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MAG ÁNN Y O MO Z ÓI  TO V ÁB B K É P ZÉ S  
  
  
A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas megyei Szervezete által 2010. 
október 27-én került megrendezésre öt megye magánnyomozóit átfogó továbbképzés. 
  
A Személy,- Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas megyei Szervezete magánnyomozói 
alelnökének kezdeményezésére 2010. október 27-én továbbképzés került megrendezésre 
Szombathelyen - Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, Vas megye - magánnyomozói részére a 
Park Hotel Pelikán előadótermében. 
  
A továbbképzést az SzVMSzK Vas megyei Szervezetének alelnöke Kovács Ferenc nyitotta meg, melyben 
kiemelte a továbbképzés fontosságát és sok sikert kívánt a rendezvény lebonyolításához. 
  
Szekrényesi János az SzVMSzK Vas megyei szervezetének magánnyomozó alelnöke megnyitójában 
elmondta, hogy Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, Vas megye magánnyomozói alelnökei 
megegyezése alapján évente egy-két alkalommal összevontan tartanak továbbképzést, mely mindig 
más megye szervezésében kerül megrendezésre.  
  
A több megyét érintő továbbképzés nem csak a magánnyomozók ismereteinek felfrissítését, új 
ismeretek közre adását, hanem a megyék magánnyomozói és szervezetei közötti együttműködés 
erősítését is hivatott szolgálni. 
  
A rendezvényt 25 fő részvételével tartottuk meg, a következő előadókkal és témákkal: 
  
Az előadás sorozatot Dr. Mosonyi Tamás oktatási tréner nyitotta meg Kérdezés módszertan az 
adatgyűjtés során témában, mely nagy érdeklődést váltott ki a hallgatóság körében. 
  
Ezt követte Dr. Kis György kriminál pszichológus előadása A poligráfos vizsgálat, hang elemzés 
elméleti kérdései és felhasználási lehetősége a magánnyomozás témakörben. 
A hallgatóság részéről felmerült az igény a téma gyakorlati alkalmazásának bemutatására. 
  
A továbbképzés befejezéseként Hegyi Ferenc az SzVMSzK Zala megyei magánnyomozó alelnöke A 
figyelés, követés, mint információ szerző módszer témában tartotta meg előadását. 
  
A téma alapvetően a meglévő ismeretek felfrissítését szolgálta – a figyelés, követés személyi és 
technikai szükségletei kerültek kiemelésre.  
  
Az elismerő visszajelzések igazolják, hogy a megfelelő témaválasztással, a magas színvonalú 
előadásokkal sikerült az érintett megyék magánnyomozóinak érdeklődését felkelteni a 
továbbképzések iránt, valamint megalapozni az érintett megyei szervezetek által a továbbiakban 
szervezendő továbbképzés sorozatot. 
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