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Besorolás ideje Besorolás érvényessége
2009. március 03. 2012. március 31.

A termékbesorolás helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG helyisége

Gyártó: Getronic Srl., Olaszország

Magyarországi forgalmazó: GT-Hungary Kft.
H-3531 Miskolc, Ernye Bán utca 6.

Telefonszám: +36-30/ 935-1595
Fax: +36-46/ 505-065

E-mail: vargap@gtalarm.hu
Honlap: www.gtalarm.hu

Kapcsolattartó: Varga Péter
Beosztás: ügyvezető

A besorolási eljárás alapja:
- gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei;
- a besorolást igénylő által csatolt szükséges dokumentumok;
- szerelési és használati utasítás;
- garancialevél;
- bemutatott működőképes modell;
- működési frekvencia és ugrókód műszeres ellenőrzése;
- a besorolást igénylő által csatolt egyéb dokumentumok;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE GÉPJÁRMŰVÉDELMI KÁRMEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ GKB) jelenlévő tagjai áttekintették a benyújtott dokumentu-
mokat.
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A MABISZ GKB állásfoglalása szerint, szakszerű szerelés és rendeltetésszerű használat esetén a 
következő termékek gépjárművédelmet látnak el.

A termékek besorolása:

Termék Biztosítói besorolás

GT 900 jelölésű, a gépkocsi saját rendszerei által működtethető modu-
láris gépjárműriasztó; motorblokkolással és nyitásérzékeléssel.

Tartalom: GT 900 központi egység; 1 db elektronikus kulcs; 1 
db nyitásérzékelő; 1 db kábelköteg visszajelző LED-del, csat-
lakozóval szerelve; 1 db kábelköteg csatlakozóval szerelve;
szerelvények; magyar nyelvű beszerelési, felhasználói utasítás, 
jótállási jegy, CAN-BUS tanítási segédlet.

Funkció: nyitásérzékelés, motorblokkolás.

GC41

GT 901 jelölésű, a gépkocsi saját rendszerei által működtethető modu-
láris gépjárműriasztó; motorblokkolással, utastéri mozgásérzé-
keléssel és nyitásérzékeléssel.

Tartalom: GT 901 központi egység; 1 db elektronikus kulcs; 1 
db nyitásérzékelő; ultrahangos mozgásérzékelő-pár vezeté-
kezve; 1 db kábelköteg visszajelző LED-del, csatlakozóval 
szerelve; 1 db kábelköteg csatlakozóval szerelve; szerelvé-
nyek; magyar nyelvű beszerelési, felhasználói utasítás, jótállá-
si jegy, CAN-BUS tanítási segédlet.

Funkció: nyitásérzékelés, motorblokkolás, utastéri mozgásérzé-
kelés.

GC431

GT 905 jelölésű, ugrókódos távkezelővel, illetve a gépkocsi saját 
rendszerei által működtethető moduláris gépjárműriasztó; mo-
torblokkolással és nyitásérzékeléssel.

Tartalom: GT 905 központi egység; 1 db távkezelő; 1 db elekt-
ronikus kulcs; 1 db nyitásérzékelő; 1 db kábelköteg visszajel-
ző LED-del, csatlakozóval szerelve; 1 db kábelköteg csatlako-
zóval szerelve; szerelvények; magyar nyelvű beszerelési, fel-
használói utasítás, jótállási jegy, CAN-BUS tanítási segédlet.

Funkció: nyitásérzékelés, motorblokkolás, rablásgátlás.

GC CTU 741 KV
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Termék Biztosítói besorolás

GT 906 jelölésű, ugrókódos távkezelővel, illetve a gépkocsi saját 
rendszerei által működtethető moduláris gépjárműriasztó; mo-
torblokkolással, utastéri mozgásérzékeléssel és nyitásérzéke-
léssel.

Tartalom: GT 906 központi egység; 1 db távkezelő; 1 db elekt-
ronikus kulcs; 1 db nyitásérzékelő; ultrahangos mozgásérzéke-
lő-pár vezetékezve; 1 db kábelköteg visszajelző LED-del, 
csatlakozóval szerelve; 1 db kábelköteg csatlakozóval szerel-
ve; szerelvények; magyar nyelvű beszerelési, felhasználói uta-
sítás, jótállási jegy, CAN-BUS tanítási segédlet.

Funkció: nyitásérzékelés, motorblokkolás, rablásgátlás, utastéri 
mozgásérzékelés.

GC CTU 7431 KV

GT 910 jelölésű, ugrókódos távkezelővel működtethető moduláris 
gépjárműriasztó rablásgátlással, motorblokkolással és nyitásér-
zékeléssel.

Tartalom: GT 910 központi egység; 2 db távkezelő; 1 db nyitás-
érzékelő; 1 db kábelköteg visszajelző LED-del, csatlakozóval 
szerelve; 1 db kábelköteg csatlakozóval szerelve; szerelvé-
nyek; magyar nyelvű szerelési, felhasználói utasítás, jótállási 
jegy.

Funkció: nyitásérzékelés, rablásgátlás, motorblokkolás.

CTU 741 KV

GT 944 jelölésű, saját akkumulátoros sziréna.

Tartalom: GT 944 akkumulátoros sziréna; 1 db kábelköteg csat-
lakozóval szerelve; szerelvények; magyar nyelvű szerelési 
utasítás, jótállási jegy.

Funkció: saját akkumulátoros hangkeltés.

5

GT 945 jelölésű, saját akkumulátoros sziréna.

Tartalom: GT 945 akkumulátoros sziréna; 1 db kábelköteg csat-
lakozóval szerelve; szerelvények; magyar nyelvű szerelési 
utasítás, jótállási jegy.

Funkció: saját akkumulátoros hangkeltés.

5
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Termék Biztosítói besorolás

GT970 jelölésű, ugrókódos távkezelővel működtethető kompakt mo-
torkerékpár-riasztó; emelésérzékeléssel, saját akkumuláto-
ros hangkeltéssel, rablásgátlással, motorblokkolással és 
rezgésérzékeléssel.

Tartalom: GT970 központi egység; 2 db távkezelő; 1 db nyitás-
érzékelő; 1 db kábelköteg visszajelző LED-del, csatlakozóval 
szerelve; 1 db kábelköteg csatlakozóval szerelve; szerelvé-
nyek; kezelési, szerelési útmutató és jótállási jegy.

Funkció: rablásgátlás, saját akkumulátoros hangkeltés, motor-
blokkolás, rezgésérzékelés, emelésérzékelés.

MTU 76542 KV

A MABISZ GKB a Getronic Srl. által gyártott, a GT-Hungary Kft. által forgalmazott fenti 
termékeket a megjelölt védelmi fokozatba sorolt gépjárművédelmi eszközként ismeri el.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ besorolással.

A MABISZ GKB határozata értelmében a Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása csak tel-
jes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

A gépjárművédelmi termékek, illetve rendszerek MABISZ GKB besorolása nem kötelezi az egyes 
biztosító társaságokat a besorolást nyert termékek alkalmazásának a szerződéskötés feltételeként 
történő előírására, vagy a besorolással nem bíró termékek elutasítására.

Ha a kérelmező a MABISZ GKB döntésével nem ért egyet, panaszával a besorolás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül írásban fordulhat a MABISZ főtitkárához.

A besorolás érvényét veszti, ha
 az ”E”, ”e”, vagy NKH jóváhagyást (”H”) visszavonták;
 a termék forgalmazását időközben megszüntették.

Budapest, 2009. március 03.
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