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A közbeszerzési eljárás tárgya: 

 a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. uniós eljáráshoz rendelt értékhatár keretén belül történő 

beszerzéssel tenderezteti a következő 3 év + 1+1 éves időszakra vonatkozó: D&O fedezetet, csoportos élet- és 

balesetbiztosítási fedezetet, valamint vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási fedezetet a alábbiak szerint: 

Részajánlattétel ismertetése, amelyben Ajánlatkérő szerepel: 

1. részajánlat: D&O biztosítás 

2. részajánlat: Csoportos élet- és balesetbiztosítás 

3. részajánlat: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás 

Dokumentum hierarchia: 

A közbeszerzés lefolytatásának időszaka alatt, majd a teljesítés során az alábbi dokumentumhierarchia kerül 

meghatározásra: 

1. szerződés a szerződő felek között 

2. az eljárás során készült közbeszerzési eljárást megindító felhívás és kiegészítő tájékoztatás dokumentuma 

3. végleges műszaki specifikáció 

4. nyertes Ajánlattevő ajánlata és szerződési feltételei (ASZF, KSZF VM stb) 

Eltérő rendelkezés, értelmezés esetén a dokumentumok sorrendisége (1-től 4-ig) szerinti hierarchia követendő.  A 

fenti 1-2-3 pontokban kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a biztosítói szerződéses feltételek (ASZF, KSZF 

stb) az irányadók. A jelen dokumentum esetében a biztosítói ASZF alatt a Biztosító vonatkozó szerződési feltételei 

együttesen értendők. 

A részajánlatokra együttesen igaz paraméterek: 

Gesztorra / Közbeszereztetőre vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 

székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 9-11. 

cégjegyzékszám: 01-10-046833 

adószám: 23024216-2-41 

végzett tevékenység: vagyonkezelés 

 

Szerződő / Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek:  

Megnevezés Adat 
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1, név: Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen működő 

Részvénytársaság 

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 

cégjegyzékszám: 01-10-043157 

adószám: 12166602-2-44 

végzett főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, közterület- közút fenntartás, 

hulladékgyűjtés, szállítás, kezelés, hasznosítás, hulladék égetés, hő- 

és villamosenergia előállítása, kapcsolodó tevékenységek (pl.: 

gépjárművek szervizelése, karbantartása stb.), és a jelen szerződés 

megkötésekori Alapszabályban nevesített egyéb tevékenységi körök 

Díjfizetés gyakorisága negyedéves 

2, név: AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

székhely: 1081. Budapest, Alföldi u. 7. 

cégjegyzékszám: 01-09-890500 

adószám: 140135758-2-4 

végzett főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, közterület- közút fenntartás, 

hulladékgyűjtés, szállítás, kezelés, hasznosítás, hulladék égetés, hő- és 

villamosenergia előállítása, kapcsolodó tevékenységek (pl.: 

gépjárművek szervizelése, karbantartása stb.), és a jelen szerződés 

megkötésekori  Alapszabályban nevesített egyéb tevékenységi körök 

Díjfizetés gyakorisága negyedéves 
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Kockázatviselés időszakára vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

biztosítás tartama: 
határozott, 3 év, amely 2 alkalommal hosszabbítható  

maximum 1 évre 

kockázatviselés kezdete:  (tervezett időpont) 

Vagyonbiztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az 

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik.  

2017.10.01, vagy a szerződés megkötésének 

tényleges időpontja 

Felelősségbiztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az 

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik. 

2017.10.01, vagy a szerződés megkötésének 

tényleges időpontja 

Csoportos élet- és balesetbiztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az 

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik. 

2017.10.01, vagy a szerződés megkötésének 

tényleges időpontja 

D&O biztosítási elemek esetében: Becsatlakozás dátuma: 

a szerződések esetében a kockázatviselés hatálya az 

előzményszerződés megszűnésétől kezdődik. 

2017.10.01, vagy a szerződés megkötésének 

tényleges időpontja 

kockázatviselés vége: 

az adott szerződés hatályba lépésétől számított 3 év 

határozott időtartam lejártával, a szerződés utolsó 

napjának 24:00 órájában 

biztosítási évforduló: minen év 10.01 valamenyi szerződés esetén 

várakozási idő 

a műszaki specifikáció teljes terjedelme alatt 

meghatározott kockázatok tekintetében nem 

alkalmazható várakozási idő, valamennyi kockázat 

egységesen a szerződésben rögzített kockázatviselés 

kezdetével indul, kivéve árvíz, ahol a várakozási idő 

30 nap. 

opciós hosszabbítási lehetőség 

a Szerződő Biztosított(ak) az opciós időtartam 

aktiválása esetén, az opciós időtartamra 

vonatkoztatva a szerződés változatlan műszaki és 

pénzügyi tartalommal való fenntartását irányozza 

elő. A műszaki és pénzügyi tartalom alatt a biztosított 

vagyontárgyak értékének, mennyiségének változása 

nem értendő. Az aktiválás az évforduló előtt 

legkésőbb 180 nappal, a Szerződő Biztosított(ak) 

által a Biztosítóhoz intézet írásos nyilatkozatával 

történik. A Biztosító-e nyilatkozat kézhezvételétől 
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számított 15 napon belül az opciós időszakokra 

vonatkozóan élhet a rendes felmondás jogával. 

 

A szerződés(ek) felmondása: 

felmondási időkorlát: 

A szerződő Felek a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 6 

hónappal a szerződést felmondhatják a biztosítási 

évfordulóra. 

felmondás rendje: 

az adott Fél mindenkori magyarországi székhelye vagy 

fióktelephelye felé írásban, ajánlott, tértivevényes 

küldeményként, az Alkusz egyidejű és azonos tartalmú 

értesítése mellett. 
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Díjazásra és díjfizetésre vonatkozó paraméterek: 

Megnevezés Adat 

díjfizetés gyakorisága: lásd a Szerződő / Biztosítottak meghatározásánál 

díjfizetés módja: számla ellenében átutalással 

díjfizetés rendje: Biztosítóhoz közvetlen 

díjfizetés időszakának igazodása: 

a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés 

esetében annak időszaka, a díj esedékessége valamint 

annak díjszámítása (a Szerződő / Biztosítottak 

meghatározásánál nevesített gyakoriság 

függvényében) a naptári negyedévhez igazított. 

Tehát 01.01 – 04.01 – 07.01 – 10.01 időpontok.  

díjszámlázás törtidőszakra fedezetbe emelés és/vagy 

fedezetből törlés esetén: 

törtidőszaki belépés és kilépés esetén is a szerződő 

felek egymással azonnal számolnak el. Amennyiben 

az elszámolást követően a Szerződő(k)nek befizetési 

kötelezettsége keletkezne, akkor erre a részre is „a 

fizetési határidőre vonatkozó megkötés”-ben 

foglaltak érvényesek.  Amennyiben az elszámolást 

követően a Szerződő(ke)t megillető díjvisszatérítés 

keletkezne, akkor a díjjal érintett Szerződő(ke)t 

nyilatkozata alapján lehetőség van a díj 

visszautalására vagy a következő időszak díjazásába 

történő beépítésre is. Amennyiben adott Szerződő(k) 

nem nyilatkozik a díj a következő, gyakoriságszerinti 

időszak díjszámlázása során kerül beépítésre. 

fizetési határidőre vonatkozó megkötés 

a  biztosítási díjat a Kbt. 130.§ (1) bekezdése, a Ptk. 

6:130.§ (1) bekezdése, és az Art 36/A.§-a szerint, a 

Szerződő(k) a meghatározott bontásban fizeti meg. A 

Biztosító a tárgynegyedévet megelőző hónap 15-ig 

napjáig állítja ki és küldi meg a számlát, a 

tárgynegyedév első napjától számított 30 napos 

fizetési határidővel. A fizetési határidő tekintetében 

akkor is ez a szabály irányadó, ha a kiállított számlán 

szereplő fizetési határidő a fentiektől eltér.  A 

Szerződő banki utalással teljesíti a Biztosító számára. 

Ha a fizetési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, 

akkor az ezt megelőző munkanap. Amennyiben a 

számla késedelmesen kerül megküldésre, abban az 
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esetben a fizetési határidő a késedelem időtartamával 

meghosszabbodik. 

díjszámla kötelező mellékletére vonatkozó megkötés 

(amennyiben a számla ezt nem tartalmazza) 

a közbeszerzés hatálya alatti valamennyi szerződés 

esetében a tartam alatt kiállított díjszámlák kötelező 

melléklete a számlarészletező, amelyből a 

kiszámlázott időszak és mennyiség egyértelműen 

megállapítható 

díjtartási kötöttség változatlan kockázati körülmények 

mellett: 

a Biztosító a határozott tartamú futamidő alatt és az 

esetleges opciós időszak alatt sem jogosult a 

díjképzés menetén és a díjképzés során használt 

paraméterek (darabdíj, díjtétel, kockázati szorzó) 

pozitív irányú változtatására (a határozott tartam alatt 

az esetleges hosszabbítások időszak is értendő) 

 

 

A közbeszerzési eljárás során használt, a díjképzésre, a díj bemutatására és a későbbi díjbontására 

vonatkozó szabály: 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT VALAMENNYI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSE TEKINTETÉBEN A MEGAJÁNLOTT 

DÍJAZÁSNAK TARTALMAZNIA KELL AZ AHHOZ TARTOZÓ VALAMENNYI ADÓTERHET.  

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY VALAMENNYI 

RÉSZAJÁNLAT  TEKINTETÉBEN AJÁNLATKÉRŐ A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA ALATT ALKUSZI 

KÖZREMŰKÖDÉST VESZ IGÉNYBE.  

