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Tisztelt Magánnyomozó Kollégák! 
 

Kedves Barátaim! 
 
 
Ezt a levelemet minden olyan magánnyomozó megkapja, aki az e-mail címét a Kamara 
részére megadta. Akik viszont ezt nem tették meg, azok a levelemet a Kamara honlapján a 
Magánnyomozói Hírek rovatában olvashatják el. 
 
 
Mindenekelőtt ezúton szeretném megköszönni azon magánnyomozóknak, akik a kamarai 
nyilatkozatukat visszaküldték, hogy vállalják továbbra is a kamarai tagságot. 
 
 

- Ti vagytok azok a magánnyomozók, akik felismerték azt, hogy csak a kamarai tagság 
vállalásával tudjuk továbbra is fenntartani a Magánnyomozói Tagozatot. 

 
- Ti vagytok azok, akik eddig is részt vettetek a kamarai rendezvényeken és ott voltatok 

valamennyi, magánnyomozók részére szervezett programon. 
 

- Ti vagytok azok a magánnyomozók, akik ott voltatok a szegedi, zalaegerszegi, debreceni, 
kecskeméti, budapesti, siófoki, pécsi Országos Magánnyomozói Konferenciákon. 

 
- Ti vagytok azok, akik megértettétek, hogy a magánnyomozói tevékenység törvényes 

végzéshez elengedhetetlenül szükséges az állandóan változó jogszabályok, törvények 
ismerete, amelyekről elsősorban a Magánnyomozói Tagozatban, a kamara helyi 
szervezeteinél és az évente megrendezett Országos Magánnyomozói Konferenciákon 
szerezhettek hiteles és korrekt - a munkához elengedhetetlenül szükséges - ismereteket 
és információkat. 

 
 
Visszatekintve az elmúlt öt év munkájára elmondhatom, hogy: 
 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 
Magánnyomozói Tagozata, (melynek keretén belül a területi szervezetek tagozati munkáját a 
magánnyomozói alelnökök koordinálták) szervezte az Országos Magánnyomozói 
Konferenciákat, és tette lehetővé azt, hogy az elhangzott színvonalas előadások hang és 
esetenként videofelvételei eljussanak minden magánnyomozó kollégához. 
 
2006. évtől folyamatosan kiépítettük a nemzetközi kapcsolatainkat, annak érdekében, hogy 
megismerhessük az Európai Unióban működő magánnyomozói szervezeteket, működésük 
törvényi feltételeit. Továbbá azért, hogy megismertessük a magyar magánnyomozók 
gyakorlati munkáját, szakmai felkészültségét és nem utolsósorban azért is, hogy a 
határainkkal szomszédos országokra is kiterjedő magánnyomozói munkát kölcsönösen 
elősegítsük. 
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Mindezek érdekében: 
 

- 2006-ban Zalaegerszegen Együttműködési megállapodást kötöttünk a Szlovén Detektívek 
Kamarájával. 
 

- 2007-ben Németországban a Nemzetközi Detektív Szövetség éves konferenciáján - az 
elfogadott tagfelvételi kérelme alapján - került felvételre az SzVMSzK Magánnyomozói 
Tagozata a Szövetség tagjának. Ez azért is volt lényeges a magánnyomozói munka 
szempontjából, mert így azok a magyar magánnyomozók, akik megadták az E-mail 
címüket, rákerülhettek az IKD honlapjára. Ezáltal az Európai Unió területéről érkező 
megrendelők is könnyen találhatnak magánnyomozót magyarországi munkára. 
 

- 2008-ban Debrecenben egyezményt írtunk alá az Osztrák Detektív Szövetséggel a közös 
szakmai együttműködésről, egymás tájékoztatásáról. 

 
- 2009-ben Budapesten a Szlovén Detektívek Kamarájával közösen, megállapodást írtunk 

alá Bosznia-Hercegovinában magánnyomozói oktatást szervező magánnyomozókkal, egy 
Európai Uniós projekt megvalósítása érdekében. Ezen a Konferencián adtuk át 
magánnyomozóink részére – a két éves előkészítői, szerkesztői munkánk 
eredményeként létrejött - Magánnyomozói Kézikönyvet, ami segítségül szolgál ad a 
magánnyomozóink gyakorlati munkájához. 

 
- 2011-ben Pécsett írtunk alá Együttműködési Megállapodást a Román Nemzeti Detektív 

Szövetséggel, és mi rendeztük meg a Nemzetközi Detektív Szövetség éves konferenciáját 
is, ahol 17 ország magánnyomozói szervezetének vezetője, sőt a Detektívek 
Világszövetségének elnöke: Rasid Ali Malik úr is részt vett. 

