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A. fejezet: Kockázati osztályok

Preambulum:
A Magyar Biztosítók Szövetsége 2003-ban döntött a BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS
TECHNIKAI FELTÉTELEI c. ajánlás (továbbiakban: ajánlás) megújításáról.
Jelen biztonságtechnikai útmutató (továbbiakban: ajánlás) közzétételével a MABISZ a
biztonságtechnikai termékek minősítésének korszerűsítését végzi el olyan formában, hogy a termékekkel
kapcsolatos ajánlásokat csak olyan a részletezettséggel teszi közzé, melyet a termékekkel szembeni
követelmények értelmezése feltétlenül megkíván.
P.1.

Az ajánlás bevezetése, módosítása, függelékei

Az ajánlás az A.1. függelékben tartalmazza azokat a hatályos magyar szabványok, elő-szabványok
és műszaki előírások listáját, melyek az ajánlás tartalmi körébe tartozó műszaki és rendszertechnikai
megfelelőségi feltételekre vonatkoznak.
Az A.1. függelékben megtalálhatóak azok a nemzetközi szabványok, elő-szabványok és műszaki
követelmények listája, melyeket az MSZT közzé tett (www.mszt.hu ).
Az ajánlás A.2. függelékében a leggyakrabban előforduló szakkifejezések részletes értelmezése
található az MSZ EN 50130-as szabványsorozat és a VdS (Német Szakbiztosítók Szövetsége) ajánlásai
alapján.
Az ajánlás A.3. függelékében a létesítmények és tevékenységek osztályba sorolásának ajánlása
található. Ettől a besorolástól az egyes tagbiztosítók eltérhetnek, ezen eltéréseket azonban honlapjukon
ill. a MABISZ honlapján közzé kell tenni.
Az ajánlás érdemi részét nem érintő új szabványok, elő-szabványok és műszaki előírások (CEN,
CENELEC, ISO, IEC stb.) megjelenéséről a MABISZ az A.1. A.2. és A.3. függelékek módosított
kiadásával tájékozatja az érintetteket.
Az ajánlás - nem az A.1. A.2, ésA.3. függelékeket érintő – (pl. kockázati körülmények) megváltozása
miatt szükségessé váló szöveges, vagy tartalmi módosulását a MABISZ VKB az ajánlás módosított
kiadásával vezeti be.
P.2.

Az ajánlás közzététele, hatálya

A MABISZ a hatályos ajánlásrendszer legfontosabb dokumentumait honlapján ( www.mabisz.hu ), a
teljes ajánlásrendszert a Pluto Mérnöki Iroda Kft. honlapján ( www.pluto.hu ); egyéb kiadványain, írott
és elektronikus formában teszi közzé.
Az ajánlást a MABISZ – annak a jogi, műszaki és kárkockázati hátterének folyamatos változása miatt –
„kiadás: xx , hatályban: 200..” jelzettel látja el, a korábbi változatok a fedlapon követhetőek nyomon.
A MABISZ a Pluto Mérnöki Iroda Kft. honlapján a hatályos ajánláson kívül a korábbi időszakokban
hatályos változatokat is hozzáférhetővé teszi – az ajánlás meglétéből, az ajánlás alapján esetleg
keletkezetett, keletkező jogkövetkezményekből eredő szakmai, jogi, szavatossági kérdések és viták
elkerülése érdekében.
A már visszavont, hatályon kívül helyezett ajánlások a későbbiekben – a hatályban tartás időszakára
vonatkozóan – a teljesítés, műszaki és rendszertechnikai megfelelés elbírálása szempontjából a konkrét
időszakra vonatkozóan érvényben lévőnek tekintendőek.
A MABISZ fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlás szerkezetét, tartalmát a változó jogi,
szabályozási, kárkockázati körülmények miatt megváltoztassa.
A változásokról, a korábban hatályos ajánlás visszavonásáról, a hatályba lépett ajánlás
közzétételéről a MABISZ VKB a MABISZ honlapján (www.mabisz.hu), a Pluto Mérnöki Iroda Kft.
honlapján (www.pluto.hu) elektronikus formában teszi közzé.
Az érintettek külön, írásos kérésére a MABISZ – költségei megtérítése mellett – az ajánlás, annak
változatainak, háttér dokumentumainak megismerésének lehetőségét egyéb formában is biztosítja
közvetlenül, vagy megbízottja, a Pluto Mérnöki Iroda Kft. bevonásával.
A termékek megfelelőségi vizsgálatával kapcsolatban a MABISZ fenntartja magának a jogot, hogy a
követelmények azon részei, melyet szerzői jogi védelem alatt állnak - és nyilvánosságra hozásával
kapcsolatban szerzői jogi költségek merülnek fel – csak hivatkozással tegye közzé.
A MABISZ minden érintett számára biztosítja ezen dokumentumrészekhez való hozzáférést
közvetlenül, vagy megbízottja, a Pluto Mérnöki Iroda Kft. bevonásával.
A MABISZ az A.1. fejezetet az ajánlásrendszer könnyebb áttekinthetősége érdekében állította össze,
kifejezetten a nem szakemberek tájékoztatását szolgálja.
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A. fejezet: Kockázati osztályok

