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Összefoglaló a székesfehérvári Szakmai Fórumról 
2015.10.14. 

 
 

A magyarországi magánnyomozók jelenlegi helyzete és lehetőségei, a magánnyomozásra 
vonatkozó szabályozás változtatásának lehetséges irányai és az új magánbiztonsági törvény 
megalkotásának aktualitása, annak tervezett keretei címmel 2015. október 14-én Szakmai 
Fórumot rendezett a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér 
Megyei Szervezete, valamint a „Biztonságodért 2001” Alapítvány” Székesfehérváron.  
Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöke a köszöntőjében elmondta, hogy 
az elmúlt években a területi szervezet elnöksége nagy hangsúlyt fektetett és fektet a 
szakmában dolgozók és az iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatására, a tevékenységük 
ellátásához szükséges információk biztosítására. Ez a rendezvény is ebbe a sorba illeszkedik 
bele, melynek feladata a Fórum címében ismertetett témákban felmerülő kérdések és 
nézetek ütköztetése, a nyitott kérdésekre a válaszok megtalálása. 
A közel félszáz résztvevő között jelen volt Német Ferenc a kamara országos elnöke, Dr. 
Lenkei Antal a „Biztonságodért 2001” Alapítvány Kuratóriumának az elnöke, a kamara 
stratégiai partnerei közül a rendőrség és polgárőrség, valamint több társ megyei szervezet 
képviselője is. A jelenlévők szemmel láthatóan nagy érdeklődéssel várták a Fórum válaszadó 
elnökségébe meghívott neves előadók vitaindító rövid tájékoztatóit. 
Kárpáti úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Fórum első részében a vitaindító 
előadások fognak elhangzani, majd azt követően kerül sor a kérdések és hozzászólások 
megválaszolására. A Fórum elnökségének bemutatásakor Kárpáti úr megköszönte azt, hogy 
önzetlenül vállalták a neves személyek a felkérést az alábbi témakörökben: 
 
1./  Tájékoztatás a magánnyomozás jelenlegi helyzetéről:  

Rohánszky Mihály SZVMSZK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció vezetője 

2./  A magánnyomozásra vonatkozó szabályozás változtatásának lehetséges irányai:  

Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes tanszékvezető egyetemi docens  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Tudományi Kar Kriminalisztikai Intézet, 

Bűnügyi Stratégiai Tanszék. 

3./  Az új magánbiztonsági törvény megalkotásának aktualitása, annak tervezett keretei: 

