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Bizottscigi ülés itlei e
2016. augusztus 25.

Aidnlás leiárta
202r. augusztus 31.

Termék gyártó:

Termék forgalmazó:

Termék vizsgálat helye, MABISZ VAGYONVEDELMI ÉS KÁRMEGELŐZESI BIZ]TT-
SAG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 5llB.

KabaZrt., Brrdapest

KabaZrt.
H-I044 Budapest, Óradna u. 3/b.

Telefonszám: +36-11 350-10i1 / 9180
Fax: +36-11 329-0692

E-mail: jeno.zboray@kaba.com
Honlap: hu.kaba.com

I(apcsolattartó: Zbőray Jenő
Beosztás: okl. gm.

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN l906:2002 zárak és épületvasalatok szabvány;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetétvizsgálati szabvány;
- termékisrnerlető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- múszaki szakértől vélemény.

Vizsgálat eredményének összefb glalása :

A MAGYAR BIZToSÍrÓr SZöVETSÉcE, vacYoNVÉDELMI ÉS KÁRMEGp,t-ŐzÉst nt-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagtrai betekintettek a benyújtott clokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott bevésőzár, portálzárak és hengerzárbetétjellemzőit, techni-
kai paramétereit, megvizsgálták felépítésiiket, valamint áttekintették a MABISZ qán|ás zárszetke-
zetekre kidolgozott elóírásait, meghallgatták a szakérlői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (].) 31,8-3473

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236

Fax: (1) 337-5394

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu



MaBlsz Magyar Biztosítók Szövetsége
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelú hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.
Szakszerű szereIés.

Beépített termék jele: x= ..... egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítő-
nek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitoltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.

időpontja:

Beépítést szakszerűen vé geztem.

Beépítő adatai: ....p.h.

A ielenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő iavaslata alapián. a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: (1) 318-3473

RO|{A 90PZ jelölésűr, hengerzétr betéttel működtethető
90145 mm-es váltós bevéső épiletzár

nÓNa 90EPZ jelölésű, hengerzár betéttel mtiködtethető
90/40 mm-es váltós fémportál zár kilincsreteszvassal

nÓNa 85V jelölésű, hengerzár betéttel működtethető vál-
tós fémporlál zár 25 30'35 mm-es kivitelben

nÓxa 85G jelölésti. lrengerzár betéttel múködtethető gör-
gős fémportáI zár 25 30 35 mm-es kivitelben

I21-WZ|T60 jelolésű, hengerzár betéttel működtethető
váltós épúIetzár tűzgátlás sal

seclox -ELZETT X-11 jelölésű hengerzárbetét; 3 soros, 11

csapos kivitelben, maghúzás, fúrás, sav elleni védelem-
mel; finomnyitást nehezítő megoldással; 5 darab
mtrltiponto s kulccsal, kó dkártyával, vészfunkci óval

Részleges mechanikai véde-
lem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

Teljeskörű mechanikai véde-
lem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztá|y
MSZ EN 1303 szabvány alapján.

web: www,mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

2. oldal

Levélcím: H-1364 Budapest Pf, 236

Fax: (1) 337-5394

5562-10-2l20160825 nyilvántartásiszámúMABISZTermék-nregfelelőségiaián]ás
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A MABISZ VKB a Kaba ZrL álta| gyártott és forgalmazoít, előzőekben bemutatott termékeket a
megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a

vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásáv al é s fe lhaszn álásáv aI.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2016. augusztus 25.

G*-l?
MAGYAR POSTA Bízt. Zrt.

.2-1Q,

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236

Fax: (1) 33],5394

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu
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Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: (1) 318-34]3

5562-I0-2l20 i 60 825 nyilvántartásiszámú MABISZ Termék-megfelelőségi aiánlás



MaBlsz

Barcsai zsvzsanna

Bőti László

Mészáros Gyula

simonfai András

Tóth Tibor

Ulrich György

Kiss József

Budapest, 20I6. augusztus 25.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

ZÁnADEK
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MABISZ T ermék-megf elelós égi ajánláshoz

T árgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,
kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB tilés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemuta-
tott bevésőzár, portáIzárak és hengerzárbetét biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kie gészíté s :

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egé-
szítetíe ki, amelyben részletesen indokolta besorolási j avaslatára vonatkozó álláspontj át,

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérclésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfo-
gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előter-
jesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

MABISZ VKB vez.. MKB Általános Bizt.

