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B Consulting rendszerház tájékoztató 

 

 

Cégünk, a B Consulting Service Vagyonvédelmi Kft. 1990-ben alakult megbízható, minőségi 

biztonságtechnikai rendszerek létrehozására, telepítésére, tervezésére, gyártására. Munkatársaink már 

akkor jelentős tapasztalattal rendelkeztek, törzsgárdánk érdemben azóta sem változott. Tevékenységünk 

a tervezéstől a kulcsrakész átadásig átfogja a biztonságtechnika teljes vertikumát. Alakulásunk óta 

folyamatos karbantartási és hibajavítási ügyelettel rendelkezünk, sok ügyfelünket indulásunk óta 

partnereink közt tudhatjuk. 

 

Vállalkozásunk során előnyben részesítjük a nívós, mérnöki tevékenységet igénylő feladatokat. A 

műemléki miliő, és a legszigorúbb biztonsági követelményeket igénylő környezet egyaránt mindennapos 

munkánk során, ezt a kiemelt minőséget Partnereinktől is megköveteljük. 

 

A B Consulting Rendszerház létrehozásával végfelhasználóink számára szeretnénk biztosítani, hogy a 

tőlünk megvásárolt eszközök telepítésére, karbantartására és üzemeltetésére olyan partnert tudjanak, 

akik a minőséget és a megbízhatóságot ugyan olyan fontos szempontként kezelik mint a B Consulting 

Kft.  
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1) A B Consulting rendszerház létrehozásának célja 

 

A B Consulting Kft mind saját munkái, mind saját fejlesztései során elsődlegesnek tartja a kiemelt 

minőséget, a maximális biztonságot és az ügyfelek megelégedését. Nagy hangsúlyt fektetünk emiatt 

saját állományú embereink folyamatos képzésére, tudásszintjük növelésére és az általunk forgalmazott, 

gyártott eszközök professzionális telepítésére, karbantartására.  

 

Megrendelőink elégedettsége érdekében elengedhetetlen, hogy minden általunk forgalmazott rendszer 

megfelelő színvonalon legyen telepítve, karbantartva, üzemeltetve. Ennek érdekében hoztuk létre a B 

Consulting rendszerházat, melynek tagja lehet minden olyan gazdasági társaság, amely rendelkezik a 

rendszerek karbantartásához, telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges oktatással, tudással és 

tapasztalattal. 

 

2) A B Consulting rendszerházi tagság feltételei 

 

A rendszerházi tagság önkéntes, nem jár harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalással, tagdíjjal, 

vagy bármilyen jellegű korlátozással, ami a Partner számára a megszokott márkafüggetlen, szabad piaci 

tevékenységét érinthetné. Tagunk tehát korlátozás nélkül tagja lehet más rendszerházi vagy gyártói, 

illetve márka-képviseletnek.  

 

A B Consulting rendszerház tagjává akkor válhat Partnerünk, ha jelentkezését a B Consulting Service 

Vagyonvédelmi Kft elfogadja, regisztrálja és a Partner teljesíti a tagsági feltételek pontban részletezett 

belépési kritériumokat, valamint vállalja a B Consulting rendszerház tagjaira vonatkozó 

kötelezettségeket. 

 

A Rendszerházi tagságnak 2 szintje van, partnerünk lehet Alap rendszerházi tag, és rendelkezhet 

speciális ismereteket és tapasztalatot garantáló Rendszerintegrátori minősítéssel. A tagsági és 

minősítési szintekkel járó jogosultságokat és kritériumokat a 6. pont – Rendszerházi tagsági szintek pont 

részletezi. 

 

 

3) A B Consulting rendszerházi tagság létrejötte 

 

A rendszerházi tagság önkéntes jellegű, így a Partnernek magának kell tagnak jelentkeznie a 

honlapunkról letölthető jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével, és irodánknak való megküldéssel. 

A nyomtatvány elérhető a http://www.bconsulting.hu/Rolunk/B_Consulting_Rendszerhaz.html  

internetes címen letölthető formában. 

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt postai vagy elektronikus úton részünkre a következő címek 

valamelyikére kell megküldeni: 

kozpont@bconsulting.hu 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. 

http://www.bconsulting.hu/Rolunk/B_Consulting_Rendszerhaz.html
mailto:kozpont@bconsulting.hu
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A megküldött formanyomtatvány alapján regisztráljuk a Partnert, és személyesen is felkeressük további 

egyeztetés és tájékozódás céljából. A személyes egyeztetést követően kerülhet sor a tagság 

alapfeltételeként meghatározott oktatás megszervezésére, melyen a Partner cég alkalmazottai vehetnek 

részt.  

 

Amennyiben egy regisztrált Partner legalább kettő alkalmazottja elvégezte a kívánt ismereteket biztosító 

képzéseket, és a jelen tájékoztatóban foglaltakat a dokumentum aláírásával magára nézve kötelezőnek 

ismeri el, úgy a képzésen eredményesen résztvevő alkalmazottja képzési igazolást (tanúsítványt), a 

Partner pedig rendszerházi tagságról szóló igazolást (tanúsítványt) kap, ezzel a B Consulting 

Rendszerház tagjává válik. 

