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RÓLUNK 

 

A CRITERION Biztonságtechnikai Zrt. a G4S Biztonságtechnikai Zrt. jogutódjaként az elmúlt 25 évben a hazai 

biztonságtechnikai piac meghatározó szereplőjévé vált. Teljes körű, az ügyfelek igényeire szabott, prémium 

minőségű biztonságtechnikai megoldásokat kínálunk, legyen szó tervezésről, kivitelezésről, 0-24 órás 

hibajavítási szolgáltatásról, vagy karbantartásról. Kiemelkedő referenciáink és beszállítói partnereink az 

általunk képviselt minőség garanciái.  

  

Biztonságtechnikai üzletágunk több évtizedes nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik. Folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően sikeresen és Partnereink legnagyobb megelégedettségére kínáljuk naprakész 

biztonságtechnikai szolgáltatásainkat. Szakértő támogatást nyújtunk, legyen szó akár új biztonságtechnikai 

rendszerek telepítéséről, akár a meglévők fejlesztéséről, teszteléséről vagy karbantartásáról. Komplex, 

személyre szabott megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek, melynek során saját fejlesztői, tervező, kivitelezői és 

gyártó szakembereink állnak rendelkezésre. Partnereinkkel közösen dolgozzuk ki a legmagasabb elvárásoknak 

megfelelő, legoptimálisabb működési rendszereket.  

Kiépített és működtetett rendszereink nemcsak biztonsági kockázatokat csökkentnek, hanem 

költséghatékony, megtérülő befektetést is jelentenek Partnereink számára.  

A legkülönbözőbb területeken rendelkezünk referenciával, legyen az banki vagy pénzintézeti terület, ipari 

létesítmény, energetikai szolgáltató, logisztikai központ, kiskereskedelmi megbízó vagy kiemelt kormányzati 

létesítmény. Megbízóinkkal kötött szerződéseink jelentős része több mint 10 éves időszakot ölel át, amely 

szakmai tevékenységünk színvonalának hiteles visszaigazolása.  

 

CÉGADATOK 

 

2017 értékesítés nettó árbevétele: 3.712.339.000 Ft 

2018 értékesítés nettó árbevétele: 5.001.976.000 Ft 

2019 értékesítés nettó árbevétele: 5.237.429.134 Ft 

 

Alkalmazotti létszám (2020.01): 157 fő 

Ebből mérnök: 80 fő 

 

KINEK AJÁNLJUK SZOLGÁLTATÁSAINKAT?   

 

Szolgáltatásainkat azoknak ajánljuk, akik bíznak az innovatív, professzionális, megbízható megoldások 

költséghatékony kivitelezésben, a közös gondolkodásban és a személyre szabott megoldások erejében. Akik 

számára nélkülözhetetlen a magasan képzett szakemberekből álló professzionális biztonsági háttér és a több 

évtizedes szakmai tapasztalat.  

SZOLGÁLTATÁSAINK   

 

Szakembereink a tervezéstől a kivitelezési projektek irányításán át, a rendszeres karbantartásig látják el 

ügyfeleink biztonságtechnikai rendszereit, valamint biztosítják azok 24 órás szerelői ügyeletét.   
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BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZEREK 

• Épületek behatolás elleni védelme, behatolások jelzése, elektronikus és mechanikus védelmi 

eszközök 

• Periméter védelem (CCTV analitika, kerítésvédelem) 

• Integrált felügyeleti rendszerek 

CCTV RENDSZEREK 

• Bel,- és kültéri kamerarendszerek, fix és PTZ kamerákkal 

• Speciális környezetre tervezett kamerák (robbanásbiztos, vandál biztos, stb.) 

• Hőkamerák 

• Videó analitikai szoftverek élő és rögzített képekben történő érzékelésre (mozgásérzékelés, mozgó 

személy követése, rossz irányban haladás érzékelés, tilosban parkolás, elhagyott, elveszett tárgyak 

érzékelése stb.) 

• Rendszám felismerés 

• Arc felismerés 

• Marketing tevékenységet segítő analitikai megoldások (korelemzés, emberszámlálás) 

• Gyors telepítésű, ideiglenes CCTV rendszerek 

• Mozgó járművek megfigyelése 

• Felügyeleti szobák, monitorfalak építése 

• Kasszafelügyeleti rendszer 

• Csomagkövetés 

• Ottfelejtett tárgy analitika 

BELÉPTETŐ RENDSZEREK 

• Kártyaolvasók különböző technológiájú beléptető kártyákkal 

• Biometrikus azonosító eszközök 

• Nagy távolságú azonosító rendszerek 

• Egyedi kártya megszemélyesítő rendszerek speciális biztonsági elemekkel 

• Munkaidő nyilvántartás 

• RFID azonosító és nyilvántartó rendszerek 

• Forgóvillák, gyors kapuk, forgókeresztek telepítése 

• Fürdők és sportlétesítmények beléptető rendszere 

• Sorompók, kapunyitó berendezések 

• Parkolást segítő rendszerek 

 

TŰZJELZŐ RENDSZEREK 

• Hagyományos és címzett rendszerek normál és RB területeken 

• Gázérzékelő rendszerek 

• Füst- és hőelvezető rendszerek 

• Aspirációs rendszerek 

• Lángérzékelők 

• Oltásvezérlő rendszerek 
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OLTÁSTECHNIKA, TŰZVÉDELEM 

• Gázzal oltó rendszerek (Inert, HFC, Argon) 

