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MABISZ TERMEK-MEGFELEL6SEGI ATANLAS 
,. 

Bizottstigi ii/es ideie 
2020. szeptember 17. 

Ajtinltis leitirta 
2025. szeptember 30. 

TermCk vizsg31at helve: 

Termek 2,Y3rt6: 

TermCk forgalmazO: 

Telefonszam: 

E-mail: 
Honlap: 

Kapcsolattart6: 
Beosztas: 

MABISZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGEL6ZESI 
BIZOTTSAG helyisege 
H-1 142 Budapest, Sziinyi ut 51 IB. 

SzefNagyker Biztonsagtechnika Kft., Pees 

Szef Nagyker Biztonsftgtechnika Kft. 
H-7634 Pees. Nagy Berki ut 5. 

+ 36-70/ 626-7890 

info@szefnagyker.hu 
www.szefnagyker.hu 

Horvath Krisztiim 
termek manager 

A vizsg31ati elj3r3s alapja: 

- MABISZ Betoreses Lopas- es Rablasbiztositas Technikai Feltetelei ajanlas; 
- MSZ EN 1143-1 biztonsagos ertektarolok szabvany; 
- roncsolasmentes vizsg.ilatok; 
- gyartmanyismertetc prospektusok; 
- bemutatott termckck mtikodekepes modellje; 
- mU.szaki szakertOi velemeny. 

Vizsgalat eredmenyt'.inek Osszefoglalasa: 

A MAGYAR BIZTOSiTOK SZ6VETSEGE VAGYONVEDELMI ES KJ\RMEGEL6ZESI BI- 
ZOTTSJ\GA (tovabbiakban: MABJSZ VKB) jelenlevo tagjai betekintettek a benyujtott dokumen- 
tumokba, tanulmanyoztak a bemutatott crtcktarolok jellemzOit, technikai parametereit. megvizsglil- 
tak felepitestlket, valamint attekintettek a MABISZ ajanlas ertektarolasra kidolgozott eloirasait, 
meghallgattak a szakertoi velemenyt. 

Cim: 1062 Budapest, Andriissy Ut 93. 

Tel.: (1) 802-8400 

Levfllcim: H-1381 Buoapest 62., Pr 1297 

Fax: (1) 802-8499 

web: www.mablsz.hu 

emall: 1nfo@mablsz.hu 
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BiztositOi kock3Zatv311al3s feltCtcle: 

Magyar Biztosit6k Szovetsege 
Association of Hunganan Insurance Companies • 

az ertektarolo szekrenyek miikOdtetCse kettollu kulcsos. vagy haromtarcsas szamkom 
binacios zaras; kcttollu kulcsos vesznyitasi lehet6s6ggel: 

az ertektarolo ajtajfillak, illetve fedelenek belsO oldalan egyedi azonositasra alkalmas je 
lolest kell elhelyeznL melynek tartalmaznia kell: 

 gy.irt6 never, azonosithat6s.ig.it; 
 szabvany megnevezeset, es az elert biztonsagi fokozatot; 
 gyartas evet; 
 termek tipusat, sorozatszarnat; 
 az EN 1300 szerinti osztalyba sorolas. 

lemezszekrCny, bUtorszef (AD kateg6ria) eseten 5 000 N (500 kg) lefeszitO erOnek el 
len8116 m6don, 6ptiletszerkezeti tart6elemhez val6 r0gzft6s (az ertektarolo sulya is bele 
ertendo}; 

faliszef eseten: 
- specidlisan meger<isitett betonozas (D kateg6ria): minden oldalon legalabb 30 cm (a 

hatlapon 20 cm) vastagsagban I Ox IO cmes kiosztasu, 0 5 mm vashaloval eltoltan 
meger6sitett, C 30 minOsitett betomigyazatban, eptlletszerkezet tart6elembe tdrtenf 
rogzites; 

- megerOsitett betonozds (C kateg6ria): minden oldalon legalabb 30 cm (a hatlapon 20 
cm) vastagsigban I Ox IO cmes kioszrasu, 0 5 mm vashaloval eltoltan megerositett, 
C 12/15 min6sitett betonagyazatban, epttletszerkezet tart6elernbe torteno rogzites; 
normal betonozas (B kateg6ria): minden oldalon legalabb 10 cm vastagsagban 
C 12/15 min6sitett beton:igyazatban, eptiletszerkezeti tart6elembe telepites; 

elektronikai jelzOrendszerbe terreno szakszen1 beketes eseten (nyitaserzekelc es test 
hang, illetve furaserzekelo), az AG kateg6ri:iig besorolt ertektarolo szekrenyek biztosi 
t6i kockazatvallalasi ertekhatara ketszeresere n6; I kateg6ritit61 az elektronikai jelz6 
rendszerbe torteno szakszen1 bekotes k6telez6; 

a MABISZ altal elfogadott  vagy azzal egyenertekti miiszaki megoldas  beepites be 
tartasa es igazolasa; 

