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Dinamikusan növelte árbevételét  

az Őrmester Nyrt. az első háromnegyedévben! 
 

 

 

 

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. 2021. évi háromnegyedévi árbevételét 32,13 %-kal, az 

adózott eredményét pedig 169,14 %-kal, tehát több, mint két és félszeresére növelte a bázis 

időszakhoz (2020. háromnegyedév) viszonyítva. A Társaság vezetősége a járványhelyzetet 

nem csupán kockázati tényezőként értékelte, hanem a pandémiás csomag összeállításával 

az üzleti lehetőséget is felismerte. 

 

A gazdasági környezet - a járványhelyzet további javulásával párhuzamosan - a harmadik 

negyedévben szintén javult. Így a biztató első félév után a Társaság 2021. harmadik negyedévében 

is eredményes gazdálkodást folytatott, javuló hatékonyság mellett. 

Az első kilenc hónapban három új, jelentős megbízást is sikerült elnyerni: a Medimpex 

Kereskedelemi Zrt.,   a Wienerberger Zrt. és a FIEGE Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 

személyében.  Ezek az új megbízások éves szinten 380 Millió Forint bevételnövekedést jelentenek 

a Társaság számára.   

Mindezek eredőjeként 2021. első kilenc hónapjában az árbevétel 32,13 %-kal nőtt 2020. hasonló 

időszakához képest. 
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Mindeközben a ráfordításokat is sikerült kontroll alatt tartani: a közvetlen ráfordítások 31,06 %-os 

növekedése is elmaradt az árbevétel dinamikájától, a közvetett ráfordítások pedig még ennél is jóval 

alacsonyabb mértékben, 16,61 %-kal nőttek. Mindezek eredményeképpen – és részben a 

viszonylag alacsony bázisnak is köszönhetően – jelentősen javult az eredményezőség: a tavalyi év 

hasonló időszakához képest a 56,86 MFt átfogó eredmény több, mint a 2020. első háromnegyed évi 

átfogó eredmény két és félszerese (a növekmény 169.14 %). 

A magyar vagyonvédelmi szakmában továbbra is sok a piaci szereplő. Közülük messze nem 

mindenki használja ki a komplex vagyonvédelemi tevékenység adta lehetőségeket. A jelentős 

mennyiségű szolgáltató zöme kizárólag az élőerős szolgáltatásban van jelen, míg a távfelügyeleti 

és a biztonságtechnikai-, továbbá épület takarítási szolgáltatás nyújtásával lényegesen kevesebb 

vállalkozás foglalkozik. Ugyancsak egyedi a Társaságunk által nyújtott, nagy szakértelmet igénylő 

biztonsági audit szolgáltatásunk. Ezen tevékenységek országos szintű lefedésére jóval kevesebb 

szereplő képes. Fenti komplex ajánlati csomag, továbbá a több mint 30 éves működésünk során 

felépített brand-ünk további növekedési potenciált kínál számunkra. 

A járványhelyzet okozta piaci kihívások ugyanakkor újra felszínre hoztak olyan ágazati problémákat, 

amelyek torzítják a versenyt, és amelyek a járványhelyzet javulása ellenére is még mindig jelen 

vannak. A Társaság eltökélt a transzparens működés mellett, még akkor is, ha ez – esetenként és 

ideiglenesen – pozícióvesztéssel járhat. Meggyőződésünk, hogy a korrekt és átlátható működés 

közép- és hosszú távon kifizetődő partnereink számára is. 

 

A Covid-19 járvány miatti veszélyhelyzet fennállása 

 

A koronavírus megjelenésétől fogva folyamatosan fókuszban tartjuk kollégáink, megbízóink és 

alvállalkozóink biztonságát, megbízóink működőképessége fenntartásának sokoldalú támogatását. 

A vírus jelentette kihívás nem kerülte el a Társaság megbízóit sem. Ennek ellenére az első kilenc 

havi árbevétel 32,13 %-kal bővült az előző év hasonló időszakához képest. Jelentős sikernek tartjuk, 

hogy a koronavírus jelentette, komoly kihívások ellenére a Társaság a tárgyidőszakban az 

eredménytermelő képességét is jelentősen javítani tudta. Alkalmazkodó képességünket jól 

illusztrálja a cégünk által összeállított új, pandémiás szolgáltatási csomagunk.  

 

Társaságunk vezetősége további üzleti és piaci innovációk beindításán dolgozik, annak 

érdekében, hogy megelégedett üzleti partnereink-, és természetesen megelégedett 

befektetőink számát is tovább növeljük! 
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