapestiek számára minden fontos 
szakmai információt össze kíván foglalni. Érdemes tehát 
(újra) felkeresni honlapunkat, a www.szvmszkbp.hu-t!

Magánnyomozóknak

A Magánnyomozói Szakcsoport – a magánnyomozók 
igényei alapján – megkezdte a Magánnyomozói Mód-
szertani Füzetek kidolgozását és kiadását. Első kiad-
ványként az Adatgyűjtés című dokumentum készült el. A 
további témakörök – amelyek szintén módszertani füzetek 
formájában jelennek meg – várhatóan a következők lesznek: 
a magánnyomozás joga; magánnyomozás és etika; köve-
teléskezelés; a magánnyomozás technikai eszközei; a 
közvetítői tevékenység.

A következő magánnyomozói tagozati előadásra 
június első hetében kerül sor. Az előadás foglalkozni 
fog a törvénymódosítását követően a magánnyomozói 
tevékenység végzésével kapcsolatos ombudsmani állás-
foglalással, valamint a követeléskezeléssel, a szerződésen 
alapuló követelések vizsgálatával. Az egyes módszertani 
füzetek az adott témával foglalkozó előadásokon jelennek 
meg.

Rohánszky Mihály magánnyomozói alelnök



Csaknem két évvel ezelőtt tragikus baleset áldozata 
lett az 59 éves Vörös László. A Budapesti Szervezet el-
hunyt tagtársunk emléke előtt tisztelegve adománnyal 
segíti az áldozat azóta is nehéz körülmények között élő 
családját.

A 2009 nyarán megrendezett dunakeszi repülőnapon 
egy, a helyszínen dolgozó biztonsági őr az életét vesz-
tette. A szolgálatteljesítés közben elhunyt őr halálát egy 
kisrepülőgép okozta, amely egy hirtelen széllökés miatt le-
zuhant. A gép pilótája és a repülős bemutató egyik nézője 
súlyosan megsérült, ám a biztonsági őr életét a helyszínre 
kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni.

Az áldozat tagja volt a kamara Budapesti Szervezetének. 
Barátai és kollégái lelkiismeretes munkatársnak és gondos 
családapának ismerték. Vörös László özvegye és két gyer-
meke a baleset óta eltelt időszakban sem tudta feldolgozni 
a tragédiát, és a család anyagilag is nehéz helyzetbe került.

Az SzVMSzK Budapesti Szervezete minden rendel-
kezésére álló eszközzel védeni igyekszik tagjai érdekeit, 
jogaik érvényesülését. A tragikus körülmények között 
elhunyt tagtársunk emléke előtt tisztelegve az elnök-
ség úgy döntött, hogy családját 300 ezer Ft adomány-
nyal támogatja. Emellett hozzásegíti az elhunyt fiát, 
hogy elvégezze a vagyonőri képzettséget adó OKJ-s 
tanfolyamot. Az érvényes vizsga után lehetőséget nyújt 
neki a szakmai elhelyezkedésben is.

 A 300 ezer Ft-os adományt a Budapesti Szervezet 
székhelyén, 2011. március 24-én adtuk át özv. Vörös Lász-
lónénak. Elhunyt tagtársunk özvegye elismerését fejezte ki a 
kamarának, és meghatott szavakkal mondott köszönetet a 
családjának nyújtott segítségért.

A döntéshozók szándéka szerint a támogatás a lehető 
legjobb helyre kerül, és ha kis mértékben is, de hozzájárul-
hat a nehézségek áthidalásához, a család további boldo-
gulásához.