 
 
Mindezeken túl az elmúlt években, a területi szervezeteknél működő Magánnyomozói 
Tagozatokban is voltak különböző magánnyomozói rendezvények, továbbképzések és 
oktatások, melynek eredményeképpen a magánnyomozók között erősödött az összetartozás 
érzése, egymás munkájának segítése, barátságok szövődtek a más megyében dolgozó 
kollégákkal. Ennek tudható be az a tényleges eredmény, hogy a mi tagozatunk összetartóbb, 
egységesebb lett, mint kamaránkban működő másik két tagozat. 
 
 
Az Országos Elnökség is több alkalommal elismerte el azt, hogy a kamaránkban a 
Magánnyomozói Tagozat működik a legjobban és legeredményesebben. 
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Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! 
 
 
Még nem tudom azt, hogy a mai napig összesen hány magánnyomozó küldte vissza a 
tagságának fenntartásáról szóló Nyilatkozatot. Azt viszont tudom, hogy nem mindenki 
folytatta a magánnyomozói tevékenységet a kötelező tagság ideje alatt. 
 
Feltételezem, hogy elsősorban azok nem küldték vissza a tagfenntartó nyilatkozatot, akik 
presztízsből, vagy egyéb más okból ugyan megszerezték a magánnyomozói igazolványt, de 
ténylegesen azzal szakmai tevékenységet nem végeztek. 
 
Nagyon remélem, hogy azok, akik magánnyomozóként tevékenykedtek már elküldték a 
nyilatkozatukat, hiszen tudjátok, hogy szükség van a magánnyomozók összetartására, 
munkakapcsolatok kiépítésére, a szakmai tudásunk fenntartására annak folyamatos 
emelésre és a külföldi kapcsolatok megtartására. A Nemzetközi Detektív Szövetség 
tagszervezetei elismerték, hogy a magyar magánnyomozók (23 ország közül) a második 
legjobban képzett magánnyomozók Európában. (Első helyen a spanyolországi 
magánnyomozók vannak, mert ott egyetemen képzik a magánnyomozókat 5 évig.) 
 
 
Tanácsolom és kérem, hogy azok: 
 

- akik visszaküldték a nyilatkozatukat, és megkapják a 2012. évre szóló tagdíj befizetési 
csekket, akkor azt 2012.január 30-ig fizessék be, mert csak így vehetnek részt a 
választásokon. Amennyiben a megyei szervezeteknél kevés lesz a magánnyomozói 
létszám úgy valószínűleg nem lesz Magánnyomozói Tagozat területi szinten. Kérem, hogy 
a megyei szervezetnél történő küldöttválasztáson vegyen részt minden önkéntes tagságot 
vállaló magánnyomozó, ugyanis csak így lehet beleszólásotok abba, hogy kik lesznek a 
jövőben a kamara vezetői. 

 
- akik nem küldték vissza a nyilatkozatukat, azokat arra kérem, hogy szíveskedjenek még 

egyszer átgondolni a most leírtak alapján a döntésüket, mert még nem késő azon 
változtatni!!! Lehetőség van még mindig arra, hogy újra kamarai tagok lehessenek, ami 
alapján részt vehessenek az önkéntes tagsággal rendelkező Magánnyomozói Tagozatban 
és annak munkájában. 

 
Ehhez természetesen fel kell keresni a megyei szervezetük irodáját ahol, az önkéntes 
tagfelvétel mielőbbi lebonyolításában mindenben a segítségükre lesznek a munkatársak. 
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Kedves Barátaim! 
 
Tudom, hogy a levelem kissé hosszúra sikerült, de én úgy vélem, hogy ezeket a gondolataimat 

mindenképpen meg kell osztanom veletek. 
 

A magam részéről a tagfenntartó nyilatkozatomat már elküldtem az Országos Szervezethez, 
mely alapján nemcsak részt kívánok venni a kamarai választásokon, hanem azon indulni is 

szándékozom. Szeretnék mindent megtenni annak érdekében – még ha a kamaránk anyagi 
lehetőségei szűkösebbek is lesznek –, hogy a Magánnyomozói Tagozatban folyó munkánkat, az 

elmúlt években megszokott színvonalon töretlenül folytassuk. 
 

 
 

Csatári Tibor Sándor sk. 
SzVMSzK volt Országos Magánnyomozói Alelnöke 


