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A Szentinel egy álom megvalósulása.
Mert valamikor gyerekként is arról álmodtunk, hogy olyan munkánk legyen,
ami egyben a szenvedélyünk is. Ráadásul
mindezt együtt, közösen építhettük fel,
ami csak értékesebbé teszi számunkra
vállalkozásunkat, amely mára meghatározó szereplő lett a vagyonvédelmi cégek
piacán.
A Szentinel egy szakembergárda hozzáértésének megtestesülése. A biztosíték arra, hogy a megbízók által igényelt
feladatokat mindig az egyéni igényekhez
igazodva, a tökéletességre törekedve

látjuk el. Rugalmasságunk, gyors alkalmazkodóképességünk, nyitottságunk és
maximális megbízhatóságunk garantálja
az együttműködéseink sikerességét.
A Szentinel egy család. Nem csak azért,
mert az alapítók, azaz mi magunk testvérekként valóban egy családba tartozunk.
Azért is, mert a munkatársainkért is
ugyanúgy felelősnek érezzük magunkat,
mint egymásért, és mert a cégünk működésének tíz éve alatt sikerült egy kötetlen
és baráti, ugyanakkor a mindennapi elvárásokhoz maximálisan alkalmazkodó
munkahelyi légkört megteremtenünk.

És a Szentinel egy jövőkép is. Látjuk
benne megvalósulni terveinket, a dinamikus fejlődést, az új kihívásokhoz alkalmazkodást. Azon dolgozunk, hogy még további jubileumokat ünnepelhessünk együtt
az immár 10 éves Szentinel-családdal.
Reméljük, lesz lehetőségünk arra, hogy
személyes benyomásokkal bővítsük
a jelentéskört, és megkérdezhessük:
És Önnek mit jelent a Szentinel?

Faragó Ádám
ügyvezető igazgató

Dr. Faragó Gábor
tulajdonos

TÉNYEK
A SZENTINELRŐL
A Szentinel Kft. 2003-ban jött létre azzal
a céllal, hogy a vagyonvédelem és biztonságtechnika terén teljes körű szolgáltatást biztosítson megbízóinak. Az alapítók és a vezető munkatársak védelmi
szolgáltatások terén szerzett többéves
szakmai tapasztalatára támaszkodva a
cég folyamatosan szélesítette szolgáltatási spektrumát. A biztonsági rendszerek kiépítésétől, az értékkísérésen át,
az élőerős őrzésig a Szentinel rugalmas,
személyre szabott megoldást kínál ügyfeleinek.
A szakmai hozzáértés egyik garanciája,
hogy a vezető munkatársak felsőfokú
biztonságszervezői végzettséggel rendelkeznek. A magas színvonal folyama-

MIÉRT ÉPP
A SZENTINEL?

tos fenntartását az ISO 9001 és
ISO 14001, valamint az MSZ 28001
minőségbiztosítási tanúsítványok,
és a Honvédelmi Minisztérium AQAP
2120 tanúsítványa is igazolják.

»» …mert egy cégen belül biztosítunk
olyan komplex szolgáltatásokat,
amire a vagyonvédelem,
biztonságtechnika és létesítményüzemeltetés kapcsán szükség lehet;

A Szentinel 20 fős operatív csapata
és közel 300 további foglalkoztatott
munkatársa számára mindig minden
megbízás különleges figyelmet érdemel.
A Szentinel Kft. a legutóbbi üzleti évben
120 ügyfelet szolgált ki, a cég megbízásaiért 100 millió forintos biztosításán
keresztül vállalja a felelősséget.

»» …mert évtizedes tapasztalattal
rendelkezünk a hazai biztonsági
piacon;

A Szentinel számára nincsenek lehetetlen feladatok, csak újabb és újabb
kihívások.

»» …mert minden megbízás kiemelt
figyelmet kap nálunk;
»» …mert rugalmasak vagyunk és
igazodunk megrendelőink egyedi
igényeihez;
»» …mert nyitottan közelítünk minden
új feladathoz;
»» …mert csapatunk pozitív
hozzáállása mindig eljuttat minket
a legjobb megoldáshoz;
»» …mert hiszünk benne, hogy
pont azzal foglalkozunk, amit
a legjobban szeretünk, és amihez
a leginkább értünk.

MIRE VAGYUNK KÉPESEK?
VAGYONVÉDELEM

Élőerős őrzés / Irodaház-őrzés / Kereskedelmi objektumok őrzése
A vagyonbiztonsági helyzet pontos ismeretében megtervezzük, megszervezzük
és lebonyolítjuk a Megbízó által kijelölt
objektumok védelmét. Élőerő alkalmazása
esetén ez a feladat portaszolgálat, ren
dész szolgálat, vagyonőri szolgálat önálló,
vagy kombinált rendszerbe állításával
valósítható meg. Igény esetén az élőerőt
technikai eszközökkel egészítjük ki.

