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MAGvAR azrosírór szóvnsÉep
ASSOC,ATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

I062 Budapest, Andrássy út, l00. Telefon:3I8-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: l364 Budapest. Pf.236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nyts z: 47 65-'1,0-2/201,0'1,21,6

Bizottsáei ülés ideie
2010. december 16.

Aiánlás leiárta
2015, december 31.

Termék vizsgálat helye:

Termék gyártó:

Termék forgalmazó:

MAB I S Z VAGYONVEDELMI B s rÁnrra E GELÓ ZÉS I B IZOTT-
SÁG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Kaba Elzett Zrt., Budapest

Kaba E|zett Zrt.
H-1044 Budapest, Megyeri út 51.

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattartó:
Beosáás:

A vizseálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás'

- MSZ EN 1303 hengerzárbetétvizsgá|ati szabvény;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgáIat;
- műszaki szakértőivélemény,

vizsgálat eredménvének összefoglalása:

A MAGyAR BlzTosírór szövETsÉcp vecyoNvÉDELMI ÉS rÁnvEcPrÓzÉst gr-

Z6TTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagsaí betekintettek a benYÚjtott dokumen-

tumokba, tanuimány ozíáka bemutatott zárszeikezet jel|emzőit, technikaí paramétereit, megvizsgál-

ták felépítését, valámint áttekintették a MABISZ álanta, zátszerkezetekre kidolgozott előírásait,

me ghall gatt ék a szakértői véleménlt,

+36-11 288-5032
+36-11 349-1909

pfonyodi@elzett,hu
www.elzett.hu

Fonyódi Péter
értékesítési vezető
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l062 Budapest, Andrássy út, I00, Telefon:3l8-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: I364 Budapest. Pf. 236 www.mabísz.hu info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetót noÁál üvegezésű ÜtónáInem alkalmazhatŐ.

szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: x= ....... egyedi méretű hengerzárbetétnél a telePÍtŐ-

nek kell beímia a pontos jelölést

Telenítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négYzetet

kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adataí: "" p,h,

Egyéb:

Termék Besorolás

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÓVilSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

04 1-1 1 Jelölésű, ft lcsavarozh atő (rászegező), belső gombos

kivite lű máso dzár, KAB A-EL ZETT álta| gy ártott, minő -

sített RIM zárbetéltel MABISZ ajánlás.

Részleges mechanikai véde-
lem alkotóeleme

4,7 65-1o-2l201012l6 nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelóségiajánlás 2. oldal
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ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

I062 Budapest, Andrássy út. l00. Telefon: 3I8-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: l3ó4 Budapest. Pf, 23ó www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A MABISZ YKB a Kaba Elzett Zrt. áItal gyártoít és forgalmazott, előzőekben bemutatott
terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besoro-
lás alapján avizsgáIt eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajanlással, a termék forgalma-
zásáv al és felhaszn álásáv al.

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

Budapest, 201 0. december 16.

Bizt. Ztt.
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Chartis Europe S.A. i

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
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MAE|SZ VKB vezető.

QBE Insurarlce (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

Magyarorspági Fióktelepe

ARIA Zrt.

4765-10-2/20l012l6nyllvántartásiszámúMABISZ'Termék-megf-elelőségiajánlás 3. oldal
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ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

I0ó2 Budapest, Andrássy út. l00. Telefon: 3I8-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: l364Budapest, Pf, 236 www,mabisz.hu info@mabisz.hu

ZéBApj_le
47 65 -1,0 -2/ 20101,21,6 Ny ts z.

MABISZ T etmék-megf elel őségi ajánláshoz

T árgy: A Termék-megfelelőségi ajanlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,

kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemónyek összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és be-

sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőel<ben bemuta-
tott zár szerkezet bizto sító i me gítél é sév e 1 kap c so l atb an.

Szak&tői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egé-

szítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

MABISZ VKB vezető, QBE
UNIQA Bú. Zrt.

Insurance (Europe) Ltd, ...

MKB Általá.ros Bizt. Zrt.

ALLIANZ HUNGÁRI A Zrt.

GENERALI-PROVIDENCIA Z,t.

