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A HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Kft.
az Új telephelyvásárlás, biztonsági és vagyonvédelmi központ kialakítás
Kecskeméten című pályázaton 10 millió forint vissza nem térítendő uniós
támogatást kapott. A pályázat összköltsége meghaladta a 27 millió
forintot.
A Hungaro-Force & Monitoring Kft. 2006-ban jött létre. A cég dinamikusan fejlődik,
minőségi szolgáltatást nyújt. Fő tevékenységeink: magánnyomozás, személyvédelem,
őrzés-védelem, biztonságtechnika, tanácsadás, oktatás, kockázatanalízis. 80%-os
országos lefedettséggel dolgozunk, ez 70 állandó partnert jelent. Jelen projekt célja a
piaci, területi terjeszkedés, jelenlét Kecskeméten, a megyeszékhelyen, ahol a Mercedes
beruházás miatt egyre több potenciális ügyfelet tudunk megcélozni, elérni. Ezáltal a helyi
és környékbeli ügyfelek jobb, gyorsabb, pontosabb és szakszerűbb szolgáltatást
kaphatnak, ami egy ilyen típusú cégnél az egyik legfontosabb szempont. Jelenleg
Nagykőrösön van egy bázisunk. Információs rendszerünk fejlett, a riasztó-video
megfigyelő rendszerek on-line kapcsolatban állnak a céggel. A rendszer mindent
dokumentál és jelent, jellemző, hogy folyamatos ISO 9001 és 2001-es minőségbiztosítási
rendszerrel is rendelkezünk. A nagykőrösihez hasonlóan a projekt keretében
megvásárlandó Kecskemét, Irinyi János utca 52. 2. em. 3. alatti ingatlan tökéletesen
megfelel a célnak, viszont a tevékenységre vonatkozó speciális szabályok, MABISZ
szabvány szerint kell felújítani, átalakítani, hogy megkaphassa a működési engedélyt,
illetve egy másik projekt keretében beszerzésre kerülő számítástechnikai, kommunikációs
eszközök biztonságosan üzemelhessenek. E szabvány miatt speciális nyílászárókra,
klimatizált helyiségre van szükség, és megfelelő kapacitású tartalék áramforrásokra,
valamint a biztonsági rendszerek garantálják ügyfeleink adatainak biztonságát is. E
speciális eszközök, épületgépészeti elemek teszik drágábbá a felújítást, mint egy egyszerű
lakásfelújítás. Az ingatlan – egy társasházi 62 m2-es lakás – kialkudott vételára
10.300.000,-Ft, a felújítás 16.761.982,- Ft, ebből az anyagköltség 12.834.107,-Ft, a díja
3.927.875,-Ft. A felújítás szerkezeti változást nem eredményez, így nem engedélyköteles.
A projekt révén mind partnerszámban, mind az árbevétel tekintetében is egy kb. 30 %-os
növekedést célzunk meg, ehhez kapcsolatrendszerünk, szaktudásunk, referenciáink,
technikai és humán háttérrendelkezésre állnak – a pénzügyi tervet óvatosságból viszont
csak 10 % körüli növekedéssel terveztük. Ezen növekedési ráta mellett is képződik
elegendő cash-flow az adósságszolgálatunk teljesítéséhez, a további fejlesztésekhez.
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