
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara megfogalmazza azon 
véleményét miszerint a vagyonvédelmi ágazatban a foglalkoztatási viszonyok olyan szintre 
süllyedtek, minek okán már általános szakmai érdekek sérülnek. Tekintettel arra, hogy az 
általános szakmai érdekek érvényesülésére csak a foglalkoztatási viszonyok jelentős 
javulása esetén van lehetőség, a kamara megfogalmazta javaslatait  szakmai 
érdekképviseleti szerepkörében. Felhívja mindazon szervezet /szakszervezetek, Ágazati 
Párbeszéd Bizottság,  egyéb szervezetek/ vezető testületeit csatlakozzanak a kamara 
javaslataihoz, hogy az ágazatban dolgozó mintegy 70-80 ezer vagyonőr foglalkoztatási 
viszonyai, és ezzel párhuzamosan munkájuk szakmai színvonala is javuljon.  
 
Konkrét javaslatok :  
 
Munkaerő-kölcsönzés 
 
A munkaerő-kölcsönzés az alvállalkozói láncok kiiktatására vonatkozó jogalkotói szándék 
kijátszása a vagyonvédelmi ágazatba. A munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönzött 
munkavállalók átengedéséről a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő polgári jogi szerződést 
kötnek, amelyre a munkajog csak néhány alapvető előírást tartalmaz, de egyébként a polgári 
jog szabályai alkalmazandóak rá. 
A fenti jogszabályi háttérrel álláspontunk szerint a vagyonvédelmi ágazatban a munkaerő 
kölcsönzés nem egyeztethető össze a foglalkoztatás kívánatos rendjével, ezért javaslatunk 
szerint a vagyonvédelmi célú foglalkoztatásból ki kell azt tiltani.  

Rezsióradíj    

A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet a vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások vonatkozásában határozza meg a minimális rezsióradíj 
megállapításának szabályait, illetőleg mértékét. A vagyonvédelmi törvény ennek 
megfelelően szabályozza, hogy mely esetben kell aránytalanul alacsony árnak tekinteni az 
árajánlatban foglaltakat. 

Álláspontunk szerint a minimális megbízási díjat nem csak a közbeszerzéses eljárásokra, 
hanem a vagyonvédelmi szolgáltatásokra irányuló tevékenységek vonatkozásában, általános 
jelleggel és jogszabályi úton kell meghatározni. A jogalkotó már nyilván felismerte, hogy a 
vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy munkaórára vetített minimális költséget 
meg lehet és meg is kell határozni oly módon, hogy ne sérüljenek a szerződő felek (megbízó; 
megbízott), a foglalkoztatottak és az állam érdekei sem.  
 
Megjegyezzük, hogy a megbízási díj kötelezően alkalmazandó minimális mértékét kiegészítve 
az említett Kormányrendeleten kívül, meg lehetne határozni minimálbér mértékét is 
eltérően központilag, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az 
jelenlegitől eltérő mértékben.  

 
A fentieken túl, ha és amennyiben a felek a jogszabályban meghatározott rezsióradíjnál 
alacsonyabb összegben állapodnak meg, úgy a szerződés kötelező részévé kéne tenni azt is, 
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hogy az ebből eredő károkért a Megbízó a Megbízottal egyetemlegesen felelős a károsulttal 
szemben.  
 
Nyilvánvaló, hogy az alacsony – jelenleg sok esetben aránytalanul alacsony – megbízási 
óradíj megállapítása elsősorban a megbízónak kedvez, ennek ellensúlyozását, s a kirívóan 
alacsony árban történő megállapodásnak a kizárását, megelőzését szolgálná a megbízóra 
telepített felelősség.    
 
Javaslatunk szerint ugyanezen szakasz külön bekezdésében bejelentési kötelezettséget 
kellene telepíteni a megbízottra, ha és amennyiben a szerződésben vállalt megbízási óradíj 
nem éri el a jogszabályban megállapított rezsióradíj minimális mértékét. Ennek okául az 
szolgál, hogy az adott hatóság vizsgálni tudja majd azon körülményeket, joghátrányokat, 
amelyek abból erednek, hogy a megbízó túl alacsony árat állapított meg (pl. bér-vagy 
járulékfizetési kötelezettség megsértése). A bejelentés elmulasztását jelentős bírság 
kilátásba helyezésével lehetne kikényszeríteni.  
 
Kamara, Közbeszerzés 
  
A Kamara nevesített feladata, hogy a vagyonvédelmi szolgáltatásra irányuló tevékenységgel 
összefüggő ügyekben képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő, 
valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, a kamara testületeinek és tagjainak 
általános szakmai érdekeit. 
Ehhez szorosan kapcsolódik álláspontunk szerint azon szakmai érdek, hogy a Kamara a 
vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások kapcsán is 
tudja védeni a szakma tekintélyét, tagjainak érdekeit. 
Ennek lehetőségét biztosítaná az, ha a Kamara a közbeszerzési eljárásban, illetőleg annak 
jogorvoslati szakában, mint egyéb érdekelt jogorvoslati kérelmet nyújthatna be, ha és 
amennyiben azt szükségesnek látja.  
 
