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Az érintettek figyelmébe 

 
A hatályos jogszabály előírja, hogy személy- és vagyonvédelmi, biztonságtechnikai tervező, szerelő, 

magánnyomozói tevékenység csak érvényes rendőrhatósági igazolvány, valamint kamarai tagság 

birtokában végezhető. A kamarai tagsági díj egy naptári évre – január 1-jétől december 31-ig – szól, 

de rendezésének megkönnyítése érdekében a tagsági igazolványt a következő év április 30-ig 

érvényesítjük.  

Sajnos, sokan nem veszik figyelembe az előírásokat, mondhatnánk azt is, hogy könnyelműen 

játszanak munkalehetőségükkel. Az idén mintegy négyezer tagunk nem rendezte időben kamarai 

tagságát. Számukra az előírások szerint tértivevényes ajánlott levélben fizetési felszólítást kell 

küldenünk (ami most már a késedelmi kamatot és a késedelmi díjat is tartalmazza), s ha ez is 

eredménytelen, postázzuk a törlési határozatot. Ez - csak a postai költségeket számítva – többmillió 

forint kiadást jelent, amit a többi tag befizetett tagdíjából kell fedezni, tehát a mulasztók nemcsak saját 

megélhetésüket sodorják veszélybe, hanem társaikat is megkárosítják. 

A hátralékos tagok az alábbi szövegű felszólítást fogják kapni. Mivel nem célunk – de 

kötelezettségünk – a nem fizetők tagságának törlése, ennek közzétételével is szeretnénk felhívni a 

figyelmüket a következményekre, s utolsó lehetőségként felajánljuk, hogy aki 2010. június 15-ig 

rendezi elmaradt tagsági díját, annak a késedelmi díjjal és kamattal emelt összegű felszólításától 

eltekintünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki felszólítást kap, annak a tagságát már csak a teljes összeg 

megfizetése esetén tudjuk érvényesíteni. 

 
„A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel készült, a küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály 
41/b, valamint 218/e pontjai alapján  

f e l s z ó l í t o m, 
hogy tagdíjhátralékát és annak késedelmi díját legkésőbb a felszólítás kézhezvételétől 

számított 8 munkanapon belül rendezni szíveskedjék. 
A tagsági díjat és annak késedelmi díját befizetheti a mellékelt csekken, illetve személyesen a Kamara 
ügyfélszolgálatánál, vagy banki átutalással az alábbi bankszámlára: 

10201006-50046557-00000000  
Amennyiben fizetési kötelezettségének a megjelölt időpontig nem tesz eleget, a 

tagnyilvántartásból töröljük, és erről értesítjük a területileg illetékes rendőrhatóságot. A 
tagnyilvántartásból való törlés nem akadálya a tagdíjhátralék behajtásának, melyre az Alapszabályban 
meghatározott módon intézkedni fogunk. Amennyiben időközben tartozását rendezte, kérem, 
levelemet tekintse tárgytalannak. 

Tájékoztatom, hogy a 2005. évi CXXXIII. tv. 11.§ (3) b) pontja alapján a szakmai igazolványt a 
rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül 
visszavonja, ha az igazolvány tulajdonosának kamarai tagsága megszűnt.  

Felhívom szíves figyelmét, hogy a törlést követően csak új szakmai igazolvány kiváltása és új 
kamarai regisztráció után végezhet ismét személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
tevékenységet. Tájékoztatásul közlöm, hogy az új szakmai igazolvány kiváltásának költsége a törvény 
módosítása következtében a korábbihoz képest jelentősen megnőtt. A szakmai igazolvány 
kiállításához továbbra is be kell nyújtani a közjegyző által hitelesített bizonyítványmásolatot (költsége: 
közjegyzői díj), valamint 6.900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendőrhatóság felé. Az 
igazolvány kiváltásához szükséges a bűnügyi előéletre vonatkozó igazolás kiváltása (költsége: 150 + 
3.100 Ft), valamint be kell szereznie a cselekvőképességre vonatkozó igazolást is. A kamarai tagsági 
jogviszony újra létesítéséhez az új regisztráció alkalmával az aktuális évben érvényes regisztrációs díj 
és tagdíj megfizetésén kívül meg kell fizetnie a törlést megelőzően keletkezett tartozásának késedelmi 
kamattal és késedelmi díjjal növelt összegét. Amennyiben azonban a fent megjelölt díjfizetési 
kötelezettségének határidőn belül eleget tesz, úgy kamarai tagsági jogviszonya folyamatos marad.” 
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Pest megyei Kamarai nap 2010. 
Tagjaink körében népszerűvé váltak a családi szórakozásra, kikapcsolódásra alkalmat adó 

Kamarai napok rendezvényei. Ebben az évben is várjuk a Pest megyei személy- és 

vagyonőröket, biztonságtechnikai szakembereket, magánnyomozókat és családtagjaikat egy 

egész napos baráti találkozóra. 

