
A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei  Kamara története 

 A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara – az 1998. évi IV. 

törvény rendelkezései alapján – 1998. december 20-án alakult meg, s ekkor jöttek létre mind 

országos, mind területi szervezetei. A kamara a polgári biztonságvédelemmel és 

információgyűjtéssel foglalkozó magánszemélyek valamint vállalkozások önkormányzattal 

rendelkező, közfeladatot és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. 

Az országos szervezet elvi irányításával működnek az önálló jogi személyiségű megyei 

szervezetek. 

A kamara, a hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben képviseli és védi tagjainak általános 

szakmai érdekeit, a hivatásukból eredő jogaikat és a szakma tisztaságát, továbbá véleményt 

nyilvánít a szakmai tevékenységet érintő jogszabályokról illetve szükség esetén kezdeményezi 

azok módosítását vagy új jogszabályok megalkotását (v.ö. Alapszabály 9. a) és c) alpont). 

Szerepet vállal a szakmai képzés követelményeinek meghatározásában (magára az oktatás 

folyamatára azonban nincs ráhatása), s képviselteti magát a szakmai vizsgákon. Eljuttatja a 

tagsághoz az aktuális hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkat, konferenciákat, 

fórumokat szervez, kapcsolatot tart más kamarákkal és szervezetekkel (v.ö. Alapszabály 9. 

pont). 

A megalakulásakor 1825 tagot számláló Szolnok megyei Szervezet dinamikusan fejlődött 

az elmúlt években, s a jelenleg mintegy 4300 taglétszámmal bír. Tevékenységét a vonatkozó 

jogszabályok, valamint a kamara Alapszabálya és Etikai Szabályzata alapján végzi. 

Jogsegélyszolgálattal, etikai eljárások során vagy intézkedésre jogosult szervezetek, 

hatóságok megkeresésével igyekszünk segítséget nyújtani a vitás ügyekben. 

Szervezetünk döntéshozó testületei a küldöttgyűlés és az elnökség. Minden küldött és 

tisztségviselő polgári foglalkozása mellett  látja el feladatát. A megyei küldöttet a tagok 

választották meg, hogy képviseljék érdekeiket és véleményüket. A küldöttgyűlés általában 

évente egy alkalommal ülésezik, és döntést hoz a területi szervezetet érintő alapvető 

kérdésekben. 

A folyamatos, operatív munkát az elnökség végzi, amely havonta egy alkalommal tart 

ülést. Az összesen 9 tagú elnökséget a tisztségválasztó küldöttgyűlés választotta meg. Az 

elnökség munkáját az elnök irányítja alelnökök segítségével. A döntések előkészítésében és a 



feladatok végrehajtásában a megválasztott bizottságok működnek közre. - A kamarai 

tagsággal kapcsolatos ügyeket, a hivatali teendőket az adminisztratív dolgozók intézik. 

A Szolnok megyei Szervezet keresi a megoldást, hogy közelebb kerülhessen a tagsághoz, 

jobban bevonja őket a kamara életébe, tájékoztassa a kamarai eseményekről illetve 

megismerje véleményüket. 4300 emberhez egyenként eljutni azonban szinte lehetetlen. Erre a 

célra a kamara önálló honlapja lett létrehozva, amely aktuálisabban, gazdagabban áll tagjaink 

és az ide látogatók rendelkezésére. Gondolva azokra is, akik internet eléréssel nem 

rendelkeznek, útjára bocsátottuk a jövőben rendszeresen megjelenő tájékoztató 

kiadványunkat, a Pajzs Kamarai Hírlevelet. Mindezeken a fórumokon szeretnénk minél 

részletesebben tájékoztatni tagjainkat nemcsak a kamarai tevékenységről, hanem egyéb, a 

szakmával kapcsolatos, hasznos információkról is. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kamara története 1998. júliusban kezdődött, amikor 

Belügyminisztériumi Rendeletben Fenyvesi József Úr megbízást kapott a kamara 

megalapításának személyi, és tárgyi feltételeinek biztosítására. Szervező Bizottságot 

választottak, melynek tagjai: Fenyvesi József, Fehér István, Kálmán Jenő, Csordás József, 

Mucsi János, Balogh Sándor, Nász Zsolt, Zsiros Zoltán. A tárgyi feltételeket a Sector Rt. 

biztosította. 

