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A KONFERENCIA KÖSZÖNTÉSE 
 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a IX. Országos Magánnyomozói 

Konferencia minden résztvevőjét, a meghívott vendégeket és előadókat, a 

házigazda SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete elnöksége nevében.  

Külön is köszöntöm:  

Német Ferencet a kamara elnökét 

Rohánszky Mihályt a szakmai kollégium magánnyomozói 

szekciójának a vezetőjét, 

Pelsőczi Józsefet a Magyar Mesterdetektív Szövetség elnökét 

Baráth Györgyöt a Magyar Detektív Szövetség elnökét 

 

 

Nagy öröm számunkra és egyben büszkék is vagyunk arra, hogy a 

magánnyomozói tagozat minden év egyik legjelentősebb rendezvényének 2013-

ban Fejér megye adhat otthont.  

Ha visszatekintünk a magánnyomozói tagozat kamarán belüli megalakulására és 

annak fejlődésére, akkor megérthetjük ennek okát: 

2003. évet írtunk, amikor a decemberi kamarai választások után 2004 tavaszán, 

Budapesten az Országos Szervezet tanácstermében került megrendezésre az az 

első magánnyomozó alelnöki értekezletet, melynek eredményeként minden 

területi szervezetnél sikerült beindítani a magánnyomozói tagozatokon belüli 

érdemi munkát és megszervezni az I. Országos Magánnyomozói Konferenciát 

Szegeden. A konferenciának nagy sajtóvisszhangja volt, hiszen Magyarországon 

még soha nem szerveztek az elmúlt 150 évben - amióta magánnyomozók 

léteztek - olyan konferenciát, amin 130 magánnyomozó vett volna részt. A 

nemzetközi kapcsolatépítés és tapasztalatcsere már itt elkezdődött azzal, hogy 

Ausztriából, Szlovéniából, és Romániából is előadók kerültek felkérésre. 

Az első Magánnyomozói Konferencia résztvevői, előadói is nagyon sikeresnek 

ítélték a rendezvényt, mely konferencia a Csongrád megyei szervezet 

magánnyomozói tagozat vezetőjének, Herczeg Annának, Német Ferenc akkori 

Területi elnöknek és Csatári Tibor volt országos magánnyomozói alelnöknek – 

aki Fejér megyéből került országos magánnyomozói alelnöknek megválasztásra 

- együttes munkája révén jött létre hagyományt teremve ezzel, a 

magánnyomozók éves legrangosabb eseményének, mely rendezvény 2011-ig 

minden évben megrendezésre került.  
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A határon átnyúló együttműködések iránti igény megnőtt Magyarország uniós 
csatlakozásával. A kapcsolatok kialakításában, az együttműködésben a szakmai 
szervezetek fontos szerepet kaptak. Ezen okból a követő években 
megrendezésre került Országos Magánnyomozói Konferenciák mindegyikének 
meg volt a maga sajátos szerepe és jelentősége a nemzetközi kapcsolatok 
bővítésében és ápolásában. Ugyanakkor lehetőséget is biztosított a hazai és az 
IKD tagszervezetek magánnyomozóival való személyes és üzleti 
kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére, és nem utolsó sorban pedig az 
információszerzésre, ami ebben a szakmában elengedhetetlen. 
Elengedhetetlen, hogy a jövőről való közös gondolkodáshoz rendelkezésre 

álljanak találkozóhelyek A kamara azon dolgozik, hogy ne csak minden 

vagyonőrnek, és biztonságtechnikai területen dolgozó szakembernek, hanem 

minden magánnyomozónak is a kamarája legyen.  

A kamara egyik legfontosabb küldetése, hogy az üzleti tevékenységet folytató 

tagok, nyilvántartott vállalkozások általános és közös érdekeinek védelme minél 

szélesebb körben gyakorolhassa a szakmai önkormányzati szerepét és tagsága 

egyre aktívabbá válva a kamarát szakmai fórumnak tekintse. 

 

Tisztelt Konferencia! 

Tisztelt Résztvevők! 

 

Az idén immár IX. alkalommal megrendezésre kerülő magánnyomozói 

konferencia különös jelentőséggel bír. A 2012-es évben ugyanis nem került 

megrendezésre magánnyomozói konferencia, elsősorban az SzVMt változásai 

miatt bekövetkező kamarai átalakulás, továbbá a kötelező tagság és nyilvántartás 

megszüntetésével együtt járó anyagi nehézségek miatt.  

 

Mindazonáltal örülünk annak, hogy egy év kihagyás után a kamara 

magánnyomozói szekciójával közös szervezéssel és munkával sikerült újra 

indítanunk ezt a rangos eseményt itt Fejér megyében. Itt el szeretném mondani, 

hogy a megyei szervezetünk már több országos kamarai rendezvénynek is a 

házigazdája volt. Így 2009.09.05-én a Velence Vízisportiskola evezőspályán 

megrendezett első Országos Horgászversenynek, 2009.09.08-án pedig 

Gárdonyban az országos kihelyezett elnökségi ülésnek, mely rendezvények a 

résztvevők megelégedése mellett, nagy sikerrel zárultak.  

