
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu-Sec Security Group szakértői elemzése az őrzés – 
védelem területén ma Magyarországon megvalósítható 

legfejlettebb, mégis költséghatékony rendszereiről 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Jelenlegi időszak különösen megfelelő arra, hogy újratervezze cége 
kiszervezhető folyamatait munkamennyiség, hatékonyság, 
költséghatékonyság szempontjából! Ismerje meg a biztonsági 
szolgáltatások munkaszervezési és technikai lehetőségeit, csökkentse 
költségeit és feladatait. 
 
 
 

  



 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
 
Egy vállalkozás fenntartása során gyakran felmerül támogató szolgáltatások 
hatékonyságának és költségének kérdése. Hogyan lehetne fenntartani a szükséges 
szolgáltatások színvonalát és közben a kiadásokat alacsonyan tartani. A lehetőségek 
rohamtempóban változnak, ezeket a technikai és módszertani változásokat csak az 
erre szakosodott szakértők képesek átlátni. Kérem gondolja át, hogy biztonságban 
tudja-e vállalkozásához tartozó területet, épületeket, értékeket! Amennyiben kár éri, mi 
a biztosíték, hogy megtérül a kára?  Mi az igazoltan legbiztosabb módja 2020-ban, 
hogy értékeit védje? 
 
 
 

Élőerős őrzés – védelem szakmai felelősségvállalással, kapcsolódó 
szolgáltatásokkal 
 
Szakértőink tapasztalatai: tárgyalásaink, cégbemutatók során rengeteg kimondott 
problémával találkoztuk. Az őrzésvédelmi feladatok ellátásának akadozásáról, a 
szakképzett személyzet elvándorlásáról, a szakmai felügyelet nélkül dolgozó őrökről, 
a korszerűtlen technikáról számoltak be az ügyfelek. Mindezen feladatok nyomon 
követésére, nagy gondossággal kell figyelni. 
Pedig az őrzés - védelmi feladatokat egy egységes rendszerbe integrálva mindezeket 
a problémákat könnyedén lehet orvosolni. 
Amennyiben felmerülnek Önben kérdések, az oldal alján található elérhetőségeink 
egyikén kérdezzen bátran szakértőnktől. 
 
Kezdjünk is bele! Leírásunk során a törvényes és szakmailag támogatható 
megoldásokat tárgyaljuk! 
 
 
Az élőerős őrzés-védelmi szolgáltatást két konstrukcióban érdemes ellátni. Különbség 
a szakszemélyzet alkalmazási formájában mutatkozik. Fontos szempont a szakmai 
felelősségvállalás, amely mindkét esetben garantálja a feladatellátás színvonalát. 
 
1,A vagyonvédelmi feladatot a vagyonvédelmi cég saját alkalmazásban lévő 
munkavállalói látják el előnyei:  
- hosszú távú, kiszámítható munkaerőbiztosítás, alacsony fluktuáció; 
- magas lojalitási szint az őrszemélyzet részéről, tekintettel a foglalkoztatási 
garanciákra; 
- kiemelkedő szakmai színvonal, figyelembe véve a folyamatosan képezhető 
alkalmazottakra; 
- teljes körű intézkedési jogkör az őrszemélyzet részéről; 
- abszolút jogbiztonság mind munkajogi, mind adójogi tekintetben; 
- teljes körű kártérítési felelősség 

 
 



 
 
Olvassa át ellenőrzésképpen, mik a szakképzett biztonsági személyzet 
foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb kritériumok: 

✓ csak és kizárólag egészségügyileg alkalmas,  
✓ munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett (ellenőrzött) dolgozók 
✓ jogszabályban előírt szakmai végzettséggel és engedélyekkel 

rendelkezők 
✓ napi jelenléti íveken vezetett és igazolt munkavégzés 
✓ egységes – csoportos baleset - és életbiztosítás 
✓ káresemény tevőleges megelőzése esetén egyedi premizálás - 

jutalmazás  
✓ feladatok jellegéhez optimalizált szolgálati felszerelés, ruházat, 

őrzéstechnikai eszközök, mobiltelefon biztosítása 
✓ évszak szerinti ruházat – igény szerint munkavédelmi felszerelés *** 
✓ online jelenlét és járőrellenőrző rendszer (saját fejlesztésű – valós 

idejű…)*** 
✓ mobil eseményrögzítő és továbbító rendszer*** 
✓ szolgálati felszerelések, gumibot, gázspray, keresőlámpa, láthatósági 

mellény, esőkabát, szolgálati naplón túli dokumentumok 
(gépjárműnapló, kulcskiadási napló…) maroklőfegyver, járőrautó, kézi 
URH rádió…***  

 
 
Milyen feladatoktól mentesül Ön?  
 

• A kapcsolódó szakmai, adóügyi, munkaügyi és egyéb jogi szabályozásokat, 
nem Önnek kell figyelemmel követni. 

• Nem kell követnie a bérszínvonal változásait. A változó piaci körülmények 
között a szakszemélyzet van leinkább tisztában milyen nettó órabér jellemző az 
adott régióban. Ezzel megelőzhető a magas fluktuáció. 

 
 
2, Alvállalkozón keresztüli alkalmazás 
 
A konstrukció előnyei: 
 
- költséghatékonyság; 
- egyszerűbb őrzés-védelmi feladatok ellátására alkalmas. 
 
Milyen feladatoktól mentesül Ön?  
 