Özv. Vörös Lászlóné átveszi a Budapesti Szervezet 
adományát Dr. Koi László  elnöktől

A Budapesti Szervezet 1999 óta biztosítja tagjai 
számára az ingyenes jogsegély-szolgálatot. A jogse-
gély-szolgálat hetente egy alkalommal, hétfőnként 13 
és 16 óra között fogadja tagjainkat. 2010-ben összesen 
225-en keresték fel személyesen a jogsegély-szolgálatot, 
és kértek segítséget jogi problémák megoldásához. Évente 
mintegy 120 tag vagy azok hozzátartozói hívják telefonon a 
jogsegély-szolgálatot. A budapesti cégeknél munkát vállaló, 
de másik területi kamaránál tagsági viszonnyal rendelkező 
vagyonőrök (8-10 fő) is fordultak hozzánk – ezekben az ese-

Adomány a dunakeszi repülőnapon 
elhunyt biztonsági őr családjának

tekben is biztosítottuk a szükséges jogi segítséget.  
A 2009-ben lebonyolított kamarai küldött-választásokat 

követően 14 területi szervezet ellen indítottak a választások, 
ill. a küldöttgyűlési határozatok érvénytelenségének megál-
lapítása iránti peres eljárást. Az illetékes megyei bíróságok 
a felperesek keresetét elutasították, vagy a felperesek – az 
első ítéletek meghozatalát követően – a további ügyek érde-
mi tárgyalása előtt a keresetüktől elálltak, és kérték a peres 
eljárás megszüntetését. A bírósági eljárásokban – külön 
megbízással – a területi kamarai szervezetek jogi képvise-
letét is vállalta munkatársunk.

A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is főleg munka-
jogi ügyekkel kapcsolatban kérték a kamara segít-
ségét. A munkabérek meg nem fizetése esetén az érintett 
tagok kérésére fizetési felszólításokat készítünk. Tavaly 
21 fő részére összesen 2.181.245 Ft összegű munkabér-
megfizetésről küldtünk felszólítást. Amennyiben a munkál-
tató a felszólítást követően nem teljesíti a munkabér-ki-
fizetési kötelezettségét, úgy 2010. I. félévében az illetékes 
Munkaügyi Bíróságtól fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelmeket nyújtottunk be, majd – jogszabály-változás 
következtében – a II. félévtől a közjegyzőkhöz fordultunk.  
2010-ben 27 db fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérel-
met készítettünk tagjainknak, mindösszesen 4.981.929 
Ft összegű munkabér megfizetésére. A fizetési megha-
gyások döntő többségükben jogerőre is emelked-
nek, mivel a munkáltatók nem vitatják a követelések 
összegszerűségét és jogalapját. Amennyiben a munkál-
tatók a jogerős fizetési meghagyásban foglaltak szerint sem 
teljesítik bér-kifizetési kötelezettségüket, úgy a végrehajtási 
eljárások kezdeményezéséhez is segítséget nyújtunk tag-
jainknak. Tavaly 20 fő részére állítottunk ki végrehajtási 
lapot. Jogerős fizetési meghagyások, ill. jogerős bírósági 
határozatok alapján négy esetben fordultunk az adott cég 
felszámoló biztosához a megítélt munkabérek és kamatai 
megfizetése ügyében. A felszámoló biztos a Bérgarancia 
Alapnál intézkedett a kifizetések ügyében. A perré átalakult, 
ill. közvetlenül indított peres eljárásokban 18 fő részére 
készítettük el a keresetlevelet, a szükséges előkészítő ira-
tokat, bírósági beadványokat. A keresetleveleket, valamint 
azok mellékleteit kompletten és megfelelő példányszámban 
állítottuk össze tagjainknak; szociális rászorultság esetén a 
bíróságtól teljes személyes költségmentességet is kértünk. 
A tárgyalásokra írásban és szóban készítettük fel az érintett 
tagokat.