 

Ahhoz, azonban hogy az idei magánnyomozói konferencia is sikeres legyen 

- mindenki számára elérhető áron - olyan témákat és hozzá előadókat 
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kellett találni, amik közérdeklődésre tarthatnak számot. Ezért már a 

témaválasztása sem volt egyszerű feladat. 

A korábbi sikeres előadások témáinak továbbvitele mellett új aktuális 

témákat is felvettünk a palettára amivel emelni szeretnénk a rendezvény szakmai 

és eseménybeli színvonalát, így biztosítva azt, hogy a konferencia mind 

szakmailag mind pedig üzletileg izgalmas és eredményes legyen.  

Reméljük, hogy idei témaválasztásunk annak aktualitása a 

magánnyomozás valamennyi részterületét érinti, átfogó jellege miatt valamennyi 

kolléga érdeklődését és lelkesedését felkelti. A magánnyomozói tevékenység 
törvényes végzéshez elengedhetetlenül szükséges az állandóan változó 
jogszabályok, törvények ismerete, 

amelyekről elsősorban a kamara magánnyomozói Szekciójában, a kamara 
megyei szervezeteinek tagozataiban és az évente megrendezett Országos 
Magánnyomozói Konferenciákon lehet hiteles, korrekt - a munkához 
elengedhetetlenül szükséges - ismereteket és információkat kapni. Milyen 

témák is lesznek? 

 

A követeléskezelés során arra kell törekedni, hogy megbízók jogos 

követelései maradéktalanul megtérüljenek. Szükség esetén pénzügyi, jogi vagy 

gazdasági szakembert is be kell vonni, hogy szakszerűen és a 

legeredményesebben valósuljon meg a kintlévőség behajtás, illetve kezelés. 

Milyen kedvező feltételeket lehet biztosítani a mai jogszabályi környezetben 

megbízók számára, hogyan lehet ezeket feltételek megteremteni. Erről lesz szó 

az első előadásban 

1.) számú előadás  Követeléskezelés, kintlévőség behajtás 
Előadó: Pelsőczi József a MMDSz elnöke 

 

 

A nehéz gazdasági helyzetben terjed a gazdasági, ipari és politikai hírszerzés. 

A magánnyomozói munkát nem szabad szakmai és etikai kontrol nélkül 

végezni. Kihívást jelent az Európai Unió szabad rendszere is, valamely ország 

magánnyomozója elég, ha csak bejelenti a tevékenységét a rendőrségen, és már 

dolgozhat is hazánkban. Minden ország arra törekszik, hogy stabilizálja a 

gazdaságát, ebbe pedig sok minden belefér. 

2.) számú előadás  Üzleti hírszerzés és elhárítás technikai eszközei  
Előadó: Rohánszky Mihály információvédelmi szakértő, magánnyomozói 

szekció vezető 
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Követés, figyelés A magánszférában dolgozó magánnyomozók jó része 

valamilyen rendőri, nemzetbiztonsági szolgálati múlttal rendelkezik, ami nem 

meglepő, hisz a követés, figyelés legalább annyira alapos felkészültséget, sok 

éves utcai tapasztalatot és tudást igénylő szakmai terület, mint a 

környezettanulmány készítése, vagy más operatív feladat kivitelezése. Az 

operatív figyelés és követés a magánnyomozói munka egyik legköltségesebb, 

legtöbb szakembert, szakértelmet, türelmet, kitartást, szervezőképességet 

igénylő, de adatszerzési szempontból is a legtöbb tényszerű információkat 

eredményező része. Így a tökéletes szakmai felkészültség, munkatervezés és 

szervezés, kivitelezés elengedhetetlen. 

3.) A  mai napon a harmadik téma ezért a Követés, figyelésről fog szólni, 

amihez alapul szolgál a kamara által készíttetet, kisfilm megtekintése a 

látottak elemzése különös tekintettel a vonatkozó törvényi előírásokra 

moderátorok:  Pelsőczi József a MMDSz elnöke 
Rohánszky Mihály magánnyomozói szekció vezetője 

 

 

MÁSNAP 9 órától 

Az egyik legnagyobb tévhit az, hogy büntetlenül túlterhelhetjük magunkat. A 

mindennapos mókuskerék, a családi, munkahelyi stressz mindenkit megvisel, s 

csak idő kérdése, hogy a feloldatlan lelki feszültség mikor tör ki valamilyen 

betegség vagy fájdalom formájában. A szerződéskötéstől a megbízás 

elvégzéséig milyen stresszhelyzetek érik a magánnyomozót, hogyan és miként 

oldható a feszültség? 

3.) Pszichológia és a magánnyomozás. A munkahelyi feszültség kezelése a 

magánnyomozók számára   

Előadó: Dr. Plette Richárd okl. munkapszichológus, munkaegészségügyi 

szakértő 

 

A rendőrség engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenységet. Mennyire segítik a 

magánnyomozók a rendőrségi munkát, voltak-e olyan esetek, amikben eljárást 

kellett kezdeményezni? 

