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Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
 BIZOTTSÁG helyisége 

 H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B. 
 

Termék gyártó: Strauss Metal Kft., Pécs 
   
Termék forgalmazó: Strauss Metal Kft. 
       H-7630 Pécs, Mohácsi út 107/1. 
 

Telefonszám: +36 72/ 313-316; +36 30/ 334-3475 
Fax: +36 72/ 313-354 
 

E-mail: ertekesites@straussmetal.hu 
Honlap: www.straussmetal.hu 
 

Kapcsolattartó: Gyuricza Attila 
Beosztás: kereskedelmi vezető 

 
A vizsgálati eljárás alapja: 

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás; 
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány; 
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány; 
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány; 
- MSZ EN 1522 magyar (DIN 52 290 német) átlövésgátlás-vizsgálati szabvány; 
- termékismertető, műszaki leírás; 
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat; 
- bemutatott termék működőképes modellje; 
- 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, zsilipes átadó és ajtó jellemzőit, 
technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás érték-
tárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt. 
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele: 

- az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkom-
binációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos vésznyitási lehető-
séggel) 

- 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; 

- 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); 

- 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; 

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

- Beépített termék jele: x= ……….. egyedi méretű terméknél 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. 

 

 

Az FB1, FB2 (M1), FB3 (M2), FB4 (M3), FB5 (M4), FB6 (M4) és FB7 (M5) átlövésgátló foko-
zat a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme. A magasabb számú jelölés magában foglalja az 
alacsonyabb számmal jelölt átlövésgátló fokozatot is! 
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- az átlövésgátló panel támadás felőli oldalát egyértelmű azonosítható jelzéssel kell ellátni; 
- az átlövésgátló panel rögzítését, beépítését úgy kell megvalósítani, hogy a befoglaló szer-

kezet legalább egyenértékű legyen a panel ellenálló képességével. 

- ajtó beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, a MABISZ ajánlásnak megfelelő 
módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni 
kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen,  12 mm köracél tartószilárdságá-
val egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm köracél tartó-
szilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani); 

- a gyártó által meghatározott telepítési- és szerelési utasítások maradéktalan betartása; 

- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen; 

- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűségre vonatkozó 
nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját. 

 

Telepítői nyilatkozat: 

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; 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:  .................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
Ajtó beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négy-
zetet kézjeggyel kell megjelölni. 

Beépítés helye:  ....................................................................................................................................  

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

□ Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon 
történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került. 
□ Téglafalnál legalább 15 cm mélyen,  12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rög-

zítő elemekkel 
□ Betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rög-

zítő elemekkel 

□ Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:  .............................................  

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

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

 Termék Besorolás 
□ Orion jelölésű lemezszekrény 

□ Orion Trafik jelölésű lemezszekrény  

□ Orion ET-1 jelölésű lemezszekrény 

□ Orion ET-2 jelölésű lemezszekrény 

□ Orion ET-3 jelölésű lemezszekrény 

□ Orion ET-4 jelölésű lemezszekrény 

  

A kategória 
MABISZ ajánlás 
 
 

□ Nova 1 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 2 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 3 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 4 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 5 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 6 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 7 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 8 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 9 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova 10 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova Extra jelölésű, bútorszéf 

 

 

□ Nova F1 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova F2 jelölésű, bútorszéf 

□ Nova F3 jelölésű, bútorszéf 

□    Nova F4 jelölésű, bútorszéf 

 

□ Nova-0 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-1 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-2 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

S1 osztály 
MSZ EN 14 450 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□ Nova-3 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-

bónyílással  

□ Nova-4 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-5 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-6 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-7 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-8 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-9 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett bedo-
bónyílással  

□ Nova-10 HB jelölésű bútorszéf, homlokzati részen elhelyezett 
bedobónyílással 

 

 

□ Nova-2 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-3 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-4 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-5 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-6 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-7 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

□ Nova-8 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

 

□ Nova-9 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

 

□ Nova-10 BF jelölésű bútorszéf, tetején, középen elhelyezett bedo-
bónyílással, cápafogas kihalászásgátlóval 

S1 osztály 
MSZ EN 14 450 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□ Nova-5 BB jelölésű bútorszéf, homlokfelületén billenőajtós bedo-

bónyílással, kihalászásgátlóval 

 