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY MÁR A KOCKÁZATVISELÉS 

HATÁLYA ALATT, A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGYONTÁRGYAK MENNYISÉGI MUTATÓINAK 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA, MAJD A SZERZŐDÉSEN VALÓ 

ÉRVÉNYESÍTÉSE MEGHATÁROZOTT KERETEN BELÜL NEM MINŐSÜL A SZERZŐDÉSES KÖTELEM 

BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK, ÍGY ERRE A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK 

LEHETŐSÉGET KELL BIZTOSÍTANIA. 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(k) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY A VAGYON- 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ RÉSZAJÁNLAT TEKINTETÉBEN AZ ABBAN 

RÉSZTVEVŐ VALAMENNYI AJÁNLATKÉRŐKRE VONATKOZTATVA A KÖVETKEZŐ %-OS 

DÍJARÁNYT A MEGAJÁNLOTT DÍJAK TEKINTETÉBEN TARTANI KELL. 
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Cégnév %-os megoszlás 

Főkert Nonprofit Zrt.   
Összesen: 0,6403% 
Főtáv Zrt.   
Összesen: 10,6088% 
BTI- Budapesti Temetkezési Intézet   
Összesen: 0,3511% 
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság   
Összesen: 0,2240% 
FŐKÉTŰSZ   
Összesen: 0,3058% 
FKF - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.   
Összesen: 54,0146% 
FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 

  

Összesen: 0,3357% 
Fővárosi Vízművek   
Összesen: 33,5197% 

  

 100,0000% 
 

AMENNYIBEN A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK TARTAMA ALATT A SZERZŐDŐ 

TEVÉKENYSÉGÉNEK – ÉS EBBŐL FAKADÓAN FELELŐSSÉGI KÖREINEK, TÁRGYI ESZKÖZEINEK, 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK EGY VAGY TÖBB RÉSZE MÁS MEGLÉVŐ VAGY KÉSŐBB 

MEGALAPÍTANDÓ TÁRSASÁGBA VAGY MÁS JOGI SZEMÉLYBE KERÜL ÁT, BIZTOSÍTÓ 

VÁLLALJA, HOGY A FELSOROLTAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ILL. EZEKRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI 

FEDEZETEKET VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL FENNTARTJA, A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKBE 

A FENT EMLÍTETT TÁRSASÁGOKAT VAGY EGYÉB JOGI SZEMÉLYEKET 

EGYÜTTBIZTOSÍTOTTKÉNT BELEFOGLALJA. ILYEN VÁLTOZÁS BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐEN 

AZ EGYES TÁRSASÁGOKRA JUTÓ DÍJRÉSZLETEKET AZ ÉRINTETT FELEK A TÁRGYI ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKÉNEK, FELELŐSSÉGI- KOCKÁZATI KÖRÖK MEGOSZLÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 

EGYÜTTESEN HATÁROZZÁK MEG. 
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A kommunikációs utakra vonatkozó megkötések / paraméterek: 

Megnevezés Cím 

Biztosító által kibocsátott elektronikus levelek 

postázásának iránya kivétel fedezetigazolások 

(küldésének iránya): 

Alkusz e-mail címére 

Biztosító által kibocsátott, elektronikusan kiadott 

fedezetigazolások (küldésének iránya): 

A Szerződő és az Alkusz meghatározott e-mail 

címére egyidejűleg 

Biztosító által kibocsátott, díjazást érintő valamennyi 

papír alapú dokumentum (díjbekérő, díjfelszólító, 

számla stb.) postázásának iránya: 

Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény, 

vagy egyéb jogszabály hatálya alá tartozó fedezet 

esetében, ahol a mindenkori törvényi szabályozottság 

az irányadó és az ott nevesített dokumentumok 

közvetlen a Szerződő felé postázható az ALKUSZ 

egyidejű és azonos tartalmú értesítése mellett (amely 

értesítés már történhet elektronikus formában is) 

Biztosító által a kibocsátott, a fedezetet vagy annak 

megszűnését érintő és/vagy megtestesítő valamennyi 

papír alapú  dokumentum kivétel fedezetigazolás 

postázásának iránya: 

Alkusz postacímére, kivétel pl.: valamely törvény, 

vagy egyéb jogszabály hatálya alá tartozó fedezet 

esetében, ahol a mindenkori törvényi szabályozottság 

az irányadó és az ott nevesített dokumentumok 

közvetlen a Szerződő felé postázható az ALKUSZ 

egyidejű és azonos tartalmú értesítése mellett 

Biztosító által a kibocsátott fedezetigazolás 

postázásának iránya: 
Alkusz postacímére 

Biztosító által a kibocsátott, a kárrendezési eljárás 

során készült valamennyi dokumentum (kárszám, 

káradat bekérő, kárszámítás, kárkifizetés értesítő stb.) 

postázásának iránya: 

A Szerződő és az Alkusz meghatározott e-mail 

címére egyidejűleg 

minden egyéb esetben, kivéve felmondás: Alkusz postacímére 
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A változásbejelentésre vonatkozó megkötések / adatok: 

LEJELENTÉS / IGAZOLÁS ELEKTRONIKUS RÉSZE 

1 
lejelentés, változásbejelentés, fedezetbevonás, 

fedezetből kijelentés kezdete és menete: 

Szerződő és/vagy az Alkusz által a Biztosító által 

erre rendszeresített formanyomtatványon, 

formalevélben a Biztosító meghatározott e-mail 

címére és/vagy fax számára történő lejelentéssel, a 

megjelölt fedezeti, vagy fedezet megszűnését is 

tartalmazó időpont és igény szerint 

2 

lejelentés, változásbejelentés, 

fedezetbevonásra, fedezetből kijelentésre 

használt dokumentumszükséglet: 

a Biztosító elfogadja a lejelentés, a megváltozás, a 

törlés tekintetébe is a hiánytalanul kitöltött a 

Biztosító által erre rendszeresített 

formanyomtatványt, formalevelet és annak adatait. 

A a Biztosító által erre rendszeresített 

formanyomtatvány, formalevél mellé más 

dokumentumot nem kér. A nyomtatványon 

feltüntetett adatokért az azt kitöltő és/vagy aláíró 

szavatol 

3 
lejelentés, fedezetbevonásra, fedezetből 

kijelentés várható adattartalma: 

a vagyontárgy/tevékenység esetében: pontos típus, 

mennyiség, érték, valamint márka, műszaki 

jellemzők, (gépjármű esetében: motor és alvázszám, 

forgalmi rendszám, teherbírás, hengerűrtartalom, 

gyártás és forgalombahelyezés ideje), tevékenység 

ismertetése, behatárolása a Biztosító által erre 

rendszeresített formanyomtatványon stb. A 

kockázatviselés kezdete és/vagy megszűnése 

tekintetében: a vagyontárgy, gépjármű(vek) valós 

vagy várható üzembentartásának, vagy 

birtokbaadásának vagy birtokbavételének napja 

4 változásbejelentés várható adattartalma: ASZF, KSZF szerint 

5 

fedezetigazolás, javított fedezetigazolás, 

elektronikus módon történő kiállításának és 

megküldésének határideje: 

az igény Biztosítóhoz való hiánytalan beérkezéstől 

számított 2 munkanapon belül. A Biztosító a 

lejelentés, változásbejelentés, fedezetbevonás 

strukturáltságának megőrzésével e-mailban vagy 

szükség esetén faxon továbbítja a 

fedezetigazolás(oka)t. 

6 
fedezetigazolás, elektronikus fájl formátuma 

lehet: 
pdf 
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7 fedezetigazolás tekintetében egyéb megkötés: a Szerződő által igényelt tartalommal 

8 fedezetigazolás tartalmi követelmény: 

az általános fedezetigazolásra használt a Biztosító 

által erre rendszeresített formanyomtatvány  alapján, 

a várható üzembe vétel vagy birtokbaadás vagy 

bírtokbavétel napjára kiállítva. A fedezetigazolás 

érvényességi időszaka tekintetében a követelmény: 

az első díj befizetésének időszaka alatt a 

Kockázatviselés kezdete (üzembentartás vagy 

birtokbaadás napja) + respiró időszaka, minden más 

időszak alatt a díjjal rendezett időszak + respiró 

időszaka. 

   

   

LEJELENTÉS / IGAZOLÁS papír alapú RÉSZE / RENDES IGAZOLÁS 

12 

az elektronikusan megküldött dokumentumok, 

igazolások papír alapú anyagának postáraadási 

határideje, kivétel fedezetigazolás: 

az igény Biztosítóhoz való hiánytalan beérkezéstől 

számított 2 munkanapon belül. 

13 

az elektronikusan megküldött dokumentumok 

igazolások papír alapú anyagának postáraadási 

határideje ha azok fedezetigazolások: 

az igény Biztosítóhoz való hiánytalan beérkezéstől 

számított 2 munkanapon belül. 

14 A rendes igazolás: 

A Szerződő vagy az Alkusz kifejezett kérésére. Az 

igény Biztosítóhoz való hiánytalan beérkezéstől 

számított 2 munkanapon belül. 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 
1 MUNKANAPNAK. 
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3, részajánlati elem: vagyon és kombinált felelősségbiztosítás 

A Biztosító tudomásul veszi, hogy nem alkalmazhat olyan kizárást vagy mentesülési okot, amely a 

Szerződő / Biztosított közfeladatának (hulladékgazdálokdás, köztisztasági szolgáltatás) végzéséhez 

szükséges vagyontárgyat vagy közfeladatként végzett tevékenységet zárná ki.  

Mennyiségre vonatkozó adatok: 

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes biztosítási összeg 131,1  Mrd Ft, melyhez pluszban 

előgondoskodás és mellékköltség, illetve géptörés, géptörés üzemszünetbiztosítás is kapcsolódik az adatközlő 

táblázat szerint, amelytől a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek): +30%-os növekedésig. Cél: a 

Szerződő/Biztosított(ak) részéről a kockázatviselés hatálya alatti valamennyi vagyontárgy esetében - amely felett 

az állagmegóvás, mint érdek fenn áll - a fedezeti igény biztosítása.  

Valamennyi Szerződő fél a fent megjelölt menyiség tekintetében, az előgondoskodás keretein kívül a + %-os 

növekedésig  eltérhet, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.A: 

a Szerződő / Biztosított(ak) által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértékének valamint a + %-os 

rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya 

alatt a Szerződő / Biztosított(ak) részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény lefedése. Az opció 

kezelése: a Szerződő / Biztosított(ak) a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya 

alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adat struktúrával a biztosítani kívánt  vagyontárgyakat, azok 

megnevezésével és értékmegjelölésével a Biztosító felé bejelentik. A fentiek díjazása: a Biztosító a biztosítási 

fedezetre kijelölt, lejelentett vagyontárgyakat a szerződés létrejöttekor rögzített vagyoncsoportba sorolja és az 

adott csoporthoz tartozó díjtétel adta szorzattal a szerződés teljes díját megnöveli. A Szerződő döntése alapján a 

vagyonérték pozitív irányú változás az előgondoskodás terhére is érvényesíthető. Ebben az esetben vagyonérték 

növekedés hiányában a díj változatlan marad. 

