
�MaBISZ Magyar Biztositok Szovetsege 
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Nytsz: 5934-10-1/20200423 

MABISZ TERMEK-MEGFELEL6SEGI ATANLAS 

Bizottstigi ii/es ideie 
2020. aprilis 23. 

Ai(inlds /ejtirta 
2025. aprilis 30. 

Termek vizsglllat helye: MABISZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGELOZESI 
BIZOTISAG helyisege 
H-1 I 42 Budapest, Szcnyi ut 51/B. 

TcrmCk gylirtO: SzefNagyker Biztonsagtechnika Kft., Pees 

Term Ck forgalmazO: Szef Nagyker Biztons3gtcchnika Kft. 
H-7634 Pees, Nagy Berki ut 5. 

Telefonszam: + 36-70/ 626-7890 

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

Kapcsolattart6: Horvath Krisztian 
Beosztas: termek manager 

A vizsg31ati elj3r3s alapja: 

- MABISZ Betoreses Lopas- es Rablasbiztositas Technikai Felt6telei ajanlas; 
- MSZ EN 1143-1 biztonsagos crtcktarolok szabvany; 
- roncsolasmentes vizsgalatok; 
- gyartmarlyismertetO prospektusok; 
- bemutatott tcrmckck miik0d0k6pes modellje; 
- mUszaki szakertci velemeny. 

Vizsgalat eredmenyenek Osszefoglalasa: 

A MAGYAR BIZTOSiTOK SZ6VETSEGE VAGYONVEDELMI ES KARMEGEL6ZESI BI- 
ZOTISAGA (tovabbiakban: MABISZ VKB) jelenlevo tagjai betekintettek a benyujtott dokumen- 
tumokba, tanulma.Jlyoztak a bemutatott ertektarolo jellemzOit, technikai parametereit, megvizsgaltak 
fel� ll(l!l,ig\ji,1,,i.W;fW\la\tek a._M,M\1$2,,J\illlll�t�!qiiro)!il;ra kidolimp,t,t,,�l�i,\;j;;aj,\, rneghall- 
gattik: �1f�@.lc.tOOi velemenyt. Fax: (1) 802·8499 email: rnfo@mabrsz.hu 



�MaBISZ 

BiztositOi kock3.zatv3.llal3.s feltetele: 

Magyar Biztos,t6k Szovetsege 
Association of Hungarian Insurance Companies 

az ertektarolo szekrenyek mllkOdtetCse kettollu kulcsos, vagy harorntercsas szamkom 
binacios zaras; kettollu kulcsos vesznyit:isi lehetoseggel; 

az ertektarolo ajtajallak, illetve fedelenek bels6 oldalan egyedi azonosltasra alkalmas je 
lolCst kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell: 

 gyarto nevet, azonosfthat6s3.g.it; 
 szabvany megnevezeset, es az elert biztonsagi fokozatot; 
 gyartas evet; 
 termek ttpusat, sorozatszamat; 
 az EN 1300 szerinti osztalyba sorolas. 

lemezszekrCny, blitorszef {AD kateg6ria) eseten 5 000 N (500 kg) lefeszft6 er6nek el 
lemill6 m6don, epuletszerkezeti tart6elemhez val6 r0gzit6s (az ertektarolo slllya is bele 
ertendo); 

elektronikai jelzOrendszerbe tortenc szakszeri.i bekotes eseten (nyitaserzekelo es test 
hang, illetve turaserzekelo), az A-G kateg6ri3.ig besorolt ertektarolo szekrenyek biztosl 
t6i kockazatvallalasi ertekhatara ketszeresere n6; I kateg6ri3.t61 az elektronikai jelz6 
rendszerbe torteno szakszeri.i bekotes kotelez6; 

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

Beepitett termek jele: x= ...............................•.......... egyedi meretti termeknel a 
telepit6nek kell beimia a pontos meretet; 

az aktualis .Ertektarolok biztosit6k szamara ajanlon kockazatvallalasi ertekhatarai" tab 
13Zat a MABISZ Termekmegfelelosegi ajanlas szerves reszer kepezi. 

TelepitOi nyilatkozat: 

Beepiteskor a k0vetkez6 nyilatkozat kltcltese javasolt; a telepftett, ajanlott termek el6tti nt':gyzetet 
kezjeggyel kell megjelO!ni. 

Telepites helye: . 

id6pontja: . 

Telepitest, tizembe helyezest a jelenleg ervenyes MABISZ ajanlasrendszernek es biztosft6i kocka 
zatvallalas feltetelenek megfele16en, szakszeriien v6geztem. 

Beepito adatai: p.h. 

Egyeb: . 
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Association of Hungarian Insurance Companies 

A jelenlt!vOk 3113sfoglal:isa szerint, a szakfrtO javaslata alapj3n, a bernutatott tcrmCk besoro 
13sa: 

0 

Termek 
Artemisz ARTFL001 jelolesti padl6szef 

Besorol3s 
AA kategOria 
MABISZ ajanlas 

A MABISZ VK.B a Szef Nagyker Biztons:igtechnika Kft. altal gyartott es forgalmazott, e!OzOek 
ben bemutatott termeket a megjelOlt v6delmi fokozatban elfogadott vagyonvedelmi eszkozkent is 
meri el. A besorolas alapjan a vizsgalt eszkOzt a MABISZ VKB a tagbiztosit6k reszere elfogad.isra 
javasolja. 

Az Orszagos Rend6rf6kapitinys3.g szaktisztje egyetert a MABISZ Ajanlassal, a termek forgalma 
zasaval es felhasznalasaval. 

A MABISZ VKB hatarozata ertelmeben a MABISZ Termekmegfelelosegi ajanlas csak teljes szO 
veggel ma5olhat6, sokszorosfthat6, abb61 kivonat nem kt!szithetO. 

Budapest, 2020. aprilis 23. 

UNIQA Bizt. Zrt. 

GENERALI Biztosit6 Zrt. 

ORFK 

GROUP AMA Biztosit6 Zrt. MAGYAR POST A Bizt. Zrt. 

ALLIANZ HUNGARlA Zrt. AEGON Magyarorszag Zrt. 

S:£iz'vKB�i�;ik 
KOBE Kozep-europai K61cs6n6s Bizt. EgyesUlet 

Cim: 1062 Budapest, Andri:\ssy Ut 93. 

TeL: (1) 8028400 

Leveldm: H-1381 Budapest 52., Pf. 1297 

Fax; (1) 802·fl499 

web: ww'A rnabrsz nu 

email: 1nfo(im<,b,s2 k; 
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