Az ajánlással kapcsolatos jogkövetkezmények

A MABISZ ezen ajánlást - alapszabályának megfelelően – a tagbiztosítói megbízása alapján készítette
el, tartja fenn.
Az ajánlás, az abban foglalt műszaki – rendszertechnikai – biztosítástechnikai és egyéb követelmények,
előírások nem keletkeztetnek semminemű polgári jogi igényt a MABISZ-al, illetve a MABISZ VKB-val
szemben az ajánlás alkalmazásával kapcsolatosan esetleg felmerült semminemű kárral, károkozással
kapcsolatban.
Az ajánlás nem támaszt elvárásokat, kötelezettségeket a MABISZ tagbiztosítói számára.
A tagbiztosítók egyedi szerződéses feltételeit ezen útmutató alapján, vagy a nélkül állítják össze, ezért a
tagbiztosítói-ügyfél jogi kapcsolat semmilyen módon nem hozható összefüggésbe ezen útmutató
követelményeivel.
A MABISZ nem támaszt közvetlen kötelezettségeket a termékek gyártói, forgalmazói számára.
Ezen termékekkel szemben támasztott konkrét biztosítói elvárásokat az adott Biztosítótársaság
biztosítási módozatának szerződéses feltételei, mellékletei ill. függelékei tartalmazhatják
Az ajánlás a tagbiztosítók biztosítási tevékenységét támogató kiadvány, támpontot ad a betöréses
lopás- és rablásbiztosítás biztosítási kötvény feltételeinek kidolgozásához, tájékoztatja az érdekelteket és
érintetteket a MABISZ által fontosnak tartott műszaki, rendszertechnikai és biztosítástechnikai
megfelelőségi feltételekről.
Az ajánlás csak akkor tekinthető bármilyen vitás kérdésben forrás dokumentumnak, amennyiben az
érintett felek ebben – a MABISZ előzetes, írásos hozzájárulásával – megállapodtak.
A MABISZ nem vállal semminemű felelősséget az ajánlás - nem az ajánlás céljaira történő felhasználásával kapcsolatban.
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Az ajánlásrendszer felépítése

Az ajánlásrendszer több fő és alfejezetből áll. Olyan bontásban tartalmazza az egyes rendszerelemekre
vonatkozó követelményeket, ahogy azokat az érdekeltek általában használni szokták.
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A. fejezet: Kockázati osztályok

