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MAB I S Z T E RM É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

Bizottsági ülés ideje Adatmódosítás ideje Ajánlás lejárta
2015. november 19. 2017. augusztus 24. 2020. november 30.

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

Termék gyártó: Müller & Schmidt Kft., Nagymányok

Termék forgalmazó: Müller & Schmidt Kft.
H-7355 Nagymányok, Katona J. u. 8.

Telefonszám: +36 72/ 230-293
Fax: +36 72/ 230-293

E-mail: femsm@t-online.hu
Honlap: www.femtermek.hu

Kapcsolattartó: Müller Ferenc
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:
- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ IEC 839-1-1-4 magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény,
- 5461-10-1/20151119. sz. MABISZ dokumentum.

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 pénzszállító táskák jellemzőit, technikai paramétereit, meg-
vizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értékszállításra kidolgozott elő-
írásait, meghallgatták a szakértői véleményt.
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A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott, az A/I. fejezet szerinti 1. Vagyoncsoportba tar-
tozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, valamint egyéb, a biztosító
által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak értelmében szállítandók:

a. 500 000,-Ft biztosítási összegig
egy fő, tetszőleges módon

BVII_1_5a
b. 500 000,-Ft és 2 millió Ft közötti biztosítási összeg esetén

2 fő, riasztó jelzést adó vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító
táskával

BVII_1_5a
c. 2 millió Ft és 5 millió Ft közötti biztosítási összeg esetén
három fő (vagy két fő, ha az egyik fegyveres), riasztó jelzést adó és a pénzt/értékpapírt értéktelen-

né tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával és gépkocsival

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

Termék Besorolás
□ TPT1 jelölésű pénzszállító táska; távkezelővel működtet-

hető, riasztás esetén 100 dB hangerejű szirénával
jelzést ad

□ SZPT1 jelölésű szirénázó, csuklópánttal aktiválható érték-
szállító táska, riasztás esetén 100 dB hangerejű szi-
rénával jelzést ad

A táska felhasználásával az értékszállítás folyamatában teljesül a MABISZ
ajánlás B/VII. fejezetének b. pontja szerinti technikai elvárás.

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Alkalmas az értékszállítás biztonságá-
nak növelésére és hatékony védelmet
nyújt a rablással megvalósított értékek
elleni támadás kockázatának csökken-
tésére 500.000- és 2 millió Ft értékha-
tárok között. Alkalmazásával jelentős
mértékben csökken a „járdakockázat”.

□    CPR1 jelölésű pénzszállító táska; távkezelővel működtethe-
tő, riasztás esetén 100 dB hangerejű szirénával jel-
zést adó és papírpénzt/ értékpapírt értéktelenné tevő
füstpatronnal

□ SZFJ2 jelölésű szirénázó, csuklópánttal aktiválható érték-
szállító táska füstpatronnal, riasztás esetén 100 dB
hangerejű szirénával jelzést adó és papírpénzt/ ér-
tékpapírt értéktelenné tevő füstpatronnal

A táska felhasználásával az értékszállítás folyamatában teljesül a MABISZ
ajánlás B/VII. fejezetének c. pontja szerinti technikai elvárás.

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Alkalmas a papír alapú pénz-, és érték-
szállítás biztonságának növelésére és
hatékony védelmet nyújt a rablással
megvalósított értékek elleni támadás
kockázatának csökkentésére 2 és 5
millió Ft értékhatárok között. Al-
kalmazásával jelentős mértékben
csökken a „járdakockázat”.
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A MABISZ VKB a Müller & Schmidt Kft. által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott
termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A beso-
rolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a pénzszállító táska
forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. augusztus 24.
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