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M A B I S Z T E R M É K - MEG F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta
2009. szeptember 17. 2014. szeptember 30.

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

Termék gyártó: Kiss László EV, Pécel

Termék forgalmazó: Kiss László EV.
H-2119 Pécel, Pesti utca 139.

Telefonszám: +36-20/ 322-9494
Fax: +36-28/ 454-184

E-mail: nivo@freemail.hu
Honlap: www.biztonsagiajto.hu

Kapcsolattartó: Kiss Richárd
Beosztás: ügyvezető igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztosság-

vizsgálati szabvány
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- gyártási dokumentáció, műszaki leírások;
- 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 bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgál-
ták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, 
meghallgatták a szakértői véleményt.
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A P1A, P2A (A1), P3A (A2), P4A (A3), P5A dobásálló és P6B (B1), P7B (B2), P8B (B3) 
áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról 
jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A P4A (A3) dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttö-
résgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltásá-
ra.

A P5A dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgá-
lásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas 
rács kiváltására.

A P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces 
áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén 
alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttö-
résgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén al-
kalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, 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 tartószilárdságával 
egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm köracél tartószi-
lárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);

- a kifelé nyíló ajtószerkezeteknél pántoldalon min. 2 db kifeszítésgátló passzív elem al-
kalmazása;

- 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;
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Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet 
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: .............................................

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

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

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

Beépítő adatai: ............................................................................................................................... p.h.

Egyéb: .................................................................................................................................................

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

Termék Besorolás
□ N 0 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, 

fémszerkezetű bejárati ajtó; 1 db Elzett 756-H/30-
NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 
ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel; 4 db ZA-
SA 83024100 forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2db, 
12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; 
Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi.
Opcionális P4A dobásálló (A3) dobásálló üvegszer-
kezettel

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
3 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

2. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

P4A (A3) dobásálló fokozat
MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

□ N 1 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, 
fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Elzett 
756-H/30-NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 
irányba 1 ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel, 
2 db, MD30/30 hengerzár betéttel működtetett, 2 db, 
1 irányba 1-1 ponton záró Nívó másodzárral; 4 db 
ZA-SA 83024100 forgópánttal; kétszárnyú ajtók 
2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; 
Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. 
Opcionális P5A dobásálló dobásálló üvegszerkezet-
tel

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró III. kategória.
5 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

3. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

P5A dobásálló fokozat
MSZ EN 356 szabvány.
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Termék Besorolás
□ N 2 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, 

fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Elzett 
756-H/30-NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 
irányba 1 ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel, 
2 db, Mauer Elite Prima C14 hengerzár betéttel mű-
ködtetett, 2 db, 1 irányba 1-1 ponton záró Nívó má-
sodzárral; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; 3 db 
acél befeszítésgátlóval; kétszárnyú ajtók 2db, 12mm 
átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; az ajtólap keret-
szerkezetét és a tokszerkezetet a zár magasságában 8 
mm-es laposvas betét erősíti.
Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi.
Opcionális P6B dobásálló (B1) dobásálló üvegszer-
kezettel

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró II. kategória.
10 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

P6B (B1) dobásálló fokozat
MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

□ N 3 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszer-
kezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Mauer Elite 
Prima C14 hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 
1 ponton záró Nívó, vagy CISA 46225 50 kilincses 
zárszerkezettel, 2 db, Mauer Elite Prima C14 hen-
gerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró 
Nívó másodzárakkal; 4 db ZA-SA 83024100 forgó-
pánttal; 3 db acél befeszítésgátlóval, kétszárnyú aj-
tók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal;
megerősített ajtólappal; az ajtólap keretszerkezetét és 
a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es lapos-
vas betét erősíti.
Az ajtólap betétrészét 2,5 mm-es acéllemez védi.
Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel

□ N 4 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszer-
kezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db kéttollas kulcsos 
működtetésű, 3 irányba 3 ponton záró CISA 57615 
kilincses zárszerkezettel; 4 db ZA-SA 83024100 for-
gópánttal; 3 db acél befeszítésgátlóval; kétszárnyú 
ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal;
megerősített ajtólappal; az ajtólap keretszerkezetét és 
a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es lapos-
vas betét erősíti.
Az ajtólap betétrészét 2,5 mm-es acéllemez védi.
Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró I. kategória.
15 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

5. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

P7B (B2) áttörésbiztos fokozat
MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.



4 5 3 3 - 1 0 - 2 / 2 0 0 9 0 9 1 7  nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás 5. oldal

A MABISZ VKB a Kiss László EV. 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 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, 2009. szeptember 17.

..................................... ..................................... ....................................
QBE Insurance (Europe) Ltd. SIGNAL Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Magyarországi Fióktelepe

..................................... ..................................... ....................................
AIG Hungary GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

..................................... ..................................... ....................................
MKB Általános Bizt. Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

..................................... ..................................... ....................................
ORFK MKB Általános Bizt. Zrt. MABISZ VKB vezető.

UNIQA Bizt. Zrt.


