
SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS 
MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

MAGYAR DETEKTÍV 
SZÖVETSÉG 

 

 Szám: 
 

       Szám: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: 
SzVMSzK) 1135 Budapest, Szegedi út 37-39., valamint 

a Magyar Detektív Szövetség  ( a továbbiakban: MDSz) 1084 Budapest, Déri Miksa u. 15. (a 

továbbiakban: Felek) között 

A Felek, egyetértve abban, hogy az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása a jogsza-

bályok betartását, a magánnyomozói szakma fejlesztését szolgálja, az alábbi együttműködési 

megállapodást kötik. 

Általános rendelkezések 

1. A Felek tevékenységét és együttműködését meghatározó jogszabályok, kamarai és egyéb 

szabályozók különösen: 

− a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.), 

− az SzVMt. végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM 

r.), 

− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), 

− a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény, 

- az SzVMSzK Alapszabálya 

 

- az MDSz Alapszabálya 

 

2. A megállapodás célja a magánnyomozói tevékenység végzésével, a továbbképzéssel, a Fe-

lek közötti információáramlással kapcsolatban a Felek tevékenységének összehangolása, 

egymás tevékenységének kölcsönös segítése. 

 
A Felek jogai és kötelezettségei 

3. A megállapodás végrehajtásában részt vesznek: 

− az SzVMSzK országos szervezete, 

− a MDSz elnöksége 

4. Az együttműködés során a Felek között felmerülő vitás kérdésekben az együttműködésre 

kijelölt megfelelő szintű vezetők egyeztetést követően döntenek. 

5. Abban az esetben, ha az  MDSz tevékenysége során etikai vétségről szerez tudomást, a 

vonatkozó jogszabályok keretein belül haladéktalanul értesíti az SzVMSzK országos szer-

vezetét az etikai eljárás megindításához szükséges információk átadásával. 
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6. Abban az esetben, ha az  SzVMSzK tevékenysége során etikai vétségről szerez tudomást, 

a vonatkozó jogszabályok keretein belül haladéktalanul értesíti az MDSz elnökségét az 

etikai eljárás megindításához szükséges információk átadásával. 

7. A Felek az általuk kiadott sajtótermékeket – tájékoztatás céljából - kölcsönösen megküldik 

egymásnak. 

8. A Felek vállalják, hogy az egymást érintő tájékoztatókat, információkat saját honlapjaikon 

megjelenítik. 

9. A Felek az őket érintő vagy általuk kezdeményezett jogszabályokról, jogszabály-

módosításokról egymást – tájékoztatás, véleményezés céljából – kölcsönösen értesítik.  

10. A Felek a tárgykörben szervezett szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről, konferen-

ciákról egymást tájékoztatják, képviselőiket meghívják. Az együttműködésen alapuló ered-

ményeikről kölcsönösen tájékoztatják egymást, illetve a médián keresztül a nyilvánossá-

got. 

 

Záró és átmeneti rendelkezések  

11. A Felek a megállapodás tartalmát érintő jogszabályok változása esetén kölcsönösen kez-

deményezik a megállapodás szükséges módosításait. 

12. A Felek bármelyike jogosult jelen megállapodást - 30 napos felmondási határidővel - írás-

ban felmondani. 

13. A Felek a megállapodásban rögzítettek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat évente 

(első alkalommal 2008. február 29-ig, ezt követően tárgyévet követő év február utolsó 

napjáig) értékelik és határoznak a megállapodás esetlegesen szükséges módosításáról. 

A Felek ezen megállapodás megkötését aláírásukkal hitelesítik. 

Budapest, 2007. szeptember 11. 

 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyo-

mozói Szakmai Kamara részéről 

a Magyar Detektív 

Szövetség részéről 

 

Német Ferenc 
SzVMSzK elnöke  

 

Herczeg Anna 
MDSZ elnöke  

 

 

 

 

Készült: 2 példányban, 2 oldal terjedelemben 

Kapja: SzVMSzK  

MDSz 