A biztosítási szerződés(ek)ben  feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező vagyontárgyak több 

ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.  

A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma (előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonértékre 

vonatkoztatva Ajánlatkérő adatokat adni nem tud.  

Biztosító tudomásul veszi, hogy az ingóságok vonatkozásában a biztosítási összegek több telephelyen  összevontan 
találhatók a központi nyilvántartás szerint, ezen nyilvántartás alapján vizsgálja az egyes telephelyekre megadott 
értékeket. 

 A telephelyek közti mozgásokat a Biztosító a telephelyi biztosított összeg 10% erejéig külön bejelentés nélkül 
elfogadja, az ezen érték feletti mozgatás bejelentési kötelezettség alá esik.  

 

Díjképzés: 
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a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott 

metodikát követik a díjszámítás kapcsán: 

vagyonbiztosítási díj = ( biztosítási összeg * díjtétel ) – alkalmazott és alkalmazható kedvezmények1 A Biztosító2 

szakmai ajánlatában módozatonként be kell mutassa az alkalmazott díjtételeket. 

Kockázatviselés helye: 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Egyéb megkötés, ahol a „kockázatviselés helye” szerepel, ott az adott 

telephely teljes területét kell érteni, amely a telekhatár és/vagy üzemi terület vonala és az általa körbezárt terület.  

Vagyonbiztosítás során alkalmazott értékelési szempontok: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kártérítés módja: a Biztosító vonatkozó szerződéses feltételei szerint. 

                                                           
1 Alkalmazható kedvezmény: mennyiségi kedvezmény, volumenkedvezmény, nagy ügyfél kedvezmény. Nem alkalmazható kedvezmény: 
kármentességi kedvezmény, tartamkedvezmény ahol a felmondásra vonatkozó jog bármilyen formában korlátozásra kerül. 
 
2 A nyertes Ajánlattevő biztosítási szerződésének megkötésével egyidejűleg köteles a módozatonkénti díjtételeket megadni. 

Biztosított vagyoncsoportok Tulajdoni viszony Értékelés módja  

Épületek, építmények 
saját tulajdon, 

idegen tulajdon 
becsült újrapótlási 

érték 
 

Műszaki gépek, berendezések (0-ra 
írt is) 

saját tulajdon, 
idegen tulajdon 

becsült újrapótlási 
érték 

 

Járművek (0-ra írt is) 
saját tulajdon, 

idegen tulajdon 
beszerzési érték 

 

Készlet 
saját tulajdon, 

idegen tulajdon 
újrabeszerzési 

vagy újraelőállítási 
érték 

 

Készpénz 
saját tulajdon, 

idegen tulajdon 
csúcsérték  

Egyéb vagyontárgyak (első 
kockázatra) 

saját tulajdon, 
idegen tulajdon 

becsült újrapótlási 
érték 

 

Beruházások a már elkészült, 
használatra alkalmas, de még 
számvitelileg nem aktivált elemek 
esetében 

saját tulajdon, 
idegen tulajdon beruházási 

költségen 
 

Számítástechnikai eszközök (0-ra 
írt is) 

saját + idegen 
becsült újrapótlási 

érték 
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A becsült újrapótlási érték megállapítása az Ajánlatkérő megbízása alapján 2014-ben készült független 

értékbecslés figyelembevételével korrigált értéken történt. 

Alulbiztosítotti 

állapot kezelése 

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a fedezeten bekövetkezett bármilyen jellegű és/vagy 

típusú kár tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától 

eltekintenek és annak hátrányos következményét nem 

alkalmazza a kárrendezés során, amennyiben a kár önrész 

feletti része nem haladja meg a beállított limitet.  

150 M Ft kár - 

 

 

Vagyontárgy gyűjtő neve 

Feladni kívánt 

szumma vagyon 

(saját és idegen 

egyben) Ft-ban 

Kockázatviselés (teljesítés) 

helye 

Épület(ek): 

22 633 276 807 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Építmény(ek): 
biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Gép, műszaki berendezések, 

berendezések, eszközök, 

kivéve HUHA gépek, műszaki 

berendezések, eszközök: 

2 719 795 206 
biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Gázelszívó rendszer depónia 

gázkezelő (Pusztazámor; a 

továbbiakban pusztazámori 

gázfáklyaként is): 

404 000 000 
 

kockázatviselés helye 

Gázhasznosító komplex 

műszaki berendezés 

(Pusztazámor; a továbbiakban 

pusztazámori gázfáklyaként 

is): 

574 000 000 kockázatviselés helye 

Fixen telepített egyéb 

technológiai berendezések: 

437 000 000 
 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Hulladékgyűjtő  konténerek: 459 020 000 Magyarország teljes területe 
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Szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek edényzetei: 
201 172 000 Magyarország teljes területe 

Hulladékszállító, úttisztító, 
földmunka- és egyéb célgépek, 
valamint azok felépítményei 

saját tulajdon: 

29 164 277 000 
 

Magyarország teljes területe 

Hulladékszállító, úttisztító, 
földmunka- és egyéb célgépek, 
valamint azok felépítményei 

vagyonkezelésben: 

3 032 892 000 Magyarország teljes területe 

Hulladékhasznosító erőmű (a 

továbbiakban HUHA, vagy 

HHM) technológiai 

berendezései (becsült új 

értéken): 

56 112 752 314 telephelyi részletező szerint 

Egyéb berendezések, 

felszerelések: 
2 906 332 000 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Beruházások ( a már elkészült, 

használatra alkalmas, de még 

számvitelileg nem aktivált 

elemek esetében), felújítások: 

1 711 570 000 Magyarország teljes területe  

Anyagok, forgóeszközök: 2 317 546 000 
biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Késztermékek: 

145 672 000 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Készletek: 
biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Műtárgyak (zsűrizett forgalmi 

értéken): 
1 935 000 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Készpénz állandó jelleggel: 5 000 000 
biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Informatikai, számítástechnika, 

műszerelektronika FIX: 

1 018 750 406 

biztosított székhelye, 

telephelyei és fióktelepei 

Informatikai, számítástechnika, 

műszerelektronika MOBIL: 
Magyarország 

  

Másodlagos (járulékos, többlet, 

mellék stb) költségek 

biztosítási összege 

300 000 000 / év 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 
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Biztosított vagyontárgyak ismertetése: 

A biztosított vagyontárgyak alapvetően az adatközlőben meghatározott és vagyonértékkel megjelenített 

vagyontárgyak (kivéve nem biztosítható v agyontárgyak), amelyek tekintetében és felett a Biztosított(ak) 

biztosítási jogviszony létesítésének érdeke fennáll. Teljesség igénye nélkül ezek lehetnek saját és/vagy idegen 

tulajdonban álló: épület és/vagy építmények. Továbbá: ingóvagyon mint gépek, eszközök, berendezések, 

készletek, kész- és félkész termékek, képzőművészeti alkotások, értékőrző vagyontárgyak, készpénz, vagy 

készpénzt helyettesítő fizetőeszközök stb. A vagyontárgyak között megtalálható parkoló, parkoló kerítés, parkolást 

szolgáló, segítő létesítmény, paroklás céljára szolgáló építmény, épület és építmény díszítés, dekoráció, szobor 

stb. A biztosítási összeg tartalmaz képzőművészeti alkotást, földalatti csővezetékeket és csőhálózatokat, külső 

világítást, antennákat, reklámtáblákat. A biztosítási összegt tartalmaz a működtetéshez, szolgáltatáshoz szükséges 

közműhálózatokat. A Szerződő/Biztosított(ak) feladni kíván és a Biztosító fedezet alá von olyan járműveket, 

gépjárműveket amelyek a hatályos jogszabályok alapján kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés 

megkötésére kötelezettek vagy nem kötelezettek (a járművek, gépjárművek tekintetében a személygépkocsik a 

biztosított vagyontárgyak részét nem képezik). A Szerződő/ Biztosított(ak) valamint a Biztosító megállapodnak, 

hogy jelen fedezethez rendelt feltételekben definiált „biztosítható vagyontárgyak fogalomkör” és az adatközlőben 

feltüntetett vagyontárgyak közötti egyezőtlenség esetén a Szerződő/Biztosított(ak) javára térnek el. 

 Felek rögzítik, hogy a hulladéklerakókon lévő gépek, eszközök valamint az épületek és az abban lévő 

vagyontárgyakra vonatkozik a biztosítási szerződés,  

 Biztosító tudomásul veszi, hogy Szerződőnek van olyan lakott területen található épülete, amely 

kevesebb, mint 50 m-re található a legközelebbi lakás céljára szolgáló épülettől. 

 Géptörés biztosítás: Biztosító tudomásul veszi, hogy a HHM-ben egyedi gyártású, kifejezetten a HHM 

részére készített berendezések és gépek is vannak, amelyek ennek ellenére is bizosítottak. 

 Felek megállapodtak abban, hogy a kárrendezéshez szükség szerint, egyedileg egyeztetnek a benyújtandó 

dokumentumokról, melyeket Biztosított vállal maradéktalanul rendelkezésre bocsájtani.   

Egyéb ismertetés, megkötés: 

Vagyontárgy / megnevezés Meghatározás 

Adatközlő 

A Szerződő / Biztosított(ak) bejelenti és a Biztosító tudomásul veszi, 

hogy az adatközlő táblázat a lehető legnagyobb gondossággal készült 

el, ennek ellenére az egyes sorok összesített vagyonértéke több, az 

Előgondoskodás biztosítási 

összege 
200 000 000 / év 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 

Összesítve: 131 144 990 733  
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adatközlőben így nem látható telephelyet (is) takarhatnak. Ezekben az 

esetekben a szerződő felek biztosított vagyontárgyként definiálják az 

adott sor alatti egyéb telephelyet és vagyontárgyat is, amennyiben 

erről a Szerződő / Biztosított(ak) a kár kapcsán így nyilatkozik. A kár 

kapcsán a Szerződő / Biztosítottnak ezt igazolni szükséges. 