A biztonsági fokozat meghatározása

A.1.1. A biztonsági fokozatok
Az ajánlás az MSZ EN 50130-as szabványsorozat alapján a biztonsági fokozatokat az alábbiak szerint
határozza meg:
A behatolásjelző rendszereket biztonságuk szerint fokozatokba kell sorolni, ami meghatározza
teljesítőképességüket a következő szempontok szerint:
- azonosítás;
- jogosultsági szintek;
- műveletek;
- feldolgozás;
- érzékelés;
- jelentés;
- tápegység;
- szabotázzsal szembeni biztonság;
- összeköttetések megfigyelése;
- eseménynaplózás.
A besorolás négyfokozatú: az 1. fokozat az alapfokozat és a 4. fokozat a legmagasabb.
A besorolást végző és a helyiségek biztonságáért felelős személyek számára iránymutatásul a következő
fokozatok állnak rendelkezésre:
1. fokozat:
alacsony kockázatú
A behatolóknak várhatóan kevés ismeretük van a behatolásjelző rendszerekről és csak korlátozott
mennyiségű, általános hozzáférésű segédeszköz áll rendelkezésükre.
2. fokozat:
alacsony és közepes kockázat közötti
A behatolóknak várhatóan kevés ismeretük van a behatolásjelző rendszerekről, és átlagos
mennyiségű szerszámot és hordozható készüléket használnak. (PÉLDA: egy multiméter)
3. fokozat:
közepes és magas kockázat közötti
A behatolók várhatóan jártasak a behatolásjelző rendszerekben, és a szerszámok és hordozható
elektronikus készülékek széles választékával rendelkeznek.
4. fokozat:
magas kockázatú
Akkor alkalmazandó, ha a biztonság minden más tényezőnél előbbre való. A behatolók várhatóan
képesek részletesen megtervezni a behatolást vagy rendelkeznek ehhez erőforrásokkal, és
rendelkeznek a berendezések teljes skálájával is, beleértve olyan eszközöket is, amelyekkel a
behatolásjelző rendszerben alapvetően fontos részegységeket cserélhetnek ki.
A.1.2. Szakkifejezések
A 2005. évi CXXXIII. törvény és az MSZ EN 50130-as szabványsorozat eltérő terminológiát alkalmaz. A
MABISZ VKB döntése alapján az ajánlás az MSZ EN 50130-as szabványsorozat terminológiáját
alkalmazza. Az eltéréseket a A.1. táblázatban foglaltuk össze:
A.1. táblázat: terminológia fordító kulcs
2005. évi CXXXIII. Törvény 74. § alapján

MSZ EN 50130-as szabványsorozat alapján

betörésjelző rendszerek

behatolásjelző rendszerek

beléptető rendszerek

beléptető rendszerek

videomegfigyelő rendszerek

(zárt láncú televíziós megfigyelőrendszerek)
videomegfigyelő megfigyelőrendszerek*

távfelügyeleti rendszerek

(riasztásmegjelenítő berendezések a riasztást
fogadó központokban)
távfelügyeleti rendszerek*

adat- és informatikai kockázati rendszerek

-

gépjármű elektronikus kockázati rendszerek

-

riasztásátviteli rendszerek

riasztásátviteli rendszerek

-

segélyhívó rendszerek

* a szakmában általánosan elterjedt fogalmat alkalmazza az ajánlás

Kiadás: 02

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ

A. fejezet: Kockázati osztályok

A.1.3. Rövidítések
Az ajánlás A.1. függelékében a hatályos szabványok (MSZ EN..), elő-szabványok (MSZ pr EN..) és
műszaki követelmények (MSZ CLC/TS..), az A.3. függelékében az ajánlásban alkalmazott legfontosabb
szakkifejezések és rövidítések felsorolása található meg.
A.1.4. Kockázati osztályba sorolás
Az ajánlás A.2. függeléke a tényleges biztosítói, kriminalisztikai kockázathoz rendelt műszaki,
szervezési intézkedések összhangjának megteremtése érdekében olyan egységes, a kárstatisztikákon,
kriminalisztikai veszélyeztetettségen alapuló kockázati osztályba sorolást tartalmaz, mely alapján a
tagbiztosítók üzletkötői az egyes szerződésekhez szükséges védelmi intézkedéseket egyértelműen
rendelhetik hozzá.

A.2

A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok

A.2.1. A kockázati osztályok meghatározása
Az A/1 pontban körülírt biztonsági fokozatok - mivel az elkövető felkészültségén ill. felszereltségén alapul
– a rendszerek kockázati hatékonyságának megtervezésénél és a termékek műszaki megfelelőségének
meghatározásánál is alkalmazásra kerülnek.
A kockázati osztályok meghatározását az A.2.2. – A.2.5. táblázatok tartalmazzák:
A.2.2. táblázat: Háztartások kockázati osztályba sorolása
Háztartások

kockázati osztály

háztartási kockázat átlagos értékekre

KOH 1

háztartási kockázat magas értékekre

KOH 2

háztartási kockázat kiemelkedő értékekre

KOH 3

Megjegyzés: Az un. háztartási kockázat kockázati osztályba sorolásnál a biztosítási érték által meghatározott kockázati osztályba
sorolást a biztosított épület elhelyezkedése, lakókörnyezete, lakottsága további besorolási tényezőként veszi
figyelembe.