Egyéb munkaügyi problémák megoldása érdekében 56 
fő fordult tavaly a jogsegélyszolgálathoz. A problémák közül 
talán a legfontosabb az volt, hogy sok esetben nem kötnek 
munkaszerződést a munkavállalókkal, gyakorlatilag feketén 
foglalkoztatják őket. Ez a rendszer persze addig működik 
„jól”, amíg a dolgozók megkapják a munkabérüket, ellenkező 
esetekben komoly problémák adódnak, mivel a szükséges 
okiratok hiányában a bizonyítási eljárás is lehetetlenné vá-
lik. A munkavállalók nem egyszer a szolgálati idő megál-
lapításánál szembesülnek azzal, hogy évek hiányoznak a 
nyugdíj-jogosultság megállapításához. Betegség esetén 
pedig a táppénz-folyósítás elutasításakor szembesülnek 
a bejelentés hiányával. Problémát jelenthet az is, hogy 
egyes munkáltatók az aláírt munkaszerződés egy példányát 
nem adják ki a dolgozóknak, és próbaidőre nem is kötnek 
szerződést.

2010-ben is sok gondot okozott az a tény, hogy a munka-
jogi jogviták eldöntéshez szükséges okirati bizonyítékokkal 
nem rendelkeznek tagjaink (pl. munkaszerződésekkel, bér-
elszámolásokkal, jelenléti ívekkel stb.).

A munkajogi kérdéseken túlmenően tagjaink polgári 
jogi és családjogi, büntetőjogi és társasági jogi ügyek-
ben is kértek és kaptak jogi segítséget, felvilágosítást, az 
adásvételi szerződésektől a közúti balesetek jogi vonatkozá-
sain át egészen a cég-alapítási ügyekig.

  
Dr. Rózsa Mária ügyvéd

Tavaly is több százan kértek ingyenes 
jogi segítséget a kamarától



A kamarai tagság jelentős kedvezményekkel jár, ame-
lyeket folyamatosan bővítünk. Az SzVMSzK Országos Szer-
vezete és a Budapesti Szervezet Elnöksége olyan megál-
lapodásokra törekszik az egyes gazdálkodó szervezetek-
kel, szolgáltatókkal, amelyek lehetővé teszik a kamarai ta-
gok számára minél több teljesen ingyenes vagy kedvezmé-
nyes szolgáltatás igénybevételét. 

Ingyenes szolgáltatás például a minden tagra egyaránt 
érvényes kamarai kockázati élet- és balesetbiztosítás és 
a jogsegély-szolgálat, jelentős árkedvezményt tartalmaz 
egyebek mellett az EDC törzskártya. 

A kamarai tagok így a befizetett tagdíj többszörösét ta-
karíthatják meg, ha igénybe veszik a nekik járó kedvezmé-
nyeket.

Kedvezményes nyári üdülések

A Budapesti Szervezet Elnöksége – a tavalyi évhez 
hasonlóan – 2011. júniusától ismét támogatja a rászo-
ruló budapesti tagok és családjuk nyári üdülését, a szál-
lásköltség és az idegenforgalmi adó megfizetésével. 

A tavaly is igen népszerű kedvezményes üdülést 
egy velencei, illetve egy balatonlellei üdülőben vehetik 
igénybe budapesti tagjaink. 

1. Ifi Szálló, 2481 Velence, Tópart út 51.

A kedvezmény igénybe vehető 2011. június 2-től hétvé-
genként, 3 éjszaka, 4 nap időtartamra, augusztus 28-ig 
bezárólag. 

A turnusok időpontjai: 2011. június 2-5., június 9-12., 
június 16-19., július 7-10., július 14-17., július 21-24., au-
gusztus 4-7., augusztus 11-14., augusztus 18-21., au-
gusztus 25-28.

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

A hetente 3 éjszaka / 4 nap tartózkodásra vonatkozó 
kedvezményt kizárólag a végrehajtásban dolgozó kamarai 
tagok és velük egy háztartásban élő családtagok (házas-
társ/élettárs, önálló keresettel nem rendelkező 18 éven aluli 
gyermek) vehetik igénybe. A beérkezett kérelmeket egy fel-
kért 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 lapon lehet, 
illetve ügyfélszolgálatunkon személyesen.

2. Hotel Lelle, Balatonlelle, Honvéd u. 24. 

A kedvezmény igénybe vehető 2011. június 2-től hétvé-
genként, 3 éjszaka, 4 nap időtartamra, augusztus 20-ig 
bezárólag (az augusztus 18-20-i utolsó turnus 2 éjszaká-
ra szól). 