Készpénz 1 

a biztosított vagyontárgyakat megjelenítő adatközlőben feltüntetett 

készpénz állomány alatt általában magyar HUF értendő, de előfordul 

ettől eltérő, más fizetőeszköz, valuta is. 

Átmeneti eltávolítás 1 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

kockázatviselés hatálya – külön bejelentés nélkül – érvényben marad 

/ kiterjed azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket engedéllyel, de 

egyébként bármilyen ok miatt (legyen az otthoni, vagy telephelyen 

kívüli munkavégzés, javítás, karbantartás, tisztítás stb) átmeneti 

jelleggel eltávolítanak és az eredeti kockázatviselés hatályán kívül 

szállítanak, tárolnak, használnak. Az ilyen kiterjesztést kapott 

vagyontárgyakra a biztosítási fedezet valamennyi eleme, kockázata 

feltételszerint kiterjed. Limit 10 millió Ft / kár és 100 millió Ft / év 

  

Átcsoportosítás 1 

A telephelyek közti mozgásokat a Biztosító a telephelyi biztosított 

összeg 10% erejéig külön bejelentés nélkül elfogadja, az ezen érték 

feletti mozgatás bejelentési kötelezettség alá esik. 

Forgalmi renszámmal ellátott saját 

és/vagy idegen tulajdonban lévő 

járművek/3,5 t feletti gépjárművek, 

önjáró eszközök 

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

biztosítás valamennyi kockázatra érvényben marad a forgalmi 

rendszámmal ellátott és /vagy önjáró gépekre, eszközökre is. 

Épülettartozék 1 

a biztosításban feladott valamennyi épület és építmény esetében az 

épületen belül, magában a falazatban vagy az épületen kívül, annak 

határoló síkjain, falán, tetőszerkezetén stb, valamint az adott 

telephelytől 5 méteres körzeten belül saját és/vagy idegen tereptárgyon 

található vagyontárgyak is az épület részének minősülnek. Igaz ez 

akkor is, ha a fentebb meghatározott vagyontárgy közvetlenül vagy 

közvetett módon sem tartozik funkciójában az épület üzemeltetéséhez, 

illetve igaz ez akkor is, ha a vagyontárgy funkciójában ipari/termelő 

célokat testesít meg. Amennyiben a megadott biztosítási összegek 

ezek értékét tartalmazzák. 

Épülettartozék 2 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az 

épület részének tekintik a hűtés / fűtés, a kamerás megfigyelő rendszer, 

a ki- és beléptető rendszer, valamint bármilyen vagyonvédelmi eszköz 
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/ rendszer, továbbá ezek valamennyi tartozékát, ide értve, de nem 

kizárólagosan a kábelezést (lég- és földkábel is), elektronikus jelet 

továbbító egységeket, valamint a kép, hang és adat rögzítésére 

szolgáló részeit is. Amennyiben a megadott biztosítási összegek ezek 

értékét tartalmazzák. 

  

Épülettartozék 3 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az 

épület részének tekintik azokat a vagyontárgyakat is, amelyek 

telepítése esztétikai megjelenéséhez hozzátartozik és/vagy szükséges. 

(pl: zöldnövényzet) Amennyiben a megadott biztosítási összegek ezek 

értékét tartalmazzák. 

Épülettartozék 4 
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az 

épület tartozékokra a biztosítási fedezet feltétel szerint kiterjed. 

Szabadban tárolt vagyontárgy 1 

szabadban tárolt vagyontárgyak a funkciójukban szabadba való 

tárolásra alkalmas kivitelű vagyontárgyak, pl.: szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek edényzetei 

Szabadban tárolt vagyontárgy 2 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

„szabadban tárolt vagyontárgy1” kiterjesztést kapott vagyontárgyakra 

a biztosítási fedezet feltételszerint kiterjed az alábbi megkötéssel: a 

kockázatviselés hatálya érvényes különösen, de nem kizárólagosan: a 

vihar, felhőszakadás, hó, villám közvetett és közvetlen hatása, árvíz, 

földrengés, vandalizmus. 

Ideiglenes épületek, ideiglenes 

építmények vagyontárgy 1 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy 

biztosított vagyontárgynak tekintik a biztosítási vagyoncsoportok 

valamennyi eleme tekintetében az alábbi vagyontárgyakat is:  

ideiglenes épület és építmény beleértve annak fedését is, például iroda 

vagy lakókonténer ezek tartozékai stb.  

Dokumentációk, modellek 

vagyontárgy 1 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy 

biztosított vagyontárgynak tekintik a biztosítási vagyoncsoportok 

valamennyi eleme tekintetében az alábbi vagyontárgyakat is: 

dokumentációk, iratok, tervek, üzleti kézikönyvek, kartotékok, rajzok, 

lyukkártyák, mágneses szalagok, mágneses lemezek, CD-k, DVD-k, 

pendrive-k, egyéb külső adathordozók, belső és külső winchesterek, 

szerverek stb, valamint az ezekhez tartozó részegységek, egységek, 

tartozékok stb. A vagyontárgyak anyagköltsége biztosított. Az azon 

tárolt adatok és nyomtatott információk nem biztosítottak. 

Bérbeadás záradékolása 
a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy a biztosításban feladott 

vagyontárgyak időszakos (nem tartós bérletbe adás, eseti bérbeadás), 
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alkalmankénti, egy – egy vagyontárgyra vonatkozó bérbeadása 

ellenére a fedezet valamennyi eleme változatlan feltételekkel 

érvényben marad. Előzetes lejelentési kötelezettség mellett. 

Bérbevétel záradékolása 

a Szerződő/Biztosított(ak) bejelentik, hogy az előgondoskodási 

tartalék érvényes, kiterjed a kockázatviselés hatálya alatt 

szerződésszerűen létesített bérleti jogviszony tárgyát képező bérelt 

eszközre is. Előzetes lejelentési kötelezettség mellett. 

  

Szolgáltatás teljesítéséhez közvetlen 

kapcsolt, földalatti és földfeletti 

vezetékes hálózatra érvényes 

kockázat: 

Légi járművek okozta károk, földrengés, földmozgás Ezen 

vagyontárgyakra a kártérítési limit 2 millió Ft / kár / év. 

múzeum vagyontárgyainak 

meghatározása: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy 

köztisztasági múzeum biztosított vagyontárgyai tekintetében a 

kártérítés előszereteti értéken történik. Ezen vagyontárgyakra a 

kártérítési limit 2 millió Ft / kár / év 

Egyedi vagyontárgyak 1 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

fedezet érvényben marad az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

sorolt épületekre és azok vagyontárgyaira is.  

Egyedi vagyontárgyak 2 
a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

fedezet érvényben marad a kéményekre is.  

Egyedi vagyontárgyak 3 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

fedezet érvényben marad a saját és/vagy idegen tulajdobna lévő 

hőfogadó helyiségeiben üzemelő saját tulajdonú hőfogadó 

berendezéseire, egyéb gépekre/berendezésekre, műszerekre. 

Egyedi vagyontárgyak 4 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

fedezet érvényben marad A fedezet érvényben marad: a Biztosított 

védelme, gondoskodása, felügyelete alá tartozó, jogszerűen nála lévő 

idegen tulajdonban lévő vagyontárgyakra is azok előzetes lejelentése 

nélkül. (a külön biztosítási összeggel feladott vagyontárgyakra ezen 

záradék nem vonatkozik, például vagyonkezelt gépjárművek) 

 

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek: 

A Biztosított(ak) listájából a 1-2-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek: 

Megnevezés/üzembentartó(k) Adat 

3, név: nem kerül más cég meghatározásra 
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székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

végzett főtevékenység:  

 

Kötvényesítésre vonatkozó megállapodás: 

A Szerződő/Biztosított(ak) valamint a Biztosító (nyertes ajánlattevő) megállapodnak, hogy a jelen műszaki 

specifikációban történő meghatározás szerinti Szerződő/Biztosított(ak) tekintetében azok nem írnak alá 

külön szerződést. A szerződés kiállításához szükséges egyéb paraméter bontását a Szerződő/Biztosított(ak) a 

Biztosító rendelkezésére bocsátják az adatközlő táblázatban legkésőbb a tárgyalás napán. A szerződések esetében 

a limitek, teljesítési határok stb. együtt értendők és maradnak hatályban. 

A Biztosított(ak) listájából a 1-2-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek: 

Megnevezés Adat 

3, név: nem kerül más cég meghatározásra 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

végzett főtevékenység:  

 

Vagyonváltozás, lejelentés szabályai: 

„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a vagyonérték változások tekintetében egymással az 

általános részben foglaltak szerint járnak el. A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó 

megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben.  

Vagyonbiztosítás műszaki kiírás: 

A feladni kívánt vagyontárgyak vonatkozásában az igényelt az: all-risk típusú fedezet. Mivel az egyes Biztosító 

Társaságok ilyen típusú fedezetének a feltételei merőben eltérnek egymástól, így az all-risk megközelítést nem 

felülírva, pusztán az egységesítés jegyében a következő megkötéseket tesszük: az adott Biztosító all-risk 

fedezetéhez társított feltétel szövegezése nem zárhatja ki a térítésköteles események közül a következőket: 

Kockázati kör Ismertetés 
a fedezetnek része kell legyen a FLEXA kockázati kör 

valamennyi eleme 

tűz, közvetlen villám, robbanás és/vagy 

összeroppanás, légi jármű ütközés 
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a fedezetnek része kell legyen az ELEMI KÁROK 

kockázati kör valamennyi eleme 

vihar, jégverés, hónyomás (ezen utóbbi statikus és 

dinamikus hatása is), felhőszakadás, szikla és 

kőomlás 

a fedezetnek része kell legyen a KATASZTRÓFA 

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme 
árvíz, földrengés, földcsuszamlás 

a fedezetnek része kell legyen a KIEGÉSZÍTŐ 

KÁROK kockázati kör valamennyi eleme 

cső- és vezetéktörés és/vagy meghibásodás miatt 

kirámaló folyadék; technológiai csövek törése 

és/vagy meghibásodás; tűzoltó berendezések, 

sprinklerek törése és/vagy meghibásodása és/vagy 

szabálytalan működése; villám indukciós hatása, 

elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben, 

átterjedés és/vagy átterjedés nélküli tűz és/vagy füst 

és/vagy korom és/vagy hő okozta kár 

a fedezet része kell legyen az ÜVEGTÖRÉS KÁROK 

kockázati kör valamennyi eleme 
üvegkárok, definíciót lásd később 

a fedezet része kell legyen a BETÖRÉSES LOPÁS, 

RABLÁS kockázati kör valamennyi eleme 
betöréses lopás, rablás definíciót lásd később 

Egyéb záradékolás lásd később 

 

Amennyiben a Biztosító feltételei alapesetben a fenti kockázatokat, vagy azok egyes részeit mégis kizárják, akkor 

azt a fedezetbe vissza kell emelni, valamint egyértelműsíteni kell, hogy a műszaki kiírás és a meghivatkozott 

feltétel közül egyezőtlenség esetén a műszaki kiírás iránymutatása a mérvadó. 

