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1. sz. melléklet
VÉDELmI SZINTEK TECHNIKAI KÖVETELmÉNYEI

I. MECHAnIKAI VÉDELEM

1. mechanikai védelmi szint alkalmazása
 FALAZATOK
A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû áthatolás elleni védelmet 
nyújt. Támpontok:
• 6–10 cm vastagságú egyedi vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többrétegû lemezbôl készült szerkezet, amely 
legalább 10 cm vastagságú;
• speciális könnyûszerkezetes elemekbôl készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegûek, közöttük hôszigetelô, tûzálló anyag és  
a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
• gyári elemekbôl összeállított faház.
 AjTóK
Az ajtó(k) zárása biztonsági zárral vagy önzáró hajtómûvel ellátott mozgatószerkezettel biztosított (garázsajtók). Kétszárnyú ajtók 
reteszhúzás ellen védettek. 

2. mechanikai védelmi szint alkalmazása
 FALAZATOK
A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû áthatolás elleni védelmet 
nyújt. Támpontok:
• 6–10 cm vastagságú egyedi vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többrétegû lemezbôl készült szerkezet, amely 
legalább 10 cm vastagságú;
• speciális könnyûszerkezetes elemekbôl készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegûek, közöttük hôszigetelô, tûzálló anyag és  
a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
• gyári elemekbôl összeállított faház.
 AjTóK
Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedô zárási ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés 
elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. Az ajtókat kiemelés elleni védelemmel kell ellátni. A fá- 
ból készült ajtólapokra min. 3 darab forgópánt szükséges. A zárnyelvek reteszelési mélységének a 14 mm-t el kell érnie. Az ajtólap és 
a tok közötti rés (záráspontosság) oldalanként max. 6 mm lehet. 

3. mechanikai védelmi szint alkalmazása
 FALAZATOK
A falazat, a födém és a padozat a legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû áthatolás elleni védel-
met nyújt. Támpont:
• 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és födémszerkezet (pl. panelházak).
    AjTóK
Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedô zárási ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés 
elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. Az ajtókat kiemelés elleni védelemmel kell ellátni. A fá-
ból készült ajtólapokra min. 3 darab forgópánt szükséges. A zárnyelvek reteszelési mélységének a 20 mm-t el kell érnie. A reteszvasak 
fogadására legalább két ponton falszerkezethez rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. Az ajtóalap és a tok közötti rés (záráspontosság) 
oldalanként max. 6 mm lehet. Bevésôzár esetén a könnyített oldalon min. 150 x 300 mm-es, legalább 1 mm vastagságú acéllemez 
megerôsítés szükséges. Üvegezett ajtók üvegfelületeire lásd még az ablakokra meghatározott követelményeket is.
 ABLAKOK
Az ablakok esetében az alábbi követelmények csak a járó-, illetve megközelítési szinttôl max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkezô, 
30 x 30 cm-nél nagyobb felületû ablakokra vonatkoznak:
• belülrôl zárható redônnyel, spalettával szereltek, vagy
• MABISZ által minôsített, minimum A1 (P2A) fokozatú biztonsági üvegezés;
• MABISZ által minôsített biztonsági üvegfóliával ellátottak. A fólia telepítésére a MABISZ minôsítési tanúsítványban, illetve Termék-
megfelelôségi ajánlásban meghatározott követelmények érvényesek. Eltérôen az ÁVF2 VII. 2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése 
alapján a felek megállapodnak, hogy a szerzôdô (biztosított) a jelen záradék meghatározásainak változásait a biztosítónak haladékta-
lanul, de legkésôbb két napon belül írásban bejelenti.

4. mechanikai védelmi szint alkalmazása
 FALAZATOK
A falazat, a födém és a padozat a legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékû áthatolás elleni védel-
met nyújt. Támpont:
• 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és födémszerkezet (pl. panelházak).
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 AjTóK
mABISZ által a teljes körû mechanikai védelem elemeként minôsített vagy az alábbi követelményeknek megfelelô ajtószerkezet: Az 
ajtó és ajtótok tömör fából vagy fémbôl készültek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására legalább 2 ponton a falszerkezethez 
rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz maximum 30 cm-enként, min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtóalap 
és a tok közötti rés (záráspontosság) oldalanként max. 6 mm lehet. Az ajtókat kiemelés elleni védelemmel kell ellátni. A fából készült 
ajtólapokra min. 3 darab forgópánt szükséges. A zárást legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedô zárási ponton, 
biztonsági zárral kell biztosítani. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. A zárnyelvek reteszelési mélységének a 20 
mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. Üvegezett ajtók üvegfelületeire lásd még az ablakokra meghatározott 
követelményeket is.
 ABLAKOK
A járó-, illetve megközelítési szinttôl max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkezô, 30 x 30 cm-nél nagyobb területû ablakok felültét 
max. 100 x 300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérôjû köracél – vagy ezzel egyenszilárdságú – kívülrôl nem szerelhetô rácsozattal 
kell védeni. Fix rácsokat a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erôsíteni. mobil rácsok esetében a zá-
rást vagy 2 ponton záródó, letörés ellen védett biztonsági zárral vagy önzáró hajtómûvel ellátott mozgatószerkezettel kell biztosítani.  
A fent definiált rácsszerkezet helyett alkalmazható bármilyen, a mABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként minôsített 
rács, redôny vagy minimum B1 (P6B) fokozatú biztonsági üvegezés. A 3 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

