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VII. ORSZÁGOS MAGÁNNYOMOZÓI KONFERENCIA
PÉCS, 2010. szeptember 7-8.
Régóta várt esemény színhelye volt városunk!
Pécs, Európa Kulturális Fővárosa adott otthont a VII. Országos Magánnyomozói Konferenciának.
E fontos és izgalmas szakmai esemény jelentőségét, információgazdagságát növelte, hogy a hazai
magánnyomozók tanácskozásával egy időben zajlott városunkban a Nemzetközi Detektív Szövetség
közgyűlése is.
A két esemény résztvevői közös ünnepi megnyitót tartottak, amelyen a Pécsi Művészeti Gimnázium
tanulói adtak színvonalas műsort.
Megyei elnökünk, Czilják József köszöntötte a megjelenteket, az összes megyéből érkezett több mint
száz magyar és külföldi kollégát, vendégeinket, a város és megye rendőri vezetőit, a társ szakmai
kamarák és a városháza képviselőit.
A konferenciát Német Ferenc, a Kamara országos elnöke nyitotta meg.
Több volt, mint egyszerű protokoll-köszöntő, őszinte meleg szakmai bátorítás, biztatás volt a két nagy
tekintélyű szervezet vezetőjének hozzászólása: Tony Imossi az Egyesült Királyságból, aki mint a
Nemzetközi Detektív Szövetség főtitkára, és Rasid Ali Malik, Pakisztánból, mint a WAD - a Detektívek
Világszövetségének - elnöke kívánt hasznos munkát és a jövőbe jó együttműködést szervezeteink
között.
A megnyitó ünnepség része volt az ANDR - Román Detektív Szövetség és az SZVMSZK közötti
együttműködést segítő Nyilatkozat aláírása, amelyet magyar részről Németh Ferenc elnök, román
részről Maria Bumbaru elnök írtak alá.
A szakmai konferenciák eddigi hagyományait gazdagítva új színfolt tarkította az események sorát: A
megnyitót követően rendeztük az úgynevezett Lobbi Parti-t, amely egy kötetetlen beszélgetésre,
szakmai kapcsolatépítésre adott lehetőséget. Itt több cég mutatta be szolgáltatásait: Vodafone
Magyarország Zrt., az LDSZ Vagyonvédelmi Kft., valamint a Tifon Europe Kft.
A kétnapos konferencia néhány, figyelemre méltó előadásból adunk ízelítőt olvasóinknak:
A „Magánnyomozói szerződéskötés kulcskérdései gyakorlatiasan” című előadást Dr. Szövényi
György a Magyar Biztonságvédelmi Egyesület főtitkára tartotta. Beszélt a nyomozási szolgáltatásunk
jellemzőiről, a megbízó-megbízott kapcsolatáról, részletesen kivesézte a jó szerződés kritériumait! Így
a magánnyomozói szerződéskötés előkészítését, a szerződések szükséges tartalmi elemeit,
kulcskérdéseit. Rámutatott arra, hogy egy szerződés akkor jó, ha az aláírás után soha nem kell
„elővenni!” – vagyis a felek elfogadják és megbíznak egymásban!
Dr. Szűcs György kommunikációs tréner a „Nem igaz kommunikáció a magánnyomozói
munkában” címmel tartott rendkívül érdekfeszítő, humoros példákkal illusztrált előadást, amelyből
megtudhattuk, hogy mindenki hazudik és a magánnyomozónak a megfelelő munkafeltételek
megteremtéséhez, hazudnia kell, ez létérdeke! (Pl.: Megkérdezik egy fedett megfigyelés során a
kollégát, „ ki maga és mit csinál?” Ugye erre nem mondhatjuk azt, hogy „magánnyomozó vagyok és Önt
figyelem!”)
Dr. Agárdi Tamás klinikai írásszakértő, szakpszichológus „A korszerű íráspszichológia, grafológia
lehetőségei a magánnyomozásban” című előadásában tájékoztatást adott az íráselemzés jogi
hátteréről, a klinikai írásszakértői munka használhatóságáról a magánnyomozás során. Utalva az előző
előadásra is, beszélt arról, hogy az írásvizsgálat a nem igaz kommunikáció felderítésének hatékony
eszköze. Végül valós ügyekből vett példákkal, demonstrálva bemutatta a számítógéppel végzett
dinamikus irásvizsgálat (grafometria) valamint a hő-kamerás hazugságvizsgálat lehetőségeit és
gyakorlati alkalmazhatóságát.

Kiemelést érdemelnek még a magánnyomozás technikai eszközeiről tartott előadások is, amelyek
ma már elengedhetetlen kellékei a szakmának (képrögzítők, hangrögzítők, nyomkövetők, GPS,
valamint a lehallgatás elleni védelem lehetőségei).
Végezetül, örömmel tájékoztatjuk kollégáinkat, hogy jó ütemben halad az önálló magánnyomozói
törvény előkészítő műhelymunkája. Erről szólt részletesen a téma szakavatott ismerője és szerzője,
dr. Mészáros Bence a PTE jogi kari oktató. Beszélt a jelenleg hatályos törvény ellentmondásairól, jogi
abszurditásáról, valamint a külön törvény szükségességéről és előnyeiről.
Mint a konferencia résztvevői, őszintén nyugtázhatjuk, hogy egy színvonalas, hangulatában kellemes
szakmai rendezvénynek lehettünk részesei a pécsi Pátria Hotel falai közt. A soron következő kamarai
tagozati üléseken még részleteiben visszatérünk az elhangzott és megvitatott témákra.
Gonda Ágnes és Réger János magánnyomozók
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