A szervezéshez a Megyei Főkapitányságoktól a kamara megkapta a Társas és Egyéni 

vállalkozások, valamint a Személy és vagyonőrök, magánnyomozók, biztonságtechnikai 

szerelők megyei névjegyzékét, így levélben, hirdetések útján, és a társas vállalkozásokon 

keresztül lettek mozgósítva leendő tagjaink. Gyűléseket szervezett a kamara olyan városban, 

ahol városi rendőrkapitányság működött. Tájékoztatást adtunk az 1998. évi IV. törvény 

előírásairól a Kamara választással történő megalakításáról. A költségekhez a leendő tagjaink 

2000 Ft előrehozott tagdíjjal illetve a társas vállalkozások 20.000 Ft-tal járultak hozzá. 

 

 

 



A Választási Szabályzat (1998. évi IV. törvény) előírásai szerint elsőként az országban 

1998. október 21.-én megalapítottuk a Kamara megyei szervezetét. Küldött gyűlésünk 

megválasztotta a tisztségviselőit: 

 Elnök: Fenyvesi József 

 Élőerős alelnök: Balogh Sándor 

 Magánnyomozói alelnök: Kálmán Jenő 

 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Csordás József 

 Etikai Bizottság elnöke: Fehér István 

 Felvételi és Oktatási Bizottság elnöke: Mucsi János 

 Pályázat alapján a titkári teendők ellátására Mucsi János kapott megbízatást. 

Az induláshoz egy kis irodát béreltünk a József Attila úton, technikai eszközökkel nem 

rendelkeztünk, így az első három hónapban nehéz anyagi körülmények között 

tevékenykedtünk. A törvény szerint, 1999 márciusig kellett tagjainkat regisztrálni ideiglenes 

tagsági igazolvánnyal ellátni, amit zömmel, kézzel füzetbe történő rögzítéssel, illetve a 

tagdíjat Bevételi bizonylattal oldottuk meg. A Megyei Kamaránk a Sector Rt. segítségével 

kapott egy számítógépet, amihez megrendeltünk egy, a tagság regisztrálásához, pénzügyi 

nyilvántartáshoz egy programot, és 1999 márciusától viszonylag korszerűen, a törvényi 

előírásoknak megfelelően rögzítettük a személyek adatait és pénzügyi teljesítésüket. 1999. 

évben végrehajtásra kerültek az 1998. évi IV. törvény előírásai. Megszületett az Alapszabály, 

mely szerint a tevékenység országosan egységes lett. 2000 évben elértük, hogy az 

igazolvánnyal rendelkezők 95%-a kamarai tag lett, ebben az évben már nem működött olyan 

társas vállalkozás, aki ne lett volna kamarai tag. Országos szinten, egységes számítógépes 

program alapján folyt az adat, és pénzügyi adatok rögzítése. 2001-re kimagaslóan jó 

munkakapcsolat alakult ki a Rendőrkapitányságokkal. A Megyei Bűnmegelőzési Osztállyal, 

vagyonvédelmi, bűnmegelőzési célú vándorkiállítást hoztunk létre Több vagyonvédelmi film 

elkészítéséhez járultunk hozzá. Együttműködési megállapodást írtunk alá a Megyei Rendőr 

főkapitánysággal Gyűjtést szerveztünk Takács András részére, aki súlyos sérülést szenvedett 

el egy áruházban történt rablás következtében 

 

 



2002-ben Kamaránk legfontosabb feladata: 

 A kamarai tagsággal való együttműködés, a kamara szolgáltató jellegének 

erősítésére  

 Minden kamarai tagra biztosítást kötöttünk, ingyenes jogsegélyszolgálatot 

biztosítottunk, biztosítási tanácsadással álltunk tagjaink rendelkezésére. 

 2003-ban: 

 Biztonsági szakkönyvtár létrehozását szerveztük és hajtottuk végre 

 Szakmai továbbképzéseket hoztunk létre 

 A Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával együttműködve 

szakmai napokat, a nyár folyamán pedig a vagyonőrök gyermekeinek szakmai 

tábort szerveztünk 

 A tagjaink visszajelzése illetve igénye alapján munkaügyi tanácsadást vezettünk be 

 A legfontosabb feladatunk a kamarai választások előkészítése és lebonyolítása volt 

 

