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A magánnyomozó szakképesítés projektfeladata a vizsgázó által elkészített záródolgozat 
megvédése. 

A záródolgozat elkészítése a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. 

A záródolgozat tartalma 

Egy elképzelt magánnyomozás eredményét bemutató összefoglaló jelentés, és az ügyhöz 
kapcsolódó árajánlat, megbízási szerződés és részletes teljesítésigazolás. A dokumentumoknak 
mind tartalmukban, mind alakiságukban meg kell felelniük a jogszabályi és szakmai 
előírásoknak. A záródolgozathoz mellékletként fénykép-, hang-, illetve videófelvétel is 
csatolható. 

A záródolgozat megvédése 

A vizsga során szóban úgy kell bemutatni (megvédeni) a vizsgabizottság előtt a dolgozat 
témáját, mintha a bizottság egy tagja adta volna a megbízást. A bizottság tagjai a védés során 
a dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban tesznek fel kérdéseket a vizsgázónak. A szóbeli 
kikérdezés során mindenképpen ki kell térni a vizsgázónak a megbízás teljesítésével, a 
beszerzett bizonyítékok, elkészített dokumentumok felhasználhatóságával kapcsolatos 
ismereteire vonatkozó kérdésekre. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 
 

A záródolgozat megvédésének szempontrendszere: 

1) A vizsgázó szóbeli előadásának összhangja a záródolgozat tartalmával, a megbízás és a 
feladatok lényegének a megértése, a helyzet átlátása.  

2) A záródolgozatban leírtak kiegészítésére feltett kérdésekre szóban adott válaszok szakmai 
színvonala. 

3) A védés során a záródolgozattal kapcsolatban a vizsgabizottság által feltárt szakmai vagy 
jogi hiba vizsgázó általi korrekciója, a hibák kiküszöbölésére adott alternatív javaslatai. 

4) A vizsgázó előadásmódja. 
5) A záródolgozatban megfelelően kezeli a tapasztalt törvénysértéseket, valamint az emberi 

életet, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzeteket. 
6) A záródolgozatban tapasztalhatók-e hivatásetikai problémák. 

 
A záródolgozatra vonatkozó formai követelmények: 

Egy legalább 8, legfeljebb 15 A/4 oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípussal, 12-es 
betűmérettel, 1-es sorközzel) záródolgozat elkészítése. A záródolgozatot az írásbeli vizsga előtt 
30 nappal le kell adni a képző intézmény részére. 

A képző intézmény a záródolgozatról rövid értékelést készít, valamit a záródolgozattal 
kapcsolatban legalább két kérdésre javaslatot tesz. 

 



 

 

A záródolgozat értékelésének szempontjai: 

1) Az ügy lényegének megragadása, az optimális megoldási mód kiválasztása, a 
dokumentumok tartalmának jogi és szakmai megfelelősége. 

2) A záródolgozat részletessége, logikus felépítése, a magánnyomozás 
rekonstruálhatósága. 

3) Az elkészült dokumentumok külalakja, kifejezésmódja, helyesírása, átfogó 
igényessége. 

4) A záródolgozatban a tanult magánnyomozói eszközök, módszerek, valamint más 
szakember bevonásának megjelenítése. 