A turnusok időpontjai: 2011. június 2-5., június 10-
13., június 16-19., június 23-26., június 30-július 3., júli-

us 7-10., július 14-17., július 21-24., július 28-31., augusz-
tus 4-7., augusztus 11-14., augusztus 18-20. (2 éjszaka).

A közvetlenül a Balaton-parton elhelyezkedő szállodá-
ban egész napos programok és félpanziós ellátás várja a 
Kamara tagjait. A kedvezményt kizárólag a végrehajtásban 
dolgozó kamarai tagok és velük egy háztartásban élő csa-
ládtagok (házastárs/élettárs, önálló keresettel nem rendel-
kező 18 éven aluli gyermek) vehetik igénybe. A beérkezett 
kérelmeket egy felkért kamarai tagokból álló bizottság bírál-
ja el.

Azok a tagok, akik nem jogosultak a Budapesti Szerve-
zet támogatására, a listaárnál olcsóbban, kamarai áron ve-
hetik igénybe az üdülést, akár a fentiektől eltérő időpontok-
ban is. A csökkentett árról és az igénybevétel feltételeiről 
közvetlenül a hotel recepciójával tudnak egyeztetni.

A szállodáról a www.hotellelle.hu honlapon találhatnak 
részletes információkat az érdeklődők. Jelentkezni a www.
szvmszkbp.hu honlapon található jelentkezési lapon lehet, 
illetve ügyfélszolgálatunkon személyesen.

EDC törzsvásárlói kártya

Az SzVMSzK elnöksége még 2008-ban új plasztik kár-
tyát vezetett be kamarai tagsági igazolványként. Az új iga-
zolvány egyben az EDC törzsvásárlói rendszerhez kapcso-
lódó jelentős kedvezményeket biztosít. Az EDC Magyar-
ország legdinamikusabban fejlődő, kombinált törzsvá-
sárlói rendszere, mely 3-50% (átlagosan 11,4%) kedvez-
ményt biztosít mindazoknak, akik rendelkeznek olyan érvé-
nyes – vonalkódot is tartalmazó – kártyával, amelyen szere-
pel az EDC logója. 

Az Euro Discount Club (EDC) kártyát ma már ország-
szerte több mint 863 helyen elfogadják. Jelentős ked-
vezményeket nyújt az üzemanyag-vásárlástól a lakbe-
rendezésig, az utazástól a gyógyszer-vásárlásig, az ét-
kezéstől a sportolásig az élet szinte minden területén. 
Az EDC kártyát elfogadják többek között az Agip benzinku-
takon, a Burger King hálózatban, a City Taxinál, a Patyolat 
tisztítószalonokban, az Optirex optikai boltokban, a Játék-
vár üzletekben, az Oázis kertészetekben és az Arena sport-
szeráruházban. A folyamatosan bővülő elfogadóhelyekkel 
és kedvezményekkel kapcsolatos részletes információkat 
megtekinthetik az alábbi honlapon: www.edc.hu.

Kedvezményes telefondíjak

A Vodafone után idén már a Telenor is egyedi ked-
vezményeket biztosít az SzVMSzK egyéni és vállalko-
zással rendelkező tagjai számára. Az egyes telefonszol-
gáltatók ajánlatai között nemcsak a kedvezményes percdí-
jat és lebeszélhető havidíjat, hanem a kamarai tagok egy-
más közötti díjmentes beszélgetését is megtalálhatjuk. A ta-
rifa-csomagok természetesen személyre is szabhatók. 
(Részletek: www.szvmszk.hu.)