• Nagynyomású Argon rendszerek (300 bar) 

• CO2 oltórendszerek 

• Sprinkler rendszerek 

• Deluge rendszerek 

• Vízködös oltórendszerek 

• Habbal oltó, beépített rendszerek 

• Kézi oltókészülékek 

• Tűzivíz vezetékek, tűzcsapok 

EGYÉB SPECIÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGOLDÁSOK 

• Integrált felügyeleti szoftverek, biztonságtechnikai és épületfelügyeleti rendszerekhez, egyedi 

szoftver megoldások 

• Elektronikus kulcskezelő rendszerek 

• NATO szobák és speciális irattárak kivitelezése 

• Szerver szobák kialakítása 

• Bankjegy kiadó automaták védelme és távfelügyelete, bankjegyfestési megoldások 

• Robbanóanyag és kábítószer detektálás 

• Ruházat alá rejtett tárgyak detektálása 

• Arcfelismerés, korelemzés, kasszafelügyelet 

• Veszélyes vegyszerek azonosítása 

INFORMATIKAI RENDSZEREK: 

• Minősített (Cat5e, Cat6, Cat6A) réz strukturált hálózatok kivitelezése 

• Minősített optikai (mono, multi) OS2, OM3, OM4, OM5 optikai hálózatok kivitelezése 

• Réz strukturált hálózat javítása és minősítése FLUKE DSX2-5000 mérőműszerrel 

• Optikai hálózat javítása és minősítése FLUKE DSX2-5000+CertiFiber PRO mérőműszerrel   

• Aktív IP hálózatok tervezése és programozása (Cisco, DLink, stb...) 

• IP telefónia tervezése, kivitelezése, programozása 

• IP alapú biztonsági rendszerek réz és optikai IT hálózatának tervezése és kivitelezése 

• Kültéri nyomvonal építési munkák, oszlopállítás 

• Felszíni bontás nélküli út alatti nyomvonalépítés 

3D tervezés 

• Teljeskörű gyengeáramú és gépészeti 3D tervezés AutoDESK REVIT 2019 MEP környezetben, LOD 350 

szintig 

• REVIT szerver-üzemeltetés 

• 3D megvalósulási tervek készítése AutoDESK REVIT 2019 MEP környezetben, LOD 350 szintig 

• 3D VR szimuláció 

 

 



 

5 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

• Tűz- és munkavédelmi tevékenység 

• Villamos biztonsági felülvizsgálatok 

• Teljeskörű biztonságtechnikai tervezési és engedélyezési feladatok végzése 

• Biztonságtechnikai kockázat-elemzés, átvilágítás 

• 24 órás szerviz és karbantartó szolgálat országos lefedettséggel 

MIÉRT ÉRDEMES A CRITERION BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT. SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VENNI?  

 

• A CRITERION Biztonságtechnikai Zrt. több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a biztonságtechnika 

területén  

• Társaságunk teljes körű, és piacvezető biztonsági megoldásokat és eszközöket kínál ügyfelei részére 

Cégünk az eszközök és szolgáltatások nyújtását saját tervezői engedélyekkel rendelkező mérnök 

csapattal biztosítja 

• Biztonságtechnikai szolgáltatásainkat igény szerint a sajátfejlesztésű G4View integrált felügyeleti 

rendszerrel kínáljuk, mely lehetővé teszi a technikai rendszerek közös kezelőfelületen történő 

megjelenítését és működtetését 

• Ügyfeleinknek folyamatos karbantartást és hibaelhárítást biztosítunk a nap 24 órájában  

• Biztonságtechnikai ajánlatainkat személyre szabva, projektszinten adjuk, mely során különböző 

kedvezményi lehetőségeket biztosítunk ügyfeleink számára 

• Saját fejlesztésű beléptető rendszer, és tűzjelző központ 

 

LEZÁRT PROJEKTEK DARABSZÁMA 

 

• 2018 – 1.441db  

• 2019 - 1.239 db  

 

ÜZEMELTETÉS 

 

• Paksi Atomerőmű 

• EUFOR bázis Szarajevó 

• Nyíregyháza játékelem gyár 

 

KARBANTARTÁS 

 

500 db karbantartási és hibajavítási szerződésünk 1200 db telephelyet és 1500 db ATM-et szolgál ki. 

Havonta átlagosan 1500 db hibajavítást végzünk országszerte. 

• Havi 20-40 db projekt 

• Havi 40-100 db ajánlat 
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Biztonságtechnika 

1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5. 

Telefon: (+36-1) 439 2540 

Fax: (+36-1) 439 2541 

E-mail: systems@criterion.hu 

 

További elérhetőségek: 

 

 

 

Távfelügyelet 

1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5 

Tel: 1447 (rövid hívószám) 

Fax: + 36 (1) 430 5809 

E-mail: tavfelugyelet@criterion.hu 

 

Készpénzlogisztika 

1139 Budapest Rozsnyai u. 21-25 

Tel: + 36 (1) 237 3200 

Fax: + 36 (1) 239 9512 

E-mail: cash@criterion.hu  

 

 

 

 

 

 

 

Facility Management 

1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5 

Tel: + 36 (1) 460 5601 

Fax: + 36 (1) 212 0970 

E-mail: uzemeltetes@criterion.hu 

 

Őrzés 

1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5 

Tel: + 36 (1) 460 5601 

Fax: + 36 (1) 212 0970 

E-mail: orzes@criterion.hu 
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