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MAGÁNNYOMOZÓK AZ ADÓSSÁGKEZELÉSBEN

A JOGSZERÛ ADÓSSÁGKEZELÉS
ELÔKÉSZÍTÉSE
Mielôtt – talán az egyik leggyakoribb magánnyomozói megbízás – a jogszerû adósságkezelés
elôkészítése gazdasági ügytípus részletes ismertetésébe belekezdenék, némi magyarázatra szorul
annak körülíró jellegû elnevezése, ugyanis a magánnyomozó – a közfelfogással ellentétben –
nem „pénzbehajtó”1. A tapasztalatok szerint a hitelezôk általában akkor fordulnak
magánnyomozóhoz, amikor kinnlévôségük visszaszerzésére már minden jogi lehetôséget
végigjártak, s az nem vezetett eredményre. Az ilyen ügyekkel a magándetektívek sem tudnak sokat
kezdeni, ha nem akarnak a törvényesség útjáról letérni.
énzbehajtással, vagyis szakszerûen fogalmazva valamilyen hitelezôi követelés törvényes érvényesítésével (ingatlanok megterhelése,
ingóságok lefoglalása és árverezése,
inkasszó stb.) ma Magyarországon
kizárólag az önálló bírósági végrehajtók foglalkozhatnak, és ôk is csak
jogerôs bírósági ítélet vagy végzés
alapján. Amennyiben tehát hiányzik
a követelés rendezésének jogalapja,
a ténylegesen meglévô és valamilyen
okirattal igazolható kinnlévôség, illetve annak pontosan megítélt nagysága, a behajtásra vállalkozó személy egyszerûen bûncselekményt
követ el, enyhébb esetben önbíráskodás, súlyosabb esetben pedig zsarolás alapos gyanúja merül fel vele
szemben.
Mégis akadnak bôven követeléskezelést, hátralékérvényesítést,
adósságbehajtást hirdetô cégek, illetve magánnyomozók, hát akkor
ezek mit tesznek, tehetnek a hitelezôk érdekében, nem is beszélve az
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A szerzô álláspontja szerint – mivel a pénzbehajtás ún. maffiaüzletág – a profi pénzbehajtó a
szervezett alvilággal kapcsolatban álló személy,
aki gátlástalan és törvénytelen eszközök (fenyegetés, kényszer, illetve erôszak) alkalmazásával
éri el, hogy az adós rendezze tartozását. Miután a
pénzbehajtás a rendôrség és az adós védelmét
esetleg ellátó ellenlábas „szabadcsapat” miatt
kockázatos tevékenység, költséges is, az ára – ismereteink szerint – jelenleg Magyarországon: 4050% jutalék, azaz sikerdíj. Mindazonáltal a természetébôl fakadóan igen hatékony „szolgáltatás”,
a pénzbehajtó által elkövetett bûncselekményekért azonban a megbízó felbujtóként ugyanolyan
mértékben felel.

ügyvédekrôl, akiknek szinte valamennyi gazdasági ügye valamilyen
követelés rendezésérôl szól. Pénzt
ôk sem hajthatnak be, csupán jogszerû adósságkezelést folytatnak azzal, hogy elôkészítik a törvényes
végrehajtást, bírósági fizetési meghagyás kibocsátásának intézésével
vagy keresetlevél elkészítésével és
benyújtásával, esetleg egy peren kívüli egyezség tetô alá hozásával.
Az eddig leírtak figyelembevételével most vizsgáljuk meg, hogy mit tehet a magánnyomozó – a törvényesség talaján maradva – a megbízója
jogos gazdasági érdekének érvényesítésében.
A magándetektív jogszerûen akkor jár el, amikor még mielôtt felvállalná az ilyen ügyet – szükség esetén
jogászszakértô (ügyvéd) bevonásával –, megvizsgálja a követelés jogalapját és az összegszerûség (tôke +
járulékai) korrektségét is. Amennyiben ez rendben van, az ügy elvállalható, és természetesen annak kezelését szintén a jogszabályok keretei
között kell lefolytatni.
