
A Black Eyes Security and Service Kft. 2021-ben jött létre a múlt szakmai
tapasztalatinak jelenbe történő új szemléletű alkalmazásával.
Elhatározásunk magas színvonalú élőerős biztonsági- és technikai
szolgáltatások nyújtása, létrehozása, szakmai fejlesztése, újítások
létrehozásával új szemléletű gondolkodással. Megszokottól eltérő magas
szintű szakmai felkészültséggel és kiváló minőségű termékpalettával
kívánja kiszolgálni üzleti Partnereit.

A BESS csapata több évtizedes
szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberekből áll.
A vagyonvédelmi piac sajátosságai
számunkra nem idegen fogalmak, és
mindannyian felkészülten várjuk a
feladatokat. Speciális, a klasszikus
feladatoktól  eltérő és specifikus
tudást igénylő megbízások esetén is
állunk rendelkezésére.

WWW.BESS.HU +36 70 414 8777 BESS@BESS.HU
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Az erő nem testi
képességből fakad.

Forrása a
rendíthetetlen

akarat!

“

“- Mahatma Gandhi -
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BIZTONSÁGTECHNIKA

MAGÁNNYOMOZÁS

OKTATÁS

KUTATÁS

Személy-, és vagyonvédelmi szolgáltatások biztonsági személyzettel.
Élőerős biztonsági szolgáltatásainkat magas színvonalú felkészültség,
folyamatos fejlesztés, képzés, új szemléletű kreatív gondolkodás jellemzi,
ez a folyamat megvalósítja azt a biztonsági koncepciót, amely ügyfeleink
személyi méltóságának, testi épségének, vagyonának, vagyontárgyainak
és ingóságainak megóvására, védelmére irányul.

Személy-, és vagyonvédelmi és speciális védelmi továbbképzések,
oktatások.
Társaságunk személy-, és vagyonvédelem és egyéb speciális képzések 
 területén együttműködik minősített oktatói szervezettekkel elméleti és
gyakorlati oktatások szervezésében, lebonyolításában.

Robbanóanyag (EDD) és speciális
kereső kutya képzések

 
Speciális védelmi és bombakutatói

képzések
 

Személy- és vagyonvédelmi elméleti
gyakorlati képzés, lövészeti képzések

 

Biztonságvédelmi tanácsadás, kockázatelemzés,  magánnyomozás
Megbízóink számára hatásos, előre tervezett - modellezhető,  működő
módszerekkel, eszközökkel -, magas színvonalú szakmai támogatással
nyújtunk segítséget személyek felkutatásában, megfigyelésében,
káresemények kivizsgálásában, környezettanulmányok elkészítésében. 

Céginformáció, személy-, és üzleti
környezettanulmányok (életmód

vizsgálat)
 

Adat,- és információvédelem, titok,- és
biztonságvédelmi normák kialakítása, 

bizalmi vizsgálat, analízis
 

Üzleti információszerzés,
benchmarking, egyéb piackutatás,

veszélyelemzés
 

Elhárítás, megfigyelés
 

Védelmi és biztonságtechnikai stratégiák kidolgozása, megvalósítása
vállalatok és intézmények részére. Vagyonvédelmi tanulmányok, és
védelmi tervek készítése.

Szociológiai kutatásokat végzünk a társadalom és társas viselkedés
területén az emberek által alkotott vallási, migrációs, kisebbségi, oktatási,
politikai és gazdasági intézményeken, szervezeteken, csoportokon belül a
társas kölcsönhatásokat, viselkedési formákat, egymásra kifejtett
hatásokat vizsgálva.

Kutyaetológia
Viselkedés tanulmányozás,

megfigyelés,
 

Szagbiztonság építés, érzékenyítés,
 

Szituációvezéreltség fejlesztés,
magasfokú önállóság fejlesztés,

 
együttműködés, kutya gazda kapcsolat

építés
 

      Élőerős személy- és
vagyonvédelem, rendezvénybiztosítás

 
Pénz-, érték kisérés, egyedi

megrendelői igények teljesítése
 

Szállítmánykísérés, biztosítás
 

Biztonságtechnikai védelmi rendszerek tervezése, kivitelezése,
üzemeltetése, kapcsolódó szolgáltatások. A rendszer megtervezésetől, a
telepítésig és üzemeltetésig minden fázisban együttműködünk. Kiváló
termékekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal szolgáljuk ki
megrendelőinket. 

bess.hu



PARTNEREINK

ELÉGEDETTSÉGE
A BESS legnagyobb jutalma. Deklarált célunk,
hogy ne csak kiszolgáljuk megrendelőinket,
hanem valós együttműködés keretében
dolgozzunk és gondolkodjunk együtt, és
folyamatosan reagáljunk a megbízói igényekre. 

REFERENCIÁK

A teljesség igénye nélkül, néhány
partnerünk, akikkel már együtt
dolgozunk
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