SZEMÉLYVÉDELEM

Képzett testőreinkkel vállaljuk kiemelt
védelmet igénylő személyek biztosítását,
testi épségük, méltóságuk megóvását
üzleti- és magánjellegű tevékenységük
során, biztosítjuk életvitelük zavartalanságát. Testőreink folyamatos fizikai és
elméleti felkészítést kapnak és tovább
képzéseken fejlesztik tudásukat.

TÁVFELÜGYELET

Cégünk 2013-ban új tevékenységgel bővítette szolgáltatási körét: távfelügyeleti
rendszert biztosítunk megbízóinknak
az ország minden pontján. Az értékek
és ingatlanok védelmét a tulajdonosaik
távollétében is garantáljuk legkorszerűbb
technikai eszközeinkkel.

ÉRTÉKKÍSÉRÉS

Vállaljuk pénz, érték, vagy termék szállítás közbeni őrzését és védelmét. Az
értékszállítási feladatokat szakmailag jól
felkészült szakemberekkel látjuk el, akik
szükség esetén lőfegyverrel, golyóálló
mellénnyel és egyéb támadást elhárító
védelmi eszközökkel végzik a biztosítást.
Szállítójárműveink felszereltsége mindig
követi az aktuális technikai fejlesztéseket
és alkalmazkodik megbízóink igényeihez.
Cégünk tapasztalattal rendelkezik a mozgatási terv elkészítésében, a szükséges
személyi-tárgyi feltételek biztosításában,
a rendkívüli eseményekre való felkészítésben.

MAGÁNNYOMOZÁS,
ADÓSSÁGKEZELÉS
Cégünk évek óta folytat magánnyomozói
tevékenységet. Munkatársaink szakirányú
végzettséggel és nagy tapasztalattal rendelkeznek az információszerzés területén.
Fizetőképesség, megbízhatóság vagy
egyéb szempontok alapján vállaljuk potenciális üzleti partnerek feltérképezését.
Igény esetén környezettanulmányt készítünk. Maximális diszkrécióval járunk el, és
tevékenységünket igény szerint írásban
dokumentáljuk.

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS

Megoldjuk a rendezvények gördülékeny
lebonyolítását, vállalva a résztvevők beléptetését, átvizsgálását, a terület biztosítását, különleges személyek testőri biztosítását, a teljes engedélyeztetési folyamat
ügyintézését. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően mobil térfigyelő rendszerrel ellátott gépjárművet használunk
munkánk során, amelynek köszönhetően
még tovább fokozhatjuk a rendezvények
biztonsági szintjét.

VAGYONVÉDELMI
RENDSZEREK TERVEZÉSE
ÉS KIVITELEZÉSE
Cégünk vállalja a biztonságtechnika bármely szakterületén jelentkező komplex
feladatok megoldását, az elektronikus
vagyonvédelmi, vagy a fizikai, mechanikai
védelmi rendszerek esetében is. Egyszeri
befektetéssel csökkenthető az élőerő
alkalmazása és az ebből származó költségek. Másrészt a vagyonvédelmi rendszereknek nagy szerepe van az őrzés során
bekövetkező rendkívüli események megelőzésében, dokumentálásában.

LÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETÉS
Megbízóink igényeinek megfelelően vállaljuk különböző létesítmények (lakóparkok,
lakóházak, irodaházak, telephelyek, stb.)
teljes körű üzemeltetését, így az épület és
a hozzá tartozó terület folyamatos karbantartását, az esetleges meghibásodások azonnali kezelését és javítását, portaszolgálat üzemeltetését, az objektum
védelmének biztosítását.

TAKARÍTÁS
Cégünk vállalja irodaházak, bevásárló
központok, vendéglátóipari létesítmények,
kórházak és egyéb épületek takarítását,
a HACCP szigorú higiéniai előírásainak
megfelelően. Munkánk során a legkorszerűbb technikai eszközöket alkalmazzuk.
Emellett a megbízható és rugalmas csapatunk a garancia a megfelelő minőségre.

MŰSZAKI KIVITELEZÉS,
SZÁRAZÉPÍTÉS
Vállaljuk erős- és gyengeáramú hálózatok
tervezését és telepítését, elektronikus
vagyonvédelmi rendszerek tervezését és
telepítését, LED-technológia biztosítását
és kiépítését, szárazépítési és festési
munkálatok elvégzését.

