
 

KÉRELEM 
a 

SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA  
által adható szakértői engedély megadására, vagy meghosszabbítására 

 

 
Név: ………………………………………………………………………………..…….. 

Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………….…… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………… 

Személyi ig. száma: ……………………………………………………………………… 

Végzettség: ……………………………………………………………………………… 

Egyetemi (főiskolai) oklevél megszerzésének éve: ..……………………………………... 

Kamarai tagsági nyilvántartási szám: ………………………………………………. 

Lakcím: ..…………….…………………………………………………..…………... 

Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel): ..……………………………………………... 

Telefon/fax: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

 

Kérem az SZVMSZK szakértői szabályzatban felsorolt szakterületre 

(részterületre) az alábbiakat: 
 

 részemre a szakértői engedély megadását a hatályos SZVMSZK Szabályzat alapján 

 bejegyzésemet az SZVMSZK Szakértői Névjegyzékbe 

 

A kért szakterület (részterület) „ A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS 

MAGÁNYOMOZÓI szakterületek körébe tartozó önálló szakértői 

tevékenységek végzésének szabályzata” 1. számú melléklete szerint jelölve: 
 

 

A     B     C 
 

 

 

 

 

A kérelmező aláírása:………………………………… 
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Képesítésem a kért szakterülethez „A SZEMÉLY-,VAGYONVÉDELMI ÉS 

MAGÁNYOMOZÓI szakterületek körébe tartozó önálló szakértői 

tevékenységek végzésének szabályzata” 5. számú melléklete szerint jelölve: 
  
1. SzVMSzK személy- és vagyonvédelmi szakértő 

a) egyetem állam –és jogtudományi kar vagy 

b) ZMNE BJHK mesterképzési szak vagy 

c) Rendőrtiszti Főiskola vagy 

d) a 2. pontban meghatározott 

szakirányokon 
 

 

2. SzVMSzK mérnök szakértő 

a) gépészmérnök (MSC) vagy 

b) biztonságtechnikai mérnök (MSC) vagy 

c) villamosmérnök (MSC) vagy 

d) közlekedésmérnök (MSC) vagy  

e) vegyészmérnök (MSC) 

szakirányokon 
 

 

3. SzVMSzK magánnyomozói szakértő 

a) egyetem állam –és jogtudományi kar vagy 

b) Rendőrtiszti Főiskola 

szakirányokon 
 

 

 

Nyilatkozat: az alulírott kérelmező hozzájárul személyi adatainak szakértői 

névjegyzékbe történő közzétételéhez. 
 

 

Budapest, 2011. …………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..…………… 

              kérelmező aláírása 
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Melléklet: 
 

a) szakmai végzettségét igazoló oklevél közjegyzővel hitelesített 

másolata, 

 

b) szakmai gyakorlat idejének igazolása, 

 

c) részletes szakmai életrajz, szakmai tevékenység dokumentumai 

(referenciák, ajánlások, szakirányú publikációk jegyzéke, egyetemi 

(főiskolai) oktatói tevékenység ismertetése) 

 

d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 

e) az emelt tagdíj befizetésének igazolása, 

 

f) nyilatkozat, hogy a kérelmező hozzájárul személyi adatainak szakértői 

névjegyzékbe történő közzétételéhez. 

 

 

 

Megjegyzés: 

A szakértői engedély megadása iránti kérelmeket a SZEMÉLY-, 

VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

Országos Szervezet, Tudományos és Szakértői Bizottság címre (1135 

Budapest, Szegedi út 37-39.), ajánlott levélben kell postázni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmező aláírása:…………………………..…………. 