 A rendezvény Domonyvölgyben, a fogathajtó világbajnok testvérpár „birodalmában”, 

a Lázár lovasparkban lesz 2010. július 4-én 9-től 17 óráig. 

 A vendégeket látványos programmal, felnőtteket és gyermekeket szórakoztató 

rendezvényekkel, élőzenével várja szervezetünk elnöksége, s meghívja őket ebédre. A 

rendezvényen mintegy ezer fő fogadására van lehetőség. A regisztrációnál fel kell mutatni a 

2010-re érvényes kamarai igazolványt. 

A helyszín gépkocsival a (régi) 3. számú főúton érhető el. Budapest felől haladva 

Gödöllő után kb. 8 kilométerre tábla jelzi, hol kell lekanyarodni. Autóbusszal a budapesti 

Stadion autóbusz pályaudvarról, vagy a gödöllői autóbusz állomásról illetve a szökőkúttól 

induló, általában 20-30 percenként közlekedő járatokkal közelíthető meg. 

 Jelentkezni június 25-ig lehet a 06-30/215-5110 telefonszámon (figyelem! nem a 

kamara szokásos számán), vagy írásban a Pest Megyei Szervezet 1044 Budapest, Nyárfa u. 

45. postai vagy a pestmegye@szvmszkpm.hu elektronikus címen, illetve a 061/273-0640 fax-

számon. Kérjük, tüntessék fel nevüket, az igazolványon lévő kamarai azonosító számukat 

(1301…), és hogy a jelentkezővel együtt hányan jönnek (egy családból legfeljebb öt fő). Az 

igényeket jelentkezési sorrendben tudjuk figyelembe venni addig, amíg van hely. 

Visszajelzést adni nem áll módunkban, de ha valaki telefonon érdeklődik, tájékoztatjuk, hogy 

tudjuk-e fogadni. Ha a jelentkezési határidő lejárta előtt betelne a létszám, ezt a 

www.szvmszk.hu honlapon, a Megyei szervezetek/Pest/Rendezvények oldalon közöljük. 

 Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk vendégeinknek. 

 

Kempingezés a Duna-kanyarban 
Ebben az évben is biztosítja szervezetünk 

elnöksége a kedvezményes kempingezést 

tagjaink és azok – vele együtt élő - 

családtagjai számára Pilismaróton, a 

Pilismarót-Alexandriai önkormányzati 

kemping területén. 
 A festői környezetben kellemes 

pihenésre van lehetőség. Az élő Dunában 

kijelölt strand várja a látogatókat a 

kemping területén, s a környékbeli 

öblökben, tavakban szintén van fürdési 

lehetőség. Szabadidős programok 

szervezhetők, a környéken és az erdészeti 

utakon gyalogos kirándulásra vagy 

kerékpártúrákra indulhatnak a 

kempingezők. A táborhelyen 

szalonnasütésre, bográcsozásra is van 

lehetőség. Hétvégén élőzene szól. A 

horgászengedéllyel rendelkezők itt is 

hódolhatnak kedvenc sportjuknak. A 

Dunára, s – mérsékeltebb áron – az öblökre 

is váltható napijegy, azonban érdemes 

megfontolni, hogy aki több napot akar 

horgászással tölteni, jobban jár, ha éves 

jegyet vált, mert annak ára néhány nap 

alatt megtérül. A kirándulók átkelhetnek a 

– szintén túralehetőségeket kínáló – 

túlpartra az óránként induló szobi komppal 

(a komp gépkocsit is szállít), vagy 

felülhetnek a péntektől vasárnapig 

közlekedő kishajóra. 

 Sátrat a kempingezőknek kell 

vinniük. A kemping területén büfé 

működik, ahol ital, sültkolbász, palacsinta, 

megbeszélés alapján egytálétel kapható, a 

közvetlen szomszédságban lévő közértben 

intézhetők a bevásárlások. A szintén a 

kemping mellett található üdülőben elő 

lehet fizetni étkezésre (reggeli 400, 

komplett ebéd 800, vacsora 700 Ft. 

adagonként).  