1. Zárbetétek letörés elleni védelme
A hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtóalap vastagsága és a hengerzárbetét hossza ezt 
nem teszi lehetôvé, a kiálló rész hosszával megegyezô vastagságú, letörés ellen védô eszközt – pl. biztonsági zártakaró, zárcímer, 
rozetta, zárvédô lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés ellen védô eszközt kívülrôl nem szerelhetô módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.

2. Reteszhúzás elleni védelem
A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevésô gyûszûs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny 
benyomásának vagy a gyûszû mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyûszûk magasságában plusz zárak felszerelésével vagy 
a gyûszûk csavarral történô rögzítésével. Billenôkaros szerkezet megfelel a reteszhúzás elleni védelemnek.

3. Kiemelés elleni védelem
Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történô – leemelhetôségének megakadályozása. megvalósítható 
pl. az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedô csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelés 
erejének ellenálló csavarokkal.

4. Reteszelési mélység
A zárszerkezet zárt állapotában a zárnyelvnek az ajtóél síkjától mért hossza.

5. Biztonsági zár
Biztonsági zárnak minôsül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy 
betûjel kombinációs zár, amennyiben ezek variációs lehetôségeinek száma meghaladja a 10.000-et, az egyedi minôsített lamellás zár és  
a mABISZ által a teljeskörû mechanikai védelem elemeként minôsített biztonsági lakatszerkezet (lakat és lakatpánt).

6. Bevésôzár
Az ajtó lapjába besüllyesztett és csavarokkal rögzített zárszerkezet.

7. Többpontos zárás
Többpontos zárásnak minôsül, ha a zár reteszvasak egymástól min. 30 cm-re helyezkednek el. Nem minôsülnek zárási pontnak az 
ajtólap élén – leggyakrabban függôleges irányban – elmozduló csapok, amelyek a tokszerkezeten elhelyezett, legtöbbször U alakú 
perselyekbe záródnak. Ezeknek nem a zárás a funkciója, hanem az ajtólap deformálódásának megakadályozása.

III. ELEKTROnIKAI VÉDELMI REnDSZER

1. „A” típusú elektronikai jelzôrendszer
Az elektronikai jelzôrendszernek helyi riasztást kell megvalósítania az alábbi feltételekkel. Alapvetô követelmény a megfelelô felület-
védelem és a csapdaszerû térvédelem együttes biztosítása vagy a teljes körû térvédelem megvalósulása.

megfelelô a felületvédelem, ha az elektronikai jelzôrendszer éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi 
az át- és behatolási kísérleteket.
 – nyíló ajtó- és ablakszárnyak védelme:
  A nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt eszközök (nyitásérzékelôk) 1-2 cm-es elmozdulást érzékeljenek.
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 – üvegfelületek védelme:
  Az érzékelôknek már az üveg repedésére is jelzést kell adniuk. Az érzékelô kiválasztása a védeni kívánt üvegfelület típusának  
  figyelembevételével történjen. Az érzékelônek a teljes üvegfelületet védeni kell.
 – Csapdaszerû a térvédelem, ha az elektronikai jelzôrendszer – éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett 
  tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli.
 – Teljes körû a térvédelem, ha az elektronikai jelzôrendszer – éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belsô terét és 
  mindennemû illetéktelen emberi mozgást jelez.