• A szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozó esetén - tekintettel arra, hogy 
egy külön gazdálkodó szervezetről van szó - nincs teljes körű 
betekintési/ellenőrzési lehetőség, (nem is lehet az adatvédelmi törvények 
okán), de az alvállalkozó bizonyos munkajogi garanciákat vállalni képes. Ebben 
a konstrukcióban is van bizonyos fokú jogbiztonság.  

• FONTOS, hogy az utóbbi időben a kiélezett NAV és Munkaügyi ellenőrzések 
célpontjai éppen az alvállalkozáson keresztül teljesített szolgáltatások, melyek 
eredményeképpen sok esetben magát a Megbízót is érheti kellemetlenség, 



akár a jelenlegi jogszabályok adta lehetőségeken belül felelősségre vonással is 
végződhet, a nem megfelelő körültekintés, valamint csupán azon tény okán, 
hogy tudott a területén zajló, ott dolgozókkal kapcsolatos bejelentési-
bevallási/adó – járulékfizetési/foglalkoztatási és egyéb munkaügyi 
szabálytalanságokról. Minderről az alábbi linken tájékozódhat: 
(https://www.nav.gov.hu/nav/tudjon_rola/Szemely__es_vagyonved20190426.h
tml) 

 
 
Milyen szolgáltatások kapcsolódhatnak az élőerős őrzés - védelemhez, akár 
ingyen is? 
 
 

➢ biztonságtechnikai rendszerek 
 

• Biztonságtechnikai rendszerek, amelyek korszerűek, intelligensen egészítik ki 
az élőerős őrzést: tűzjelző, behatolás jelző, beléptető, video, parkoló 
rendszerek, amelyek egymással kölcsönösen együttműködnek. A 
rendszerekhez integrálhatók fejlett intelligens algoritmusokat is tartalmazó 
feldolgozó és rögzítő szoftver modulok. 

• Távfelügyelet 24 órás központi felügyelet – diszpécser és műveleti központon 
keresztül. A központban minden beérkezett jelzést szakemberek elemeznek és 
szükség szerint intézkednek az eseményekre 

• Rendszámazonosító rendszerek komplex video megfigyelő rendszer részeként 
integrálhatók, az áthaladó járművek regisztrálására is alkalmasak. Közterületi 
térfigyelő rendszerek esetében a BM körözési listájával online 
összeköttetésben a körözött járművek kiszűrése is lehetséges (saját 
körözvények - tiltások és engedélyezések is programozhatóak a rendszerben). 

• Kültéri védelmi rendszerek széles körben nyújtanak védelmet, családi házak, 
ipari - üzemek objektumok, valamint mezőgazdasági területeken állattartó 
telepek és növénytermesztési területek védelmére. Infra- Radar - és Elektromos 
kerítéseink helyszíni jelzések és távátjelzések generálására is képesek. 
Lakások, nyaralók, magán ingatlanok kül – és beltéri teljes körű – integrált 
védelmét biztosítják rendszereink, igény esetén kiegészített intelligens ház 
funkciókkal (betörés védelem, tűzvédelem, hőmérséklet szabályozás, 
kapuvezérlések helyből és távolról egyaránt, videomegfigyelés helyből és 
távolról). 

• Tűzjelző rendszerek a hagyományos és speciális védelmi elvárásoknak is 
megfelelnek 
 

➢ 24 órás műveleti – és irányítási központon keresztüli szakmai támogatás, jelzés 
fogadás, segélyhívások fogadása, rendkívüli esemény bejelentése, táv-
ellenőrzési feladatok, diszpécser szolgálat… 

➢ Havi értékelő – összefoglaló jelentések készítése 
➢ Rendkívüli események esetén azonnali helyszíni kivizsgálás, megelőző 

intézkedések kidolgozása, elfogadott javaslatok esetén bevezetése,  
➢ Állandó kapcsolattartó (szolgálatvezető) biztosítása, igény szerint illetve 

rendkívüli eseményeket követően felelős szakmai vezetőkkel történő 
személyes (igény esetén helyszíni) egyeztetés. 

➢ 24 órás rendelkezésre állás 

https://www.nav.gov.hu/nav/tudjon_rola/Szemely__es_vagyonved20190426.html
https://www.nav.gov.hu/nav/tudjon_rola/Szemely__es_vagyonved20190426.html


➢ GDPR tanácsadás 
 
Garanciák, amelyek Önt minden esetben megilletik! 
 
- kártérítési garancia; 100 % kárfizetési garancia minden a szolgáltató által okozott 
káreseményre (szándékos, figyelmetlen munkavégzésből, szerződésszegésből, 
stb...adódó) 
 
- szakmai és jogi garanciák; 100 % jogi/helytállási garancia a szakmai hibákért és 
vagy a tevékenyég során harmadik személynek okozott károk vonatkozásában 
 
- foglalkoztatásjogi garancia; 100 % garanciavállalás arra vonatkozóan, hogy 
minden dolgozó bejelentésre kerül és a bérek, juttatásaik jogszerűen kerülnek 
(ellenőrizhető módon) részükre kifizetésre  
 
- biztosítási kártérítési garancia; az együttműködés idejére garanciát vállal a 
biztosítási háttér fenntartására.  
 
- minőségi garancia; 100 % garanciavállalás a szerződés időtartam alatt ellátott 
szolgáltatások minőségére 
 
 
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat! Kérem kérdéseivel keresse meg 
szakemberünket! 
 
Szakértőnk elérhetősége: 

 
Mobil; +36 20 432 9283 
Email; sales@eusecgroup.com 
WEB; www.eusecgroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:%2B36%2070%20455%203106
http://www.eusecgroup.com/