A.2.3. táblázat: Az épület használati módjának befolyása a minimális kockázati osztályba
sorolásra
Háztartások

Minimális kockázati osztály

többlakásos társasházban lévő állandóan lakott lakásokban

KOH 1

állandóan lakott egylakásos házakban (sorházakban is)

KOH 2

mások által is lakott épületekben levő, nem állandóan lakott lakásokban

KOH 3
a biztosító besorolása
alapján

nem állandóan lakott épületekben

Megjegyzés: A lakókörnyezet és a biztosított épület használati módjának részletes meghatározását a MABISZ tagbiztosítói
szerződéses feltételei tartalmazzák

A.2.4. táblázat: A lakókörnyezet befolyása a minimális kockázati osztályba sorolásra
Háztartások

Minimális kockázati osztály

Sűrűn lakott, egybefüggően beépített lakókörnyezet (pl. város, község
központi területe)

KOH 1

Ritkán beépített lakókörnyezet (pl. város peremkerülete, község átlagos
sűrűségű beépítettséggel

KOH 2

Önálló épület, épület csoport, állandóan lakott lakásokban (pl. tanya)

KOH 3

nem állandóan lakott épületekben, ritkán beépített lakókörnyezetben (pl.
hétvégi ház üdülő övezetben)
Megjegyzés:

Kiadás: 02

a Biztosító besorolása
alapján

A lakókörnyezet és a biztosított épület használati módjának részletes meghatározását a MABISZ tagbiztosítói
szerződéses feltételei tartalmazzák.

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ

A. fejezet: Kockázati osztályok

A.2.5. táblázat: Tevékenységek (ipari, szolgáltatói, kereskedelmi stb.) kockázati osztályba sorolása
Tevékenységek

kockázati osztály

tevékenységi kockázat alacsony és átlagos értékek között

KO 1, KO2

tevékenységi kockázat átlagos és magas értékek között

KO 3, KO 4

tevékenységi kockázat magas és kiemelkedő értékek között

KO 5, KO6

Megjegyzés: A tevékenységek tételes kockázati osztályba sorolását az A 3 függelék tartalmazza

A.2.2. A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok megfeleltetése
Alapvető fontosságú tagbiztosítói elvárás, hogy a korábban kiajánlott biztosítási módozatok betöréses
lopás- és rablásbiztosítás feltételrendszereiben használatos „kockázati osztályok”, valamint az azokban
„ajánlott alkalmazási határok” – melyet döntően a kárkockázat, kárstatisztikák alapján határoztak meg –
összhangban legyenek az ajánlás szabványból átvett biztonsági fokozataival.
Megjegyzés: A szabványok által meghatározott négy biztonsági fokozatnak a védett érték nagysága, jellege, valamint a többi
kockázati tényező együttesen – a megfelelő kockázati körök kialakítása érdekében – a MABISZ VKB döntése
értelmében - a tevékenységi kockázat kockázati osztályainak konkrét besorolását a tagbiztosítók végzik.

A riasztó rendszerek szabványsorozat biztonsági fokozatainak és az ajánlás által meghatározott
kockázati osztályok egymásnak való megfeleltetését az A.2.6. táblázat tartalmazza.
A.2.6. táblázat: A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok megfeleltetése
Ajánlás
kockázat típusa

Kockázati
osztály

MSZ EN 50130 szabványsorozat
biztonsági fokozat

(BF)