□ Nova FSZ-5 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyver-
szekrény 

□ Nova FSZ-8 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyver-
szekrény 

□ Nova FSZ-10 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegyver-
szekrény 

□ Nova FSZ-10/6 jelölésű lemezszekrény, erősített biztonsági fegy-
verszekrény 

 

□ Nova KSZ-50 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 50 kulcs 
tárolására 

□ Nova KSZ-90 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 90 kulcs 
tárolására 

□ Nova KSZ-130 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 130 
kulcs tárolására 

□ Nova KSZ-170 jelölésű bútorszéf, biztonsági kulcsszekrény 170 
kulcs tárolására 

 

□     SK-3/1 jelölésű beejtőfiókos bútorszéf (egyfiókos) 

□     SK-3/2 jelölésű beejtőfiókos bútorszéf (kétfiókos) 

 

□   PC Nova jelölésű bútorszéf, PC tároló biztonsági szekrény 

 

□      Nova-MD-3 jelölésű háromfiókos multiszéf 

□      Nova MD-4 jelölésű négyfiókos multiszéf 

□      Nova ML-3 jelölésű háromfiókos multiszéf 

□      Nova ML-4 jelölésű négyfiókos multiszéf 

 

 

 

 

S1 osztály 
MSZ EN 14 450 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□  Black WS-1 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatorná-

val, kihalászásgátlóval  

□  Black WS-2 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatorná-
val, kihalászásgátlóval  

□  Black WS-3 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatorná-
val, kihalászásgátlóval  

□  Black WS-4 jelölésű faliszéf-család falhomlokzati bedobócsatorná-
val, kihalászásgátlóval 

 

□  Black FS-1 jelölésű padlószéf 

□  Black FS-2 jelölésű padlószéf 

 

□  Black PS-1 jelölésű faliszéf;  

□  Black PS-2 jelölésű faliszéf 

 

C kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

□   SN-D2 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D3 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D4 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D5 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D6 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D7 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D8 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D9 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-D10 jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf 

□   SN-EX jelölésű egy- és kétajtós bútorszéf  

 

□ SN-D3 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós    bedo-
bónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-D4 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós bedo-
bónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-D5 BB jelölésű bútorszéf homlokfelületén billenőajtós bedo-
bónyílással, kihalászásgátlóval 

 

D kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
0. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□    SN-D5 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

□    SN-D6 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

□    SN-D7 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

□    SN-D8 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

□    SN-D9 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

□    SN-D10 BF jelölésű bútorszéf falba építhető beejtőnyílásos fiókkal 

 

 

□    SN-D6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-D7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-D8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-D9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-D10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

 

 

□    SN-D AUTOMATA jelölésű jegykiadó- és fizető automatába épít-
hető bútorszéf elektronikus bankjegytárolóval 

 

 

 

 

D kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
0. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 

 

□   SN-E3 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E4 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E5 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E6 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E7 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E8 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E9 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-E10 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-Extra jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

 

 

E kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
I. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□ SN-E3 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós    

bedobónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-E4 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós be-
dobónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-E5 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós   
bedobónyílással, kihalászásgátlóval 

 

□    SN-E5 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-E6 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-E7 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-E8 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-E9 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-E10 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

 

□    SN-E6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai tre-
zor) bedobófejjel 

□    SN-E7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai tre-
zor) bedobófejjel 

□    SN-E8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai tre-
zor) bedobófejjel 

□    SN-E9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai tre-
zor) bedobófejjel 

□    SN-E10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

 

□     SN E SK 2/1 jelölésű egy beejtőfiókos bútorszéf 

□     SN E SK 22 jelölésű két beejtőfiókos bútorszéf 

 

 

 

E kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
I. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□   SN-G3 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G4 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G5 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G6 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G7 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G8 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G9 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G10 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   SN-G Extra jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

 

 

□ SN-G3 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós    
bedobónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-G4 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós be-
dobónyílással, kihalászásgátlóval 

□ SN-G5 BB jelölésű páncélszekrény homlokfelületén billenőajtós   
bedobónyílással, kihalászásgátlóval 

 

 

□    SN-G5 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-G6 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-G7 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-G8 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-G9 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