4.) Tájékoztató a magánnyomozók ellenőrzésének tapasztalatairól  

Előadó: Földesi Krisztina a Fejér Megyei rendőr főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály kiemelt főelőadója 

 

 

 

Talán nincs olyan honfitársunk, akit az elmúlt évek ne állítottak volna 

próbatételek elé. Így vannak ezzel a magánnyomók is. A világ folyamatos 
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változása következtében változtak a törvények ennek hatására a szakma és a 

kamara is sokat változott és alakult.  

A szakma és a kamara újraértékelése elkerülhetetlen, ennek sem az önkéntes 

tagság jellege, sem az „érdekképviseleti”, sem a szakmai tartalmi tevékenysége 

nem képviseli azt a színvonalat, ami elvárható lenne. Mi tehát a mi teendőnk? 

Az összefogás, annak reményében, hogy jobbá és élhetőbbé tegyük a 

mindennapjainkat? 

Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a konferenciát záró fórumon 

 

Aktuális, a magánnyomozókat érintő kérdések  

Moderátor: Kovács Imre Gábor SzVMSzK Fejér Megyei Szervezete 

magánnyomozói alelnök 

 

 

 

A remélhetően érdeklődésére számot tartó programok mellett 

igyekeztünk a konferenciának ideális helyszínt is biztosítani itt az agárdi 

HOTEL WIKING-ben, amit a tél beköszönte előtt, a nyugalom szigetének is 

mondhatunk.  

A HOTEL WIKING barátságos, békés környezete, távol esik a városok zajától 

ugyanakkor elérhető közelséget biztosít a konferencián kívüli szabadidő hasznos 

eltöltésére, is 1 kilométerre fekszik a Velencei tó partjától, 2,5 kilométerre az 

Agárdi Gyógy és Termálfürdőtől (páratlan környezetben elhelyezkedő egészség-sziget. 

1000 m mélyről feltörő 58 Celsius-fokos, alkáli-, hidro-karbonátos, kloridos, szulfátos, 

kalcium- és fluortartalmú gyógyvize, elsősorban reumás panaszok, kopások, mozgásszervi 

megbetegedések, egyes nőgyógyászati rendellenességek és műtéti fájdalmak enyhítésére, 

megszüntetésére javasolt) és 17 km-re Fejér megye székhelyétől, Székesfehérvártól, 

a királyok városának főutcájától, ami SZENT ISTVÁN emlékév 

ünnepségsorozat megnyírójára 2013. augusztus 15-én adtak át. Székesfehérvár 

hazánk egyik legjelentősebb történelmi múltjával bíró városa, amely egykor 

királyi székhely és a kora középkorig Magyarország fővárosa volt. Javaslom, 

hogy hazaindulás előtt tegyenek ill. tegyetek egy sétát a nyáron felújított 

Fehérvári belvárosban. 

 

 
 

Bízom abban, hogy az idei konferencia is magában hordozza az 

információszerzésnek mindkét lehetőségét. Azaz nemcsak a konferencián 

elhangzó előadások s a nyomán keletkező hozzászólások és viták lesznek csak a 

leghasznosabb részei a konferenciának, hanem azon beszélgetések, amelyeket a 

résztvevők az előadások közötti szünetekben illetve a szabadprogramok idején 

folytatnak majd le egymással.  
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Ezen okból az idei konferencia jelentőségét a problémák őszinte 

megvitatásában az együttgondolkodásban és a közös célok kitűzésében látjuk. 

Őszintén remélem, hogy a konferencia sikeres lesz, az itt elhangzottak 

elősegítik a résztvevők eredményes munkavégzését.  
 

Minden tisztelt jelenlevőnek, az előadóknak, és a hallgatóságnak egyaránt 

kívánok igazi szellemi örömöt, kihívást, valamint rengeteg szokatlan gondolatot 

és hipotézist az IX. Országos Magánnyomozói Konferencián. 

 

 

Végezetül mottóként: Mi is a kamara küldetése? 

A nyitottság az aktivitás az új iránti fogékonyság és tagjaink iránti 

elkötelezettség, a szolgáltatás, érdekképviselet és érdekérvényesítés iránti 

elhivatottság. E gondolatok jegyében köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 

A konferencia minden résztvevőjének eredményes tanácskozást kívánok! 
 

Pelsőczi József a Magyar Mesterdetektív Szövetség elnöke jelezte felém, hogy 

szeretné felolvasni a IX. Országos Magánnyomozói Konferencia kapcsán írt 

nyílt levelét. Javaslom, hogy a konferencia megnyitása előtt hallgassuk meg ezt. 

 

 

Ezek után felkérem Német Ferenc SZVMSZK elnökét arra, hogy nyissa meg a 

konferenciát.  

 

 

Székesfehérvár, 2013. november 21. 
 
 

Kárpáti Zoltán 
megyei elnök 