Beepttett termek jele: x= ..•.....•.••.•.••......................... egyedi meretti termeknel a 
telepit6nek kell befrnia a pontos rneretet; 

az aktualis .Ertektarolck biztosft6k szamara ajalllott kockazatvallalasi ertekhatarai" tab 
13Zat a MABISZ Termekmegfelelosegl ajanlas szerves reszet kepezi. 

• 

crm: 1062 Budapest, Andrassv ut 93 

Tel.: (1) 802-8400 

Leve1c1m: H-1381 Budapest 62 Pf 1297 

Fax: (1) 8028499 

web. w1w, mab,sz.hu 

email: mtoearoab.sz hu 
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TelepitOi nyilatkozat: 

Magyar Biztosit6k Szovetsege 
Association of Hungarian Insurance Companies 

Beepiteskor a kOvetkezO nyilatkozat kitcltese javasolt; a telepitett, ajanlott termek el6tti negyzetet 
k6zjeggyel keJI megjelolni. 

Telepites helye: . 

idOpontja: . 

Telepitest, ilzembe helyezest a jelenleg ervenyes MABISZ ajanlasrendszernek es biztositOi kocka 
zatvallalas feltetelenek megfelelOen, szakszen1en vegeztem. 

Beepfto adatai: p.h. 

Egyeb: . 

A jelenlevOk 3113sfo2;lahi.sa szerint, a szakert6 javaslata alapj3n, a bemutatott termek besoro 
13sa: 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Termek 
ARTW6KL jelolesti faliszef 

ARTW16KL jelolesti faliszef 

ARTW24KL jelolesti faliszef 

ARTW27KLjelolesii faliszef 

ARTW16ELjel5lesii faliszef 

ARTW24EL jelolesti faliszef 

ARTW27EL jelolesti faliszef 

ARTW32EL jelolesfl faliszef 

ARTP250ELje!OlesU crtcktarolo szekreny 

Besorol3s 
D kateg6ria 
Specialisan megerOsltett betonozassal 
tortene rcgztres eseten. 
MABISZ ajanlas. 

C kateg6ria 
Meger6sitett beronozassal w11en6 rogzr 
tes eseten. 
MABISZ ajanlas. 

8 kateg6ria 
Normal beronozassal tcrtene rcgzues 
eseren. 
MABISZ ajantas. 

C kateg6ria 
MABISZ ajanlas 

Clm: 1062 Budapest, Andrtissy ut 'JJ 

Tel.: (1) 802-8400 

Levelc1m: H-1381 Budapest 62, Pf 1197 

Fax: (1) 802-844<.l 

web: www.mabrsz hu 

email: mtoo meorsz.nu 
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A MABISZ VKB a Szef Nagyker Biztons3gtechnika Kft. altal gyartott es forgalrnazott, el6z6ek 
ben bemutatott termekeket a megjelolt vedelmi fokozatban elfogadott vagyonv6delmi eszkozkent 
ismeri el. A besorolas alapj.:in a vizsgillt eszkOzOket a MABISZ VKB a tagbiztositok reszere elfoga 
dasra javasolja. 
Az Orszilgos Rend6rfokapit3.nys:ig szaktisztje egyetert a MABlSZ Ajanlassal. a termekek forgal 
mazasaval es felhasznalasaval. 

A MABISZ VKB hatarozata ertelmeben a MABISZ Term6kmegfelel6s6gi ajanlas csak teljes szO 
veggel misolhat6, sokszorosfthat6, abbol kivonat nern k6szithet6. 

Budapest, 2020. szeptember 17. 

UNIQA Bizt. Zrt. 

GENERALI Biztosit6 Zrt. 

ORFK 

GROUPAMA Biztosit6 Zrt. MAGYAR POST A Bizt. Zrt. 

ALLIANZ HUNGARIA Zrt. AEGON Magyarorszag Zrt. 

�'t� ( .. MA�I�Z VKB eln6k. 
KOBE Kozepeuropai K6lcs6n6s Bizt. Egyesi.ilet 

Clm: 1062 Budapest, Andrassv ut 93 

Tel.: (1) 8028400 

t.evercrrru H1381 Budapest 62., Pf. 1297 

fax: (1) 80?-8499 

web: www.rnabls: hu 

email: ,rirmt,;rnab1sz.hu 
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