Dr. Borai Ákos jogi szaktanácsadó SZVMSZK Szakmai Kollégium Jogi Szekció tagja 

 
Elsőként Rohánszky Mihály SZVMSZK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció vezetője 
adott átfogó tájékoztatást a magánnyomozás jelenlegi helyzetéről, mely megítélése szerint 
siralmas lett az info törvény, a Btk. módosításával. Hiszen azokat a tevékenységeket, amiket 
a 2005. évi CXXXIII. számú törvény 34.§-ik és 35.§-ik paragrafusai lehetővé tesznek, a 
magánnyomozók számára azt más törvény előírásai szerint nem lehet úgy folytatni, mint 
ahogyan azt szeretnék, illetve amit a megbízók elvárnának a magánnyomozóktól. Országosan 
kb. 120fő végez klasszikus magánnyomozói tevékenységet, ugyanakkor nem tudni – a 
kötelező kamarai tagság 2012. évi megszüntetése óta -, hogy a többi igazolványos, a 
magánbiztonság területén hol és milyen tevékenységet végez. Nehéz megszólítani a kamarán 
belül is a magánnyomozókat, mert a kamarai struktúraváltással több megyei szervezetnél is 
megszűnt az önálló magánnyomozói alelnök. Az országos szervezetnél is megszüntetésre 
került ez a státusz, ami a Szakmai Kollégiumba integrálódott be. A szekció vezető úr 
reményét fejezte ki abban, hogy a kamara következő szervezeti változásánál nagyobb 
lehetőséget fog kapni a magánnyomozói tevékenység figyelemmel kisérésére. A Btk. 
személyi adattal való visszaélés, a magánlaksértés illetőleg az adatszerzéssel kapcsolatos 
változásai a szakmai tevékenység végzésének ellehetetlenítését hozta magával. Ma 
Magyarországon nincs olyan magánnyomozó, aki a törvény betűje szerint legálisan tudna 
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dolgozni, illetve az elvégzett feladat után az összefoglaló jelentést a megbízó felé úgy tudná 
prezentálni, hogy abból ne legyen ellene irányuló Ptk., vagy büntetőjogi eljárás, szögezte le 
Rohánszky Mihály szekcióvezető úr. A 2005. évi CXXXIII. számú törvény, amiből dolgoznak, 
teljesen idejét múlt, szükséges annak módosítása. Azonban azzal a 2 oldalas normaszöveg 
tervezettel kapcsolatban, amit nemrég kapott meg, Rohánszky úr elmondta, hogy rengeteg 
hiba van. A legnagyobb baj azzal, hogy senki sem kérdezte meg a szakmát a törvénytervezet 
összeállításánál, hogy mik kerüljenek be és mik ne kerüljenek bele a törvénybe. Ezt a 
tervezetet a szakmai szervezetek (Magyar Mesterdetektív Szövetség, Magyar Detektív 
Szövetség) csak most fogják majd még véleményezni. Az új magánbiztonsági törvénytervezet 
lényege az, hogy megszűnne az SZVMSZ és kapna egy magánbiztonsági megnevezést 
feltételesen. Eben a tervezetben ugyanakkor nincs szó a magánnyomozásról. Egyetlen egy 
megjegyzés van, mely „üzletszerű információgyűjtés tevékenységre” aposztrofálja a 
magánnyomozói tevékenységet, miután a magánnyomozás nem tartozik bele a 
magánbiztonsági ágazatba. Rohánszky úr kijelentette, hogy a maga részéről úgy gondolja, 
hogy ezzel a megjegyzéssel próbálják beintegrálni a magánnyomozást a magánbiztonsági 
törvény keretbe, ami nem igazán jó. Végezetül arra kérte a jelenlévőket, hogy aktív 
hozzászólásaikkal segítsék a munkáját. 
Dr. Mészáros Bence úr elöljáróban elmondta, hogy nagyon kedveli a szakmai fórumokat, 
mert nemcsak egyfajta kinyilatkoztatás van az előadók részéről, hanem visszacsatolás is. 
Bízik abban, hogy ez lesz most is nagyobb részt, és hogy a jelenlévők élni fognak a 
lehetőséggel. 
A magánnyomozás újra szabályozásának főbb szempontjai címet adta a rövid előadásának. 
Ezeket az anyagokat nem ismeri, amik most itt előjöttek. Egyetlen egy anyag fűződik a 
nevéhez, amit 2010-ben az SZVMSZK felkérésére írt. Ez a magánnyomozásról egy 
törvényjavaslat és annak indoklása volt. Olyan tervezetekről nem tud nyilatkozni, amivel 
nem dolgozott illetőleg nem látott. Arról sem tud felelősséggel nyilatkozni, hogy lesz-e 
magánbiztonsági törvény, vagy külön a magánnyomozásról törvény, és ha lesz is, akkor mikor 
lesz és mi lesz annak a tartalma. Az előadást csak ezekkel a feltételekkel vállalta el. Amit 
most el tud mondani az nem hivatalos álláspont, az kizárólag az ő véleménye, azaz Mészáros 
Bence, mint magánnyomozással foglalkozó elméleti szakember, mint jogász véleménye. Azt 
tudja elmondani, hogy mit kellene csinálni, mert a jelenlegi szabályozás az tarthatatlan. 
Rohánszky Mihály úr által már elmondottak szerint is tarthatatlan a helyzet, ami 
lehetetlenné teszi a magánnyomozóként való törvényes és eredményes működést. Ez a 
szabályozás mondhatnánk azt is, hogy Alkotmány ellenes, azért mert nem teljesíti azt a 
jogállami követelményt, hogy egy szabályozásnak érthetőnek, világosnak, egyértelműnek és 
kiszámíthatónak kell lennie. Elvileg Magyarországon a legfejlettebb szabályozási modell van. 
Változtatás két irányban szükséges, technikai és tartalmi tekintetben. Technikai irány, hogy 
külön törvény legyen, vagy az SzVMt kerüljön módosításra úgy, hogy azon belül a 
magánnyomozásra vonatkozó szabályozás kapna helyet. A maga részéről úgy látja, hogy nem 
lesz külön törvény a magánnyomozásról. Ami a jelenlegi hírek szerint lesz, az egy új 
magánbiztonsági törvény és azon belül remélhetően egy tisztességes szabályozás a 
magánnyomozásról. A külön törvény az eggyel még jobb lenne, mert az külön megbecsülése 
lenne a szakmának. A tartalmi irány az, ami sokkal fontosabb, definiálni kell azt, hogy mi a 
magánnyomozás és a jogállását is rendbe kellene tenni. Ez egy olyan szakma, amihez nem 
kötött a jogi végzettség. Ugyanakkor a törvény egy olyan jogi feladatot tesz a 