A jogszerû adósságkezelés összetett mûvelet, alapvetôen két fô
munkafázisra bontható. Az elsô fázisban a magánnyomozó elvégzi az
adós természetes személy vagy gazdasági társaság fizetôképességének
vizsgálatát, majd annak befejezését
követôen esetleg felméri az adós fizetôkészségét, azaz fizetési hajlandóságát is, a második munkafázisban pedig – az elôzô szakasz során
megállapított eredmények értéke-
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lésétôl függôen – kísérletet tesz a
megbízó követelésének törvényes
eszközökkel való érvényesítésére.
Az elsô munkafázisban tehát a jogi és magánszemélyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, esetleg intézmények anyagi
helyzetének, illetve egyéb körülményeinek megállapítása történik. Az
eljárás a fizetôképesség és a fizetôkészség felmérését, tulajdonképpen
egyfajta bonitásvizsgálatot jelent.
E helyütt megjegyezzük, hogy a
gazdasági társaságok, egyesületek,
esetleg társadalmi szervezetek, valamint a magánszemélyek anyagi helyzetének, pénzügyi stabilitásának és
megbízhatóságának magánnyomozóval való ellenôrzése nemcsak valamilyen adósság kezelésének részeként jöhet számításba, hanem az
elôrelátó üzletemberek üzleti partnereinek kiválasztásakor, nagyobb
volumenû pénzügyi tranzakciók lebonyolítása elôtt, befektetések, illetve üzletkötések megkötése vonatkozásában egyfajta elôzetes kontrollként is.
Európa nyugati részén már bevált
gyakorlat, hogy a bankok hitelkihelyezéseik elôtt, a biztosítótársaságok
az üzletkötéseiket megelôzôen, de
az üzleti élet számos területén leellenôrzik az ügyfeleket (ügyfélmonitoring). Még mindig jobb idôben elállni egy üzlettôl, mint utólag futni a
pénzünk után.
A magánszemélyek anyagi helyzetének felmérését számos polgári jo-
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is igen nagy odafigyelést, kitartást
igényel. A természetes személyeknél
két módszer jöhet számításba, a –
fentebb már említett – környezettanulmány készítése és az informátor(ok) alkalmazása.
A cégek bonitásvizsgálata bonyo-

lóságos pénzügyi helyzet tükrei,
azokból messzemenô következtetéseket levonni nem szabad. Mindazonáltal hasznos segítséget jelent,
gi, illetve családi jogi vitában, perha a magánnyomozó a beszerzett
ben eljáró ügyvéd is igényelheti. A
mérlegeket szakértôvel, könyvelômagánnyomozói praxisban ezért tavel közösen értékeli ki, ugyanis egy
lán a leggyakoribb esetek
pénzügyi szakember a soközé sorolható a természerok között is olvasva, a vizsA tapasztalatok szerint a hitelezôk áltes személyek anyagi-eggált társaság gazdasági
talában akkor fordulnak magánnyomozisztenciális helyzetének és
helyzetére, trendjére elemzóhoz, amikor kinnlévôségük visszaszerzéséegyéb: családi, munkahelyi
zésével fontos adatokkal
re már minden jogi lehetôséget végigjártak, s
körülményeinek, baráti köszolgálhat.
az nem vezetett eredményre. Az ilyen ügyekrének, szokásainak, életviA cégek fizetôképességékel a magándetektívek sem tudnak sokat keztelének, illetve életmódjánek vizsgálata során a ködeni, ha nem akarnak a törvényesség
nak a megállapítása. Ervetkezô lépés az üzleti
útjáról letérni.
re gyakorlatilag egyetlen
partnerek felderítése, s
adatgyûjtési módszert isazoktól információk bemerünk, a mindenre kiterjedô titkos lultabb feladat, itt a fentieken túl szerzése a vizsgált társaság kötelekörnyezettanulmány2 elkészítését. vizsgálni szükséges a gazdasági tár- zettségeink teljesítése, fizetési megEz az adatgyûjtési módszer tulaj- saság pénzügyi megbízhatóságát, bízhatósága, esetleges tartozásai, ildonképpen pontosan erre lett kidol- azaz hogy kötelezettségeiket idô- letve szolgáltatásainak korrektsége
gozva.
ben teljesítik-e, tevékenységének jö- vonatkozásában.