 A táborhely Budapesttől 50 

kilométerre található. Elérhető: 

gépkocsival a 11. számú főúton; vasúttal a 

Nyugati pályaudvarról Zebegény 

megállóig kell utazni (a vonatok minden 

mailto:pestmegye@szvmszkpm.hu
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nap óránként indulnak); a Volán buszok az 

Újpest-Városkapu autóbusz-állomásról 

közlekednek. A kemping megközelítése: 

Pilismaróton a templomtól Esztergom 

irányában haladva mintegy 100 méter után, 

a HONI élelmiszerboltnál jobbra kell 

fordulni, majd kb. 3 kilométert megtenni 

egyenesen a Duna öbölig. Itt az EON, 

Alexandria Panzió táblánál jobbra, az 

Akácos útra kell kanyarodni, majd a 

telefonfülkénél balra fordulni a Duna felé, 

a Rév utcába. 

 Jelentkezni a 06-30/215-5110  

telefonszámon lehet. Kérjük, vegyék 

figyelembe, hogy az adott héten csütörtök 

délig jelentkezők leghamarabb szombattól 

vehetik igénybe a kempinget, azonban 

későbbi időpont megjelölhető (például a 

következő hét hétfőtől kívánnak nyaralni). 

A jelentkezés feltétele az érvényes 

kamarai igazolvány, amit a kempingben 

és a strandon is be kell mutatni. 

Jelentkezéskor közölni kell a kamarai tag 

nevét, lakcímét, személyazonossági és 

kamarai igazolványának a számát, a vele 

érkező családtagok nevét, születési adatait 

és lakcímét. 

 Az ott-tartózkodás időtartama 

nincs korlátozva. A szükséges díjakat – 

sátorhely, strandbelépő, a szociális 

helyiségek (zuhanyozó, WC), ivóvíz, 

villany igénybevétele, sőt a naponta és 

fejenként fizetendő idegenforgalmi díjat is  

– a kamara téríti. 

 Reméljük, hogy szép idő is várja 

majd a pihenni vágyókat. 

_____________________________________________________ 

 
Ingyenes kamarai tanfolyam 
 Az új képesítési követelmények 

szerint bizonyos szakterületeken azok 

teljesíthetnek majd szolgálatot, akik 

speciális továbbképzésen vesznek részt. 

Így például a labdarúgó-bajnokságok 

biztosításában már csak külön felkészítés  

után vehetnek részt a vagyonőrök. Ennek 

jegyében tagjaink számára ingyenes 

rendezvénybiztosító képzést hirdetett 

szervezetünk. Az ingyenesség persze nem 

azt jelenti, hogy a tanfolyam nem került 

pénzbe, hanem azt, hogy a vagyonőr 

helyett a kamara állta a képzés és a vizsga 

költségeit is. 

 Az OKJ-s (képesítést adó) 

tanfolyamot a Vezér-Őr Kft-nél végezték a 

jelentkezők.  „Jó helyre tette a pénzt a 

kamara” – írta jelentésében a vizsgaelnök. 

A részvevők túlnyomó többsége magas  

 

 

színvonalon teljesítette a követelményeket 

a jó felkészítés eredményeként. Azok 

pedig, akik jelentkeztek a képzésre, valódi 

élménynek minősítették a tanfolyamot. 

Itt említjük meg, hogy az elmúlt 

hónapok is bővelkedtek a kamarai 

eseményekben. Pest megye országos 

lövészversenyt szervezett. A sikeres 

rendezvényen vándorkupát alapítottak, s a 

következő években is megrendezik a 

versenyt. Győrött újra összemérték halfogó 

tudományukat a horgászok, és sor került az 

első Miss Security szépségversenyre (a 

www.szvmszk.hu honlapon képes 

beszámolót tekinthetnek meg róla az 

érdeklődők). Megjegyezzük, hogy 

mindhárom verseny részvevőinek 

költségeit a kamarai területi szervezetek 

fedezték. 

