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MABISZ TERMEK-MEG

Bizottsáei ülés ideie
2019, október 17.

Aiúnlás leiórta
2024. október 31.

Termék vizseálat helye:

Termék evártó:

Termék forgalmazó:

MABISZ VAGYoNvÉoBrut Bs rÁnvEGELöZÉSI BI-
ZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

SZÉF Nagyker Bi4onságtechnika Kft., Pécs

SZEF Nag;rker'Biztonságtechnika Kft.
H-7634 Pécs, Nagy Berki út 5.

Telefonszám: +36-701 626-7890

E-mail: info@szefnagyker.hu
Honlap: www.szefnagyker.hu

Kapcsolattartó: Horváth Krisztian
Beosztás: értékesítési vezető

4 vizsgálati eliárás alapia:

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiáosítás Technikai Feltételei ajanlás;
MSZ EN 1143-1 biáonságos értéktárolók szabvány;
termékismertető, műszaki leírás;
bemutatott termék működőképes modellj e ;

roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
műszaki szakértői vizsgáIat.

vizsgálat eredménvének összefoglalása :

A MAGYAR BIZToSÍrÓr SZöVETSEcE, vncYoNVÉDELMI ÉS rÁnvrpcprŐzÉst gt-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktaroló szekrények jellemzőit, technikai paramétereit,
megvizsgáltak felépítésiiket, valamint áttekintették a MABISZ qarlás értéktarolásra kidolgozott
e l ő írásait, me ghall gatt ák a szakértői véleményt.
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- azértéktííroló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtarcsás számkom-
binációs zárral; elektronikus kódzánal (opcionálisan: kéttollú kulcsos vésznyitási lehe-
tőséggel)

- az értéktaroló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas
jelölést kell elhelyezni, melynektartalmaznia kell: ']

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

- faliszéfesetén:
- speciálisan megerősített betonozás (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm

(a hátlapon 20 cm) vastagságban 1Oxl0 cm-es kiosáású, a 5 mm vashálóval eltol-
tan megerősített, C 3 0 minősített betonág y azaft an, épületszerk ezet tartőelembe tör-
ténő rögzítés; :

- megerősített betonozás (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon
20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, a 5 mm vashálóval eltoltan megerő-
sített, C I2lI5 minősített betonágyazatban, épületszerkezet lartőelembe történő
rögzítés; :,

, normál betonozás (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban
C I2lI5 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartőelembe telepítés; lemez-
szekrény, bútorszéf (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek el-
lenálló módon, épületszerkezetitartőelemhez valő rögzítés (az értéktároló súlya is
beleértendő);

- lemezszekrény, bútorszéf (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek
ellenállÓ módon, épületszerkezeti tartőelemhez valő figzítés (az értéktrároló súlya is
beleértendő);

- elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekOtés esetén (nyitásérzékelő és test-
h*g-, illetve furásérzékelő), az A-G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biáo_
sítói kockázatvállalási értéldtatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelző-
rendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;

- a MABISZ által elfogadott - vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás - beépítés be-
tartása és igazolása;

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

az aktuális ,,Ertéktárolók biztosítők száméra ajanlott kockánatvállalási értékhatátai"
táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi aj ánlás szerves részétképezi.
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Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajanlott termék elŐtti négYzetet

kézjeggy eI kell me gi elölni.

Telepítés helye:

idópontja: """""""""
Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajanlásrendszernek és biztosítói kocká-

zatv áIIaIás feltétdlének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: """"""""", p,h,

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

Termék Besorolás
ART-2S0-FPM j elölésű bútorszéf A kategória

MABISZ ajánlás.

tr

D

D

tr

n

ART-F200-DK2 j elölésű faliszéf

ART-F280-DK4 j elölésű faliszéf

ART-F230-DT4 j elölésű faliszéf

ART-P250-DMK3 j elölésű bútorszéf

ART-P250-DMT3 j elölésű bútorszéf

C kategória

fiísfi; 1ü62 Budápe§t, Andrássy út 93"
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MABISZ ajánlás.
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A MABISZ VKB a SZEF Nagyker Biztonságtechnika Kft. által gyártott és forgalmazott, előző-
ekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszköz-
ként ismeri el. A besorolás alapján avizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére
elfogadásra j avasolj a.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Nánlással, a termékek for-
gaImazásával és felhasznáiásával. ':

A MABISZ YKB hatérozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajanlás csak teljes
szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2019. október 17.

Bizt. Zrt. MAGYARPOSTA Bizt.Zít,

8u
iztositő zrt.

t.
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Fax: {1) 802-8499
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Egyesület

/*§
Coőnadelnsurance S. A.
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MABISZ T ermék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajránlás véleményezési ellárása folyamán elhangzott kérdé-

sek, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények,összegzé-
Se.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résávevői meghallgattákakialakított szakértőt véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemuta-
tott értéktároló szekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival
egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javasiatara vonatkoző ál\ás-
pontját.

ö sszegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagiai a bemutatott dokumentumok, a-szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal el-
fogadtak a szakértőnek a MABISZ termék-megfelelőségi ajanlásra előterjesztett javas-
Iatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévók:

Barcsai zsuzsanna

Hollósi Péter

Bőti Laszló

Rátkai Balazs

simonfai András

Mészáros Gyula

Kiss József

Budapest, 2019. szeptember 19.

CÍrw: 1üE2 Budape§t, Andi,ássv Út g3.

Ta$,: i1,] 802-840ü

MABISZ VKB vez., KöBE

LINIQA Bizt. Zrt.

Colonnade Insurance S. A.

ALLIANZ HUNGÁRI AZrt.
GROUPAM A Bízto sítő Zrt.

GENERALI Biáosító Zrt.

PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Levé§eím: H-1381 tsUdap*Si 62", pí. ],2§7

Fax: (1) 802-84§E

webs www,mabisz.hu

effi,Ba§§: info@mabisz.hu
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