A cégek bonitásvizsgálata és a vedelemteremtô képességét, bevéÉrdemes leplezett vizuális felderímagánszemélyek anyagi helyzeté- teleit, piaci távlatait, menedzsment- téseket3 végrehajtani a termelô, ilnek teljes körû felmérése, azok jének színvonalát, a tulajdonában letve kereskedelmi vállalkozások teösszes ingó, illetve ingatlan vagyo- lévô eszközök, árukészletek, ingat- lephelyein, fióktelepein lévô eszkönának, követeléseinek és tartozásai- lanok értékét, végezetül köztarto- zök, gépek, gépi berendezések, raknak a felderítését jelenti, ami még a zásaik mértékét is.
tárak árukészletének felmérése érlegjobban képzett szakemberektôl
Elsô lépéseként a cégek bonitás- dekében. Értékes információkhoz
vizsgálatánál részletes céginformá- juthatunk továbbá, ha a vizsgált
ciót kell készíteni, amelynek kereté- céggel – ürügy vagy legenda4 felA környezettanulmány speciális szakértelmet, taben lehetôleg több évre visszame- használásával – színlelt üzleti kappasztalatot igénylô közvetett, titkos adatgyûjtési
nôleg értékelni szükséges vagyonki- csolatba tudunk kerülni, például ún.
módszer, operatív meghallgatások sorozata,
mutatásaikat. A gazdasági társasá- próbavásárlást hajtunk végre, vagy
amelynek célja magánszemélyek életmódjának,
életvitelének, munkahelyi és családi körülményeigok éves beszámolóit, mérlegeit el- sikerül árajánlatot beszerezni tôle.
nek, anyagi, illetve egzisztenciális helyzetének
sôsorban az Igazságügyi Minisztéri- Természetesen a bonitásvizsgálatnál
megállapítása, valamint kapcsolati körének feltérum Informatikai és Céginformációs is a legpontosabb adatokhoz a belsô
képezése. Amint az a definícióból kiolvasható,
Fôosztály céginformációs szolgála- informátor alkalmazása juttathat
környezettanulmány alatt krimináltaktikai módszert értünk, amely nem azonos az ugyanilyen eltánál (1051 Budapest, Nádor u. 28.) bennünket.
nevezéssel az önkormányzatok, illetve a gyámhalehet beszerezni, de találhatók mértóság által különbözô ügyekben lefolytatott nyílt
legek a cégbíróságokon is. A cégek
A leplezett vizuális felderítéskor a magánnyomoeljárással. A titkos környezettanulmány, vagy
éves beszámolói tartalmazzák a zó a valódi szándékát és célját fedve hajt végre
szakmai zsargonnal káté, olyan speciális szakértelmet és igen nagy tapasztalatot igénylô tevékenymérleget, az eredménylevezetést és megfigyeléseket, illetve valamilyen ürüggyel
megy be egy objektumba valaminek a szemrevéség, amelyet a bûnüldözô szervek, valamint a tita kiegészítô mellékleteket, amelyek telezése végett.
kosszolgálatok külön erre a célra kiképzett embeközül különösen az üzleti jelentéAz ürügy mindig valamilyen alapot szolgáltató
rei végeznek.