Colonnade Insurance S. A.

GENERAL I B tzto sitő Zrt.

GROUPAM A Bíztosítő Zrt.

GENERAL I B tzto sitő Zrt.

oRFK
PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Levélcím: H-j.364 Budapest Pf. 236

Fax: (1) 337-5394

web: www,mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

4. oldal5 562-10-2l2 0160 825 nyilvántartásiszárnú MABISZ Termék-megfelelőségiaiánlás
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A kitöltött dokumentumot elektronikus - szerkeszthető - formában (e-mail-en) ÉS aHirassal hitelesíwe (fax-on) is

kériük eiküldeni.

nnncÁr,LAPoDÁs v.@

amely létrejött egpészL a

Kapcsolattartó neve: Zb&ay Jenö""""",

továbbiakban, mint KérelmezŐ,

kérelmező neve:
kérelmező címel

másrészt a

Döltést hozó neve:

Kaba Zrt,,..
Budapest, 1044. Ótadna u. 3/B

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉ,DELMI- - - 
ni xanir,rBcntózÉ,§I BIzoTTsÁc,q

Döntést hozó címe: """""""",H-1062 Budapest, Andrássy {rt 100"

Döntést hozó levelezósi címe: "H-11,42 Budapest, Szőnyi út 51/B,

továbbiakban, mint MABISZ T/KB kozaaa következő feltételekkel:

1) Kérelrnező megkéri, MABISZ VKB elvrállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtecbnikai

eszközökmagyaTországiMABlSZvizsgá|atátésajánlását.

2) Kérelmezó elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO MémÖki Iroda Kft,,

továbbiakban: n"iq ,é-Úé.. e§utta§a a kitöltött ADATLAP-ot és vele váIlalkozói

szerződést köt a munka előkészítésére, meg§zgrvezésére, a vizsgálatok lefolYtatáséra,

valamint a dontésho zaÁ! ltánt szervezési és adminisztrációs feladatolaa. A terméklístát, az

általa vizsgáltatni kívánt termék(ek) mtfuzaki dokumenüciojáq szerelesi és telePÍtési

előírását átadja a vizsgálatok, szakétűi vélemény elkészítktése cé§ából. KérelfiIezÖ

biztosítja a foiyamato, Úorultá.iós leheóséget. A Dönte§t hozó Bizottsag tagiai és Plul0
mrrnkatársai az általuk megismert, illetve az átadstt dokumerrtációban szerePlő adatokat

kötelesek üzleti titokként kezetni. Arró1 információt csak a kérelmező írásos

hozzájaniásával adhat ki.

3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szatcri{ő{ lzis{iatait, besorolási javaslatát,

Többségi szavazással dönt a vizsgalt terrnék(ek) elfoghdásaról, kategóriába sorolásmÓl,

,rugy 
"Ú*ftá5;aíől. 

Az elfogadásrót MABISZ termék-megfelelősógi ajánlast ad ki, arnelyet

a btottsági tagok aláírasrrkkal hitelesítenek. Az elutasítá§t annak indoklásával Írásban adja

meg.

4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvénYes

és nyilvánosan közzétett MABISZ ajárrlás technikai elvarása. A vagyonvédelmi eszközökre

és rendszerekre vonatkozőan a MABISZ ajárrlás nem kötelezó és nem potolja a hatósagi

minősítést. kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.

5) Kérelmező ae általa kért eljarással kapcsolatban felmeriilő vitás kérdésekben a MABISZ-
hoz fordulhat.

6) Faxon visszakiildött megallapodáson az aiáííást eredeÜnek tekintem.

Budapest.., .,2016. augusáus 15, -

MABISZ VKB megbizatíja
cegszeru alailas

1. oldaV 3
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