MUNKAVÉDELEM,
TŰZVÉDELEM
Teljes körű munkavédelmi és tűzvédelmi
szolgáltatást biztosítunk megrendelőinknek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ezen belül vállaljuk munkavédelmi
és tűzvédelmi oktatások lebonyolítását,
munkavédelmi felmérések készítését,
munkavédelmi szakember biztosítását,
munkahelyi zajmérés elvégzését, tűzvédelmi felülvizsgálatok lebonyolítását.

KERESKEDELMI
ÉS FORGALMI ELLENŐRZÉS
Az esetleges visszaélések feltárása érdekében megrendelt ellenőrzések során
feladatunk lehet menetjegyek, bérletek,
kedvezményre, illetve utazásra jogosító
dokumentumok ellenőrzése, az utazóközönség tájékoztatása, megállók ellenőrzése. A Volánbusz Zrt. megbízásából
közreműködtünk rendszeresen a helyi,
helyközi és távolsági járatok forgalmi ellenőrzésében.

RENDEZVÉNYEKEN
PROGRAMELEMEK
BIZTOSÍTÁSA
Csapatépítő rendezvények egyik kedvenc
programjává vált az air-soft lövészet. Barátok, kollégák mérhetik össze tudásokat, kiderülhet, hogy ki tud jobban koncentrálni,
célozni, kiben mekkora a versenyszellem.
Azok is megismerkedhetnek a lövészet
alapjaival, akik még sosem fogtak lőfegyvert a kezükben. Megfelelő felügyelet mellett gyerekek is kipróbálhatják az air-soft
lövészetet. Cégünk biztosítja a program
lebonyolításához szükséges személyzetet
és eszközöket.

ŐK IS MINKET VÁLASZTOTTAK:
»» Ambassador étterem – élőerős
őrzés
»» Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) – élőerős őrzés,
irodaház-őrzés, vagyonvédelem
»» Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal, Budapest – élőerős őrzés,
irodaház-őrzés, objektumvédelem
»» Borok Útja Rally – rendezvénybiztosítás
»» Business Golf rendezvények – rendezvénybiztosítás
»» Csodaest Kft. – műszaki kivitelezés,
szárazépítés
»» Erste Ingatlan Zrt. – létesítményüzemeltetés
»» Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (GYEMSZI) – élőerős őrzés,
irodaház-őrzés
»» Hegyalja Fesztivál, Tokaj – rendezvénybiztosítás
»» Hewlett Packard Irodaház, Budapest – élőerős őrzés, irodaház-őrzés
»» Igazságügyi Szakértői és Kutató
Intézet, Budapest – élőerős őrzés,
irodaház-őrzés, objektumvédelem
»» Iton Kft. – értékkísérés
»» Jász-Nagykun Szolnok Megyei Főügyészség, Szolnok – élőerős fegyveres őrzés, irodaház-őrzés
»» Művészetek Völgye – Kapolcs
– rendezvénybiztosítás
»» Office Garden Irodaház – élőerős
őrzés, irodaház-őrzés
»» VIV Zrt. – vagyonvédelem, irodaházőrzés
»» Volánbusz Zrt. – kereskedelmi
és forgalmi ellenőrzés

AMIKRE
BÜSZKÉK
VAGYUNK

MEGBÍZÓ:

Kapolcsi Kulturális és Természet
védelmi Egylet / Művészetek Völgye

MEGBÍZÁS TÍPUSA:

Rendezvénybiztosítás

FELADAT:

A Kapolcsi Művészetek Völgye a legjelentősebb művészeti fesztivállá nőtte ki
magát, alkalmanként 120 000 látogatóval.
Cégünk 2010 óta látja el a fesztivál helyszíneinek biztosítását, a belépési jogosultságok ellenőrzését.

KIHÍVÁS:

A fesztivál programjai területileg szétszórtan, változatos környezetben zajlanak, így
az egyes helyszínek biztosítása, a belépésre jogosultak ellenőrzése és a forgalom
irányítása fokozott figyelmet, nagyfokú
szervezettséget igényel.

MEGBÍZÓ:

Beruházási, Műszaki, Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt. (BMSK Zrt.)

MEGBÍZÁS TÍPUSA:

Irodaház őrzése, vagyonvédelem

FELADAT:

A Magyar Sport Háza a sportigazgatás
szerveinek működéséhez és a magyar
sportnak a nemzetközi sportdiplomáciában történő eredményes részvételéhez
biztosít méltó helyszínt. Cégünk 2012 óta
üzemelteti az irodaházban a recepciós- és
járőrszolgálatot, gondoskodik a parkolóba
behajtó autók dokumentált ki- és beléptetéséről, valamint a mélygarázs felügyeletéről.