magánnyomozó vállára, amit abban a jogágban sem tudnak megoldani. Az utolsó szabály, 
amit az SzVMt-ben találhatunk az a személyes és különleges adatokra vonatkozik, úgy is 
lehetne hívni, hogy a magánnyomozás betiltásáról szóló szabály, mert személyes adatot nem 
lehet kezelni, különleges adatot pedig csak írásos hozzájárulással. Minden személyes adat, 
így a magánnyomozó még moccanni sem tud. Ugyanakkor lehet olyan szabályozást alkotni, 
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ami megfelel a jogállami elvárásoknak, megfelel a célnak és nem okoz indokolatlan 
behatolást másnak a magánszférájába. 
Mit kell figyelembe venni? Tette fel magának a kérdést Dr. Mészáros Bence úr.  
A magánnyomozási megbízás jogszerűségét kell garantálni.  
Ugyanis, ha jogot adnak valamire, akkor garantálni kell azt, hogy csak egy jogszerű cél 
érdekében használhassa azt fel. Ehhez szükséges a különböző nyilvántartásokhoz való 
hozzáférés újragondolása és annak ellenőrzése is.  
Külföldön ennek bevett gyakorlata van, a megbízó teljes anonimitásának a biztosítása. 
Jelenleg ez nem biztosított, mert naplót kell írni, amibe a rendőrség betekinthet. A szakmai 
diszkréciót az ügyvédi szakmához kell közelíteni. Nagyon fontos az adatkezelés jogalapjának 
a megteremtése azért, hogy mások jogainak indokolatlan korlátozásával ne járjon. Azt kell 
látni, hogy itt érdek-összeütközés van, különböző érdekek feszülnek egymásnak. A konkuráló 
érdekek közül ki kell választani azt, ami adott helyzetben a törvénynek előtérbe kell 
helyeznie. Ugyanez a helyzet a magánnyomozásnál is. Itt is érdekütközés van. Az egyik, a 
megbízó információhoz való jutás igénye, a másik oldalon ott van az érintett, célszemély 
magánszférájához való védelmének a joga, a magántitokhoz való jog. Valamelyik sérülni fog. 
Meg kell keresni azokat az eseteket, amikor a magánszférába való behatoláshoz nagyobb 
érdek fűződik, mint a magánszféra tiszteletben tartásához. Meg kell nézni a külföldi jogi 
megoldásokat és azokat adaptálni kell a magyar jogrendbe. Ezzel ki lehetne alakítani egy 
normális és egyben hatékony szabályozást.  
Végezetül Dr. Mészáros Bence úr leszögezte: El kell érni azt, hogy az új törvény lehetővé 
tegye a magánnyomozók és a hatóságok hatékony együttműködését, hiszen egy élhető 
biztonságos világban szeretne mindenki dolgozni. 
Dr. Borai Ákos tájékoztatójának elején utalt arra, hogy Dr. Mészáros Bencével régóta együtt 
dolgoznak és együtt is gondolkodnak, abszolút közös nevezőn vannak, ami az egykori és a 
jelenlegi kodifikációra vonatkozik. Az új magánbiztonsági törvény kapcsán nagyon komoly 
anyagok készültek. Az új törvény javaslatnak ő az előkészítője, az az aki az egyes készülő 
anyagokat összefogja és rendszerezi. Ebben a munkában azonban nem tudja tetten érni azt 
az állami szándékot, miszerint az állam a magánnyomozók által ismert problémák 
tekintetében valóban azonosan gondolkodik-e? Amiket itt a Rohánszky úr ismertetett azokat 
az anyagokat a maga részéről sem ismeri, miközben az ilyen anyagok szabadon kószálnak. 12 
évig a BM törvényelőkészítő főosztályát vezette. Jól tudja ezért, hogy a központi 
igazgatásban a külső anyagokat nem igazán szeretik. Az 1998. évi IV törvény megalkotásánál 
abszolút nulláról indultak, összesen a szakmában hat szövetség volt, akiket bevontak a 
munkába. Végül ügyetlenül összeállt az első norma szöveg. Nagyon nehéz olyan törvényt 
alkotni, ami nagyon sokáig megállja a helyét. Az élet próbálja ezt ki. Alkotmánybírósági és 
adatvédelmi vita volt, melynek eredményeként született meg a 2005.évi CXXXIII. számú 
törvény. Sajnálatos módon idő hiánya miatt nem tudták valóra váltani a 2002-ben már 
közigazgatási egyeztetésen is átesett új felfogású szabályozást. Ennek szelleme talán most 
fog majd szerepelni az új törvényben. A törvényalkotás határidejéből akkor kicsúsztak és így 
félre kellett tenni az akkor megszületett koncepciót és csak az Alkotmánybírósággal már 
leegyeztetett rövid távú koncepciót lehetett csak átvinni. 
Elindult most a BM irányába egy olyan törekvés Valenta László társadalmi elnökön keresztül, 
hogy új magánbiztonsági törvény szülessen, egy nagyjából meghatározott koncepciók 
mentén, mely tételek már 2002-ben is megjelentek. Ezek alapján dolgoznak ki most 
valamilyen koncepciót. Pontosan meg vannak határozva, hogy mik azok, amiket tartalmaznia 
kell ahhoz, hogy azt befogadják. A kéretlen anyagok sajnos nagy károkat okoznak.  
Kétségtelen, hogy az 1998. évi IV. törvény valamint a 2005. évi CXXXIII. számú törvény sajnos 
nem beszél a magánnyomozásról. A megbízók óriási pénzektől esnek el, mert a megbízott 
nem képes megfelelő módon fellépni az érintettekkel szemben. Egyrészt azért, mert a 
hatóság jórészt alkalmatlan, mert alapvetően bűntető jogi és nem polgári jogi igényeket 
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érvényesít, másrészt a magánnyomozás tökéletesen le van korlátozva, a megbízási 
jogviszony által szabott korlátok, illetőleg az adatvédelmi korlátok miatt. Összességében ez 
azt eredményezi, hogy a magánnyomozók nem mernek semmit sem tenni. Ezért fogalmazza 
meg az új magánbiztonsági koncepció az úgynevezett érdekmérlegelés elvét, ami UNIÓ-s 
követelmény. A magyar adatvédelmi jogi passzusok között el kell helyezni azt, hogy a 
nyilvántartási adatokhoz miként lehet hozzáférni. 
Az új magánbiztonsági törvény teljesen új irányt vesz az állami közhatalom illetve a 
magánbiztonság együttműködése területén. Itt egy filozófiaváltásnak kell lennie. 
 
