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Bizottsági ülés ideje Meghosszabbítás Ajánlás lejárta 
2003. szeptember 18. 2006. december 14. 2009. szeptember 30. 

 
 
 
 
Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI 

BIZOTTSÁG helyisége 
 H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B. 
 
Termék gyártó: MCM Metalurgica Cerrajera de Mondragon S.A., Spanyolország 
 
Termék forgalmazó: ZIUR Kft.  

 H-1139 Budapest, Forgách utca 26-28. 

Telefonszám: +36-1/ 239-3222; +36-1/ 239-3223; +36-1/ 239-3224 
Fax: +36-1/ 320-8219 
 

E-mail: ziur@ziur.hu 
Honlap: www.ziur.hu 

 
A vizsgálati eljárás alapja: 

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás; 
- termékismertető, műszaki leírás; 
- ZIUR 2003 termékkatalógus; 
- bemutatott termék működőképes modellje; 
- roncsolásmentes vizsgálat; 
- műszaki szakértői vélemény; 
- 2247-15/20030918 nyilvántartási számú MABISZ dokumentum; 
- nyilatkozat a gyártás változatlanságáról. 

 
Vizsgálat eredményének összefoglalása: 
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott 
dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott egy, két, három ponton reteszelő bevéső-, portál-, 
ill. redőnyzár-szerkezetek, valamint védőpajzs, porvédő hüvely jellemzőit, technikai paramétereit, 
megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre kidolgozott 
előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt, továbbá elfogadták a gyártó cég képviselőjének 
nyilatkozatát a változatlan feltételekkel történő gyártásról. 
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele: 
Szakszerű szerelés. 

A zárakhoz tartozó ellenlemezek legalább 2 mm-es vastagsága. 
 
Telepítői nyilatkozat: 
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet 
kézjeggyel kell megjelölni. 

Beépítés helye: .......................................................................................................................................  

 időpontja: ................................................................................................................................  

Beépítést szakszerűen végeztem. 

Beépítő adatai: .................................................................................................................................. p.h. 

Egyéb: ....................................................................................................................................................  

 
A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék 
besorolása: 

 Termék Besorolás 
□ MCM 1601-B jelölésű, hengerzárbetétes, egy ponton 

reteszelő bevéső váltós zár 
□ MCM 601 jelölésű, hengerzárbetétes, egy ponton 

reteszelő bevéső váltós zár 
□ MCM 612 jelölésű, hengerzárbetétes, egy ponton 

reteszelő bevéső másodzár 
□ MCM 1808 jelölésű, két oldalon fogazott kulcsú, 6 záró 

elemes, egy ponton reteszelő, bevéső, váltós 
zárszerkezet 

□ MCM 1813 jelölésű, két oldalon fogazott kulcsú, 6 záró 
lemezes, egy ponton reteszelő, bevéső váltós, 
másodzár-szerkezet 

□ MCM 1449 jelölésű, hengerzárbetétes, bevéső, kampós 
kicsapó-nyelves, egy ponton reteszelő portálzár-
szerkezet 

□ MCM 1450 jelölésű, hengerzárbetétes, bevéső, váltós, 
kampós kicsapó-nyelves, egy ponton reteszelő 
portálzár-szerkezet 

□ MCM 1451 jelölésű, hengerzárbetétes, bevéső, görgős 
kilincsnyelvű, kampós kicsapó-nyelves, egy ponton 
reteszelő portálzár-szerkezet 

 

Részleges mechanikai 
védelem alkotóeleme 
MABISZ ajánlás. 
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 Termék Besorolás 
□ MCM 1650 jelölésű, hengerzárbetétes, belső, egy ponton 

reteszelő váltós portálzár-szerkezet 
 

□ MCM 1511 B jelölésű, két oldalon fogazott kulcsú, 6 záró 
lemezes, két ponton reteszelő rászerelhető redőnyzár, 
védővasalat nélkül 

 

□ MCM 1808 F jelölésű, két oldalon fogazott kulcsú, 6 záró 
elemes, három ponton reteszelő, bevéső, váltós 
zárszerkezet, fúrásvédelem nélkül 

□ MCM 3450 jelölésű, bevéső, váltós, három ponton 
reteszelő, kicsapó nyelves zárszerkezet, védőpajzzsal 

 

Részleges mechanikai 
védelem alkotóeleme 
MABISZ ajánlás. 
 

□ MCM 701 jelölésű, hengerzárbetétes, egy ponton 
reteszelő, váltós bevésőzár, fúrás, hengerzárbetét-törés 
és -kihúzás ellen kialakított védőpajzzsal 

□ MCM 712 jelölésű, hengerzárbetétes, egy ponton 
reteszelő, bevéső másodzár, fúrás, hengerzárbetét-
törés és -kihúzás ellen kialakított védőpajzzsal 

□ MCM 801 jelölésű, váltós, hengerzárbetétes, egy ponton 
reteszelő, bevésőzár, fúrás, hengerzárbetét-törés és -
kihúzás ellen kialakított védőpajzzsal  

 

□ MCM 701-3 és 801-3 jelölésű, hengerzárbetétes, három 
ponton reteszelő, váltós bevésőzár, fúrás, 
hengerzárbetét-törés és -kihúzás ellen kialakított 
védőpajzzsal 

□ MCM 801 F jelölésű, hengerzárbetétes, három ponton 
reteszelő, váltós bevésőzár, fúrás, hengerzárbetét-törés 
és -kihúzás ellen kialakított védőpajzzsal 

□ MCM 1801 F jelölésű, hengerzárbetétes, három ponton 
reteszelő, váltós bevésőzár, fúrás, hengerzárbetét-törés 
és -kihúzás ellen kialakított védőpajzzsal 

 

□ MCM 1850 S jelölésű, 3 mm réselésű forgórozettás 
védőpajzs, zárszerkezet és zárbetét megfúrása, 
hengerzárbetét-törés és -kihúzás elleni védelemre 

□ MCM 1878 jelölésű, alsó reteszvasat fogadó porvédő 
hüvely 

□ MC 1701-B jelölésű zárcsalád, MCM 1601-B zártest, 
MCM 1850 S védőpajzs, TESA T-60 hengerzárbetét 
összeállításával 

 

□ MC 722-4 jelölésű két darab hengerzárbetéttel 
működtethető, négy ponton reteszelő, váltós 
bevésőzár, fúrás, hengerzárbetét-törés és -kihúzás 
ellen kialakított védőpajzzsal 

 

Teljeskörű mechanikai 
védelem alkotóeleme 
MABISZ ajánlás. 
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A MABISZ VKB az MCM S.A. által gyártott, ZIUR Kft. által forgalmazott, 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 és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje 
egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával. 
 
A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes 
szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető. 
 
Budapest, 2006. december 14. 
 
 .....................................  .....................................  ....................................  
 QBE ATLASZ Bizt. Zrt. UNIQA Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt. 
 
 .....................................  .....................................  ....................................  
 AIG Hungary OTP GARANCIA Bizt. ZRt. AEGON Magyarország ZRt. 
 
 .....................................  .....................................  ....................................  
 GROUPAMA Bizt. Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. SIGNAL Bizt. ZRt. 
 
 .....................................  .....................................  ....................................  
 ORFK IRM MABISZ VKB vezető 
 ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.  