Kedvezményes edzőterem-használat

A Budapesti Szervezet Elnökségének döntése lehe-
tővé tette, hogy a kamarai tagok fizikai állóképességük 
megőrzése érdekében kedvezményesen használhassák 
az edzőtermi szolgáltatásokat. A kedvezmény a Budapes-
ti Szervezet székhelyén ügyfélfogadási időben igényelhető. 
A kedvezményt az érdeklődő kamarai tagok 2011-ben ma-
ximum 3x10 alkalomra, havi bontásban kérhetik. A kedvez-
ményesen igénybe vehető edzőtermek listája megtalálható 
honlapunkon (www.szvmszkbp.hu).

Aktuális kamarai kedvezmények



A Budapesti Szervezet Elnöksége hosszas elő-
készítő munka és tárgyalássorozat után megállapo-
dott a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel. 2009. 
december 1-jétől minden aktív budapesti tag, aki 
érvényes tagsági igazolvánnyal, befizetett éves 
kamarai tagdíjjal rendelkezik, automatikus koc-
kázati élet- és balesetbiztosítást kap. A biztosítás 
kiterjed a munkába menet-jövet időtartamára, vala-
mint a munkahelyen végzett tevékenység során el-
szenvedett balesetre is. 

2010-től a Budapesti Szervezet javaslatára 
újabb kedvezményes biztosítási csomagot lehet 
igénybe venni a Generalinál: a budapesti kamarai 
tagoknak – magánszemélyeknek és cégeknek 
– biztosítási módtól függően 5-30%-os kedvez-
mény jár biztosításaiból (autó-, lakás-, felelős-
ségbiztosítás stb.).

A biztosítási lehetőségekről bővebben tájéko-
zódhat a Kamara ügyfélszolgálatán vagy honla-
punkon: www.szvmszkbp.hu.

LEGÚJABB KAMARAI 
KEDVEZMÉNYÜNK!

Rendezvénybiztosító szakképesítés 
szerezhető – igen kedvezményes áron

Ingyenes felkészítés, kedvezményes vizs-
gadíj a – 23/2011.(II.08.) kormányrende-
let szerinti – Rendezvénybiztosító szak-
képesítés elvégzésére a Budapesti Szervezet 
támogatásával.

A Kamara átvállalja a felkészítés teljes összegét 
és a vizsgadíj egy részét – a jelentkező kamarai 
tagoknak csak 13.000 Ft vizsgadíjat kell fizet-
nie.
Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy a Ka-
mara támogatásával több és jobb mun-
kalehetőséghez jusson!

További információ és jelentkezési lap 
2011. május 15-től tölthető le honlapunkról, a 

www.szvmszkbp.hu-ról.

Évről évre egyre népszerűbbek a Budapesti 
Szervezet által megrendezett családi napok. Tavaly 
két alkalommal is rendeztünk családi összejövetelt 
a budapesti tagoknak. 

2010. július 4-én Domonyvölgyben, a Pest me-
gyei szervezettel közösen tartottunk egy nagysza-
bású rendezvényt. Több mint 2500 kamarai tag 
mellett sok külföldi társszervezet vezetői is részt 
vettek a változatos szakmai bemutatókon és csalá-
di programokon. A fegyvertechnikai bemutatótól 
a lovasbemutatóig, a megasztáros fellépőktől a 
kézműves programokig számtalan látványosság 
várta a résztvevőket, és természetesen szakmai is-
meretekkel is gazdagodtak. Az egész napos prog-
ramot a fogathajtó világbajnok Lázár-testvérek 
gyönyörű, 9 hektáros Lovasparkja látta vendégül. 

Október 10-én a budapesti kollégák, valamint 
a kamarával szorosan együttműködő rendőrka-
pitányságok meghívott munkatársai egy szen-
tendrei hajókiránduláson vehettek részt. Mintegy 
400 vendégünk élvezhette a kellemes időjárást az 
idegenvezetéssel egybekötött hajóúton, valamint a 
szentendrei Skanzen izgalmas és sokszínű prog-
ramjain. A gyerekek és a felnőttek is válogathattak 
az érdekesebbnél érdekesebb elfoglaltságok közül, 
a bőséges és ízletes házias ételek, italok szintén 
fokozták a hangulatot. A legnépszerűbb program-
nak a kisvasút, a lovas kocsikázás és a kicsiket-
nagyokat egyaránt vonzó sokféle kézműves foglal-
kozás bizonyult.