Kártérítési limit alapesetben (szerződésenként): 

Szerződés szintű kombinált kártérítési limit káreseménynek minősülő dologi és üzemszüneti károkra 

valamint többletköltségre, káreseményenként és évente összesen legfeljebb 15 Mrd Ft.  

Az ettől eltérő szublimitálást a műszaki kiírás alább tartalmazza. 

Szublimitált esetek: 

Név Definíció Limit Önrész 
Elektromos áram 

okozta tűz 

elektromos 

gépekben 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Átterjedés nélküli 

tűz és/vagy füst 

és/vagy korom 

Biztosító feltételei szerint  10 millió Ft 
kár/év 

alapönrész
esedés 
szerint 
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és/vagy hő 

és/vagy gőz, 

pára,nedvesség 

okozta kár 

(kivéve 3,5 tonna 

feletti 

gépjárművek) 

Önmagában csak 

füst és/vagy 

koromszennyeződ

és 

Biztosító feltételei szerint, annyi kikötéssel, hogy az 

események kizárt kockázatok nem lehetnek! 

10 millió Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Közvetlen 

villámcsapás 

okozta kár 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Közvetett 

villámcsapás 

okozta kár 

Biztosító feltételei szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

    

    

Vezetéktörés 

okozta kár 

A Szerződő / Biztosított(ak) megállapodnak, hogy a 

vezetékek, szenny- és csapadékvíz, melegvíz-szolgáltató és 

központi fűtés rendszerek, klíma berendezések, valamint 

tűzoltó- és tüzivízellátó rendszerek nyomó és elvezető 

csöveiből, valamint az ezekhez csatlakozó készülékekből, 

berendezésekből, szerelvényekből rendellenesen, valamint 

az elzáró szelepek nyitvahagyása miatt kilépő folyadék 

vagy gáz vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban 

okozott károkra is kiterjed a vagyonbiztosítási fedezet, 

függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, 

berendezések stb. a Biztosított tulajdonát képezik-e vagy 

sem, hogy az épületen kívül vagy belül kerültek kiépítésre. 

A fedezet a Biztosító feltételein túl, azt bővítve (és nem 

szűkítve) kiterjed a vezeték elfagyása miatt bekövetkező 

vezetéktörés káresemények térítésére. (az elfagyás esetében 

nem ide értve a gondatlanság esetit pl.: kötelező téli 

víztelenítés elmulasztása ) 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 
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Tartályok, tárolók 

fedezete 

A Szerződő / Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a fedezet valamennyi eleme érvényben marad és 

kiterjed az üzemanyagkutak vagyontárgyaira is különösen, 

de nem kizárólagosan a föld alatt vagy felett elhelyezett 

tároló tartályokra. 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Talajszint alatti 

tárolás a 

(padozaton 

és/vagy a padozat 

felett) 1 

a talajszint alatti tárolás során a biztosított vagyontárgyat 

(kivétel készlet) ért víz és/vagy anyag kiáramlással és 

elöntéssel okozta kára (is) a fedezet részét képezi 

függetlenül a károsodott, biztosított vagyontárgy padozattól 

mért távolságától 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Talajszint alatti 

tárolás a 

(padozaton 

és/vagy a padozat 

felett) 2 

a talajszint alatti tárolás során a biztosított készleteket ért 

víz és/vagy anyag kiáramlással és elöntéssel okozott kára 

(is) a fedezet részét képezi, amennyiben azok a padozattól 

legalább 14,5 cm magasságban, vagy ez felett tároltak.  

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Vezetéktörés 

okozta kár, 

dugulás 

(helyreállítás) 

A Biztosító ASZF-je szerint  
60 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Vezetéktörés 

okozta kár 

(mérték) 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a vezetéktörések tekintetében a feltárás költségeinek 

és a sérült vezeték csereköltségeinek tekintetében maximum 

a limitben rögzített méterre eső költséghányada fogadható 

el. 

8 méter + 

annak 

feltárási 

költsége 

alapönrész

esedés 

szerint 

Technológiai 

csővezetékek 

töréskára 

A Biztosító ASZF-je szerint 
100 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Üvegtörés 

(definíció) 

A biztosított vagyontárgy bármely üvegfelületének 

véletlen, váratlan, baleseti jelleggel előforduló károsodása a 

biztosítási esemény. Ahol a „bármely üvegfelület” alatt a 

biztosított vagyontárgy -on, -ban, körül, felett, alatt stb. 

vagy annak részeként kezelt elem, tartozék, kiegészítő stb. 

üveg eleme, része, felülete értendő. A biztosítási fedezet 

kiterjed az üvegfelület törése, repedése. 

10 M Ft 

kár/év 

 

a 

kárösszeg 

10%-a / 

kár 

 

Üveg (típus 

definíció) 

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt 

bármilyen típusú, szerkezetű, összetételű üvegezés és/vagy 
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plexi felület és/vagy polikarbonát elem cseréjének a 

költsége értendő. A biztosítási fedezet kiterjed az üveg, 

plexi, polikarbonát felületén, vagy az azt befoglaló 

elemekhez rögzített és/vagy elhelyezett biztosított 

vagyontárgyak szükségszerű cseréjének költségére (is). A 

biztosítási fedezet kiterjed a munkákhoz társuló 

állványozás, kiszállási díj, szerelési költség térítésére (is). 

Üveg (mérete 

definíció) 

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt a térben 

bármilyen irányú és méretű kiterjedéssel bíró üvegezés 

értendő. 

  

Betöréses lopás, 

rablás 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a fedezet része a betöréses lopás, rablás biztosítási 

esemény (is). 

50 M Ft kár/ 

50 M Ft/ év 

50 000 

Ft/kár 

Betöréses lopás, 

rabláshoz kapcsolt 

vandalizmus 

Betöréses lopás, rabláshoz kapcsolt, azzal együttjáró, 

egyidőben történő, vagy azt megelőző, vagy az utáni, a 

biztosított vagyontárgyban okozott vandalizmus kár (is) a 

fedezet része. Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a 

betöréses lopás, rablás kísérlete (akár meghíusult is.  

lásd 

betöréses 

lopás limiten 

belül 

50 000 

Ft/kár 

Vandalizmus 

definíció 

Betöréses lopás, rabláshoz nem kapcsolt, attól külön álló, a 

biztosított vagyontárgyban okozott vandalizmus kár (is) a 

fedezet része. Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a 

dolog elleni irányuló erőszakkal vagy annak kísérletével a 

biztosított vagyontárgyakban bekövetkező kár.  

10 M Ft kár/ 

20 M Ft/ év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Betöréses lopás, 

védelmi színvonal 

A betöréses lopás biztosítási esemény tekintetében a 

Biztosító elfogadja a minimális mechanikai védelmet 

vagyonvédelmi szintként a megadott kártérítési limit 

összegéig, kivétel a készpénz, értékőrző vagyontárgy és 

képzőművészeti alkotás. Amennyiben a számított kár a 

limitet meghaladja, akkor a limit feletti részre a Biztosító 

saját feltételei szerint, a káridőpontban megvalósult 

vagyonvédelmi szint szerint rendezi a kárt.  

szub 1 M 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Betöréses lopás, 

rablás 

vagyonvédelmi 

szint 

meghatározása 

Biztosító saját ASZF-jei szerint adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 
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Betöréses lopás, 

rablás készpénz 

(értékcikk) és 

értékőrző 

vagyontárgy 

Biztosító saját ASZF-jei szerint 
adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Betöréses lopás, 

rablás 

képzőművészeti 

vagyontárgy 

A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény kárkifizetése 

tekintetében az alábbi kezelési és tárolási rend kerül 

meghatározásra: 

„a” 0 – 1.000.000 Ft között a biztosított ingatlanon belül, 

bármilyen módon, bárhol. 

„b” 1.000.001 – 3.000.000 Ft között a biztosított ingatlanon 

belül, azonban a képzőművészeti vagyontárgyat magát vagy 

az azt magába foglaló tároló eszközt a falazathoz, 

padozathoz, vagy bútorzathoz fixen rögzítve bárhol. 

További feltétel, hogy a képzőművészeti vagyontárgy azon 

épületrészében ahol azt elhelyezték hangos riasztást adó 

elektronikus jelző rendszer legyen telepítve, majd használva 

a munkaidőn túli időszakok tekintetében. 

„c” 3.000.001 Ft felett a Biztosító feltételei szerint. 

Egyéb meghatározás: kártérítés során elsőnek az „a” majd a 

„b” végül a „c” limit merül ki, vagyis a Biztosítóval 

szemben benyújtott követelés összege addig teljesül 

ameddig az ahhoz társított vagyonvédelmi színvonal még 

megfelelő. 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrész

esedés 

szerint 

Lopás 

A betöréses lopás biztosítási esemény tekintetében 

meghatározásra kerül, hogy azokban az esetekben ahol a 

minimális mechanikai védelem előírásai sem teljesülnek, 

és/vagy nem állapítható meg a kárkori védelmi színt, 

és/vagy nem valósul meg dolog elleni erőszak, valamint a 

cselekmény a biztosított vagyontárgy eltulajdonítását, 

jogtalan használatét célozza meg, ott lopás esemény 

történik. A lopás, mint esemény jelen záradékkal biztosítási 

esemény és a fedezet része. A fedezet érvényben marad a 

részlopás károk tekintetében is. A kár bejelentéséhez 

rendőrségi feljelentés megtétele szükséges. 