Ezt követően a hozzászólásokra került sor. Elsőként Német Ferenc országos elnök kért szót. 
 
Német Ferenc országos elnök elöljáróban egyrészt megköszönte Kárpáti Zoltán megyei 
elnöknek azt, hogy ilyen rendezvényekkel próbálja a lelket tartani mindenkiben akkor, 
amikor szakmailag látják azt, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Másrészt köszönetet 
mondott az előadóknak is, akikkel már hosszú évek óta dolgoznak együtt és olyan muníciót 
adnak, amiből táplálkozni tudnak. Mindig kapnak pozitív és negatív véleményt, de a munka 
és az élet mindig ilyen, folyamatosan szembesülnek a nehézségekkel. Ha készítettek egy 
anyagot valamely törvény előkészítéséhez, akkor azt tapasztalták, hogy – a kormányok 
pártállásától függetlenül – mindig nehéz volt annak előterjesztése. Gyorsan változik a világ, 
amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. A konfliktusokból és a problémákból előnyt kell 
kovácsolni. A problémákat össze kell gyűjteni a szakmai szervezetekkel és oda kell tenni a BM 
asztalára azzal, hogy van a megoldásra is javaslatunk. Sok szakember dolgozik azon, hogy a 
magánbiztonságban jelentkező problémák az illetékes helyre kerüljenek, akár több 
alkalommal is. 
 
Rohánszky Mihály úr ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a szakmai szervezetek között 
Együttműködési Megállapodás van. A jövő héten lesz egy közös ülésük, ahol egyeztetnek 
abban, hogy valóban azok a kérdések jöjjenek elő, amit az utcán dolgozó magánnyomozók 
érzékelnek. Ezt a szakmát meg kell tanulni! 
 
Dr. Baranyi József úr hozzászólásában aggódását fejezte ki a magánbiztonság létéért, 
sorsáért. Elmondta, hogy magáról tudja azt, hogy a magánbiztonság világa teljesen más, mint 
amiben korábban dolgozott. Fontosnak tartja azt, hogy az új törvény olyan normaszöveget 
tartalmazzon, amely mindenki számára egyformán értelmezhető. Át kellene gondolni a 
biztonsági őrök jogosultságait, bűncselekményen és szabálysértésen való tettenérés esetén. 
 
