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2MABISZ TERMEK-MEG

Bizottsdgi ülés ideie
2014. március 20.

Termék vizsgálat helve: MABISZ VAGYONVÉDELMI ES rÁnvEcprőzÉsl
BIZOTTSÁG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 5I/B.

Termék gyártó: KabaBlzettZrt.,Magyarország

Termék forgalmazó: Kaba-ElzettZrt.
H-I}44Budapest, Óradna u. 3/b.

Telefonszám: +36-11 288-5032
Fax: +36-11 349-1909

E-mail: gabor.nemeth@kaba.com
Honlap: www.kaba-elzett.hu

Kapcsolattartó: Németh Gábor
Beosztás: értékesítési vezető

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetétvtzsgáIati szabvány;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- termékism ertető, műszaki leírás ;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredménvének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓr szÖvETSEGE VAcYoNvppprut ps rÁnvEGELőZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott RIM cilinderbetét jellemzőit, technikai paramétereit, meg-
vizsgáIták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ aján|áshengerzárbetétekre, zárakra kidol-
go z ott e 1 ő írás ait, me ghal l g att ák a szakértő i vé l eményt.

Cím:1062 Budapest, Andrássy út 100. - Levélcím: H-1364 Budapest PÍ.236 web: www.mabisz.hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtőnál nem alkalmazhatő.

szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: x: egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pon-
tos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megj elölni.

időpontja:

B eépíté st szakszerűen vé geáem.

Beépítő adatai: ...,p.h.

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

Termék Besorolás
799H-MN-3k jelölésű furásvédett RIM cilinderbetét,

nikkel másodzárakhoz
Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztáW
MSZ EN 1303 szabvány.

A, zárbetét csoma golás án a típusj elölést
fel kell üntetni!

web: www,m2?'atbat

email: info@mabisz.hu
59731Tó _Br9y6T,ld9?üy"i},i98"t"rlási számú tfÁÍiJ9_tJffiéÉH,$S§f$rá,3É? ajánlás
rel,: {1) 3t8-3473 ' Fax: (1} 337-5394
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A MABISZ YI<B a Kaba-E|zett Zrt. által gyártott és forga|mazott, előzőel<ben bemutatott
terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besoro-
lás alapján avtzsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktis ztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalma-
zásáv al é s felhaszn áIás áv al.

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

*i[tr-
:Jl*AA:,r.,..

ALLIANz truNbÁnre z,t.

MABISZ YY..Bveze!L5.
]RALI-PROVIDENCIA Zrt.
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- - - - - --J ---_-- -rax: (i) 337-5394 ' email: info@mabisz.hu

Budapest, 2qL4. március 20.

CIG Pannónia EMABIT Zrt.
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MAB ISZ T ermék-megfelelősé gi ajánláshoz

T ár gy z A Termék-megfelelős égí ajánlás véleménye zési eljátása folyaman elhangzott kérdések,

kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ütés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résávevői meghallgattáka kialakított szakértői véleményt és be-

sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az elŐzőekben bemuta-

tott RIM cilinderbetét biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szak&tői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértő, szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott vála-

szaival egészitette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkoző

álláspontját.

Tóth Tibor

Ács Tamás

Baki Miklós

Barcsai zsuzsanna

BőtiLászIő

simonfai András

Kiss József

MAB IS Z VKB vez., GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. 
='.T.. 
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CiG Pannónia EMABIT Zrt.

I]NIQA Bizt. Zrt.

MKB Általanos Bizt. Zrt.

QBE Insurance (Europe) Ltd.

GROUPAMA GARAN CIA Bizt. Zrt.

PlutO Mérnöki hoda Kft.

Budapest, 2014. március 20.

§rt1o_TöyL?D.ó'rttf1,o *yx,?.9a,.tu,-tari s"amrihvfÁHí§ft'"3,ffide#egrerB{"otÉEi ajánlás
Tel.; (1) 318-3473 ' Fax: (li 337-5394

web: tuulw,ma4i:dl6a1

email: infr:@ mabisz.hu

sszegzes:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,

illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészités a|apján többségi szavazatíal elfo,
gadtak a szakértőnek az eszközMABISZ termék-megfelelőségi besorolására elŐterjesz-

tett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:
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A kitöltótt dokumentumot elektronikus - szerkeszthetó - formában (e-mail-en; lÍS alairassal hitelesitve (fax-on) is

Kapcsolattartóneve: NémethGábor,..
továbbiakban, mint kérelmező,

amely létrejött egyrésá a
kérelmező neve:
kérelmező címe:

másrésá a

Döntést hozó neve:

Döntést hozó címe:

kérjtik elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

Kaba Elzetí Zrt. ...........
1044. Budapest, Oradna u. 3/b....,...

MAGYAR BIZTOSÍTÓX SZÖVETSEGE VAGYONYEDELMI
rs rÁnpr r'Gr,LóaÉsI BIzoTTsÁGA

...H-1062 Budapest, Andrássy út 100.

Döntóst hozó levelezósi címe: ...... H- 1 142 Bladapest, Szőnyi út 5 1lB.

továbbiakban, mint MABISZ YKB kOzott a következő feltételekkel:

1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvrillalja a mellékelt lista szerinti biztonságtecbnikai
eszközökmagyaíorszagiMABISZvízsgálatátésajáriasát.

2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ áltat megbizott cég (PlutO Mérnöki Iroda K-ft.,

továbbiakban: PIutO) résáre eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozőí
szetződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására,
valamint a döntéshozatal utéLnl szervezésí és adminisztrációs feladatokra. A terméklístát, az

általa vizsgáltatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési
előírrisát átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljábol. Kérelmező
biztosítja a folyamatos konzultációs lehetóséget. A Döntést hoző Bizottság tagtrai és PlutO
munkatarsai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplö adatokat
kötelesek iizleti titokként kezelni. A]Tól információt csak a kérelmező írásos
bozájar,ulasával adhat ki.

3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértőívizsgálalait, besorolási javaslatát.

Többségi szavazással dönt a vizsgáIt termék(ek) elfogadásaról, kategóriába sorolasrárÓ],

vagy elutasítá$íról. Az elfogadasról MABISZ termék-megfelelőségi ajanlrást ad ki, amelyet
a bizottsági tagok a]áírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja
meg.

4) Kérelmező tudomásul vesá, hogy a MABISZ ajánlási e§árás. alapja a mindenkor érvényes
és nyilviánosan közzétett MABISZ ajanlás technikai elvarasa_ A vagyonvédelmi eszközökre
és rendszerekre vonatkozőan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági
minősítést, Kérelmezó önként veti alá termékeit a vizsgrálatnak,

5) Kérelmező az á|rala kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-
hoz fordulhat.

6) Faxon visszakii]dött megállapodáson az aláitást eredetinek tekintem.

Budapest, 2OI4, febtuér 26.

Fr-t.
lga s/o.

Kérelmező
3-2-41
Ja
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