1. fokozat: Alacsony kockázat

BF 1

háztartási kockázat átlagos értékekre

KOH 1

2. fokozat: Alacsony és közepes
kockázat között

BF 2

háztartási kockázat magas értékekre
tevékenységi kockázat átlagos értékekre

KOH 2
KO 1 és KO 2

3. fokozat: Közepes és magas
kockázat között

BF 3

háztartási kockázat kiemelkedő
értékekre
tevékenységi kockázat magas értékekre

KOH 3
KO 3 és KO 4

4. fokozat: Magas kockázat

BF 4

tevékenységi kockázat kiemelkedő
értékekre

KO 5 és KO 6

Átmeneti szabályok:
A 2002 – 2005. dec. 31 között kiadott termék megfelelőségi dokumentumok az érvényességük lejártáig
1 alkalommal meghosszabbíthatóak.
A 2006. jan. 01. és az új MABISZ ajánlás bevezetése között kiadott termék megfelelőségi ajánlások az
ajánlás érvényességi idejének lejártáig érvényben maradnak.
A 2007.10.01. előtt megkezdett termék megfelelőségi vizsgálatok a 2006.01.01-től hatályos ajánlás
követelményei alapján lefolytathatóak, vagy a kérelmező kérésére a 2007.10.01-től hatályos ajánlás
szerint kerülnek lefolytatásra.
A korábbi MABISZ ajánlásrendszer termék megfelelőségi besorolásai az új MABISZ ajánlás kockázati
osztályba sorolási rendszerébe az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:
A 2007.10.01. előtt kiadott termék
megfelelőségi ajánlás szerinti kategória

A 2007.10.01-vel bevezetett új MABISZ ajánlás
szerinti kockázati osztály:

Minimális fizikai- mechanikai védelem
Minimális elektronikai jelzőrendszer

KOH 1, VO 1

Részleges fizikai- mechanikai védelem
Részleges elektronikai jelzőrendszer
Megfelelő színtű biztonsági felügyeleti rendszer

KOH 2, VO 2

Teljeskörű fizikai- mechanikai védelem
Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer
Magas színtű biztonsági felügyeleti rendszer

KOH 3, VO3

A MABISZ VKB fenntartja magának a jogot az ajánlás vagy egyes elemeinek módosítására,
visszavonására, új, vagy módosított részek kiadására, közzé tételére.
A módosokat a jogszabályi környezet, a műszaki követelmények (pl. szabványok) és/vagy a kárkockázati
statisztikai adatok változása indokolhatja.

Kiadás: 02

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ
A.3.
A kockázati osztályok és az ajánlott kockázatvállalási határok

A. fejezet: Kockázati osztályok

Az ajánlás alapján – a további fejezetekben részletezett műszaki, rendszertechnikai követelményeknek történő megfelelés esetén - a MABISZ VKB a betöréses
lopás- és rablásbiztosítás kockázatainak kezelésére az A.3.1. táblázatban foglalta össze az egyes kockázati osztályokhoz tarozó ajánlott értékhatárokat.

A.3.1. táblázat: a kockázati osztályok és az ajánlott kockázatvállalási értékhatárok

Kockázati
osztály

1-3. VAGYONCSOPORTOK
(Háztartási kockázat)

„Tevékenység” vagyoncsoport
(Telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek, kereskedelmi
elosztóhelyek stb. biztosítása)

AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében,
vagyoncsoportonként (E Ft).

AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében (E Ft)

1. vagyoncsoport1)

2. vagyoncsoport2)

3. vagyoncsoport3)

4. vagyoncsoport4)

KO 6

500 000 – 800 000

<1 000 000

KO 5

300 000 – 500 000

700 000 - 1 000 000

KO 4

150 000 – 300 000

KO 3

40 000 – 150 000

< 100 000

KO 2

10 000 - 40 000

40 000 – 100 000

<100 000

50 000 - 200 000

KO1

2 000 - 10 000

20 000 - 40 000

40 000 - 100 000

50 000>

KOH 3

500 - 2 000

5 000 - 20 000

5 000 - 40 000

KOH 2

100 - 500

500 - 5 000

1 000 - 5 000

0 - 100

0 - 500

0 - 1 000

KOH 1

400 000 - 700 000
200 000 - 400 000

1)

2)

készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, minden egyéb - páncélszekrényben elhelyezhető nagy (100 000,-Ft-nál nagyobb), egyedi értékű vagyontárgy
műérték jellegű vagyontárgy, 100 000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény, nemes szőrme, antik bútor, művészeti alkotás, általános lakás-, és iroda-felszerelést meghaladó kereskedelmi, vállalkozási
mennyiségű híradás-, számítás-, elektró-, és méréstechnikai, audiovizuális termékek, minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható, páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy
3)
lakás- és iroda-felszerelés, bútor általános- és személyes használati tárgyak minden egyéb (az eddigiekben fel nem sorolt) vagyontárgy
4)
telephelyek, komplett létesítmények, raktár- telepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.