Az elektronikai jelzôrendszer központja, érzékelôi, kezelôberendezései és jelzésadói a magyar Biztosítók Szövetsége által kiadott és 
telepítéskor érvényes minôsítéssel rendelkezzen.
A rendszer telepítésével és üzemeltetésével szemben támasztott követelmények:
 – a rendszer szabotázsvédett legyen, azaz minden elemének arra jogosulatlan személy által történô megbontása, manipulálása,  
  rongálása riasztást váltson ki. A szabotázst a riasztóközpont külön – úgynevezett szabotázsvonal(ak)on – jelezze;
 – a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a kezelô számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is  
  jeleznie, illetve tárolnia kell. A jelzés törlését csak az arra illetékes személy végezheti;
 – a rendszer rendelkezzen két egymástól független energiaforrással, melyek közül az egyik hálózati tápegység, a másik pedig 72  
  órás folyamatos üzemelést biztosító szükség áramforrás legyen. A szükség áramforrás a 72 óra letelte után legalább egy riasztási 
  ciklus végrehajtását biztosítsa;
 – a szükség áramforrás automatikus töltésérôl gondoskodni kell;
 – egy jelzôvonalon több érzékelô is telepíthetô olyan módon csoportosítva, hogy jelzés esetén a sértett terület könnyen azonosít- 
  ható legyen;
 – a riasztásjelzés olyan kültéri hang- és fényjelzô készülékekkel történjen, amely a rendszer energiaforrásai mellett saját akkumu- 
  látorral is rendelkezik;
 – a hang- és fényjelzô készüléket az épületen kívül úgy kell felszerelni, hogy egyszerû eszközökkel ne lehessen elérni;
 – a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszûnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szûnnie, illetve kizárólag  
 az arra illetékes kezelô vagy karbantartó által kikapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követôen automatikusan kap- 
 csoljon éles állapotba;
 – a rendszer kezelése kódkapcsolóval vagy blokkzárral történhet. A személyi kódoknak minimum négy számjegyûnek kell lenni.  
 Négy számjegyes kódkapcsoló, illetve blokkzár esetén a kezelônek védett térben kell elhelyezkednie és a kezelésre max. 30 másod- 
 perc idô állhat rendelkezésre;
 – hat számjegyes kódok esetén a kezelô védett téren kívül is elhelyezhetô, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett,  
 biztonsági zárral nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre;
 – az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zónaállapotai illetéktelenek  
 által ne legyenek változtathatók) vagy a ki- és bekapcsolások ellenôrizhetôek legyenek, legalább 200 eseményt tárolni képes me- 
 mória segítségével;
 – a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetôleg a központi egységben, de mindenképpen a felügyelt téren belül kell elhelyezni; 
 – a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védôcsôben kell vezetni;
 – a vezetékek toldása falban lévô védôcsôben vagy kötôdobozban történhet.

2. „B” típusú elektronikai jelzôrendszer
A helyi elektronikai jelzôrendszer biztonsági távfelügyeleti rendszerbe van kapcsolva, mely az alábbi követelményeket kell, hogy 
kielégítse: a biztonsági távfelügyeleti rendszerek gyûjtik, feldolgozzák, kijelzik és dokumentálják az egymástól távol esô objektu-
mokban telepített elektronikai jelzôrendszerek által kiadott riasztás, állapot és egyéb jelzéseket.
Távfelügyeleti rendszer jellemzôi:
 – megvalósul a védett objektumokban lévô elektronikai jelzôrendszerek által kiadott riasztásjelzések centralizált gyûjtése és 
 feldolgozása;
 – az elektronikai jelzôrendszert, az átviteli rendszert, valamint a rendszerközpontot szervezetten és rendszeresen karbantartják. 

A biztonsági távfelügyeleti rendszer alkotórészei:
 – a védett objektumban lévô elektronikai jelzôrendszer – „A” típusú elektronikai jelzôrendszer technikai követelményei szerint;
 – átviteli rendszer;
 – távfelügyeleti rendszerközpont.