sek, valamint a könyvvizsgálói jelen- valóságos esemény, amelyre hivatkozással keresi
Az a magánnyomozó, aki korábban nem részesült ilyen képzésben, s nem szerzett kellô jártassátések tartalmaznak értékes informá- fel a magánnyomozó az adatszolgáltatót vagy a
célszemélyt. Ezzel szemben a legenda teljesen kigot, tapasztalatot, nem képes magánszemélyekciókat. A társaságok tényleges va- talált történet, amelyet a nyomozó vagy saját szerôl igazi kátét készíteni, csak valami hasonlót,
gyonát a mérlegek eszközoldalai mélyét, vagy pedig tényleges célját, jövetelét és
amit egyszerûen személyes adatgyûjtésként emlemutatják, a mérleg szerinti ered- érdeklôdését illetôen leplezésül, fedésül használ.
get a szakirodalom. Amennyiben az ügy jellege
professzionális környezettanulmány elkészítését
mény pedig a vállalkozás rentabili- Amennyiben a nyomozó mind a személyét, mind
pedig valódi célját – ürügy vagy legenda felhaszkívánja meg, a magánnyomozó akkor jár el gontására utal. Meg kell azonban jenálásával – fedi, akkor titkos adatgyûjtésrôl bedosan, ha azt szakemberre bízza, hiszen ma már a
gyeznünk, hogy a cégek mérlegada- szélünk, s ez történik a környezettanulmány kémagánszférában is számos specialista – volt kátés
tai az esetek többségében nem a va- szítésekor.
– tevékenykedik.
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A magánnyomozás elsô munkafázisának szakszerû végrehajtása során – a tapasztalatok szerint – általában az alábbi három eredményre
juthatunk:
1) Az adós – fizetési hajlandóságától függetlenül – fizetésképtelen,
ennek a valóságban számtalan oka
lehet, ezeket a magándetektívnek
pontosan meg kell állapítani, és részletes, szakszerû jelentésében a megbízója tudomására hozni. Amennyiben az adós fizetésképtelensége belátható idôn belül nem változik, az
ügy kezelésének második fázisa elmarad, a magánnyomozó megbízatása véget ér.
2) Az adós átmeneti pénzügyi nehézségei miatt tartozása átütemezését kéri. Amennyiben fizetési hajlandósága megvan, a magánnyomozónak a továbbiakban csak az írásba
(tartozáselismerô
nyilatkozatba)
foglalt határidôket kell figyelemmel
kísérnie, illetve az adóssal a konfliktusmentes kapcsolatot fenntartania.
Ez jelenti az ügy második fázisát.
3) Az adós bonitásvizsgálata során
a magánnyomozó megállapítja,
hogy a célszemély fizetôképes, de a
fizetési hajlandóság hiányzik, ilyenkor hosszadalmas második fázisra

Sasvári Rudolf (43) Budapesten élô
magánnyomozó, biztonsági tanácsadó és minôségügyi menedzser. Bûnügyi szakképesítést a Rendôrtiszti
Fôiskolán szerzett, pályafutását
1984-ben a Kerepestarcsai BM Tartalékos Tisztképzô Iskolában kezdte.
1993-ban, a louisianai Baton Rouge
Rendôr Akadémián (USA), speciális
szakirányú válságkezelô és túsztárgyaló tanfolyamon gyarapította ismereteit. A TÜV Rheinland Akadémián 1999-ben vállalati minôségbiztosítási auditori képesítést, majd
2000-ben „Quality Manager” címet
szerzett. Tíz éven át rendvédelmi

kell berendezkedni, a magánnyomozó gyakorlatilag egyfajta kommunikációs játszmát kezdeményezhet a célszeméllyel.
A jogszerû adósságkezelés második fázisának végrehajtásához – a
megbízási szerzôdésen túl – a magándetektívnek írásos meghatalmazást is be kell szereznie a megbízójától, amelyben a meghatalmazó követelésének rendezési jogát teljes
mértékben a nevében és helyette eljáró magánnyomozóra vagy magánnyomozó iroda alkalmazottaira bízza.