 

A tanúsítvány birtokában a Partner cég regisztrált rendszerházi taggá válik, és így jogosulttá válik a B 

Consulting rendszerház által gyártott, forgalmazott rendszerek vásárlására, telepítésére, működési 

ellenőrzésére. A kiadott tanúsítványokat az érvényességi idők lejártát követően a jogosultság fenntartása 

érdekében meg kell újítani, ezek a képzések a rendszerházi tagok számára ingyenesek. 

 

 

 

4) A B Consulting rendszerházi tagság megszűnése 

 

- a Tag önként, írásban lemond rendszerházi tagságáról, 

- a Tag megszegi a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és erre figyelemmel a B Consulting 

Kft a tagot – írásbeli indokolással – kizárja soraiból, attól a naptól, hogy e kizáró nyilatkozatot a 

Tag kézhez vette, 

- a Tag képzési igazolással rendelkező alkalmazottainak száma kettő fő alá csökken, ezen 

időponttól számított 90. napon belül a rendszerházi tagság megszűnik, 

- a Tagnak két fő alá csökken azon alkalmazottainak száma, akiknek a képzési igazolása a 

kiállítás keltétől számított 27 hónaposnál nem régebbi (A 21. hónap után a B Consulting Kft 

automatikusan kiküldi az erre vonatkozó emlékeztetőt) 

 

 

5) A B Consulting rendszerház alá tartozó termékek listája, és a megszerzendő ismeretek 

 

- Morpho biometrikus szenzorok és beléptető eszközök [BCS- MORPHO], 

- Spica beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek [BCS-SPICA], 

- Saját gyártású beléptető eszközök [BCS-ENTR] 

o forgóvilla, 

o forgókereszt, 

o lengőajtó, 

o kártyaelnyelő, 

- Saját gyártású kulcsszéf és értéktároló rendszerek [BCS-KEY] 
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Partnereink az alapfeltételként támasztott oktatások során megismerkednek a fentebb felsorolt eszközök 

karbantartásához, telepítéséhez, bővítéséhez, beüzemeléséhez nélkülözhetetlen ismeretekkel, a 

következő oktatási témák köré csoportosítva: 

 

- Morpho biometrikus rendszerek  

o Morpho termék paletta megismerése, 

o rendszer sajátosságai, paraméterei, egyedisége a piacon, 

o Morpho rendszerek telepítése, beüzemelése, programozása, 

o Moprho Manager szoftver ismerete, 

o alkalmazott biometrikus szenzorok sajátosságai, specialitásuk, 

o rendszer integrálási lehetőségek, 

o típus specifikus karbantartási igények, előírások, szakmai irányelvek, 

 

- Spica beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek, 

o Spica termék paletta megismerése, 

o Spica rendszerek telepítése, beüzemelése, programozása, 

o Time&Space rendszer konfigurálás, 

o DAP, BAP és T&A alrendszerek ismerete, 

o gyártón belüli, és gyártó független integrálási lehetőségek, 

o termék specifikus karbantartási igények, előírások, szakmai irányelvek, 

 

- Saját gyártású beléptető eszközök: 

o a beléptető eszközök felépítése,  

o az eszközökben alkalmazott egyedi megoldások, 

o egyedi vezérlő modul felépítése, programozása, benne rejlő lehetőségek, 

o szükséges karbantartási és üzemeltetési eljárások, 

o szükséges mechanikai ismeretek, 

 

- Kulcsszéf és értéktároló rendszerek: 

o kulcsszéfek és érték tároló eszközök felépítése, 

o kiemelt biztonsági normák teljesítéséhez szükséges telepítési irányelvek, 

o speciálisan alkalmazott megoldások ismerete, 

o vezérlő modulok, egyéb rendszer kapcsoló modulok (behatolás jelző, beléptető, tűzjelző) 

ismerete, telepítése, programozása, 

o szükséges karbantartási és üzemeltetési eljárások, 

o egyedi mechanikai felépítési ismeretek, 
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6) Rendszerházi tagsági szintek 

 

Amennyiben egy Partner teljesíti a tagság feltételeit, rendelkezik a megfelelő oktatásokkal, úgy 

rendszerházi taggá válik. 

