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 PÉNZIRÁNYTŰ  

www.penziranytu.mnb.huwww.pszaf.hu/fogyaszto www.versenykultura.hu

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!

A gépjármű „veszélyes üzem”, és a balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan meg-

sérülhetnek. A gépjármű üzembentartója (tulajdonosa) által mások vagyonában okozott károk-

ra és személyi sérülések esetére nyújt fedezetet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, rö-

viden: KGFB. Célja, hogy az okozott károk attól függetlenül megtérüljenek, hogy Te ki tudnád-e 

ezeket fizetni.

Mennyibe kerül?
•  A biztosítási díj mértéke függ egyrészről az úgynevezett „bonus-malus” besorolási rendszertől, amely 

a balesetmentes közlekedést díjkedvezménnyel honorálja (bonus), míg a balesetet okozók magasabb dí-

jat fizetnek (malus).
•  Fontosak a gépjármű jellemzői és az is, hogy Te például mennyi idős vagy, és hol laksz. (A statisztikák 

alapján a fiatalabbak több balesetet okoznak, vidéken kisebb a balesetveszély stb.)
•  A biztosítók számos kedvezményt ajánlanak. Ha új szerződést kötsz, akkor is lehet kedvezőbb a díjad, 

de előzetesen ellenőrizd a kedvezményre jogosító feltételeket.
•  Érdemes internetes díjkalkulátorokon (biztosítók, alkuszok honlapjain) is utánanézni az adott évre vo-

natkozó díjaknak.

Mivel az egyes biztosítók eltérően értékelik a kockázati tényezőket, nagy eltérések lehetnek ugyanannak a 

gépkocsinak a díjában.

Mikor kell megkötni?
•  Ha autót vásárolsz, köteles vagy rögtön KGFB-szerződést kötni, és a díját folyamatosan fizetni. 
•  Ha biztosítót szeretnél váltani, arra évente egyszer, az átszerződés időszakában, október 30. és no-

vember 30. között van módod, mert a biztosítás egy teljes naptári évre szól. Az új biztosítást december 

31-ig kell megkötnöd, a korábbi biztosításod felmondásának pedig november 30-ig (idén december 1-jé-

ig) kell megérkeznie a régi biztosítódhoz.
•  Figyelj arra, hogy a felmondás szabályos legyen, mert különben az új szerződésed érvénytelen lesz!

Jó, ha tudod!
•  Ha a díjat nem fizeted meg, az esedékességtől számított 30 nap elteltével a szerződés automatikusan 

megszűnik! Ekkor – korábbi kedvezményes besorolásod elvesztése mellett – új szerződést kell kötnöd 

ugyanannál a biztosítónál.
•  A gépjármű-felelősségbiztosítás érvényességét közúti ellenőrzés során a rendőrség ellenőrizheti, 

ezért a díj befizetéséről az igazolást mindig vidd magaddal!

A KGFB-ről bővebb, hasznos információkat a www.pszaf.hu és a www.mabisz.hu honlapon találsz. Bal-

esetmentes közlekedést kívánunk!

Röviden a „gépjármű kötelezőről”

Ki a biztosított személy? A károkozó.

Kinek a kárát téríti meg? A balesetben vétlen károsult kárát.

Mi a károkozás fedezete?
Az üzembentartó/tulajdonos által rendszeresen fizetett 

kötelező felelősségbiztosítási díj. 

Kötelező a biztosítás megkötése?
Igen, a KGFB hiánya a gépjármű forgalomból történő 

kivonásához is vezethet! 