□    SN-G10 BF jelölésű páncélszekrény falba építhető beejtőnyílásos 
fiókkal 

 

 

 

G kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
II. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□    SN-G6 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-G7 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-G8 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-G9 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

□    SN-G10 FB jelölésű bútorszéf 180 fokban elforgatható bedobófejjel 

 

□     SN G SK 2/1 jelölésű egy beejtőfiókos bútorszéf 

□     SN G SK 22 jelölésű két beejtőfiókos bútorszéf 
 

G kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
II. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 
 

□   E I-6 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   E I-7 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   E I-8 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   E I-9 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   E I-10 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   E I-Extra jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

 

□   E I-6 FB jelölésű páncélszekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

□   E I-7 FB jelölésű páncélszekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

□   E I-8 FB jelölésű páncélszekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

□   E I-9 FB jelölésű páncélszekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

□   E I-10 FB jelölésű páncélszekrény 180 fokban elforgatható (éjszakai 
trezor) bedobófejjel 

 

I kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
III. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 

□   M K-7 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M K-8 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M K-9 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M K-10 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M K-Extra jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 
 

□   M K DIV EU-IV jelölésű modul páncélszekrény 

K kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
IV. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
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 Termék Besorolás 
□   M M-7 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M M-8 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M M-9 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M M-10 jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

□   M M-Extra jelölésű egy- és kétajtós páncélszekrény 

 

 

M kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
V. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 

□   MP EU-V jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-V jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-V jelölésű modul páncélszekrény 

 

O/1 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
V. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□   MP EU-VI jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VI jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VI jelölésű modul páncélszekrény 

 

O/2 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
VI. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□   MP EU-VI KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VI KB jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VI KB jelölésű modul páncélszekrény 

 

O/3 kategória 

MABISZ ajánlás. 

VI. KB osztály 

MSZ EN 1143-1 szabvány. 

 
□   MP EU-VII jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VII jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VII jelölésű modul páncélszekrény 

 

O/3 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
VII. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□   MP EU-VII KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VII KB jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VII KB jelölésű modul páncélszekrény 

 

P/1 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
VII. KB osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 



Aláírások és bélyegzés nélkül

       tájékoztatás céljára

5 9 2 0 - 1 0 - 1 / 2 0 2 0 0 3 1 9  nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás 13. oldal 

 Termék Besorolás 
□   MP EU-VIII jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VIII jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VIII jelölésű modul páncélszekrény 

 

P/1 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
VIII. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□   MP EU-VIII KB jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-VIII KB jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-VIII KB jelölésű modul páncélszekrény 

 

P/2 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
VIII. KB osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□   MP EU-IX jelölésű értéktároló helyiség ajtó 

□   MPF EU-IX jelölésű modul páncélterem falazati elem 

□   MOD EU-IX jelölésű modul páncélszekrény 

 

P/2 kategória 
MABISZ ajánlás. 
 
IX. osztály 
MSZ EN 1143-1 szabvány. 
 

 
□ ÁTADÓSZÉF jelölésű átlövésgátló pénzátadó zsilip 
 

Teljeskörű mechani-
kai védelem alkotó-
eleme 
 
 
FB4 (M3) átlövésgát-
lás 
MSZ EN 1522 (DIN 52 290) 
szabvány. 
 

□ SECURITY DOOR-15 jelölésű kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló 
acélszerkezetű bejárati ajtó; kéttollú kulccsal működtethető, 3 
irányba 5 ponton záró, fúrás ellen védetten szerelt, vagy a 
MABISZ által a kategóriába ajánlott zárszerkezettel, 3-3 db 
hegesztett forgópánttal, 5- 5 db befeszítésgátlóval; a fix 
szárny alul és felül átvetőpánttal rögzíthető. 

 
             Opcionálisan sugárzás elleni védelemmel; EMC védelemmel; 

P8B (B3) üvegezéssel. 

Teljeskörű mechani-
kai védelem alkotó-
eleme 
15 perces áttörésgátlás. 
Biztonsági ajtók I. kategó-
ria 
MABISZ ajánlás. 
 
 

RC5 osztály 
MSZ EN 1627, 1630 szab-
vány. 
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A MABISZ VKB a Strauss Metal Kft. által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott ter-
mékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besoro-
lás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók 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, 2020. március 19. 
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