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A fiatalok körében világszerte a közlekedési balesetek 
jelentik a vezető halálokot 
Magyarországon 100 000 lakosra 9,1 halálos kimenetelű közlekedési baleset jut 
 
Évente közel 1,3 millió ember veszíti életét, és több mint 50 millióan sérülnek meg közlekedési 
balesetben. 100 000 főre 18 halálos kimenetelű közlekedési baleset jut, a fiatalok körében pedig ez jelenti 
a vezető halálokot világszerte. Éppen ezért – különösen november harmadik vasárnapja, a közlekedési 
balesetek áldozatainak emléknapja kapcsán –  rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk a közúti közlekedés 
biztonságának kérdésével. 
 
Az Allianz Technológiai Központ (AZT) új tanulmányt tett közzé, amely szerint közlekedési balesetben hal 
meg a legtöbb fiatal. A világ halálos kimenetelű közlekedési baleseteinek 31 százalékában 15 és 29 év 
közöttiek az áldozatok, ez évente több mint 400 000 halálesetet jelent. Ezt a tényt az egyes országok 
gazdasági fejlettsége sem befolyásolja, az AZT kutatásai szerint a halálos kimenetelű közlekedési balesetek 
fiatalokat érintő hányada csak csekély eltéréseket mutat: 31,5 százalék az alacsony jövedelmű 
országokban, 32 százalék a közepes jövedelmű országokban és 28,5 százalék a magas jövedelemmel 
rendelkező országokban. 
 
A probléma azonban világszintű, és nem csak a fiatalokat érinti. Évente közel 1,3 millió ember veszíti 
életét, és több mint 50 millióan sérülnek meg közlekedési balesetben. 100 000 főre 18 halálos kimenetelű 
közlekedési baleset jut, ezt a halálnemet ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb Globális 
közúti közlekedésbiztonsági helyzetjelentése a nyolcadik helyre sorolja a leggyakoribb halálokok 
rangsorában. A jelenlegi tendenciák alapján ráadásul arra lehet következtetni, hogy világszinten az ötödik 
leggyakoribb halálokká lép majd elő 2030-ra, ha nem születnek megfelelő intézkedések a közlekedési 
balesetek megelőzésére. 
 
Az Allianz tanulmánya szerint a balesetek fő oka a legtöbb esetben a gyorshajtás, az alkoholfogyasztás, a 
biztonsági öv viselésének elhanyagolása és a járművek műszaki meghibásodása; a legnagyobb veszélyt a 
fiatal sofőrökre azonban a gyakorlatlanság és a túlzott önbizalom jelenti.  
 
Magyarországon 100 000 lakosra 9,1 halálos kimenetelű közlekedési baleset jut, Svédországban viszont 
mindössze 3, ezzel Európa legbiztonságosabb országa ezen a téren. A halálozási arány világszerte a 
Dominikai Köztársaságban (41,7), Thaiföldön (38,1) és Venezuelában (37,2) a legmagasabb.  
 
„Az Allianz Technológiai Központ immár több mint 40 éve vállal aktív szerepet a közúti 
közlekedésbiztonság fejlesztésében, kutatómunkájával és megelőzési kampányaival pedig mindenki 
számára biztonságosabbá kívánja tenni az utakat – nyilatkozta Christoph Lauterwasser, az központ 
igazgatója. – Szakértőink jelentősen hozzájárultak a gépjárműipar, a közlekedési szabályok és a 
közlekedésbiztonság egyéb területeinek fejlődéséhez, legyen szó a járművezetés közbeni zavaró tényezők 
kezeléséről, a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságáról, a vezetéstámogató rendszerekhez és az 
automatizált vezetéshez kapcsolódó biztonsági kérdésekről vagy akár a szállítmány gépjárműben való 
megfelelő rögzítéséről.” 
 

 
 



SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Budapest, 2014. november 17. 
 

További Információ: 
Reichert Otília 
PR és rendezvény osztály 
Allianz Hungária Zrt. 
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52. 
Tel.: +36-1-301-6253 
Mob.: +36-30-200-7281 
e-mail: otilia.reichert@allianz.hu 
 

 
 
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.  
 
2013-ban az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 110,8 milliárd eurós díjbevételt és 10,1 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 1,3 millió ügyfelének. Az 
Allianz Hungária Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 128,45 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2013-ban, a Mabisz által 
közzétett adatok szerint 16 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21,2 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. 
 