0,2 M Ft kár/ 

2 M Ft év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Küldöttrablás 

definíció 

Biztosító saját ASZF-jei szerint 5 M Ft kár/ 

10 M Ft év 
0 Ft/kár 
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Előgondoskodási 

tartalék 1 

Valamennyi biztosított vagyontárgy vagy vagyonelemre 

vonatkozóan, minden előgondoskodásra vonatkozó előírás 

esetében, együttesen 200 millió Ft erejéig külön bejelentés, 

illetve utólagos díjelszámolás nélkül - a Biztosító fedezetet 

nyújt a biztosított vagyontárgyak biztosítási időszak alatt 

bekövetkező értékemelkedésére, illetve az újonnan 

beszerzett, beépített vagyontárgyakban keletkezett károkra. 

Az előgondoskodás a következők miatti vagyonérték 

növekedésre vonatkozik: 

- épületek, építmények esetében az újonnan épült részekre, 

hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra; 

- műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és 

felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, 

cserékre; 

- készletek esetében az új beszerzésekre; 

- a biztosítási részletezőben nem nevesített egyéb saját 

tulajdonú vagyontárgyakra; 

- bérelt, kölcsönvett és egyéb idegen tulajdonú 

vagyontárgyakra (berendezés, felszerelés, készlet, 

gépjármű, stb.), abban az esetben is, ha ilyen 

vagyoncsoport a biztosítási részletezőben nem kerül 

nevesítésre, 

- az infláció miatti értékváltozás kompenzálására. 

- téves vagyonérték megállapítás és kifelejtett 

vagyonelemek 

A következő biztosítási időszak kezdetétől az éves 

biztosítási díj, a megnövekedett vagyonérték függvényében, 

módosításra kerül. A fedezetbe feladott előgondoskodás 

összege felhasználható idegen tulajdonú vagyontárgyak 

biztosítottságára is, legyen az bármilyen ingó és/vagy 

ingatlanvagyon, ezeken belül különösen de nem 

kizárólagosan: berendezés, felszerelés, készlet, gépjármű 

stb. 
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Mellékköltség, 

különleges 

költség 

A Biztosító ASZF-jei szerint 

lásd 

vagyonérték 

táblázatban 

alapönrész

esedés 

szerint 

CAR záradék A Biztosító ASZF-jei szerint 
50 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Szabadban tárolt 

vagyontárgyak 
A Biztosító ASZF-jei szerint 

10 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Ideiglenes 

épületek, 

ideiglenes 

építmények 

vagyontárgy 1 

A Biztosító ASZF-jei szerint 

10 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

SRCC 

A Biztosító ASZF-jei szerint 
50 M Ft 

kár/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Munkavállalók és 

vagyontárgyai 

(megfogalmazás) 

A Biztosító ASZF-jei szerint 0,3 M 

Ft/kár/fő 2 

M Ft/év 

alapönrész

esedés 

szerint 

Forgalmi 

rendszámmal 

ellátott saját és 

idegen tulajdonú 

járművek, 3.5 

tonna feletti 

gépjárművek 

fedezete 

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a biztosítás valamennyi kockázatra érvényben marad 

a forgalmi rendszámmal ellátott és vagy önjáró gépekre, 

eszközökre is. (azokra a gépjárművekre, amelyeket 

géptörésre is biztosítanak) 

adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

    

    

Díjtétel rögzítése 

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a vagyonértékváltozás, ezen belül különösen az állami 

át- és kiszervezésekből származó vagyonértékváltozás miatt 

a díjtétel pozitív irányú elmozdítása nem lehetséges 

változatlan kockázati körülmények mellett. 

adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 
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Maradványérték 

A Biztosító ASZF-jei szerint adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

Alulbiztosítotti 

állapot kezelése 

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, 

hogy a fedezeten bekövetkezett bármilyen jellegű és/vagy 

típusú kár tekintetében az alulbiztosítottság vizsgálatától és 

annak érvényesítésétől eltekintenek, amennyiben a kár 

önrész feletti része nem haladja meg a beállított limitet. A 

részkárok esetében a Biztosító ASZF-jei szerint.   

Biztosított(ak) nyilatkoznak, mely szerint a megadott 

értékek épületek esetén újraépítési értékek (épületek 

nyilvántartási értékének meghatározott korrekciói vagy 

legalább nettó 200.eFt/m2 egységárral számolt értékei), 

gépek, berendezések esetén bruttó nyilvántartási 

(beszerzéskori) értékek, vagy azok megadott korrekciói, 

készletek esetén újrabeszerzési/előállítási értékek. 

A fentiek ismeretében és alapján Biztosító vállalja, hogy 

150.000.eFt összeghatárig lemond az alulbiztosítottság 

vizsgálatáról, illetve annak érvényesítéséről a kárrendezés 

során.  

A helyreállítási költség vonatkozásában a kártérítés alapja 

az újérték, az újraelőállítási/pótlási érték, a kártérítés 

maximum a vagyontárgy biztosítási összege erejéig 

történik. 

A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa a 

károsodott vagyontárgy biztosítási összege, de maximum az 

adott kockázatra vonatkozó (azokban az esetekben, ahol az 

meghatározásra került), illetőleg szerződés egészére 

meghatározott kártérítési limit. 

150 M Ft 

kár/év 
- 

Szennyezés 

fedezete 
Biztosító ASZF-jei szerint 

adott 

biztosítási 

összeg 

értékéig 

alapönrész

esedés 

szerint 

    

 

Üzemszüneti fedezet, ahol az all-risk és a géptörés üzemszünetre egy limit értendő: 
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Név Definíció Limit (Ft vagy 
időtartam 
hónap) 

Önrész 

Üzemszünet 

fedezet: tűz 

üzemszünet  

üzemszünet 

(amely az alábbi 

vagyontárgyakat 

vagy azokat is 

ért biztosítási 

események 

kapcsán 

akiválódik: 

HUHA, 

pusztazámori 

gázfáklya   

Biztosító ASZF-jei szerint, kizárólag tűz üzemszünetre. 

3 hónap, de 

ezen belül max.: 

1,2 milliárd 

Ft/kár/év 

10 nap 
Üzemszünet 

fedezet: 

géptörés 

üzemszünet 

(amely az alábbi 

vagyontárgyakat 

vagy azokat is 

ért biztosítási 

események 

kapcsán 

akiválódik: 

HUHA, 

pusztazámori 

gázfáklya  

Biztosító ASZF-jei szerint 

Üzemszünet 

biztosítási 

összeg 

amely az elmaradt nyereség (ha van), az állandó költség, 

könyvvizsgálói költség paramétereit tartalmazza.  

Elmaradt nyereség 

adat  

Állandó költség adat  

Könyvvizsgálói költség adat  

Üzemszünet 

többletköltség 

az üzemszüneti kár(ok) esetében a mellékköltség biztosítási 

összege érvényes, mely biztosítási összeg összevontan 

lásd alapfedezet 

mellékköltség 
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(azon belül 

értendő) 

érvényes az All Risk alapgfedezetre és az Üzemszüneti 

károkra 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott adatközlő 

táblázaton kívül, más, részletesebb bontás, tételes vagyonérték kimutatást nem áll módjában prezentálni.  

Kizárások, amelyek érvényüket veszítik a meghivatkozott feltétel(ek) tekintetében (egyezőtlenség esetében 

a műszaki kiírás megfogalmazása az irányadó): 

Név Definíció 

A villámcsapás közvetett és közvetlen hatása esetében 

a károsodott vagyontárgy életkorára vonatkozó 

korlátozást (ha van ilyen) akkor a Felek nem 

alkalmazzák.  

 

Nem minősül próbaüzemnek a szokásos időszakos 

karbantartás utáni üzempróba, újraindítás. 
 

A Felek a villámcsapás okozta túlfeszültségi károk 

esetében a műszaki specifikáció részévé teszik az 

Allianz Hungária Biztosító Zrt AHE-11782/5 számú 

feltételét. 

 

  

  

  

  

  

 

 

Önrész mértéke, szabályozottsága: 

ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

alatt van (alapönrész): 
0% min.: 100.000 Ft/kár 

Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

felett van (alapönrész): 
0% min.: 300.000 Ft/kár 

Pusztazámori gázfáklya esetében: 0% min.: 5. 000.000 Ft/kár 

Hulladékhasznosító mű esetében: 0% min.: 10. 000.000 Ft/kár 

Hulladékszállító járművek és azok felépítménye 

esetében 1 millió Ft kárösszeg alatt: 
0% min.: 50.000 Ft/kár 
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Hulladékszállító járművek és azok felépítménye 

esetében 1 millió Ft kárösszeg alatt: 
0% min.: 300.000 Ft/kár 

Hulladékgyűjtő edények, konténerek esetében: 0% min.: 50.000 Ft/kár 

  



  

 33 

Elektromos berendezéses összkockázatú biztosítása (ELBER) és Géptörés biztosítás összkockázatú 

biztosítása (GÉPTÖRÉS) Ajánlattevő rendszere szerint: 

Mennyiségre vonatkozó paramétere: 

Az adatközlő táblázatban elektromos berendezés, illetve gépként feladott és/vagy az előgondoskodás terhére 

fedezetbe vett, önmagában egészben vagy részben elektronikai / gépészeti egységgel rendelkező vagyontárgyak 

kerülnek jelen modul alatt a biztosítási szerződés hatály alá. Érintett vagyoncsoportok: 

 

GÉPTÖRÉSBEN feladott vagyontárgyak 

Vagyontárgy gyűjtő neve 

Feladni kívánt 

szumma vagyon 

(saját és idegen 

egyben) Ft-ban 

Kockázatviselés (teljesítés) 

helye 

Gázelszívó rendszer depónia 

gázkezelő (Pusztazámor; a 

továbbiakban pusztazámori 

gázfáklyaként is): 

404 000 000 
 

alap vagyonbiztosításban 

meghatározottak szerint 

Gázhasznosító komplex 

műszaki berendezés 

(Pusztazámor; a továbbiakban 

pusztazámori gázfáklyaként 

is): 

574 000 000 

alap vagyonbiztosításban 

meghatározottak szerint 

Hulladékszállító, úttisztító, 
földmunka- és egyéb célgépek, 
valamint azok felépítményei: 

29 164 277 000 
 

alap vagyonbiztosításban 

meghatározottak szerint 

Hulladékszállító, úttisztító, 
földmunka- és egyéb célgépek, 
valamint azok felépítményei 

vagyonkezelésben: 

3 032 892 000 

alap vagyonbiztosításban 

meghatározottak szerint 

Hulladékhasznosító erőmű (a 

továbbiakban HUHA, vagy 

HHM) technológiai 

berendezései (becsült új 

értéken): 

56 112 752 314 

alap vagyonbiztosításban 

meghatározottak szerint 
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A géptörés biztosítás kiterjed a biztosított gépjárművek, munkagépek közúton bekövetkező töréskáraira is. 