Alvállalkozó 
 
A jelenleg hatályos vagyonvédelmi törvény, az egy alvállalkozó igénybe vételének 
lehetőségét deklarálva, gátat szab némiképp annak a korábban kialakult gyakorlatnak, hogy 
az alvállalkozók alkalmazásának láncolatával, a vagyonvédelmi tevékenységgel 
szükségképpen együtt járó felelősség szinte megállapíthatatlanná volt.   
Nem beszélve a költségvetésnek okozott azon károkról, amelyek abból adódtak, hogy a 
végponton megjelenő vállalkozások adót és közterheket gyakran nem fizettek, valamint azon 
nyilvánvaló tényről, hogy az alvállalkozói szerződések sok esetben ÁFA-csalást lepleztek, vagy 
próbáltak leplezni.  
Ha és amennyiben egy vagyonvédelmi vállalkozás elnyer egy megbízást, úgy annak 
alapfeltételévé kéne tenni álláspontunk szerint azt, hogy arra csak akkor vállalkozhasson, 
ha „maga” el is tudja látni a szerződésben vállalt kötelezettségeket. 
Meggyőződésünk tehát, hogy a jövőben valamilyen módon ki kell zárni még az egy 
alvállalkozó igénybe vételének a lehetőségét is, de ameddig ez nem történik meg, úgy a 
felelősség megbízottra történő telepítésével lehetne valamelyest visszaszorítani az ebből 
még mindig adódó visszaéléseket. 
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Ezzel a rendelkezéssel lehetővé válna, hogy bármilyen, az alvállalkozó által okozott 
költségvetési kár megtérítéséért a megbízó lenne köteles akár közvetlenül helytállni.  
 
Vagyonvédelmi törvény hatálya 
 
Álláspontunk  a vagyonvédelmi törvény, foglalkoztatásra irányuló szabályrendszerét ( akár a 
törvény hatályának kiterjesztésével )  nem csak a vállalkozás keretén belül végzett 
foglalkoztatásra, de a saját kockázatra végzett vagyonvédelmi tevékenység keretin belül 
foglalkoztatottakra is ki kellene terjeszteni.    
 
Vállalat  irányítási szoftver bevezetésének szükségessége  
 
A jogalkotó már több területen bevezetett elektronikus alkalmazásokat (pl. elektronikus 
építési napló), amelyek révén a kornak megfelelő adtabázisok jönnek létre, könnyen 
ellenőrizhető módon.   
Véleményem szerint erre szükség lenne a vagyonvédelmi szakmában is, amely lehetővé 
tenné a foglalkoztatással kapcsolatos adatok nyilvántartását, utólagosan nem manipulálható 
módon, ezzel elkerülve a jelenleg papíron 4 órában foglalkoztatott havi 250 órát dolgozó 
vagyonőrök alkalmazását, másrészt rendkívüli helyzetekben (pl. katasztrófa-vagy 
terrorhelyzet), a hatóságok pillanatok alatt juthatnának információhoz az adott területen 
működő vagyonvédelmi vállalkozásokról, az adott időben szolgálatot teljesítő vagyonőrökről, 
illetőleg létszámukról.  

Ezért javasoljuk egy egységes vállaltirányítási szoftver kötelező alkalmazásának az előírását.  

A foglalkoztatás jelenlegi helyzetéből fakadó biztonsági kockázatok. 

Jelenleg a vagyonvédelemben foglalkoztatott dolgozók jelentős része kényszerpályán mozog, 
vagy vagyonőr, vagy építőipari segédmunkás. Az ágazatban dolgozók nagy része egészségi 
állapota miatt nem tudja vállalni a nehéz fizikai munkát, motiváltságuk korlátozott, ennek 
megfelelő érdeklődésük is a szakmai önképzés, fejlődés iránt. A munkáltatók nagy része nem 
képes hatékony kiválasztásra, jelenleg jelentős munkaerőhiánnyal küzd a szakma. A 
munkaerő-hiány generálta helyzetben fokozódik a szabálytalan foglalkoztatás. A 
munkavállalók ellenőrzése, szakmai szabályok alapján történő számonkérése nem 
megoldható. A megfelelő biztonsági ellenőrzések, nyilvántartások hiányában előfordul, hogy 
a tulajdon elleni bűncselekmény miatt elküldött munkavállaló másnap egy másik biztonsági 
cégnél dolgozik, mivel a munkáltatók szabálytalan foglalkoztatás miatt zsarolhatók az ilyen 
munkavállalók által. Szabályszegések, bűncselekmények elkövetésekor elvétve vállalják fel a 
munkáltatók a hivatalos eljárások megindítását. Az alulfizetett, végtelenségig 
bizonytalanságba sodort munkavállalók már semmit sem kockáztatnak a szakmai szabályok 
megsértésével, így a munkavégzés jelentős számban csak jelenlétben fejeződik ki.  

Jelenleg, jelentős biztonsági kockázatott jelent, hogy a vagyonvédelemben 
foglalkoztatottakról nincs hiteles nyilvántartás, tekintettel arra, hogy a vagyonvédelmi 
törvény előírásai szerint a munkaidő nyilvántartásokkal helyettesíthető a törvényben előírt 
nyilvántartás, azonban a munkaidő nyilvántartások jelenleg messze nem a valós helyzetet 
tükrözik, azok az esetek nagy számában manipuláltak a járulék fizetés optimalizálása miatt. 
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Sajnálatos módon a pénz és értékszállítás kapcsán is hasonló foglalkoztatási szokásokról kell 
beszámolni, ami fokozza a biztonsági kockázatokat a társadalomban.   

A Vagyonvédelmi Kamara fenti javaslata jelentősen javíthatna a helyzeten, ennek 
alátámasztását célozza a kidolgozott kodifikált változat.    