 

Pest megyei a nyertes 
Manapság a hírek továbbításának, sőt a hivatalos ügyek intézésének is a leggyorsabb módja 

az elektronikus levelezés. A kamara is szeretné ezt minél szélesebb körben alkalmazni a 

tagjaival való kapcsolattartásban. Az Országos Szervezet ezért pályázatot hirdetett – amiről 

tagjainkat tájékoztattuk -, s értékes nyereményeket ajánlott fel azok számára, akik megadják 

elektronikus levélcímüket. Ők a kamara meginduló hírlevelét is az interneten keresztül fogják 

megkapni. A fődíjat, egy notebookot Pest megyei kamarai tag, Kaldeneczker Albert nyerte, 

akinek ezúton is gratulálunk. A második díj egy teljes Európa navigációs szoftverrel ellátott 

GPS-készülék, a harmadik egy kártyafüggetlen mobiltelefon volt. 

http://www.szvmszk.hu/
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***** 

 

A közelmúltban több, tagjainkat is érintő jogszabályt módosítottak. Ezekből most a 

költségtérítésekkel kapcsolatos változásokra hívjuk fel a figyelmet. 

 

Utazási költségtérítés 
 

Az utóbbi időben megszaporodtak az 

utazási költségtérítéssel kapcsolatos 

panaszok. Célszerű ezért áttekinteni az erre 

vonatkozó szabályozást, amire vitás 

esetben a dolgozó hivatkozhat. 

 A korábbi szabályokat némileg – a 

munkavállaló számára kedvezően – 

módosította a 2010. május 1-jétől hatályos 

39/2010. (II. 26.) sz. kormányrendelet. 

Számunkra a rendelkezés lényege az, hogy 

az utazási költségtérítés nem a munkáltató 

elhatározásától függ, hanem kötelezően 

meg kell adni a munkavállaló számára, az 

alábbiak szerint: 

 Költségtérítés annak jár, akinek a 

lakóhelye (ahol él, illetve életvitelszerűen 

tartózkodik) nem a munkahelyével azonos 

településen van („ingázik”). 

 A munkáltató megtéríti a 

munkavállaló napi (illetve munkarend 

szerinti) munkába járását és hazautazását 

(azaz legfeljebb hetente egyszer a 

tartózkodási helyéről a lakóhelyére történő 

oda- és visszautazását) szolgáló 

tömegközlekedési eszköz jegy- vagy 

bérletárának legalább 86 %-át, a 

menetjeggyel vagy bérlettel való 

elszámolás ellenében. A hazautazással 

kapcsolatos költségtérítés legmagasabb 

összegét évente állapítják meg, 2010-ben 

ez havonta legfeljebb 30.000 Ft lehet. A 

munkavállalónak a költségtérítés 

igénybevételével egyidejűleg nyilatkoznia 

kell lakóhelyéről és tartózkodási helyéről, 

valamint arról, hogy a napi munkába járás 

a lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről 

történik-e. 

 A gépkocsival történő közlekedésre 

a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

előírásait kell alkalmazni. Adómentes 

költségtérítés (jelenleg 9 Ft/kilométer) 

akkor jár, ha a munkahely és a lakóhely 

(tartózkodási hely) között nincs közösségi 

közlekedés, vagy azt csak aránytalanul 

hosszú várakozással lehetne igénybe venni. 

  Dr. Margitai Domokos 

 

Eltörölt költségtérítés 
 

A rendőrhatósági igazolvány kiváltásához, 

de megújításához is be kell nyújtani – 

többek között – a cselekvőképesség 

igazolását, amiért az utóbbi időben 

költségtérítést kellett fizetni. A 2010. évi 

XVIII. törvény ezt megváltoztatta (lásd a 

4. és 15. §-okban), s május 1-jétől az 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

Hivatala térítésmentesen adja ki az 

igazolást. Jó hír az is, hogy 2011. január 

elsejétől az erre vonatkozó adatokat – a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően – 

közvetlenül a rendőrhatóság is átveheti az 

OITH-tól, tehát nem kell az igazolványt 

kérelmezőnek utánajárnia (igaz, ennek 

feltétele, hogy addig a szükséges 

informatikai fejlesztések megtörténjenek). 

 Érdemes ezt tudni azért is, mert a 

2006-ban kiadott igazolványoknak 2011-

ben lejár az érvényessége, s a megújításhoz 

be kell adni ugyanazokat a 

dokumentumokat, mint amelyek a 

kiváltáshoz szükségesek. Javasoljuk, hogy 

mindenki ellenőrizze, meddig érvényes az 

igazolványa, s időben intézkedjék az 

érvényesítésére, nehogy váratlanul azzal 

szembesüljön, hogy másnap már nem 

állhat munkába. 
__________________________________________________________________________________________ 
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