A távfelügyeleti rendszer az alábbi követelményeket kell, hogy kielégítse:
 – az átviteli rendszer biztosítsa legalább a következô jelzések átvitelét: riasztásjelzések, összetett riasztásjelzés, állapotjelzések,  
 helyi elektronikai jelzôközpont élesítve, helyi elektronikai jelzôközpont hatástalanítva, helyi másodlagos táplálás megszûnt;
 – a helyi elektronikai jelzôrendszer rendelkezzen egyedi azonosítási lehetôséggel;
 – a riasztásjelzések továbbítását ne késleltessék az állapotjelzések (riasztás prioritás);
 – a vételi oldal bizonyosodjon meg a kapott közlemény hibátlanságáról;
 – egyutas átvitel esetén a közlemények automatikusan kerüljenek ismétlésre;
 – helyi riasztást váltsanak ki az alábbi események: behatolás a védett objektumba, szabotázs;
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 – ha az átviteli rendszer helyi átjelzô egysége önálló szerkezeti elemet képez, az elektronikai jelzôrendszer központja számára  
  elôírt kivitelû burkolattal, szabotázsvédelemmel és autonóm táplálással kell rendelkeznie;
 – a riasztásjelzés maximális átviteli ideje a teljes rendszeren keresztül (az esetleges hibajavító ismétlésekkel együtt): 3 perc;
 – az átviteli rendszer elemei a fizikai megvalósítástól függôen rendelkezzenek a Hírközlési Fôfelügyelet megfelelô engedélyeivel;
 – a rendszerközpont minden részegysége védett helyiségben kerüljön telepítésre;
 – a rendszerközpont legyen képes a helyi elektronikai jelzôrendszerek 5%-ától egyidejûleg érkezô riasztásjelzések fogadására és 10 
  percen belüli lekezelésére;
 – a rendszerközpontban történjen meg a felügyelt elektronikai jelzôrendszerek állapotellenôrzése legalább naponta kétszer;
 – a rendszerközpont vezérlôegysége – egyidejû hangjelzéssel – vizuálisan jelenítse meg a riasztás és hibajelzéseket. A hangjelzés  
  a vétel nyugtázásával szûnjön meg;
 – a rendszerközpont vezérlôegysége rendelkezzen olyan intézkedéstámogató alrendszerrel, amely – adatbázisát felhasználva
 – megjeleníti a veszélyeztetett objektum szükséges adatait, dokumentálja a végrehajtást;
 – a rendszerközpont vezérlôegysége idôponttal ellátva naplózza: a beérkezô riasztás-, állapot- és hibajelentéseket, a vezérlôegység  
  be- és kikapcsolását, a vezérlô egységbe való be- és kilépéseket, az adatbázis megváltoztatását, az eseménytár adataihoz való hozzá- 
  férést;
 – a naplózórendszer biztosítson folyamatos rögzítést, idôszakonkénti archiválást és kívánság szerinti nyomtatást;
 – a rendszerközpont minden részegysége rendelkezzen átkapcsolható készenléti tartalékkal, amely meghibásodás esetén képes  
  maximum 5 perc alatt átvenni a meghibásodott részegység funkcióit;
 – a rendszerközpont összes berendezése rendelkezzen 24 órás autonóm üzemet biztosító szünetmentes táplálással.

IV. MECHAnIKAI VÉDELMI KATEGóRIÁK ÉS ELEKTROnIKAI JELZÔREnDSZEREK KOMBInÁCIóJÁBóL KIALAKÍTOTT  
VÉDELMI SZInTEK:

1. védelmi szint: 1. mechanikai védelmi kategória
2. védelmi szint: 2. mechanikai védelmi kategória vagy:
    1. mechanikai védelmi kategória + „A” típusú elektronikai jelzôrendszer
3. védelmi szint: 3. mechanikai védelmi kategória vagy:
    2. mechanikai védelmi kategória + „A” típusú elektronikai jelzôrendszer vagy:
    1. mechanikai védelmi kategória + „B” típusú elektronikai jelzôrendszer
4. védelmi szint:  4. mechanikai védelmi kategória vagy:
    3. mechanikai védelmi kategória + „A” típusú elektronikai jelzôrendszer vagy:
    2. mechanikai védelmi kategória + „B” típusú elektronikai jelzôrendszer

V. VÉDELMI SZInTHEZ REnDELT KÁRFIZETÉSI LIMITEK

A biztosító kárfizetési kötelezettsége a betöréses lopás és rablás, valamint vandalizmus káresemény bekövetkezésekor meglévô, a kár- 
rendezés során rögzített tényleges betörésvédelmi rendszernek megfelelô, a biztosító által meghatározott és az alábbi táblázatban 
rögzített limitekig terjed:

 Védelmi szintek Lakóépület/lakás                    melléképület/nem lakáscélú helyiség
    Épületrész és ingóság                    Épületrész és általános háztartási ingóság
    Összesen     Ezen belül kiemelt érték és ékszer 
 1. védelmi szint 3.500.000 Ft   500.000 Ft                   100.000 Ft
 2. védelmi szint 4.500.000 Ft   1.000.000 Ft                   200.000 Ft
 3. védelmi szint 8.000.000 Ft   1.500.000 Ft                   400.000 Ft
 4. védelmi szint 15.000.000 Ft  1.500.000 Ft                   500.000 Ft

 

ZÁRADÉKOK

1. sz. záradék: Önrész 20.000 Ft
jelen megállapodás értelmében a biztosítási díjból adott engedmény fejében a Genertel e-l@kásbiztosítás Különös Feltételei III. 1-19. 
pontja szerinti biztosítási események következtében keletkezett 20.000 Ft alatti károkat a biztosító nem téríti meg, az 20.000 Ft-ot elérô 
vagy meghaladó károkból 20.000 Ft levonásra kerül.

 


