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21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 

a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti 
igazolások kiadásának szabályairól 

Hatályos: 2014.03.15 - 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem 
el: 

1. A bonus-malus rendszer általános szabályai 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. igénylő: a biztosított gépjármű kártörténeti adatra (kármentesség tényére) vonatkozó 
igazolást igénylő üzemben tartója; 

2. kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított gépjármű vonatkozásában 
az adott biztosítóval fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya 
alatt bekövetkezett – a kártérítési igény alapjául szolgáló – káreset vonatkozásában a biztosító 
által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettség ismertté 
válásának dátuma (a kártérítéssel kapcsolatos első kifizetés vagy a biztosítóval szemben 
hozott ítélet jogerőre emelkedésének dátuma), a kifizetett kártérítési összeg meghatározott 
határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kármentesség igazolt ténye; 

3. újonnan belépő üzemben tartó: az a szerződést kötő üzembentartó, aki a szerződéskötést 
megelőző 2 évben magyarországi telephelyű gépjármű vonatkozásában az adott gépjármű-
kategóriában felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonyban üzemben tartóként nem állt. 

2. § (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, 
tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. 

(2) A bonus-malus rendszer az (1) bekezdés szerinti gépjármű-kategóriák vonatkozásában 
egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból áll. 

(3) A biztosító az egyedi szerződéseket díjmegállapítás céljából az új biztosítási időszakot 
közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti 
időtartam kártörténeti adatai alapján az 1. melléklet szerinti táblázatban meghatározott módon 
a bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli (besorolás). 

(3a) A biztosító a kártörténeti adatokat a (3) bekezdés szerinti besorolás céljából történő 
felhasználás mellett a díjtarifa szerinti további korrekciós tényezőként is figyelembe veheti. 

(4) A biztosító köteles a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási egyedi szerződéseit a 
bonus-malus rendszer szerint nyilvántartani. 

3. § (1) Az érintett szerződés vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel járó előnyök és 
hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az 
üzemben tartó gépjárművét ki vezette. 

(2) Egy biztosítási szerződéssel kapcsolatosan elért osztályba sorolás a szerződés hatálya 
alatt az üzemben tartó párhuzamosan üzemeltetett további járműveire nem használható fel. 

(3) Ha az adott gépjárművet jogtalanul használatba veszik, és erre vonatkozóan büntető 
feljelentés megtételére kerül sor, úgy a jogosulatlan használó által a gépjárművel okozott kár 
a szerződés besorolását nem érinti. 

2. A besorolásra vonatkozó szabályok 

4. § (1) A rendszerbe újonnan belépő üzemben tartó szerződése A00 osztályba kerül, kivéve 
a hozott kárelőzményi igazolás figyelembevételével létrejött szerződést. 
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(2) Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása – a (4) és (5) bekezdésben, 
az 5. § (3)–(5) bekezdésben, továbbá a 7. § (3) bekezdésében meghatározott esetkörök 
kivételével – nem változik. 

(3) A besorolás a következő biztosítási időszakban egy osztályt emelkedik, ha a 
szerződéssel érintett gépjármű az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási 
időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam során legalább 270 napig 
biztosítási fedezettel rendelkezett és ebben az időtartamban az üzemben tartónak az érintett 
gépjármű vonatkozásában – a károkozás időpontjától függetlenül – kártérítési kötelezettsége 
(az első kárkifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma) nem vált 
ismertté. 

(4) A biztosító az üzemben tartó által az adott szerződés vonatkozásában megszerzett 
besorolást a szerződés megszűnését követő 2 éven belül figyelembe veszi – ugyanazon 
gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre – az új szerződés besorolásánál. Díjnemfizetés 
miatti szerződés megszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződésre nem 
vihető át. 