 

Az Alap tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár, viszont a Partner további feltételek teljesítése 

nélkül megszerzi a következő jogosultságokat: 

- rendszerház alá tartozó termékek vásárlása, 

- rendszerház alá tartozó termékek telepítése, 

- rendszerház alá tartozó termékek működési ellenőrzése, üzemeltetése, 

 

A Végfelhasználói elégedettség és a B Consulting Kft által forgalmazott eszközök megfelelő üzemelése 

érdekében  Rendszerintegrátor minősítésű Partner alkalmazás javasolt a következő rendszerek, eszköz 

installációk esetén a telepítéshez, karbantartáshoz: 

- több különálló helyszínen összekapcsoltan futó eszközök/rendszerek (minimum 3 különálló 

objektum), 

- kiemelt biztonsági szintet igénylő helyszíneken, 

- nagy eszköz számú, kiterjedt rendszerek esetén, 

- B Consulting eszközök integrációja esetén más rendszerekhez (például tűzjelző, behatolás jelző, 

beléptető rendszerek), 

- nagy komplexitású, összetett igényeket támasztó megoldások esetén,  

 

Eszközeink/rendszereink komplex, egyedi igényekre alakítható rendszerek, ezért ezek karbantartása, 

szervizelése során kiemelten fontos, hogy csak a legfelkészültebb partnerek végezhessék ezeket a fontos 

tevékenységeket. A sok évig tartó hibátlan működés és a gyors, precíz hibaelhárítás érdekében a 

karbantartási és hiba javítási munkálatok minden esetben Rendszerintegrátori minősítéshez kötött 

feladatok. 

 

Rendszerház által forgalmazott termékek esetén a garancia feltétele a Rendszerintegrátor minősítésű 

tag által történő beüzemelés, ezzel biztosítva a legmagasabb szakmai kritériumoknak, és a rendszer 

legbiztonságosabb üzemeltetésének feltételeit. 

 

Rendszerintegrátor minősítésű partnereink jogosultak: 

- minden alap tagság során meghatározott feladat ellátására, 

- a rendszerek fődarab cserét érintő hiba javítására, 

- a rendszerek szakszerű beüzemelésére (garancia feltétele), 

- a rendszerek karbantartására, precíziós beállítására, 

 

A Rendszerintegrátor minősítésű partnerek kiemelt minőségi és szakmai kritériumai miatt 

Rendszerintegrátor minősítést csak az a Partner kaphat, aki az alábbi kritériumoknak megfelel: 

- B Consulting Rendszerházi tagság, 
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- speciális, a rendszereket legnagyobb mélységeiben bemutató „Rendszerintegrátor” képzésen 

való részvétel, 

- szakirányos mérnöki végzettség, és a minősítés igénylését megelőző 3 évben, legalább 3 

különálló helyen, összesen legalább 10 db B Consulting Rendszerház alá tartozó eszköz igazolt 

karbantartása, 

 

7) Egyéb lehetőségek és jogok 

 

A B Consulting rendszerház tagjának lehetősége van nyilvános pályázatokon, közbeszerzési eljárások 

során a B Consulting által kiadott igazolásokkal, bizonyítványokkal igazolni a B Consulting 

rendszerekkel kapcsolatos magas szintű tudását, ismereteit. A B Consulting szavatolja, hogy 

rendszerházának tagjai a fentebb megnevezett rendszerek telepítése, karbantartása során magas szinten 

képzettek, folyamatos gyártói konzultációs lehetőségekkel bírnak, és az egyedi igények megoldásához 

közvetlen gyártói támogatást kapnak. 

  

A B Consulting rendszerház tagjának lehetősége van gyártói áron bemutató szetteket összeállítani, 

megvásárolni, mely tartalmazza mindazon szoftver és eszköz elemeket, amelyek Partnerünk számára 

lényegesek, a színvonalas piaci megjelenéshez, bemutatókhoz, tesztekhez és próbaüzemekhez. 

  

A B Consulting rendszerház tagjának joga van a speciális dokumentációkat, telepítéshez és 

karbantartáshoz szükséges leírásokat, szoftver verziókat megkapni. Kiemelten fontos ezek közül a 

legfrissebb szoftver verziók, frissítések, karbantartási körlevelek letöltésének lehetősége, mely 

jelentősen megkönnyíti Partnereink karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátását. 

  

A B Consulting rendszerház tagjának lehetősége és joga van valamennyi díjmentesként meghirdetett 

képzésen –előre egyeztetett - tetszőleges létszámú alkalmazottjával részt venni, akkor is, ha az adott 

témában korábban valaki már a résztvevők közül bizonyítványt szerzett. 

  

Tekintettel arra, hogy a tagság kötelezettségekkel is jár, a továbbképzés oktatási, segédeszköz költségét  

B Consulting vállalja. Az oktatásokra munkaidőben kerül sor, a Tag munkavállalóinak oktatásokon, 

konzultációkon való megjelenésének költségét, valamint az e napra járó munkabérét Tag köteles viselni. 

  

A B Consulting azzal is ki kívánja fejezni nagyrabecsülését a B Consulting rendszerház létrejöttekor 

megfogalmazott célok – így különösen a műszaki és gazdasági fejlődés előmozdítása és a fogyasztók 

részére állandó magas színvonalú szolgáltatásnyújtás - elérését lehetővé tevő Tagjai számára, hogy 

lehetőséget biztosít a Tagoknak egyedi kedvezményes árak és fizetési kondíciók elérésére. 

 

Budapest, 2017.06.01. 

 

B Consulting Kft 

Szerezla Lajos ügyvezető 


