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Tisztelt Partnerünk! 

Az épületek, építmények biztosítási összegének pontos meghatározása közös érdeke a biztosítási szerződések valamennyi szereplőjének. Ennek 
az értéknek a meghatározása gyakran bonyolult, felelősségteljes feladat, ezért az alábbi táblázattal kívánunk segítséget nyújtani a megfelelő 
újértéken számított biztosítási összegek meghatározásához. 

Kimutatásunk csak irányszámokat tartalmaz, hiszen nem lehetséges minden épületet pontosan kategorizálni, de az általános tapasztalatok alapján 
a legtöbb esetben a megadott számok jó háttérbázist, segédletet nyújtanak. A megadott értékek nem veszik figyelembe az átlagostól eltérő kiala-
kítást (pl. üveg homlokzat), a felhasznált anyagok vagy technológiák átlagostól eltérő minőségét vagy jellegét.

A táblázatunk tartalma, független, az építőipari piac árváltozásait követő szervezetek által publikált információk alapján, az infláció tényadatainak 
és várható alakulásának figyelembe vételével került összeállításra. 

A 2022. október 01-től az új biztosítási szerződések megkötése vagy a jelenleg hatályos szerződések biztosítási összegeinek felülvizsgálata, 
módosítása során az alábbi táblázatban megadott épület fajlagos négyzetméter egységárak (új érték) alkalmazását javasoljuk.

Épület főcsoportok  
a funkció függvényében

Épület alcsoportok Nettó új érték
 (ezer Ft/m2)

I. Szállásjellegű épületek I.1. Társasházak* 350

I.2. Családi ház* 400

I.3. Kollégiumok, szállók, munkásszállók 270

I.4. Szállodák, hotelek – 2, 3 csillagos 510

I.5. Szállodák, hotelek – 4, 5 csillagos 900

II. Kereskedelmi épületek II.1. Bevásárlóközpontok 630

II.2. Vegyes üzletek 400

III. Szociális és egészségügyi épületek III.1. Kórház és rendelőintézet 510

III.2. Házi rendelők 510

III.3. Szociális otthon, ápolókórház 400

IV. Művelődési és oktatási épületek IV.1. Alapfokú iskola, óvoda 400

IV.2. Középfokú iskola 400

IV.3. Sportlétesítmények 630

IV.4. Művelődési létesítmények 510

V. Egyházi épületek V.1. Templom, közösségi ház 350

VI. Igazgatási épületek VI.1. Irodaházak 460

VI.2. Hivatalok, irodaépületek 400

VII. Ipari épületek VII.1. Raktárak (hagyományos szerk. kialakítás) 350

VII.2. Általános csarnokok 400

VII.3. Könnyűszerkezetes, egyszintes, acélvázas raktár 230

VII.4. Gépgyártás, szerelés 400

VII.5. Könnyűipari szerelés, szolgáltatás 400

VIII. Mezőgazdasági épületek VIII.1. Raktárak 230

VIII.2. Hűtőházak 450

VIII.3. Állattartási épület, növényház 230

IX. Egyéb épületek, építmények IX.1. Hulladékkezelők (köbméterár!) 35

* Lakások, társasházak, családi házak, nem ipari vagyonbiztosításon belül történő biztosításához önálló termékekkel rendelkezünk, amelynek 
irányárai a fenti táblázattól eltérőek lehetnek, részletesebben bontottak.

A táblázatban feltüntetett egységárak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azaz nettó értékek, így azon partnereink esetében, akik az 
ÁFA-t nem igényelhetik vissza (pl. költségvetési, közigazgatási szervek, iskolák, kórházak) a fenti összegek „bruttósítása” szükséges.
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