Kárpáti Zoltán úr reagálva az elhangzottakra tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Dr. 
Bökönyi István a Szakmai Kollégium elnöke a közelmúltban tett javaslatot az országos 
elnökség felé a szakmai szakszótár elkészítésére, aminek szerkesztése már elkezdődött. A 
szakmai szervezetek közötti együttműködést példázza Pataki Rezső szakmai elnökhelyettes 
kezdeményezése, melynek eredményeként a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd 
Bizottsággal sikerült szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Sok szervezet és egyesület folytat 
érdekvédelmi tevékenységet a magánbiztonsági ágazatban, de csak egy szervezetnek a 
szakmai kamarának van törvényi lehetősége arra, hogy jogszabályokat véleményezzen, és 
azok megalkotását kezdeményezze. Ezért a többi szakmai érdekvédelmi szervezetnek is arra 
kell/kellene törekednie, hogy az általa képviselt szakmai álláspontot egyeztesse a kamarával, 
mert csak így lehet hatékonyan a szakmai érdekeket képviselni. 
 
Dr. Mészáros Bence úr tájékoztatásként elmondta, hogy ők nem küldhetnek jogszabály 
tervezetet a BM-be. Amit most dr. Borai Ákos úr készít, az koncepció és nem tartalmaz 
norma szöveget. A BM fenntartja megának a jogot a kodifikálásra. 
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Nagy Lajos úr elmondta, hogy a magánnyomozás egy félig meddig illegális tevékenység. 
Véleménye szerint a szakmai szervezetek pedig nem tudják elég hatékonyan képviselni a 
szakma érdekekeit. A magánnyomozói munka során nehéz elkerülni a sérelemdíjas 
eljárásokat. Fent áll annak a veszélye, hogy az info törvényt megsértésével, jelentős 
pénzbüntetéssel sújthatják. A bizonyítékokat nem lehet átadni a megbízónak. Az a kérdés, 
hogy miért nem kapja meg a magánnyomozó azokat a feltételeket, amiket más szakmában 
dolgozók megkapnak? A szakma elfogadtatása érdekében csak a kamara tud tenni, amit a 
maga részéről is támogatni kíván. 
 
Dr. Borai Ákos úr az elmondottakra reagálva felhívta arra a figyelmet, hogy Valenta László 
tábornok úrban, azaz a kamara társadalmi elnökében bízni kell. A 2016. év I. félévi 
jogalkotási programba napirendre tűzték az új magánbiztonsági törvényt. Van egy 
szemléletváltás a BM-ben. A közbiztonság és a magánbiztonság szorosan összetartozik, amit 
jogszabályban is meg kell erősíteni. 
 
Dr. Papp Zsigmond r. alez. úr a Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Osztályvezetője hozzászólásában mindenekelőtt megköszönte a meghívást, mely 
rendezvényen sok számára is hasznos, építő jellegű gondolatot hallott annak ellenére, hogy 
az itt tárgyalt téma nem az általa irányított szakterülethez tartozik. Felhívta a figyelmet 
azonban arra, hogy a rendőrség jogalkalmazó és csak a tevékenységével összefüggő 
kérdésekben tud véleményt alkotni. Mindenkinek megvan a maga feladata, így nekik is, a 
kamarának pedig az érdekvédelem. Fejér megyében a rendőrség a kamara területi 
szervezete között jó az együttműködés. A maga részéről már közel egy évtizede tartja fent a 
kapcsolatot Kárpáti úrral, azóta amikor még előadó volt és Kárpáti úr pedig titkár. A 
problémás ügyeket mindig megbeszélik, egymást folyamatosan tájékoztatják. Most is azért 
fogadta el a meghívást, mert úgy látja, hogy a megyei elnök úr igyekszik mindent megtenni a 
kamara és a szakma ügyének előmozdításáért. A jövőben is szívesen vesz részt a kamara 
rendezvényein, amennyiben meghívást kap arra. 
 
Ezt követően Nagy Lajos magánnyomozó előzetesen írásban eljuttatott kérdéseire adta meg 
a választ a fórum elnöksége. 
 
 
Végezetül Kárpáti Zoltán megyei elnök úr megköszönte a résztvevők építő jellegű 
hozzászólásait, az együttműködésre irányuló szándékot, a Fórum elnökségének pedig az 
önzetlen rendelkezésre állását, a vitaindító tájékoztatók megtartását. 
Az elnök úr megállapította, hogy a Szakmai Fórum teljesítette feladatát azzal, hogy 
lehetőséget teremtett a különböző nézetek ütköztetésének. 
Arra kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben további kérdéseik lennének, akkor azt küldjék 
meg a részére. A jövőben is szerveznek ilyen jellegű rendezvényeket amennyiben igény 
merül fel arra. 
 
A rendezvény finom szendvicsebéddel egybekötött kötetlen beszélgetéssel zárult. 
 
 
Székesfehérvár, 2015. 10.14. 
 
 
 
       Kárpáti Zoltán 

 megyei elnök 


