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Küldetésünk a biztonság
Megbízható biztonsági rendszerek

ADATOK
LÉGI KÖZLEKEDÉS VÉDELMI
ÜZLETÁG

 Személyvizsgálat: 1.000.000 fő/ év
 Poggyászvizsgálat: 12.000.000 db/ év
 Gépjárművizsgálat: 80.000 db/ év

A BUD Security Kft.

TERMELÉS BIZTONSÁGI
ÜZLETÁG

teljes körű megoldást kínál.

KÉPZÉSEK ÉS TRÉNINGEK

Célunk olyan tréningprogramok létrehozása, amelyek
megfelelnek
területein
igényeknek,

egy

biztonsági

napjainkban
és

cég

jelentkező

hatékonyan

legkülönbözőbb
kompetencia-

beilleszthetőek

a

vállalkozások mindennapi folyamatai közé.
Képzéseinket sokéves tapasztalattal és megfelelő
A cég a Budapest Airport Zrt. leányvállalataként,

minősítéssel rendelkező oktatóink tartják.

vecsési székhellyel 2013. július elsején alakult.
Tréningjeink sikeres elvégzésének záloga, a cégünknél
A 110 alkalmazott biztonsági szolgáltatásokat,
utas- és poggyász koordinációs feladatokat lát el a
Budapest Airport Zrt. és egyéb partnerei számára
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

együtt dolgozó, magas szintű elméleti és gyakorlati
tudással bíró szakemberek csapatmunkája.

EGYÉB
ÜZLETÁG

A biztonság fontossága
AZ ÜZLETMENET ÉS A S ZOLGÁLTATÁS

A BUD Security Kft. küldetésének, az ügyfélélmény
figyelembe

vételével

illetve

a

partnerek

együttműködésével, a biztonság megteremtését tekinti.

ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A
Tisztában vagyunk a biztonság jelentőségével, ezért munkánkat
nemzetközi szabályoknak megfelelően nyújtjuk.
A

szolgáltatás

eredménye

nemcsak

a

felkészültebb

esetén mind időbeli, mind anyagi megtérülésben is megjelenik
cége számára. Egy hatékony rendszer nagyban megkönnyítheti,
felgyorsíthatja a folyamatokat, mely előnyt jelenthet a piaci
versenyben.

• Folyamatos tréning több mint 350 fő részére
•

20.000 óra

képzés

a

légi

közlekedés

üzletágban
• Vagyonvédelmi feladatokat ellátó személyek
képzése különböző iparágakban
• 7 fő minősített oktató

Liszt

elsajátított sokéves

Ferenc

Nemzetközi

Repülőtéren

tapasztalataira építve kívánja

segíteni a biztonságos környezetre törekvő vállalkozások
és objektumok védelmére vonatkozó tudásának átadását,

munkaerőben, de a megszerzett tudás megfelelő használata

TAPASZTALATOK

Budapest

illetve

továbbképzését

a

magas

nemzetközi

sztenderdeknek megfelelően.
A növekvő kereslet kielégítését elkötelezetten végzi a
minőség, a megbízhatóság, a hatékonyság és az ügyfelek
igényeinek szem előtt tartásával.

Audit
 Minőségbiztosítás

 Nemzetközi és hazai légiközlekedés védelmi

jogszabályoknak történő megfelelés ellenőrzése

 Auditra való felkészítés

 Képzett auditorok

Objektív kép
a biztonsági rendszerekről



Megoldás központúság



Interaktivitás



Erős elméleti alap



Gyakorlatorientáltság



Oktatók folyamatos fejlesztése

Oktatás
 Különböző üzletágakra specializált oktatás
 Tantermi és munkahelyi képzések
- védelmi tudatosságnövelő képzés
- utasbiztonsági ellenőr képzés
- védelmi minőségbiztosítási tréning
- szakmai továbbfejlesztési tréning
- röntgenkép elemzési képességek javítása
- ügyfélkezelési tréning
 Sugárvédelmi tanfolyam szervezése és
vizsgáztatása
 Oktatást tanúsító igazolás
Tapasztalt
jogszabályok
figyelembe

kollégáink

a

nemzetközi

megfelelőségének
veszik

a

és

a

hazai

ellenőrzése

során

tevékenységekkel

járó

fenyegetettség szintjét, a különböző műveletek típusát,
jellegét, a végrehajtás színvonalát, a repülőterek, az
üzemben tartók és egyéb jogalanyok vonatkozásában.

Sokrétű biztonsági képzések
az igényekre szabva

Tanácsadás


Kockázatelemzés



Biztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése



Biztonsági rendszerek kialakítása



CCTV rendszerek kialakítása



Biztonság technikai támogatás



Tanácsadás a légiközlekedés védelem
minden területén

A BUD Security Kft. megfizethető és páratlan szakértelemmel
segíti Önt és vállalkozását, hogy versenyképesebb és
biztonságosabb szolgáltatásokat tudjon kínálni partnereinek.
Kollégáink képzést, technikai segítséget nyújtanak szervezete
védelmi területén történő eljárásainak és gyakorlatainak
kidolgozásában, mind a nemzetközi, mind a hazai előírások
figyelembe vételével.

Hazai és nemzetközi
előírások szerint