 

ELBERBEN feladott vagyontárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Géptörés fedezet érvényben marad és így kiterjed a fenti vagyocsoportokon belüli, az 

épületek/építmények gépészeti eszközeire is. (amennyiben a biztosítási összeg azokat tartalmazza) 

Biztosított vagyontárgyak ismertetése: 

A Szerződő/Biztosítottak és a Biztosító megállapodnak, hogy egyes biztosított vagyontárgyak lehetnek akár 

maga a gépjármű (kivéve ELBER) vagy gépjárműbe/járműbe épített eszköz. 

Biztosított(ak)ra vonatkozó paraméterek: 

A Biztosított(ak) listájából a 1-2-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek: 

Megnevezés/üzembentartó(k) Adat 

Előgondoskodás biztosítási 

összege 
200 000 000 / év 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 

Vagyontárgy gyűjtő neve 

Feladni kívánt 

szumma vagyon 

(saját és idegen 

egyben) Ft-ban 

Kockázatviselés (teljesítés) 

helye 

Informatikai, számítástechnika, 

műszerelektronika FIX: 

1 018 750 406 

kockázatviselés helye 

Informatikai, számítástechnika, 

műszerelektronika MOBIL 

(beleértve a tabletteket is, akár 

gépjárművekben is): 

földrajzi Európa 

Másodlagos költségek 

biztosítási összege 
10 000 000 /év 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 

Előgondoskodás biztosítási 

összege 
50 000 000 / év 

károsodott vagyontárgy 

kockázatviselési helyével 

megegyezően 
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3, név: nem kerül más cég meghatározásra 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

végzett főtevékenység:  

 

Egyéb ismertetés, megkötés, ELBER / GÉPTÖRÉS műszaki kiírás: 

A Biztosító saját ASZF-je szerint 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Részletes, tételes eszközlista: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy az ELBER / GÉPTÖRÉS tekintetében egyes 

vagyontárgyak esetében tételes eszközlista nem készül, kivéve géptörés biztosításra feladott gépjárművek és 

munkagépek. . Az sem a tendereztetéskor, sem a teljesítés során nem kérhető. (ide nem értve a kárrendezést, ahol 

a károsodott vagyontárgy esetében a bizonyítás során magára a károsodott vagyontárgyra vonatkoztatva részletes 

adatszolgáltatás kérhető) 

Kockázati megkötöttség, kiírás: 

ELBER esetében alapvetően, de nem kizárólagosan kivülről (is) érkező, véletlen, váratlan behatás miatt a 

biztosított vagyontárgyban bekövetkező dologi kár. (all-risk típusú fedezet) Példálozó felsorolás: rövidzárlat, 

áramerősség túlzott megnövekedése, átütés, átívelés, kezelői hiba, ügyetlenség, szabotázs. A fedezet érvényben 

marad lopás károkra is, azonban a limit az alap vagyonbiztosításban meghatározott limittel közös. 

GÉPTÖRÉS esetében alapvetően, de nem kizárólagosan kivülről és/vagy belülről érkező, véletlen, váratlan 

behatás miatt a biztosított vagyontárgyban bekövetkező dologi kár. A lista szerint géptörésbiztosításba feladott 

gépjárművek és munkagépek esetében a belső eredetű törés károk nem biztosítottak.   

Név Definíció Limit Önrész 
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ELBER / szállítási 

kockázat 
A Biztosító ASZF-je szerint 

vagyontárgy 

teljes 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

ELBER ki- és 

berakodás 
A Biztosító ASZF-je szerint 

vagyontárgy 

teljes 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

ELBER/GÉPTÖRÉS 

karbantartás 

Az ELBER/GÉPTÖRÉSBEN a kockázatviselési 

helyen elvégezhető rendszeres karbantartással 

összefüggő szét- illetve összeszerelés biztosított. 

Kivéve a jótállási és szavatossági igényeket.  

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

    

    

    

    

    

    

ELBER/GÉPTÖRÉS 

területi hatály 

bővítés 

alap vagyonbiztosításban foglaltak szerint 

adott 

vagyontárgy 

biztosítási 

összege 

alapönrészesedés 

szerint 

    

    

Amennyiben a Biztosító feltételei alapesetben a fenti kockázatokat, vagy azok egyes részeit mégis kizárják, akkor 

azt a fedezetbe vissza kell emelni, valamint egyértelműsíteni kell, hogy a műszaki kiírás és a meghivatkozott 

feltétel közül egyezőtlenség esetén a műszaki kiírás iránymutatása a mérvadó. 

Kártérítési limit alapesetben: 

Az ELBER biztosításra meghatározott biztosítási összeg mind a vagyon, mind az ELBER biztosítási módozatnál 

feladásra került. Az alapvagyonbiztosításban is biztosított kockázatok esetében az alapvagyonbiztosításban 

meghatározott kártérítési limit és önrész az irányadó. A HUHA esetében az ELBER hatálya alá tartozó eszközök, 

berendezések vonatkozásában a Felek megállapodna, hogy az önrészesedés a következő: 

ELBER ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

alatt van (alapönrész): 
0% min.: 100.000 Ft/kár 
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Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

felett van (alapönrész): 
0% min.: 300.000 Ft/kár 

 

Kockázat meghatározása: Térítés felső határa: 

ELBER biztosítási esemény esetében: 10 millió Ft kár / 50 millió Ft év 

  

A Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító a GÉPTÖRÉS biztosítás tekintetében a következő limitálásban 

állapodnak meg: amennyiben az esemény az alapbiztosítás szerint biztosítási esemény, akkor az ott meghatározott 

limitek az irányadók és jelentik a térítés felső határát.  

Egyedi záradék a GÉPTÖRÉS biztosításhoz, az üzemelő és/vagy nem üzemelő gépekre vonatkoztatva: 

- a géptörés kockázat érvényes az üzemelő, vagy üzembe állított gépekre, 

- a géptörés kockázat érvényes a nem üzemelő, vagy leállított gépekre, 

 

Jelen kiegészítés értelmében a kockázatviselés hatálya kiterjed a 3,5 t feletti, rendszámmal ellátott és/vagy önjáró 

gépekre összeütközés (saját és idegen tárggyal is), földbeomlás, lecsúszás, föld- út leszakadás folytán 

bekövetkezett káraira is. 

Jelen kiegészítés értelmében a kockázatviselés hatálya kiterjed a HHM részére készített, egyedi gyártású 

berendezésekrem gépekre is. 

A GÉPTÖRÉS kártérítési limit: 

Kockázat meghatározása: Térítés felső határa: 

GÉPTÖRÉS biztosítási esemény esetében: 500 millió Ft kár / 500 millió Ft / év 

szublimit a fentieken belül a 3,5 tonna feletti 

munkagép és gépjárművek kárai esetében: 
80 millió Ft / kár  

 

Géptörés önrész mértéke, szabályozottsága: 

ÖNRÉSZESEDÉS  

Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

alatt van (alapönrész): 
0% min.: 100.000 Ft/kár 

Önrész alapesetben ha a kár teljes összege 1 M Ft 

felett van (alapönrész): 
10% min.: 300.000 Ft/kár 

Pusztazámori gázfáklya esetében: 0% min 5.000.000 Ft/kár 
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Hulladékhasznosító mű esetében: 0% min 10.000.000 Ft/kár 

Hulladékszállító járművek és azok felépítménye 

esetében 1 millió Ft kárösszeg alatt: 

0% min.: 50.000 Ft/kár 

Hulladékszállító járművek és azok felépítménye 

esetében 1 millió Ft kárösszeg alatt: 

10% min.: 300.000 Ft/kár 

3,5 t feletti gépjárművek, munkagépek és azok 

felépítménye esetében ha a károsodott vagyontárgy 

visszapillantó tükör, autó üvegezése, lámpák abban 

ez esetben: 

0% min.: 0 Ft/kár 

A hulladékszállító járművek és azok felépítményei esetében az üvegkárok kapcsán a kagylós sérülés 

esetében a sérült rész csere költségét téríti a Biztosító, ha a csere műszakilag indokolt. 
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A Biztosító biztosít a kárrendezéshez megfelelő nyomtatványt, amelynek állandó adatai (cégnek a neve, 

kötvényszám stb.) 

A vagyonbiztosítási (vagyon+ELBER és GÉPTÖRÉS + szállítmánybiztosítás) területére kárrendezésre 

vonatkozó megkötések / adatok: 

A Biztosító nem kér fel szakértőnek egyetlen kárügyben sem olyan személyeket vagy jogi személyeket, akik a 

Biztosított bel- vagy külhoni versenytársai, vagy ezekkel valamilyen üzleti kapcsolatban állnak. Igazságügyi 

szakértő esetében csak akkor van szó üzleti kapcsolatról, ha azok a versenytárs házi szakértői. 

KÁRRENDEZÉS ELJÁRÁSREND a 

vagyon+ELBER/GÉPTÖRÉS+szállítmánybiztosításhoz: 
 

Elévülés 

Elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási 

szerződésből eredő igény esedékessé válik. Az 

elévülés 1 év. 

