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Minden huszadik GFB-hez köthető személyi sérüléses káresemény 

követelt halálos áldozatot 
Az Allianz Hungária statisztikái szerint 2014-ben minden huszadik kötelező gépjármű-

felelősségbiztosításhoz köthető személyi sérüléses káresemény követelt halálos áldozatot, világszerte 

pedig évente több mint 1,2 millió ember veszti életét közlekedési balesetben. Éppen ezért – különösen 

november harmadik vasárnapja, a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja közeledtével – rendkívül 

fontos, hogy foglalkozzunk a közlekedésbiztonsággal, és a közlekedési balesetek megelőzésének 

módjaival. 

Évente több mint 1,2 millió ember veszti életét, és több millióan sérülnek meg közlekedési balesetben, 

derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015-ös Globális közúti közlekedésbiztonsági 

helyzetjelentéséből. A közlekedési baleset a leggyakoribb halálokok rangsorában szerepel. A tendenciák 

alapján arra lehet következtetni, hogy 2030-ra akár a hetedik halálokká léphet elő a rangsorban.  

Magyarországon százezer főre 7,7 halálos kimenetelű közlekedési baleset jut, ami Közép-Kelet Európában 

átlagosnak számít – Ausztriában (5,4), Csehországban (6,1), és Szlovéniában (6,4).  A közlekedési 

halálozási arány világszerte azonban jóval magasabb (18), Európában pedig közepes értéket mutat (9,3). 

A KSH adatai szerint 2014-ben Magyarországon összesen közel tizenhatezer személyi sérüléses közúti 

közlekedési baleset történt, ezek során több mint hatszáz személy vesztette életét. A járművezetők az 

összes közúti balesetből 92 százalékban voltak okolhatóak, a gyalogosok, az utasok, vagy a jármű műszaki 

hibája, pályahiba és egyéb okok elenyészőek. 

Társaságunk kárstatisztikái szintén megdöbbentő adatokat szemléltetnek. Az Allianz Hungáriánál 2014-

ben rögzített kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz köthető személyi sérüléses károk 5,2 százaléka 

volt halálos, azaz minden huszadik személyi sérüléses káresemény követelt halálos áldozatot. Ezeknél az 

eseteknél a megelőzésben egyrészt a felelősségbiztosítás mellé köthető kiegészítő balesetbiztosítás is 

segítséget jelenthet. Ugyanis egy bekövetkező tragédia esetén szerettei anyagi biztonságban lehetnek 

például az Allianz kiegészítő balesetbiztosításnak köszönhetően. Ha a biztosítás időtartama alatt a 

biztosítottat közlekedési baleset éri, és a baleset során vagy abból eredően, annak bekövetkeztétől 

számított egy éven belül életét veszti, akkor a kedvezményezett részére a szerződési feltételekben 

szereplő biztosítási összeget kifizetjük. 

A tájékozódás mellett csupán némi odafigyeléssel, és néhány tanácsot megfogadva is tehetünk azért, 

hogy megelőzzük az esteleges közlekedési baleseteket és kellő óvatossággal vezessünk a forgalomban. 

1. Kerüljük a mobiltelefon használatot 

Vezetés közben a mobiltelefon-használat többszörösére növeli a balesetveszélyt. Az Allianz 

Figyelemelterelődés a közlekedésben című korábbi tanulmánya szerint a 17–24 közötti autóvezetők 

esetében a balesetek legfőbb kiváltó oka a mobiltelefon nyomkodása, ami a figyelemelterelés mindhárom 

– vizuális, kézi és kognitív – típusát ötvözi. 

2. Ne együnk, igyunk, és dohányozzunk a volánnál 
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Nem csak a rágás és a nyelés tereli el a vezető figyelmét, mindez az étel és ital utáni keresgéléssel 
kezdődik. Kézbe kell venni, kicsomagolni vagy kinyitni, szájba venni, és utána magunkat és a járművet is 
letakarítani. A vezetés cigarettázás közben is labilissá válik, ráadásul véletlenül el is ejthetjük az égő 
cigarettát. 

3. Kezeljük megfelelően az információs és szórakoztató rendszereket  

Sosem volt ilyen széles az információs és szórakoztató elektronika termékeinek skálája: lejátszók, fedélzeti 

számítógépek, navigációs rendszerek. Sajnos a figyelmünket is jobban elterelik. A kedvenc zenéink hangos 

hallgatása megakadályozhatja, hogy meghalljuk a közlekedési zajokat. Az adatok betáplálásához a GPS-

berendezésbe az egyik kezünket le kell vennünk a kormányról, a szemünket pedig az útról – és így a 

baleset bekövetkezésének esélye növekszik. 

4. Gondoskodjunk arról, hogy ne tereljék el figyelmünket külső és belső zavaró tényezők 

Biztonsági problémát jelenthet a túl sok közlekedési tábla és az ismeretlen környéken való eligazodás is. A 

mentális figyelmet pedig elvonhatja például a munkahelyi stressz is, ha tehetjük, ne üljünk idegesen a 

volán mögé. 

5. Ne út közben készüljünk fel az induláshoz és a napra 

Sok műveletet az utazás előtt is el lehetne intézni, mégis útközben tesszük. A baleseti kockázatot 

jelentősen csökkentené, ha az autó elindítása előtt kapcsolnánk be az ablaktörlőt, állítanánk be a 

légkondicionálót, az ülést és a biztonsági övet. Illetve, csak azért mert a napellenzőben van egy kis 

kozmetikai tükör, még nem kellene a teljes fürdőszobai készülődést az autóban elvégeznünk – az 

átöltözést, cipőfelvételt, nyakkendőkötést, ékszerfelvételt, fodrászkodást. Mindez megspórolhat ugyan pár 

percet, azonban nem kifogás arra, hogy saját magunkat és másokat veszélybe sodorjunk.  

 

Allianz Hungária Zrt. 
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Az Allianzról 

Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  

A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 

támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  
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2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 

eredményt ért el. 

Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, 

valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a 

Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15 

százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 

 

 

 