A résztvevők mindkét Családi Napról úgy in-
dultak haza, hogy hosszasan sorolták egymásnak 
az élményeiket, és megfogadták: ha csak tehetik, 
családjukkal, munkatársaikkal együtt legközelebb is 
eljönnek a kamarai Családi Napra.

Az októberi Családi Napon sokan lovas kocsival járták be a 
szentendrei Skanzen jellegzetes magyar tájegységeit

Felhőtlen kikapcsolódás és szakmai 
érdekességek a családi napokon

Ingyenes és kedvezményes 
biztosítási csomagok



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

Megjelenik 16.000 példányban

Töredelés: Papírrex Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tisztelt Kamarai Tagok!

Az utóbbi időben számos hír és elképzelés látott napvilágot a fegyvertörvény előkészületeiről. 
Az erről szóló információk sok esetben egymásnak is ellentmondanak, de az alapkérdés változatlan: 
szigorúbbak vagy megengedőbbek legyenek-e a fegyvertartási szabályok? Ezt a kérdést járják körül 
Gyöngy Ernő alábbi gondolatai is. Ha van véleménye a témáról, vagy többet szeretne megtudni róla, 
írjon a Kamarának! 
(A Budapesti Szervezet elérhetőségei: budapest@szvmszkbp.hu, 1132 Budapest, Kádár u. 13.)

Mindenkit érdekel?!

Kérdések a fegyvertartásról

1. Miért ilyen szigorú a hazai fegyvertartás? Néhány felelőtlen, jogsértő ember cselekedete miatt szabad-e 
büntetni normális embereket? Ez semmivel sem igazolható.

2. Miért nem jár alanyi jogon – bizonyos feltételek elfogadásával – a fegyvertartási engedély?
3. Miért nem jó az az orvosi igazolás a fegyvertartáshoz, amivel a gépjárművek vezetését engedélyezik?
4. Miért kell bizonyítanom a fenyegetettségem, ha önvédelmi fegyvert akarok, és ezt a bizonyítékot miért 

a rendőrség bírálja el?
5. Miért nem vásárolhatok sörétes fegyvert lakásvédelemre, otthontartásra, amikor számos szakcikk 

taglalja ennek a jelentős megelőző szerepét és hatásosságát?
6. Miért nem választható szét a fegyvertartási engedély a fegyvertől? (Például van tartási engedélyem, de 

nincs fegyverem. Majd veszek olyat, amilyet szükségesnek látok.)
7. Miért nem kaphat természetes személy vagyonvédelemi szolgáltatásra fegyvert, vagy az önvédelmi 

fegyvert miért nem lehet vagyonvédelmi szolgáltatásra használni?
8. A vagyonőr, ha rendelkezik önvédelmi vagy vadászfegyverrel és szabályos otthoni tároló hellyel, akkor 

a részére vagyonvédelmi célra átengedett fegyvert miért nem tárolhatja otthon?
9. Egyáltalán: miért nem lehet egy egységes vizsgával fegyvertartási jogot szerezni, a fegyvert szabadon 

megvásárolni, és csak a viselést, alkalmazást engedélyhez kötni, a szabályok megsértőit pedig szankcionálni?
10. Célszerű-e az otthoni fegyvertartást szigorú gyakorlati és elméleti vizsgához, éves ellenőrző gyakor-

latokhoz kötni?
11. Miért nem a szakmai köztestület véleményére támaszkodnak a döntéshozók az előzőekben felvetett 

kérdésekről?

A legálisan tartott fegyverek véleményem szerint soha nem jelentettek és nem is jelentenek veszélyt a köz-
biztonságra. Ellenben növelik a biztonságérzetet, visszatartják az erőszakos bűnelkövetőket.

 

Dr.
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