 A kamara elnöke: Fehér István 

 Alelnökök: Jankovics Pál, Illés József Nász Zsolt 

 Pénzügyi Bizottság elnöke: Kocsis László 

 Felvételi és Oktatási elnök: Mucsi János 

 Etikai Bizottság elnöke: Szabó Géza 

 Titkár: Mucsi János 

2004-ben 

 A Kamaránk mindennapos munkája mellett kimagasló tevékenysége volt az 

1998. évi IV. törvény módosításának előkészítésére javaslatok 

megfogalmazása 

 Szakmai napok tervezése, végrehajtása 

 Részt vettünk egy szigorúbb, a szakmai igényekhez jobban alkalmazkodó 

követelményrendszer kialakításában 

 Megtartottuk az első Vagyonvédelmi Konferenciát 120 fővel a Szolnok Tisza 

szállóban 

 



A 2005 év nagy változásokat hozott Kamaránk életébe: 

 Az 1998. évi IV. törvényt felváltotta a 2005. évi 133. új vagyonvédelmi 

törvény 

 Szakmai napokat szerveztünk és hajtottunk végre  

 Az új törvénnyel kapcsolatos tájékoztatók megtartására került sor 

 Megvásároljuk az új irodát, és kialakítottuk a korszerű ügyintézés elvárásai 

szerint 

2006-ban szakaszosan lép életbe a 2005. évi 133. törvény: 

 Kikerülnek a tagok sorából az egyéni és társas vállalkozások 

 Szabályozták a Működési engedélyek és igazolványok érvényességi idejét, öt 

év lett az érvényességük ideje 

 Törvény szabályozza a Rendőrség és a Kamara együttműködését 

 A Törvény rendezi a kamarai tagság szüneteltetésének feltételeit és az eljárás 

rendjét 

Bővül a Kamara feladata, melyek kidolgozásához az Elnökségünk is hozzájárul 

 szakmai minősítő rendszer 

 jogszabályok és szabványok véleményezése 

 választott bíróságok működésére 

 meditációs szolgáltatás nyújtására stb. 

A tagjainkat érintő, és tevékenységüket befolyásoló jogszabályok változásairól 

megtartottuk a II. Vagyonvédelmi Konferenciát Szolnokon, 135 fő részvételével. 

Gulyásfesztiválon vettünk részt, vendégül láttuk tagjainkat és családtagjaikat.  

 

 

 

 



2007-ben az új törvény előírásainak megfelelően, a Rendőrfőkapitányság és a Kamara 

között új együttműködési megállapodás került aláírásra. 

 Jelentősen csökkent azon személyek száma, akik kamara tagságukat 

szüneteltetik 

 A Kamarából törlésre kerül mintegy 1000 fő, akik nem rendelkeztek új 

érvényes személy és vagyonőri igazolvánnyal 

 Előkészületeket és tárgyalásokat, javaslatokat fogalmaztunk meg a Kamara 

szolgáltató jellegének elősegítésében 

 A Gulyásfesztivál keretében vendégül láttuk tagjainkat és családtagjaikat, 

mintegy 150 fő részvételével 

2008-ban III. Vagyonvédelmi Konferenciát szerveztünk meg az év elején. Részvevők 

száma 118 fő. A 2007 évben előkészített a Kamara szolgáltató jellegének erősítésére 2008 

évben új tipikus kamarai igazolvány került kiadásra, mely egyben vásárlási kártya is. Az EDC 

törzsvásárlói rendszerhez tartozó vásárlási kedvezményeket biztosít (3-50%, átlagban 11,4%) 

A Kamara szolgáltató jellegének további erősítése érdekében a Kamara 2009. évi  

szolgáltatásai a tagjai rendelkezésére: 

 Ingyenes jogsegély-szolgáltatás 

 Biztonságvédelmi szakkönyvtár, ingyenes internet hozzáférési lehetőséggel 

 Biztosítás baleseti rokkantság illetve halál esetére 900.000 Ft értékben 

 Egyéni és társas vállalkozások részére a törvénynek megfelelő szakmai felelősség 

biztosítás és tanácsadás 

 Munkaügyi tanácsadás 

Taglétszámunk 2009-ben: 

 Társas vállalkozás: 75 

 Egyéni Vállalkozás: 271 fő 

 Igazolvánnyal rendelkező: 4127 fő 

 



2010. márciusban határozat született más megyékhez hasonlóan Vagyonőr Nap 

megtartásáról, amit a Küldöttgyűlés elfogadott. A Vagyonvédelmi Kamaránk Vagyonőri 

Napján SZVMSZK Emlékplakettet, „Kiváló vagyonőr” kitüntetéseket adományozott. A 

hivatalos megnyitón Német Ferenc, Országos elnök, Fehér István, az SZVMSZK JNK 

Szolnok Megye elnöke, és Szabó István alpolgármester , beszédet mondott. Ők adták át 

