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Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta
2013. augusztus 29. 2018. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Gunnebo Holding

Termék forgalmazó: Gunnebo Magyarország Kft.
      H-1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.

Telefonszám: +36 1/ 465-6082
Fax: +36 1/ 465-6085

E-mail: iroda@gunnebo.com
Honlap: www.gunnebo.hu

Kapcsolattartó: Tolnay György
Beosztás: Key Account Manager

A vizsgálati eljárás alapja:
- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények jellemzőit, technikai paramétereit,
megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott
előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas je-
lölést kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:

- gyártó nevét, azonosíthatóságát;
- szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
- gyártás évét;
- termék típusát, sorozatszámát;

- faliszéf esetén:
- speciálisan megerősített betonozás (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a

hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású,  5 mm vashálóval eltoltan
megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő
rögzítés;

- megerősített betonozás (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20
cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású,  5 mm vashálóval eltoltan megerősített,
C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;

- normál betonozás (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban
C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;

- az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkom-
binációs záras; kéttollú kulcsos vésznyitási lehetőséggel;

- lemezszekrény, bútorszéf (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek el-
lenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is bele-
értendő);

- páncélszekrény (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló
módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);

- elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és test-
hang-, illetve fúrásérzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosí-
tói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelző-
rendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;

- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenér-
tékű műszaki megoldás – beépítés betartása és igazolása

- Beépített termék jele: x= ……………………………………….. egyedi méretű termék-
nél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;

- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” táb-
lázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.
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Telepítői nyilatkozat:

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

Telepítés helye: ..................................................................................................................................

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

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kocká-
zatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

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

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

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
□ Chubbsafes DuoGuard East jelölésű tűzálló páncélszek-

rény
G kategória

MABISZ ajánlás.

II. osztály
MSZ EN 1143-1 szabvány.

S60P
60 perces tűzállóság papírra.
MSZ EN 1047-1 szabvány

□ ProGuard GII jelölésű páncélszekrény sorozat

□ ProGuard DT GII jelölésű páncélszekrény sorozat
bedobónyílással, vagy fiókos bedobó szerkezettel

G kategória
MABISZ ajánlás.

II. osztály
MSZ EN 1143-1 szabvány.

□ ProGuard DT GI jelölésű páncélszekrény sorozat
bedobónyílással, vagy fiókos bedobó szerkezettel

E kategória
MABISZ ajánlás.

I. osztály
MSZ EN 1143-1 szabvány.
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Termék Besorolás
□ Chubbsafes Elements Earth jelölésű páncélszekrény

□ Chubbsafes Elements Fire jelölésű páncélszekrény

□ Chubbsafes Omega Deposit jelölésű értéktároló szekrény
bedobónyílással, kefetömítéssel megerősített, kihalá-
szást nehezítő kialakítással

D kategória
MABISZ ajánlás.

0. osztály
MSZ EN 1143-1 szabvány.

□ Chubbsafes Alpha Plus S2 jelölésű értéktároló szekrény
MSZ EN 1300 szabvány szerint „A” minősített zár-
szerkezettel

S2 osztály
MSZ EN 14450 szabvány.

□ Chubbsafes DataGuardNT jelölésű, adattároló szekrény A kategória
MABISZ ajánlás.

120 Diskette
120 perces tűzállóság adathordozóra.
NT FIRE 017 szabvány.

□ Chubbsafes Archive Cabinet jelölésű, értéktároló irat-
szekrény

□ Chubbsafes Alpha Plus jelölésű értéktároló szekrény

A kategória
MABISZ ajánlás.

□ Chubbsafes Sigma Deposit jelölésű értéktároló szekrény
bedobónyílással

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Alkalmas felügyelet mellett, rablás
elleni fokozott védelemre.
Az értékkezelő szekrény őrzés nélkül
értéktárolásra nem alkalmas.
Felügyelet mellett a benne elhelyezhető
érték nagysága nem esik korlátozás alá.
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A MABISZ VKB a Gunnebo Holding által gyártott, a Gunnebo Magyarország Kft. által forgal-
mazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvé-
delmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosí-
tók részére elfogadásra javasolja.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásával és felhasználásával.
A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
Budapest, 2013. augusztus 29.
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