Kiadás: 02

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ
A.4.

A. fejezet: Kockázati osztályok
Értéktárolók ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Általános követelmények:
Azokat az általános rendszerkövetelmények, melyek elengedhetetlenek az eszközök kiválasztásához, az azokból felépített riasztó rendszer teljesítményének
megtervezéséhez és a kapcsolódó mechanikai kockázati, őrzés-védelmi intézkedések alkalmazásához a B.2. – B.7. fejezetekben találhatóak.
A.4.1 táblázat A kockázati osztályok és a MABISZ besorolási fokozat javasolt értékhatárokhoz rendelése értéktárolókra
MABISZ
besorolási
fokozat
Vagyoncsoport

(elektronikai jelzőrendszerbe bekötés nélkül)

Ajánlott biztosítói
kockázatvállalási
értékhatárok [ezer Ft]

1

Kockázati osztály
(elektronikai jelzőrendszerbe bekötve)

Ajánlott biztosítói
kockázatvállalási értékhatárok
[ezer Ft]

1

A

KOH 1

500

KOH 1 - 3

1 000

AA

KOH 2

1 000

KOH 2 - 3

2 000

S1

KOH 3

1 500

KOH 3
KO 1

3 000

Normál

B

KOH 3

2 000

KO 1

4 000

Biztonsági
szekrény

S2

KOH 3
KO1

2 500

KO 1

5 000

Megerősített

C

KOH 3
KO 1

3 000

KO 1

6 000

Speciálisan
megerősített

D

KO 1

5 000

KO 1

10 000

E

KO 2

8 000

KO 2

16 000

G

KO 2

20 000

KO 2

40 000

I

KO 3

70 000

K

KO 3

120 000

M

KO 4

300 000

N

KO 5

500 000

O

KO 6

800 000

Lemezszekrény 5 000 N rögzítéssel
Biztonsági szekrény 5 000 N rögzítéssel

Fali-,
Bútorszéf
padlószéf
5 000 N
(betonba
rögzítéssel
ágyazva*)

Kockázati osztály

Páncélszekrény
10 000 N lefeszítő erőnek ellenálló
módon, épületszerkezeti tartóelemhez
való rögzítéssel

*
Amennyiben a Biztosító a konkrét vagyoncsoport elzártan történő őrzését írja elő
Megjegyzés: az értékhatárok az egy termékben elhelyezett, biztosított érték maximumát jelentik.

Kiadás: 02

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ
A.5.

A. fejezet: Kockázati osztályok
Értéktároló helyiségek ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Az ajánlás alapján – a további fejezetekben részletezett műszaki, rendszertechnikai követelményeknek történő megfelelés esetén - a MABISZ VKSZ a betöréses
lopás- és rablásbiztosítás kockázatainak kezelésére az A.5.1 táblázatban foglalta össze az egyes kockázati osztályokhoz tarozó ajánlott értékhatárokat.
A.5.1 táblázat A kockázati osztályok és a MABISZ besorolási fokozat javasolt értékhatárokhoz rendelése értéktároló helyiségekre
MABISZ besorolási fokozat

Kockázati osztály (elektronikai jelzőrendszerbe bekötve)

Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási
értékhatárok [ezer Ft]

O/1

KO 1

500 000

O/2

KO 2

1 000 000

O/3

KO 2

2 000 000

P/1

KO 3

4 000 000

P/2

KO 4

10 000 000

R/1

KO 5

20 000 000

R/2

KO 5

50 000 000

R/3

KO 6

100 000 000

S

KO 6

egyedi értékhatár

Értéktároló
helyiség

A.6.

Egyéb védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

A.6.1.