Az üggyel kapcsolatos teljes körû
meghatalmazás birtokában az ügyben eljáró nyomozó tárgyalásokat
kezdeményezhet az adós magánszeméllyel vagy az adós cég vezetô
tisztségviselôjével. E tárgyalások célja, hogy a magánnyomozó a célszemélyrôl az elsô fázisban beszerzett
adatok birtokában, megalapozott
érvelésekkel, annak fizetôkészségét
kialakítsa, s vele – a hitelezô érdekében – egyezséget kössön. A tárgyalásoknak – különös tekintettel a Btk.
273. § (1) bekezdésébe foglaltakra –
konfliktusmentesen, korrekt hangnemben kell lezajlania, az ügyet
csak elôbbre viheti, ha mindkét fél
szerveknél teljesített szolgálatot,
terrorelhárító fôoperatív tisztként
szerelt le 1995-ben. Ezt követôen a
civil biztonságvédelemben dolgozott. 2002-tôl a Perfect Loyd Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Kft.
nyomozáselméleti, taktikai és minôségbiztosítási tanácsadója. Korábban átvilágítási, helyzetelemzési
megbízásokat teljesített az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelô Rt., a
Vasútôr Kft. felkérésére, valamint
több céget készített fel az ISO
9001:2000 minôségirányítási rendszer bevezetésére. 2000-ben jelent
meg a Klasszikus magánnyomozás
címû könyve, melyet tankönyvként
is használnak. Várhatóan ez év októberében kerül a könyvesboltokba
második könyve, melynek címe Gazdasági, üzleti hírszerzés és elhárítás
Magyarországon.
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meghatalmazott jogi képviselôje is
jelen van.
Amennyiben
a
tárgyalások,
egyeztetések, levelezések zátonyra
futnak, az ügy további megoldása
már jogászi, ügyvédi feladat, az
adóssal szemben fizetési meghagyás
kibocsátását lehet kérni a bíróságtól, vagy polgári pert kell indítani.
A továbbiakban a magánnyomozó
igény szerint még segítségére lehet
a megbízó ügyvédjének információszolgáltatással, különösképpen egy
peren kívüli egyezség elôkészítésében, vagy az üggyel kapcsolatos – a
legtöbb esetben csalás, sikkasztás,
okirat-hamisítás, hitelezési csalás,
csôdbûntett, tartozás fedezetének
elvonása, esetleg hitelezô jogtalan
elônyben részesítése miatti – büntetô feljelentés megalapozásában.
Tízéves magánnyomozói tapasztalattal a hátam mögött, véleményem szerint – a félreértések elkerülése végett – az óvatos magánnyomozó akkor jár el helyesen, ha az
adóssal nem kerül semmiféle kapcsolatba, illetve nem bocsátkozik vele tárgyalásokba, ezek a tárgyalások
amúgy is csak az adós idôhúzását
szolgálják, egyetlen céljuk pedig a
hitegetés. A mûvelet egész második
munkafázisát tehát jobb egybôl
ügyvédre bízni, akit természetesen
folyamatosan háttér-információkkal
láthat el a magándetektív.
Végül – mint láttuk – a jogszerû
adósságkezelés elôkészítése komplex feladat, hatékonysága nagymértékben függ attól is, hogy mennyire
tud együtt dolgozni a magánnyomozó az ügyvéddel, ez persze további anyagi terheket ró a megbízóra, aki az egész folyamatot finanszírozza, és akinek a kinnlévôsége
megtérülését még így sem lehet teljes bizonyossággal garantálni. Hiszen a törvényes út, akár polgári,
akár büntetôeljárási jogi, hosszú és
kiszámíthatatlan, mivel jelenleg Magyarországon még nincsenek megteremtve az igazán hatékony hitelezôvédelmi eljárások feltételei.
Sasvári Rudolf
Perfect Loyd Kft.
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