ÁLTALÁNOS CÉGISMERTET
A Nemzetközi Test r Biztonságszolgálati Kft. 1990-ben az els vagyonvédelmi cégek között
alakult meg és kezdte meg m ködését Magyarországon. Az elmúlt több mint 16 év után
elmondhatjuk, hogy cégünk az ország egyik legnagyobb biztonságszolgálati cége, alapító
tagja a Biztonsági Nagyvállalkozások Szövetségének, 2004. évt l „Min sített NATO
beszállításra alkalmas” címmel rendelkezünk, és a folyamatos növekedés eredményeként
szinte az ország egész területére kiterjed en végezzük szolgáltatásainkat Megbízóink részére.
1., A TEST R KFT üzletpolitikai filozófiája
A Test r Kft tevékenységi köre és m ködési területe értelemszer en mindenkori
üzletpolitikai célkit zéseinknek alárendelve került meghatározásra.
M ködésünk els két évében 1990-1991-ben alapvet célkit zésünk az volt, hogy cégünket a
piac szerepl ivel az ország egész területén megismertessük és a bevezetést követ en piaci
jelenlétünket tartósan megszilárdítsuk.
Ezután került sor 1992-ben jelent s profiltisztításra, amelynek eredményeként lett kijelölve
alaptevékenységünk és meghatározva hosszú távú üzletpolitikai stratégiánk.
Megítélésünk szerint 1992-ben helyesen jelöltük ki a f irányvonalakat és ennek
köszönhet en a mai napig nem kényszerültünk jelent s változtatásokra.
Üzletpolitikai filozófiánk dönt eleme 1992-t l kezd d en a mai napig változatlanul az, hogy
kizárólag hosszú távú partner és munkakapcsolat kialakítására törekszünk Megbízóinkkal.
Ebb l adódik természetesen az is, hogy a Test r Kft jelenlegi fejlettségi stádiumában már
nemcsak kiválasztott biztonságszolgálati cégként funkcionálunk, hanem mi is tudatosan
célirányozzuk és választjuk meg a potenciális Megrendel k köréb l leend partnereinket. A
kölcsönösen tudatos és szelektív partnerválasztást követ en természetesen óriási hangsúlyt
fektetünk munkavégzéseink során a harmonikus és bizalmi munkakapcsolat kialakítására és
meg rzésére.
Ennek jegyében lettek kialakítva - és értelemszer en folyamatosan továbbfejlesztve m ködésünk és szolgáltatásunk szinten tartásának garanciális elemei.
(Személyzeti politika, ellen rzési szisztéma, pénzügyi és egyéb garanciális rendszerek.)
Úgy gondoljuk, hogy a jöv ben sem kényszerülünk üzletpolitikai stratégiánkat és taktikánkat
alapvet en megváltoztatni és továbblépésként az alábbi fejl dési irányvonalakat tartjuk
megalapozottnak.
1., Meglév régi partnereinknél egyre szélesebb kör komplex szolgáltatások
nyújtásával "szolgáltató és egyúttal biztonsági szaktanácsadó" státuszunkat meg rizni.
2., A multinacionális cégek és dinamikusan fejl d hazai vállalatok körében újabb
nagy volumen munkák megszerzésével hosszú távú partnerkapcsolatokat kialakítani.
2., A TEST R KFT m ködési területe
Alaptevékenységünk az objektum rzés, amelyen belül bankokat és bankfiókokat, szállodákat,
irodaházakat, magyar és külföldi érdekeltség multinacionális cégek ipari objektumait illetve
komplett országos hálózatait rizzük. Alaptevékenységünk ellátásán túl partnereink részére

természetesen igyekszünk igény szerint teljes kör komplex szolgáltatást nyújtani, így
"mellékszolgáltatásként" az alábbi szolgáltatásokat szoktuk felajánlani Megbízóink részére:
1. - szakért i és szaktanácsadói szolgáltatás, komplex vagyonvédelmi auditok
elkészítése
2. - komplex technikai vagyonvédelmi rendszerek megtervezése és kivitelezése
3. - érték és pénzkísérés, érték és pénz rzés
4. - komplex rendészeti feladatok ellátása
5. - részleges vagy teljes kör takarítási feladatok ellátása
6. - rendezvények biztosítása
7. - speciális személyvédelem
8. - ingatlankezelés
3., A TEST R KFT felépítése és piaci helyzete
A Test r Kft Központi Irodája:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 28.
Tel/Fax: 320-1217, 320-1218, 329-9046, 329-9047
E-mail: info@testorkft.hu
A Test r Kft Vezet sége:
Kelemen István
ügyvezet
Janiszewski Tibor
ügyvezet

Páll Tibor
ügyvezet

A hazai biztonságszolgálati cégek körében talán specifikusnak számít, hogy a Test r Kft
vezet sége reprezentálja egyúttal a teljes tulajdonosi kört is és a vezet ség a megalakulástól
kezd d en gyakorlatilag változatlan összetételben m ködik.
A Test r Kft folyamatosan b vül megbízói állománya stabil és állandó.
Budapesti központunk 19 vidéki képviselet és iroda munkáját irányítja és koordinálja,
dolgozói állományunk létszáma megközelíti az 1000 f t.
Az elmúlt évek mérlegbeszámolói alapján kiderül, hogy a Test r Kft évek óta nyereséges,
közteher tartozása nincs, éves pénzforgalma milliárdos nagyságrend .

