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TÁJÉKOZTATÓ 
VIII. ORSZÁGOS MAGÁNNYOMOZÓ KONFERENCIA 

 

 

 

Kedves Kolléga! 

 

 

Örömmel vettük jelentkezését az általunk szervezett konferenciára, mellyel kapcsolatosan 

most szeretnénk még néhány információt pontosítani. 

 

 

Időpont:  2011. október 27-28. (2 nap)  

Helyszín: Forrás Hotel**** 

 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. 

 
 

KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

2011. október 27. csütörtök 

  

10.00 – 13.00  Regisztráció 

 

13.00 – 14.00  Ebéd 

 

15.00    Konferencia megnyitó 

Magyar – Török együttműködési megállapodás aláírása  

Német Ferenc SZVMSZK elnöke 

  

15.30    Quo vadis kamara  

Előadó:  Német Ferenc SZVMSZK elnöke 

16.10 Tájékoztatás a magánbiztonságot érintő új jogi szabályozásról, különös 

tekintettel  a magánnyomozásra 

   Előadó:  Dr. Borai Ákos jogi szakértő 

 

16.50   Kávészünet 

  

17.15  Konfliktus helyzetek megoldása a magánnyomozás során előforduló   

nehezebb helyzetekben 

Előadó:  Dr. Mosonyi Tamás oktatási tréner 

  

18.15    Pénzintézeti bűncselekmények – magánnyomozás 

Előadó:  Fialka György  Magyarországi Biztonsági Vezetők    

Egyesületének elnöke 

  

19.00    vacsora / tombola / meglepetés 
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2011. október 28. (péntek) 

  

 

9.00    A magánnyomozás szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban 

Előadó:  Dr. Mészáros Bence egyetemi tanársegéd 

Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

  

09.40    A modern üzleti hírszerzés pillérei I. 

Előadó:  Agárdi János szakreferens 

  

10.20    A modern üzleti hírszerzés pillérei II. 

Előadó:  Dr. Tóth Tibor szakreferens 

 

11.00    kávészünet 

  

 11.20    Az adatvédelmi jog általános kérdései 

Előadó:  Dr. Hegedűs Bulcsú adatvédelmi szakértő, egyetemi 

oktató (KRE ÁJK,SZTE ÁJK) 

  

12.00    A cégnyilvántartásból kinyerhető információk 

Előadó:  Kerti Lajos Complex Céginformációs üzletág 

szerkesztőségi munkatársa 

 

12.40 A kamarai szakértői tevénység / Magánnyomozói Módszertani Füzetek 

Előadó:  Rohánszky Mihály  

SZVMSZK Budapesti Szervezetének magánnyomozó 

alelnöke  

 

13.10   konferencia zárása 

  

13.20    ebéd 
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MENÜAJÁNLAT 
 

2011. október 27. 
 

Ebéd 

 

Gulyásleves csipetkével 

Elzászi krémleves 

 

Sertésborda túrókrémmel töltve, pirított burgonyakocka 

Csirkeszárny francia lecsóval, gombás rizs 

 

Tőkehalfilé vajas tésztában, mogyoró burgonya 

Baconos csirkemell, grillezett zöldjavak 

Karfiol csőben sütve 

 

Salátabár 

 

Kukoricaprósza szilvamártással 

 

Vegyes desszert 

1 üveg ásványvíz vagy üdítő 

 

 

 

Vacsora 

 

Angolos hátszín 

Tofu saláta 

 

Szegedi filézett pontyhallé 

Zöldségleves parmezánnal 

 

Sajttal töltött sertésszelet, steak burgonya 

Brassói aprópecsenye 

Gombafejek sörtésztában 

Chilis-fokhagymás csirkemell 

Zöldséges rizottó 

Kardhal citrommal pácolva, romanesco brokkoli 

Túrós csusza 

 

Salátabár 

 

Rizsfelfújt erdei gyümölcs öntettel 

 

Vegyes desszert 

1 üveg ásványvíz vagy üdítő 
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2011. október 28. 
 

 

Ebéd 

 

Bakonyi betyárleves 

Zellerkrémleves 

 

Sertésszelet roston magyarosan, hercegnő burgonya 

Kacsasült párolt káposztával, szalonnás törtburgonya 

Tőkehalfilé sörtésztában, vajas karfiol mandulával 

Pulykamell falusiasan, párolt rizs 

Rántott cukkini, padlizsán 

 

Salátabár 

 

Máglyarakás 

 

Vegyes desszert 

1 üveg ásványvíz vagy üdítő 
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SZÁLLÁS 
 

 

Időpont:  2011. október 27-28. (1 éjszaka) 

 

Szállás a Hungest Hotel Forrásban**** egy illetve kétágyas szobákban. 

Szobák felszereltsége:  klíma, LCD TV,  vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, 

szobai széf, hajszárító. 

 

A szállással együtt foglalat jelentkezési díj tartalmazza: 

 a konferencia teljes költségét, 

 a szállást,  

 gazdag büféreggelit (10.28-án) 

 2 ebédet (10.27., 10.28.) 

 1 vacsorát (10.27.) 

 az éjszakák számával megegyező számú, naponta korlátlan belépésre jogosító 

belépőt a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness, 

élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez,  

 valamint - szintén a fizetett vendégéjszakák számával egyező alkalommal - 

szabadon választott időpontban, napi egyszeri belépéssel 3 órás időtartamú 

tartózkodási lehetőség a fürdő Csendes wellness részlegében. (csendes, relaxációs 

zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek nyugodt 

környezetben történő pihenését. Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, finn 

szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri 

rönkszauna.),  

 WIFI internet,  

 fürdőköntös,  

 Áfát és idegenforgalmi adót  

 Parkolási díjat 

 

Az elutazás napján csak a Csendes wellness részleg vehető igénybe 11:00 óráig. 

 

Parkolás: Szálloda saját parkolójában, a szálloda előtt, vagy mellett, illetve a 

szálloda mögött, valamint lehetőség van szálloda mellett lévő  

Napfényfürdő Aquapolis mélygarázsában is parkolásra.  

 

A szállás nélküli díj a szállás és a szálláshoz kapcsolódó plusz szolgáltatásokat nem 

tartalmazza, így azok igénybevétele kizárólag a szálloda által megadott árak 

megfizetésével lehetséges! 
 

A konferenciával kapcsolatos kérdéseivel kérem, forduljon Szabó Anett kolléganőnkhöz! 

 

Szabó Anett 

E-mail: szeged@szvmszk.hu 

Mobil:  30 / 205 – 7040 

fax.:  62 / 421 – 076  

 

Szeretettel várjuk konferenciánkon! 

 

Üdvözlettel: 

 

     Herczeg Anna  

SZVMSZK Magánnyomozó Alelnök 

mailto:szeged@szvmszk.hu

