
Otthon IV. Biztosítás

Általános betörésvédelmi előírásai

A biztosító a káresemény időpontjában meglévő védelmi szintek figyelembevételével az 
alábbi értékhatárokig vállalja a kockázatot betöréses lopáskár esetén. A betöréses lopás 
veszélynemre, az esetlegesen bekövetkező káreseménynél  a biztosító térítésének felső 
határa  a  kár  időpontjában  ténylegesen  meglévő  védettségi  szinthez  tartozó  –  az  itt 
feltüntetett táblázatban szereplő – összeg (maximum a biztosítási összeg) feltéve, hogy a 
biztonsági  berendezések  a  kár  időpontjában  rendeltetésüknek  megfelelő  üzemi 
állapotban voltak.

I. MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM

Minimális  a  mechanikai  védelem,  ha a  védett  helyiség  határoló  falazatai,  padozatai, 
födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik:
• az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek,

• az ajtók zárását biztonsági zár* végzi,
• a  falazatok,  födémek,  padozatok  szilárdsága  a  6  cm-es,  hagyományos,  kisméretű 

tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja.

II. RÉSZLEGES MECHANIKAI VÉDELEM

Részleges  a  mechanikai  védelem,  ha a  védett  helyiség  határoló  falazatai,  padozatai, 
födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik a minimális 
mechanikai védelmen felül:
• a  3  méternél  alacsonyabb  alsó  élmagasságú  és  a  segédeszköz  használata  nélkül 

elérhető nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) előírás szerinti ráccsal, ** 
– vagy azzal  egyenértékű,  a  MABISZ által  minősített,  rács  kiváltására  alkalmas 

mechanikai szerkezettel (pl. leereszthető belső rács stb.) védettek,

minimális mechanika
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– vagy rács,  illetve mechanikai  védelem hiánya  esetén,  amennyiben a  nyílászáró 
kerete  fémből  készült  és  záráspontossága 5 mm-en belül  van,  akkor  MABISZ 
minősítésű  és  az  előírások szerint,  szakszerűen  telepített  fóliával,  illetve  azzal 
egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel védettek,

• a  nyílászárók  (ajtók)  tokszerkezetei  falazókörmökkel,  vagy  egyéb,  a  befeszítést 
megakadályozó módon a falazathoz vannak erősítve,

• az ajtószerkezetek kiemelés, feszítés ellen védettek,
• az ajtók zárását bejárati ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi úgy, hogy a 2 

záródási  pont közötti  távolság minimum 30 cm, valamint  az ajtólap és az ajtótok 
vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,

• két zár alkalmazása esetén minimum az egyik zártörés ellen védett,
• bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db normál vagy 2 db biztonsági diópánttal 

van az ajtótokhoz rögzítve,
• a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 15 mm mélyen zárnak,
• az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 5 mm-en belül van,
• bevésőzár esetén az ajtólap külső oldalfala fémlemezzel meg van erősítve,
• fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek,
• a  falazatok,  födémek,  padozatok  szilárdsága a  12 cm-es,  hagyományos  kisméretű 

tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja.

III. RÉSZLEGES ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

Részleges  az  elektronikai  jelzőrendszer,  ha  teljeskörű  térvédelem,  vagy  teljeskörű 
felületvédelem és legalább csapdaszerű térvédelem van kialakítva.
A rendszerrel szemben támasztott követelmények:
• A MABISZ által legalább a részleges elektronikai jelzőrendszer elemének minősített 

eszközök alkalmazhatók,
• a betörésjelző központ a védett/felügyelt téren belül kerüljön elhelyezésre, 
• a rendszer szabotázs ellen védett legyen,
• a központi egység és a kiegészítő tápegység burkolata szerviz-üzemmódban nyitható 

kivitelű,  szabotázsvédett,  min.  1,  2  mm-es  lágyacélból  –  vagy azzal  egyenértékű 
szilárdságú anyagból – legyen,

• a rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kezelőegységen jelezze,
• élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi azonnali – riasztási – 

jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy 
másodpercen belül riasztania kell,

• a  központi  egység,  vagy  kezelő  jelezze  a  ki-  és  bekapcsolt  állapotot  a  védelmi 
körökön külön-külön (min. 3 darab azonnali – riasztási –) és a szabotázs vonalon,

• az  egyes  részek  meghibásodását  a  rendszer  a  kezelő  számára  jelezze,  a  további 
részek maradjanak működőképesek,

• az  energiaellátást  két  –  egymástól  független,  kölcsönhatásmentes  –  energiaforrás: 
elektromos hálózat, és akkumulátor biztosítsa,



• az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
• az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás 

nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább 
egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa (felügyelet nélküli esetben)

• a rendszer kezelése kódkapcsolóval történhet. A személyi kódoknak minimum négy 
számjegyűnek kell lenni. Négy számjegyes kód esetén a kezelőnek védett térben kell 
elhelyezkednie, és a kezelésre maximum 30 másodperc idő állhat rendelkezésre,

• hat  számjegyes  kódok  esetén  a  kezelő  védett  téren  kívül  is  elhelyezhető,  de 
gondoskodni  kell  arról,  hogy  mechanikailag  védett,  kulccsal  nyitható  dobozban 
kerüljön elhelyezésre,

• riasztásjelzés minimum egy saját akkumulátorral rendelkező hang-, fényjelző és egy 
nem akkumulátoros hangjelző készülékekkel történjen,

• a kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettősburkolatú, min. 1,2 mm-es lágyacél (vagy 
egyenértékű) burkolattal rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibel/m-t, 
váltakozó kéthangú jelzéssel,

• az optikai jelzésadó sárga színű, villogó, minimálisan 200 lx fényerejű legyen,
• a  kültéri  hangjelzésnek  a  riasztást  kiváltó  ok  megszűnte  után  1–3  percen  belül 

automatikusan  meg  kell  szűnnie,  illetve  kizárólag  az  arra  illetékes  kezelő,  vagy 
karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően 
ismételten kapcsoljon éles állapotba,

• a  kültéri  hangjelző  burkolata  szabotázsvédett  legyen,  minimum  1,5  mm-es 
lágyacélból  készüljön vagy ezzel egyenértékű szilárdságú mechanikai védelemmel 
rendelkezzen,  hangereje  haladja  meg a  100 dB/m-t,  váltakozó,  kéthangú jelzéssel 
jelezzen,

• a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
• a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben 

kell vezetni.
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