4., Biztosítási garanciák

A Test r Kft egyedi felel sségbiztosítással rendelkezik vétlen harmadik személy (vev , üzleti
partner, a gyár területén vagy az objektum környezetében lév járókel ) kárára elkövetett
károkozás esetére, amely f leg személyi károkra vonatkozik.
A biztosítási összeg:

400 millió forint/év
50 millió forint/alkalom

A Test r Kft rendelkezik továbbá
nagyságrend összességében évi

50 millió Ft/alkalom
400 millió Ft/év

értékhatárra kidolgozott szakmai felel sségbiztosítással második személy kárára elkövetett
károkozás esetére, mely biztosítás kedvezményezettje minden esetben a Megbízó.
Több mint 16 éves m ködésünk alatt egyébként egyetlen esetben sem kellett biztosítónknak
kártérítés címén Megbízónk, vagy harmadik személy felé helytállnia.
Kiemelt referenciáink
Banki szféra:
-

Calyon Bank Magyarország Zrt.

-

MNB

Budapesti

Központ

és

Regionális

Emissziós

Központok /Gy r, Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen/
-

Porsche Bank

-

Aral Irodaház

-

Állami Autópálya Zrt.

-

ÁPV Zrt.

-

Bank Center

-

BSH

-

Buda Center

-

Graphisoft R&D Rt.

-

Hallgatói Információs Központ /Educatio Kht./

-

Királyhágó Irodaház /Raiffeisen Ing. Forg. Kft./

-

Kis-Buda Center

-

Made In World Center

-

Nemzeti Autópálya Zrt.

-

Népszabadság Zrt.

Irodaházak, székházak:

Szállodák:
Gyárak telephelyek:

-

Optima Irodaház /Tesco Globál Áruházak Rt./

-

ÖMV Center

-

Park Átrium Irodaház

-

Reorg Rt.

-

Róbert Károly Irodaház

-

Tartsay Center /Beiersdorf Kft./

-

Zepter International Hungary Kft.

-

Intercontinental Szálloda Budapest Rt.

-

Artesyn Kft. /Tatabánya/

-

Autóház Boldizsár Kft.

-

Bridgestone Kft.

-

Coca-Cola Beverages Mo. Kft. /Központi és vidéki telepek/

-

Dumeco Hungary Kft. /Frigó Érd Kft./

-

Europcar Autókölcsönz Kft.

-

Észak-dunántúli Vízm Rt.

-

Felina Hungária Kft.

-

Guardian Orosháza Kft.

-

Hankook Tire Magyarország Kft.

-

Henkel Magyarország Kft. /Körösladány, Barcs/

-

Herta Központ

-

IBIDEN Hungary Kft.

-

Jabil Circuit Magyarország Kft.

-

Waberer’s Holding

-

Magyar Aszfalt Kft.

-

Miviz Miskolci Vízm Rt.

-

Óbudai Autójavító Kft.

-

Plastimat Kft.

-

Porsche Hungária Kft. /Budapesti és vidéki telepei/

-

Titász Rt. telepek

-

Tököli Repül tér

-

Tyco Kft. /Tatabánya/

-

VBP Logisztikai Rt.

Áruházak:

-

Wavin Kft. /Zsámbék/

-

Wincanton Trans European Kft.

-

OBI Áruházak /Budapest-Újpest, Budapest-Soroksári út,
Budaörs, Békéscsaba, Dunaújváros, Kaposvár, Nagykanizsa,
Szolnok, Tatabánya, Veszprém/

-

KIKA Áruházak /Budapest, Budaörs/

-

Halmschlager Trade Zrt. /CBA áruház Tatabánya/

Néhány jelent sebb megrendel nk:
-

Japán Császárság Nagykövetsége, Rezidenciája

-

Pannonhalmi F apátság

-

HMEI Tapolcai kiképz bázis

-

Ausztrál Nagykövetség

-

Területi Kórház /Berettyóújfalu/

-

Széchenyi István Egyetem /Gy r/

-

Formula 1

-

Kulturális események (TV felvételek)

-

Sport események

-

Nagy kockázatú politikai rendezvények

-

Estélyek, bálok

Rendezvény biztosítás:

Személyvédelmi referenciáink:
A teljesség igénye nélkül néhány név az általunk biztosított külföldi személyek közül:
- Roger Moore
- Uri Geller
- Alain Delon
- Sascha Hehn
- Anthony Delon
- Kim Wilde
- Gina Lollobrigida
- Brigitte Nielsen
- Claudia Cardinale
- Larry Hagman
- Ursula Andress
- Vaya con Dios együttes
- Chris Rea és együttese
- Richard Clayderman
- Tony Curtis
- Silvie Vartan
- Neil Armstrong
- David Hasselhoff
- Michael Jackson
- Madonna
- Antonio Banderas
- Dianna Ross
- Gábor Zsazsa és férje Frederick von Anhalt herceg

