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Immáron hagyományosan összejönnek Pécsett évente legalább két alkalommal a magánnyomozók, 
hogy megbeszéljék a szakma aktuális dolgait és kiválasztva egy szakmai kérdést, részletekbe 
menően megvitassák annak minden kérdését.  

 
Így volt ez november 9-én is.  
  
Mint a kedves olvasó előtt a legutóbbi újságunkból már ismert, idén szeptemberben Pécsett rendezték 
meg a VII. Országos Magánnyomozói Konferenciát.  
  
Természetes, hogy egy ilyen jeles szakmai eseményt nem hagyhattunk ki a tagozati ülésen, így annak 
több „kulissza-titkát” elemeztük, az ott készült képek megtekintésével egy időben.  
  
Tájékoztatókat hallgattunk meg, többek között az új magánnyomozói törvény tervezetéről, főbb 
hangsúlyairól. Ennek során értesülhettünk – a tanácskozáson résztvevő Várhegyi Gézától, a Somogy 
megyei alelnöktől, – hogy napjainkban zajlik egy jelentős törvénymódosítási munka, főleg az Uniós 
jogharmonizáció miatt, amely érinti a jelenleg hatályos Kamarai törvényünket is. (Ennek végleges 
változtatásairól lapzártáig nem kaptunk értesítést.)  
  
Más fontos jogszabályi változásról is szó volt: 2011-január elseje után csak az a magánnyomozó 
folytathat adósságbehajtást, követeléskezelést, aki rendelkezik egy – a PSZÁF – (Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete) által előírt feltételekkel, vagy egy erre létrehozott szaktanfolyammal!  
  
A novemberi tagozati ülésen a továbbképzés jellegű szakmai előadás és konzultáció a 
magánnyomozói megbízási szerződéskötés kulcskérdéseiről szólt. Korreferátumot Réger János 
kolléga tartotta, aki felvázolta a megbízási szerződés jelentőségét, előkészítésének és 
szerkesztésének szempontjait. Az előadást - A megbízási szerződéstől a jelentésírásig – címmel 
Dr. Rákos János alelnök kolléga tartotta. A részletes és sok gyakorlati példával illusztrált előadás 
áttekintette a szerződés előkészítése során figyelembe veendő kérdéseket, a jogi előírásokat, a 
kötelező és ajánlott szerződési elemeket. Az érdekes előadás nyíltan foglalkozott a szerződések 
„csapdáival” – a megbízó és a megbízott kapcsolatával. Nem hallgatott az előadó a megbízási díjakról 
sem, nemzetközi és hazai összefüggésekben mondta el véleményét, ajánlásait. Végezetül egy 
komplett megbízási szerződés részletezésével, elemzésével fejezte be az előadást.  
  
Akiket a fenti információk, témák részletesebben is érdekelnek, forduljanak bizalommal a fent 
megnevezett személyekhez, telefonon, vagy E-mailben!  
  
Megjegyzés: Akik a PSZÁF - továbbképzés feltételeiről bővebben akarnak tájékozódni, 
megtalálhatják azt A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXIII. tv.-ben, 
valamint a pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági 
vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendeletben.  
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http://www.pszaf.hu/data/cms2152054/18_2010_PM_rend.pdf
http://www.szvmszk.hu/index.php?pg=galeria&category=227