Mucsi Jánosnak , a Kamara titkárának az arany, Pocsaji Sándor Területi küldöttnek az ezüst 

SZVMSZK Emlékplakettet az elmúlt évtized munkásságáért, majd Fehér István a Kamara 

elnöke átadta a „Kiváló Vagyonőr” címet Nagy Sándor, Benke Csaba, és Fehér János 

vagyonőröknek, munkájuk elismeréséért. A nevezett napon a munkavégzés közben 

megsérült Veréb Sándor felépülését az országos elnökség 100 ezer, a megyei kamara 50 ezer 

forinttal támogatta, amit a helyszínen adományozott a vezetőség.   

II. Országos SZVMSZK Horgászverseny, - melyet a Győri Szervezet szervezett 2010. 

május 8-án - végeredményeként Csapat I. helyezést hozott el Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kamara csapata, melynek tagjai: Szabó Sándor, Sűrű László, Szabó Géza. 

Kamara a Szolnok Televízióban: Rendszeres szereplője a Szolnok Televízió Kéktény 

adásának az SZVMSZK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. Fehér István elnök 

beszél szervezetünkről, mikor, milyen céllal alakult meg. Kiemelte, hogy fontos feladata a 

kamarának, hogy szakmailag fejlessze a tagságot, betartassák a jogszabályokat és érezze a 

tagság, hogy védernyő szerepet vállalt a szervezet. 

2011-ben Szolnokon, kamarai támogatással immár harmadik éve hirdeti és szervezi 

meg a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Területi Szervezete tagjai részére az angol és német nyelvtanfolyamot 

Szolnokon, az AD Nyelvstúdióban. A kezdő szintű angol képzés a legnépszerűbb, amely 

során fontos kommunikációs alapismereteket és gyakorlatot is szerezhetnek mindazok, akik 

munka mellett vállalják a nyelvtanulást. 

A II. Országos Vagyonőr Horgászversenyt az előző évben a szolnoki Kamara három 

fős csapata nyerte, ezért idén, 2011. május 21.-én, Szolnok rendezhette meg a III. Országos 

Vagyonőr Horgászversenyt. A Szolnok Tiszaligeti Csónakázó-horgásztavon az ország 14 

vagyonvédelmi kamarája képviseltette magát, megyéjének legjobb horgászaival. Összesen 

14, három fős csapat és 11 egyéni induló vett részt a döntőn. 



 

2011. május 21.-én került megrendezésre a II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Vagyonőr Nap a III. Országos Vagyonőr Horgászversennyel egy időben. A 

hagyományoknak megfelelően ezen a napon adták át a „Kiváló vagyonőr” díjat, amit idén 

hatan kaptak meg. Ebben a kitüntetésben részesült: Böszörményi József, Bozsó László, 

Gulyás Zoltán, Halmai János, Kiss Csaba, Simon György. 

Elismerték Fehér István több évtizedes munkáját. A zömében érdekképviseleti 

munkát végző szervezet két Szolnok megyei dolgozóját is elismerte a napokban. Fehér István 

és Szabó Sándor Budapesten vehették át a kitüntetéseket. Fehér István több mint 10 éve 

dolgozik az érdekképviseletnél, jelenleg a megyei elnök. Önzetlen és lelkiismeretes munkát 

végez, ezért tevékenységét Kamarai Emlékgyűrűvel ismerték el. Elmondása szerint a dicsérő 

szavak nem csak őt illetik meg, hanem mindenkit, aki a szervezet alapítása óta 

tevékenykednek. Fontos feladatok között szerepel a személy és vagyonvédelmi szakmában 

dolgozók érdekképviselete. A megyében tevékenykedők közül, Szabó Sándort is jutalmazták. 

Ő bronz emlékplakettet kapott, mellyel a kamara érdekében végzett kiemelkedő munkáját 

ismerték el. 

2011. Az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi XXIV. törvényt, mellyel módosította a 

2005.évi CXXXIII. törvényt. A módosítás lényege, hogy 2012. január 1 napjával megszűnik 

a kamarai tagság kötelező jellege. 

Tisztelt Tagunk!  

Kérjük Önt, maradjon tagja Szakmai Kamaránknak. Közös érdekünk egy erős, 

összetartó tagsággal rendelkező Kamara. Érdekeink érvényesítését másként nem 

tudjuk megvalósítani. 

Mucsi János sk.  

          titkár 

 

 


