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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Leendő Kamarai Tag! 

 

Ön egy tanfolyam sikeres befejezése eredményeként kezében tartja a bizonyítványát. A 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területi Szervezete nevében tisztelettel köszöntöm. 

 

 

2012. január 01.-ével, megszűnt a kötelező kamarai tagság a magánszemélyek számára. A 

Kamaránk nem szűnik meg! Továbbra is képviseljük az ágazatot és természetesen tagjaink érdekeit 

is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete a kamarai tagságot továbbiakban is 

fenntartó tagjai részére az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésére: 

 

1. Ingyenes Jogsegélyszolgálat: az elmúlt években sok tagtársunk fordult a Kamara által 

fizetett Jogászhoz, hisz a mai világban szüksége lehet szakszerű segítségre, tanácsra a 

változó jogszabályokban való kiigazodáshoz. (térítési díj minden megkezdett óra 10-

15 000,- Forint a kamarai tagság nélkül) 

 

2. Biztosítást kötöttünk (2002. évtől) minden belépő tagunk részére, BALESETI 

ROKKANTSÁG, illetve BALESETI HALÁL esetére. Ez a biztosítás a munkahelyen, és az 

oda és haza vezető úton történt balesetre vonatkozik. A kifizetendő összeg a bekövetkezett 

baleset mértékétől, fokától függően max. 900 000,- Forint  

Tisztelt Tagunk! Biztosak vagyunk abban, hogy a biztosítók nem kötnek ekkora összegért 

(tagdíj 6000,- Ft) ilyen jellegű biztosítást. Egy felelősen gondolkodó, családját szerető, róluk 

gondoskodni akaró tagunk számára ez fontos kérdés lehet. 

 

3. Kedvezményes továbbképzés: Évek óta kedvezményesen támogatjuk az arra igényt tartó és 

érdemes kamarai tagjaink nyelvi képzését, valamint biztosítjuk tagjaink részére ECDL 

számítógépes tanfolyam elvégzését, mely felhasználói ismeretekkel ruházza fel az azt 

elvégzőket. Ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése több tízezer forint kiadást jelent 

kamaránknak, de ezzel is hozzájárulunk a kvalifikáltabb munkahelyek betöltéséhez.  

A törvénymódosítás és a tervezett végrehajtási utasítás folyamatos, kötelező továbbképzést 

ír elő. Ennek szervezője és lebonyolítója Kamaránk lesz. Tagjaink jelentős 

kedvezményekkel jutnak az előírt credit pontokhoz. A várható végrehajtási utasítás szerint, 

aki az előírt továbbképzésekben nem vesz részt, az előírt creditpontokat nem szerzi meg, 

annak a Rendőrség a jövőben nem hosszabbítja meg a személy- és vagyonőri igazolvány 

érvényességét. 

 

4. További kedvezmények, lehetőségek 

 

 Tagkártyával (EDC) járó kedvezményes vásárlási lehetőség. Ezt nem mindenki tudja 

kihasználni, leginkább nagyvárosokban, de az AGIP kutaknál 5,- Forinttal olcsóbb 

üzemanyagot mindenhol igénybe lehet venni. Évi megtakarítás: 10-15 000,- Forint. 

 Kedvezményes Flottás telefon, internet az általános árnál 10 – 20 %-kal olcsóbb. 

 Kikapcsolódás: Vagyonvédelmi Családi Nap 

 Szakmai felelősség biztosítása vállalkozók részére 

 Kamarai értesítő (Pajzs): Ez a rendszeresen megjelenő újság, összefoglalót ad egy 

negyedév történéseiről a szakmában dolgozók gondjairól, problémáiról. 
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 Ingyenes munkaügyi tanácsadás, mindenkinek szüksége lehet rá 

 Eredményes munkabérrendezés munkáltató és munkavállaló között 

 A kamara érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért tagjaink emlékplakettben 

részesíthetőek. 

 A kiváló vagyonőri munkáért adható Jász - Nagykun - Szolnok Megye Kiváló Vagyonőre 

elismerést is, ami jelentős pénzjutalommal jár. 

 Rendszeres elektronikus tájékoztatás a honlapunkon. 

 UniCredit Bank Számlavezetési ajánlat vagyonőrök részére, melyben díjmentes 

számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások vehetők igénybe. 

 UNIX Autóalkatrész autó-motor alkatrész  

 Pilkington AGR – Zilahi autoglass autó-motor alkatrész  

 Optirex Optikai Szalon  

 

 

 

Tisztelt Tagjelöltünk!  
 

Kérjük Önt, legyen tagja Szakmai Kamaránknak. Munkahelyi, szakmai gondjaival, problémájával 

csak hozzánk fordulhatnak, megoldásával segítséget nyújtunk. Érdekeinek képviseletét más 

szervezet eddig sem, ezután sem vállalja fel. Közös érdekünk egy erős, összetartó tagsággal 

rendelkező Kamara.  

 

a) Aki tagja kíván lenni kamaránknak, annak éves tagdíja 6200,- Ft, a kamarába történő első 

bejelentkezéskor regisztrációs díjat számolunk fel, ami 2.600,- Ft. 

b) A tagsági díjat, illetve a regisztrációs díjat egy összegben a bejelentkezéskor kell megfizetni. 

c) A Kamarába bejelentkezni csak személyesen, a fejlécen megjelölt címen, kedd, szerda és 

csütörtöki napokon 09
00

 – 13
00

 óráig. Hétfőn és pénteken ügyfélfogadás nincs, azonban 

telefonon teljes munkaidőben a hét minden munkanapján 08
00

 – 15
30

-ig állunk 

rendelkezésére. 

d) A bejelentkezéskor hozza magával a személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, 

vagyonvédelmi igazolványát. 

 

 

Tisztelt Leendő Tagunk! 

 

A szakma telítődött, a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ebben a szakmában 

tartósan csak az tud elhelyezkedni, aki kiválóan felkészült, és minden szempontból megfelel az e 

munkakörben támasztott követelményeknek. Ezért kérjük, hogy a Vagyonvédelmi Törvényt, a 

végrehajtására kiadott BM rendeletet és a szakmához tartozó egyéb jogszabályokat, szakkönyveket 

folyamatosan tanulmányozza, a szakmával kapcsolatos tudása naprakész legyen. 

 

Az Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területi Szervezete nevében kívánok Önnek e szakmában sok sikert, a munkavégzéshez pedig jó 

erőt és egészséget! 

 

 

Szolnok, 2013. január 02. 

 

 

 Mucsi János sk. 

 titkár 