A kockázati osztályokhoz rendelt távfelügyeleti rendszer követelmények

A távfelügyeleti rendszerrel (riasztás továbbító rendszer, riasztásfogadó központ) szemben támasztott követelményekkel szemben támasztott részletes
követelményeket a B.3. fejezet tartalmazza.

A.6.2.

A kockázati osztályokhoz rendelt kivonuló szolgálat követelmények

A kivonuló szolgálatokkal (beavatkozásra képes, feljogosított személy vagy szervezet) szemben támasztott részletes követelményeket a B.7. fejezet tartalmazza.

A.6.3.

A kockázati osztályokhoz rendelt őrző- védő szolgálat követelmények

Az őrző- védő szolgálatokkal szemben támasztott részletes követelményeket a B.8. fejezet tartalmazza.
A távfelügyeleti, kivonuló szolgálati és őrzés- védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási határokat az A.6.1. sz. táblázat foglalja össze.

Kiadás: 02

Hatályban: 2007.10.17.
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MABISZ
A. fejezet: Kockázati osztályok
A.6.1. sz. táblázat: Távfelügyeleti, kivonuló szolgálati és őrzés- védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási határok
1-3. VAGYONCSOPORTOK

„Tevékenység” vagyoncsoport
(Telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek,
kereskedelmi elosztóhelyek stb. biztosítása)

AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében, vagyoncsoportonként (E Ft).6)

AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg
függvényében (E Ft) 6)

1. vagyoncsoport1)
értékhatár

2. vagyoncsoport2)

Kockázati
osztály)

Értékhatár

Kockázati
osztály)

3. vagyoncsoport3)
értékhatár

4. vagyoncsoport4)

Védelmi
intézkedés)

Értékhatár 8)

Védelmi intézkedés5)

200 000 – 300 000

KO 6

500 000 – 800 000

KO 6

<1 000 000

T, K, Ő

150 000 – 200 000

KO 5

300 000 – 500 000

KO 5

700 000 - 1 000 000

T, K, Ő

100 000 – 150 000

KO 4

120 000 – 300 000

KO 4

400 000 – 700 000

T, K, Ő

40 000 – 100 000

KO 3

70 000 – 120 000

KO 3

200 000 – 400 000

T, K, Ő

10 000 - 40 000

KO 2

40 000 – 70 000

KO 2

<100 000

T, K

50 000 - 200 000

T, K, Ő

2 000 - 10 000

KO 1

20 000 - 40 000

KO 1

40 000 – 100 000

T, K

50 000>

T

1 000 - 2 000

KOH 3

5 000 - 20 000

KOH 3

5 000 - 40 000

T, K

500 – 1 000

KOH 2

500 - 5 000

KOH 2

1 000 - 5 000

T

0 - 500

KOH 1

0 - 500

KOH 1

0 - 1 000

-

1)

készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, minden egyéb - páncélszekrényben elhelyezhető nagy (100 000,-Ft-nál nagyobb), egyedi értékű vagyontárgy

2)

műérték jellegű vagyontárgy, 100 000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény, nemes szőrme, antik bútor, művészeti alkotás, általános lakás-, és iroda-felszerelést meghaladó kereskedelmi, vállalkozási
mennyiségű híradás-, számítás-, elektrotechnikai és méréstechnikai, audiovizuális termékek, minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható, páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy

3)

lakás- és iroda-felszerelés, bútor általános- és személyes használati tárgyak minden egyéb (az eddigiekben fel nem sorolt) vagyontárgy

4)

telephelyek, komplett létesítmények, raktár- telepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.

5)

Részletek az A/4, A/5, A/6 pontokban, valamint az A.25. táblázatban!

6)

És a hozzá rendelt értéktárolók, értéktároló helyiségek fajtái, távfelügyeleti rendszer és kivonuló szolgálat megkövetelése

7)

Rövidítések: Kivonuló szolgálat = K

8)

Az értékhatár az összes biztosított értékre vonatkozik. Ezen belül az 1-3 vagyoncsoportra a biztosított értékhatárnak megfelelő táblázatrészt kell alkalmazni

Kiadás: 02

Távfelügyeleti rendszer = T

Hatályban: 2007.10.17.

Őrzés-védelem = Ő

Ez a dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll!
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