Bejelentési időszak (a direkt károkra értve) 

Haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanpon belül, 

azzal, hogy a bejelentés késedelme nem teheti 

lehetetlenné a kárkörülmények megfelelő 

rögzítését. 

A Felek a kárrendezés lebonyolítása tekintetében, díjat 

nem érintő technikai feltételeinek és ügyviteléről a 

szerződés kötés követő 30 napon belül megállapodást 

írnak alá.  

 

  

  

  

  

  

  

bagatel károk rendezése 

A Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a 

ha a kár teljes helyreállítási költsége nettó 

100.000,- Ft vagy ez alatti, akkor a Biztosító külön 

szemle nélkül, a Szerződő / Biztosított(ak) által 

készített képek alapján rendezi azt. 
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kárelőleg telepítése: A Biztosító ASZF-je szerint 

  

  

  

  

  

  

  

szívességi kárfelvétel mennyisége (a kárkori állapot és a 

kárkörülmények szakszerű dokumentálása): 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító évente 2 db 

szívességi alapon megrendelt mennyiségben 

állapodnak meg. 

  

  

  

kárstatisztika nyilvántartása: 

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai 

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes 

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok 

tekintetében a minimum adatszolgáltatási 

követelmény: káresemény dátuma, káresemény 

jellege: kártípus, kártartalék, kifizetett kár összege    

kárstatisztika kiadása: A Szerződő kérésére 15 napon belül 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 
1 MUNKANAPNAK. 
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Kombinált felelősségbiztosítás  

Mennyiségre vonatkozó paramétere: 

A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség Ajánlatkérőre igaz nettó árbevételi adat,  

bérköltség adat és fő (munkavállalói létszámadat) az adatközlő táblázat szerint.  

Díjképzés: 

a Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott 

adatok használhatók, illetve a díjszámítás alapvetően az alábbi metodikára kell épüljön: 

felhasználható adat: (éves nettó árbevétel és/vagy munkavállalói létszám adat és/vagy bérköltség * díjtétel ) 

minden modulra igaz képlet alapsor: („felhasználható adat(ok)” * díjtétel ) – kedvezmények = adott modulra eső 

díj 

Tevékenység ismertetése:  

a Szerződő / Biztosított(ak) alábbi tevékenysége, valamint a nevesített tevékenységhez kapcsolódó mellék és/vagy 

résztevékenység képezi a biztosított tevékenységeket.  

Tevékenység: lásd a Biztosítottak felsorolásánál megjelölt tevékenységi listát.  

Biztosított(ak): 

A Biztosított(ak) listájából a 1-2-ig terjedő mezők szerint, valamint az alábbi felsorolásban feltüntetett cégek: 

Megnevezés Adat 

3, név: nem kerül más cég meghatározásra 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

végzett főtevékenység:  

 

Felelősségbiztosítás típusa, elszámolás rendje: 

A felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű, a Szerződő / Biztosított(ak) részéről nem szükséges a nettó 

árbevételi adat, a munkavállalói adat (fő), a bértömeg adat évfordulóra történő megadása. A szerződő felek a 

biztosítási fedezet kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra 

szóló díjat gyakoriság szerinti bontásban. Az egyéb kockázati megítélést befolyásoló paraméterek jelentésre 

vonatkozó határidőt lásd a „Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai” alatt. Változatlan kockázati körülmények 

mellett. 



  

 42 

Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai: 

„A fedezet igazolására vonatkozó megkötések / adatok” c. részben meghatározottak figyelembevétele mellett a 

Szerződő/Biztosított(ak) és a Biztosító megállapodnak, hogy a felelősség körének változásai esetén egymással az 

általános részben foglaltak szerint járnak el. A lejelentés egyéb szabályaira A fedezet igazolására vonatkozó 

megkötések / adatok c. rész szerint marad érvényben. Kivéve: nettó árbevételi adat, a munkavállalói adat (fő), a 

bértömeg adat. 

Felelősségbiztosítás területi hatálya: 

A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország teljes területe, kivétel munkáltatói felelősségbiztosítás 

ahol földrajzi Európa területe  

Felelősségbiztosítás műszaki ismertetés: 

A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit 

kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre. A kombinált limit káronkénti és éves limitösszege igaz minden 

alább felsorolt modulra, kivétel ahol ez szublimittel csökkentve van, illetve kivétel az önálló modulok. Az önálló 

modulok esetében azok nem a kombinált limit alá kerülnek integrálásra, hanem részükre un.: egyedi káronkénti és 

éves limit kerül meghatározásra.  

A felkért kombinált kötvényszintű limit káronként 250 Millió Ft, és évente 500 Millió Ft, ezen belül: 

Megnevezés Limit 
Limit 

hatálya 
Hatály Önrész dologi kár 

Általános felelősségbiztosítás 

(deliktuális felelősségi károk 

fedezete) 

200 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Bérlői felelősségbiztosítás 
50 M Ft kár / 100 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
100 000 Ft/kár 

Bérbeadói felelősségbiztosítás 
50 M Ft kár / 100 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
100 000 Ft/kár 

Út- és közút üzemeltetői 

minőség, értve alatta a 

takarítási és a 

síkosságmentesítési feladatokat 

is 

 

200 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Sorfa, park és zöldnövényzet 

kezelői minőség (telephelyen 

belül) 

15 M Ft kár / 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
100 000 Ft/kár 
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Anyagmozgatás kézi- gépi 

erővel 

50 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Gépjármű munkagépként való 

használata kiterjesztés 

50 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

     

Építőipari teljesítés kiterjesztés 
10 M Ft kár / 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

     

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

(kontraktuális felelősségi károk 

fedezete) hulladékgazdálkodási 

és köztisztasági tevékenység, 

ide értve a síkosságmentesítést 

is. 

100 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Szolgáltatói garázsüzemi 

felelősségbiztosításra 

kiterjesztve 
 

10 M Ft kár / 100 M 

Ft év 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Szolgáltatói műszaki 

vizsgáztatói állomás, 

eredetiségvizsgálat 

felelősségbiztosításra 

kiterjesztve 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Szolgáltatói szálláshely 

(szállodai) szolgáltatói 

kiterjesztése 

10 M Ft kár / 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Szolgáltatás tárgyában okozott 

kár 

1 M Ft kár / 10 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

     

Gépjármű parkolói kiterjesztés 

őrzés nélkül 

10 M Ft kár / 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Rendezvényszervezői 

kiterjesztés 

100 M Ft kár / 100 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Oktató, nevelői kiterjesztés 

100 M Ft kár / 200 M 

Ft év 

 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

40 órás közszolgálati 

kiterjesztés (középiskolások 

kötelező 40 órás programjában 

résztvevők fedezete) 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 
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Diákmunkára kiterjesztés (nyári 

gyakorlatos személyek 

fedezete) 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

Szakmai gyakorlatosokra 

kiterjesztés 

(szakmunkástanulók gyakorlati 

képzésére delegáltak fedezete) 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

     

Munkáltatói 

felelősségbiztosítás valamint 

annak szublimitálása az alábbi 

limitekkel marad érvényben: 

100 M Ft kár / 200 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
0 Ft/kár 

Bérmunka kiterjesztés lásd fenti limittel kombinált 
lásd területi 

hatály 
0 Ft/kár 

Távmunka kiterjesztés 
lásd fenti limittel 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
0 Ft/kár 

Közcélú munkatársakra 

kiterjesztés 

(közmunkaprogramban 

foglalkoztatottakra kiterjesztés) 

lásd fenti limittel 

kombinált 
lásd területi 

hatály 
0 Ft/kár 

     

Környezetszennyezői 

felelősségbiztosítás 

250 M Ft kár / 250 M 

Ft év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
500 000 Ft/kár 

     

 
 

   

    

     

Alvállalkozói kiterjesztés  
20 M Ft kár / 50 M Ft 

év 
kombinált 

lásd területi 

hatály 
50 000 Ft/kár 

     

     

     

Utófedezet: 1 év 

Az utófedezet a szerződés utolsó évében érvényes káronkénti és éves limiten belül térül. 

Retroaktív fedezet: 1 év  

A retroaktív fedezet a szerződés első évében érvényes káronkénti és éves limiten belül térül. 
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A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések: 

Megnevezés Meghatározás 

  

Felelősségbiztosítás irányadó 

jog 

A felelősségbiztosítások esetében az irányadó és az alkalmazandó jog: a 

magyar jog 

  

  

Tulajdoni hányad záradéka 
a Biztosító adott kár tekintetében nem vizsgálja az okozó (Biztosított) és a 

Károsult közötti - illetve fordítva – tulajdoni hányad arányát.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alvállalkozói kiterjesztés 
A fő- és közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó valamennyi 

tevékenységre értve  

   

  

 

A kárrendezés területére vonatkozó megkötések / adatok: 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

Elévülés Elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási 

szerződésből eredő igény esedékessé válik. Az 

elévülés 1 év. 
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A Felek a kárrendezés lebonyolítása tekintetében, 

díjat nem érintő technikai feltételeinek és ügyviteléről 

a szerződés kötés követő 30 napon belül 

megállapodást írnak alá.  

 

  

  

  

  

káresemény bejelentésének elvárható (és nem 

jogvesztő) időkorlátja: 

a Szerződő/Biztosított(ak) a szerződésben biztosított 

tevékenységgel kapcsolatban bejelentett kárigényről 

és/vagy sérelemdíj iránti igényről való 

tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.  

  

  

  

  

  

  

  

  

kárstatisztika nyilvántartása: 

a Biztosító a saját rendszerében kárstatisztikai 

adatokat tart nyilván a biztosítási szerződés teljes 

futamideje alatt. A nyilvántartott adatok tekintetében 

a minimum adatszolgáltatási követelmény: 

káresemény dátuma, módozati nyílvántartás, 

kártartalék, kifizetett kár összege 

kárstatisztika kiadása: A Szerződő kérésére 15 napon belül 

 

FELHÍVJUK AZ AJÁNLATTEVŐ(K) / BIZTOSÍTÓ(K) FIGYELMÉT, HOGY 8 MUNKAÓRA TEKINTENDŐ 
1 MUNKANAPNAK. 