KIHÍVÁS:

Az irodaház számos sportági szakszövetségnek biztosít helyet, így nagy forgalmat
bonyolít, gyakran külföldi és illusztris vendégek érkeznek tárgyalásra. Ezért kollégáinknak fokozott körültekintéssel kell eljárniuk, ügyelve a diplomáciai szabályokra is.

MEGBÍZÓ:

ISS Facility Kft.

MEGBÍZÁS TÍPUSA:

Erősáramú és gyengeáramú hálózat tervezése és telepítése, szárazépítés, festés

FELADAT:

A Citibank River Estate irodaházban található irodaházában műszaki kivitelezésre,
az álmennyezetek cseréjére volt szükség,
A 4000 négyzetméternyi területen 16
munkatársunk négy hét alatt végezte el
a munkát.

KIHÍVÁS:

Belakott irodai környezetben kellett elvégeznünk a feladatot úgy, hogy a lehető
legkevésbé zavarjuk a banki alkalmazottak
napi munkavégzését. Ezért csak éjszaka,
különös szervezettség mellett dolgoztunk
– az adott irodai terület munkatársai nem
is érzékelték az ott folyó munkálatokból
származó esetleges hátrányokat.

MEGBÍZÓ:

Volánbusz Zrt.

MEGBÍZÁS TÍPUSA:

MEGBÍZÓ:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Főügyészség, Szolnok

Forgalmi és kereskedelmi ellenőrzés /
Jegy- és bérletellenőrzés

MEGBÍZÁS TÍPUSA:

FELADAT:

FELADAT:

A közbeszerzésen elnyert megbízás
keretében a Volánbusz Zrt. öt térségben üzemeltetett járatain az utasok
menetjegyének,bérletének és az adott
kedvezményekre, utazásra jogosító dokumentumoknak az ellenőrzése volt a feladatunk. 2006 augusztusától 2012 végéig
folyamatosan biztosítottuk a megbízónk
számára a kijelölt buszjáratokon a forgalmi ellenőrzést.

KIHÍVÁS:

Az utasforgalmi ellenőrzés mellett olyan
további feladatokkal kellett szembenéznünk, mint az általunk üzemeltetett
ügyfélszolgálati irodában a panaszok
kezelése, és a be nem fizetett pótdíjak
beszedése.

Vagyonvédelem, fegyveres őrzés

Közbeszerzés útján elnyert megbízásunk
során feladatunk az épületbe érkező
látogatók rendkívül szigorú előírásoknak
megfelelően történő be-, illetve kiléptetése, szükség esetén csomagjaik átvizsgálása. Emellett a kiépített kamerarendszer
folyamatos felügyeletével és járőrözéssel
biztosítjuk az épületet.

KIHÍVÁS:

Mivel az épület a különösen veszélyeztetett objektumok közé tartozik, a be- és
kilépési jogosultságokat nagy körültekintéssel kell kezelni. Kollégáinknak arra
is ügyelni kell, hogy bizonyos speciális
esetekben az ügyészségre érkező személyeknek ne legyen lehetőségük egymással
kommunikálni.

MEGBÍZÓ:
VIV Zrt.

MEGBÍZÁS TÍPUSA:
Telephelyőrzés

FELADAT:

A megbízó telephelyén és az aktuális építési területein elhelyezett villamosipari
kábelek és eszközök őrzését biztosítjuk,
0–24 órában, 2008 óta.

KIHÍVÁS:

Az őrzött helyszín folyamatosan változik, így újra és újra fel kell térképeznünk
a területeket és kialakítani a megfelelő
biztosítási stratégiát. Az őrzött eszközök
rendszerint nagy értékűek, eltérő helyszíneken találhatók, így pontos kidolgozást
igényel a járőrútvonalak összeállítása,
az őrzött eszközök megjelölése.

IRODAHÁZ-ŐRZÉS

CSAPATÉPÍTÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

BIZTONSÁG
24 ÓRÁS DISZPÉCSER

VAGYONŐR

VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE

SZAKÉRTELEM

ÉRTÉKKÍSÉRÉS

TAKARÍTÁS

MUNKAVÉDELEM
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TŰZVÉDELEM
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ÉLŐERŐS ŐRZÉS

Szentinel Vagyonvédelmi,
Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
1138 Budapest, Váci út 152–156.
Telefon: (+36 1) 460 9586 • Fax: (+36 1) 460 9585
E-mail: info@szentinel.hu
www.szentinel.hu