PlutO Mérnöki Iroda Kft.

PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 201 0. december 16.

Osszegzés:

A N,{ABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészités alapján többségi szavazattal elfo-
gadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesz-
tettjavaslatát.

A Bízottsági ülésen jelenlévök:

Bőti László

Baki Miklós

Barcsai zslzsanna

Deliága Judit

Tóth Tibor

Kiss József

Ribb Adrienn

47 65-10-2l20l 012 l 6 nyilvántartásiszámú MABiSZ Termék-megí-elelőségi ajánlás 4. oldal
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A kitöltótt clokumentumot szerkesztheló, aláírás néIkiiti elektronikus formában e-mailen cs cégszeriien hitelesírve

@oor

postán vary faxon is kéLjük elküldeni

MEGALLAPODAS

Kaba Elzett Zrt ..,.,.,,..

1044. Budapest Mogyeri út 51,-,...,.,.,

Kapcsolattartó neve: Fonyódi Péter""" ""
továbbiakban, tnint kérelmező,

amely lélrejött ewrészt a

kérelmezó neve:
kórelmező címe:

másrészt a

Döntést hozó neve:
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MAGYAR BIZTosÍTÓx szÖvrTsÉGE vAcYoNvnnnr,mt- -ns 
xÁx-uncnlózÉsr BIzoTTsÁGA

Dóntést hozó címe: """,H-l052 Budapest, Deák Ferenc utca 10,

Döntést hozó levelezési címe: ...,, ^""", ""H-l l42 Budapest, Szónyi Úrt 5llB,

továbbiakba n, mint MAB I S Z VKB Kozan a következö feltételekkel :

l) Kérelmezö megkéri, N{ABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szennti biztonságteclrrrikai

eszközök magl,arországi MABISZ vizsgálatát és ajánlasat,

2) Kérelmezö etfogadja, hogy a MABISZ álta! megbuott cég (Pluto Mémöki lroda Kft,,

továbbiakba", F:t íó> ,áé.. eljuttatja a kitöÉtt ADATLAp_ot és vele r,állalkozói

szerződést köt a munka előkészítéséi., ..gr".rvezésére, a vizsgálalok lefolYtatására,

valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adrninisztrációs feladatokra. A tennéklisláí, az

általa vizsgáItatni kívánt terrnék(ek) rnúszaki dokumentacióját, szerelés1 és telePÍtési

előírását a1aaja a vizsgálatok, ,"uÉertOi vélemény elkészíttetése céljábÓl. Kérelrnező

biztosítja a foiyamatos k"onzuhációs lehetőséget. A Döntésl hozó Bizottság tagjai és PlutO

munkar.írsai - eltut u megismer! illetve u, átadott dokurnentációban szerePlŐ adatokat

kötelesek üzleti tltokkéni kezelni. Arról információt csak a kérelmezó írásos

hozzáj átn;J ásával adhat ki.

3) A 1'íABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a Plut0 szakértÖi vizsgálatait, besorolási javaslatát,

Többségi szayazőssal atirrt u vizsgált tennék(ek) elfogaÜsáról. kategóriába sorolásárÓl,

vagy elutasiti.,arJi. e, efogadásrórllABisz termék-megfeletősegi ajánlált ad ki, amelYet

a bizottsági tagor. *ainesukfa] hitelesítenek. Az elutasítást arrnak indoklásával Írásban adja

meg.

4) Kérelmezó tudonrásul veszi, hogy a IiLABISZ ajfullási eljárás alapja a urindenkor érvényes

és nyilvánosan közzétetl MABISZ ajánlás technikai elvarása- A vagyonvédelmi eszkÖzÖ]<re

és rendszerekre vonatko zőan a rraólsz ajánlás nem kőtelező és nem pótolja a hatósági

minósítést, kérelmező önként veti alá terrnékeit a vizsgálatnak

5) Kérelrnez ő az általa kért eljárással kapcsolatban felmerüló vitas kérdésekben a MABISZ-

hoz fordulhat.

6) Faxon visszaküldött nregállapodősan az aláírást eredetinek tekintem,

Budapest,....,,.,. , 2010. december 6.

SZ VrS rrregbízottja
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