(5) Ha az üzemben tartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel, és annak 
hatálya alatt másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új 
szerződést A00 osztályba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése 
érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett besorolás a 
megszűnést követő naptól 2 éven belül az adott üzemben tartó másik szerződésére – a 
biztosítási időszakon belül is – érvényesíthető a kedvezőbb besorolású gépjármű előző 
besorolása által érintett biztosítási időszak kezdő napja és az érvényesítés időpontja közötti 
időtartam során ismertté vált biztosítói kártérítési kötelezettségek számának figyelembe 
vételével. 

5. § (1) A biztosító az üzemben tartó nyilatkozata alapján állapítja meg a szerződés előzetes 
besorolását, ennek hiányában a szerződést előzetesen az A00 osztályba sorolja. 

(2) A biztosító köteles a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap közötti 
időtartamon belül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben 
meghatározott kártörténeti nyilvántartásból (a továbbiakban: kárnyilvántartás) lekérdezni a 
szerződés bonus-malus besorolásához szükséges adatokat. A biztosító a kárnyilvántartásban 
az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az előző biztosítást igazoló okirat száma vagy 
a kártörténeti rendszer azonosító szám alapján végzi a beazonosítást, a besorolást a 
közvetlenül megelőző biztosítási időszak kárnyilvántartásban meglévő adatai (kockázatviselés 
időtartama, kártörténeti adatok) alapján állapítja meg. 

(3) A biztosító a biztosítási időszak kezdetét követő 45 napon belül megállapítja a szerződés 
végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, egyidejűleg a 
kárnyilvántartásba bejegyzi a bonus-malus besorolást és a besorolás szerinti díjról értesítést 
küld az üzemben tartónak, amennyiben az az üzemben tartó nyilatkozata szerinti besorolástól 
eltér. 

(4) Ha az üzemben tartó közlése alapján a szerződés besorolásához szükséges adatok a 
biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók, 
erről a tényről a biztosító az üzemben tartónak 15 napon belül értesítést küld. Ha a biztosítási 
időszak kezdetét követő 60. nap elteltével az adatok a kárnyilvántartásban továbbra sem 
beazonosíthatók, akkor a biztosító 15 napon belül A00 osztályban állapítja meg a szerződés 
végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, és a besorolás 
szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak. 

(5) Ha a biztosító tudomást szerez arról, hogy az üzemben tartó a kedvezőbb besorolás 
érdekében akár a gépjármű beazonosítására, akár a szerződés besorolására vonatkozóan 
valótlan adatokat közöl, melynek következtében a kárnyilvántartásban történő beazonosítás 
lehetetlenné válik, a biztosító a szerződést M04 osztályba sorolja. 

5/A. § Ha az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a kárnyilvántartásban vagy a 
kapcsolódó nyilvántartásban szereplő, és a valós adatokat tartalmazó szerződésben szereplő 
adatok eltérése miatt – valamely biztosító A00 osztályban állapította meg a szerződés 
végleges besorolását, és a kárnyilvántartási rendszerben a szerződés beazonosításához és 
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besorolásához szükséges adatok később rendelkezésre állnak, az adatok helyesbítése 
időpontjával érintett biztosítási időszak biztosítója köteles a kárnyilvántartásban meglévő 
adatok alapján a szerződés végleges besorolását az adott biztosítási időszak kezdetére 
visszamenő hatállyal megállapítani. 

6. § (1) A biztosító köteles a hozott kárelőzményi igazolást a besorolásra vonatkozó 
szabályok szerint figyelembe venni, amennyiben az igazolás tartalmazza az adott biztosítónál 
nyilvántartott időszakot, a kármentességet, vagy azt a tényt, hogy az üzemben tartó a 
szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt 
kárt okozott. 

(2) A biztosító a besorolásnál kizárólag az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó 
igazolást vagy igazolásokat veheti figyelembe. 

7. § (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a kártérítés kifizetés teljes 
összegéről szóló írásbeli értesítését követő 45 napon belül a kártérítés teljes összegét a 
biztosítónak megfizesse. 

(2) Ha az üzemben tartó a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizette, azt a 
besorolást illetően úgy kell figyelembe venni, mintha a biztosító részéről kártérítési 
kötelezettség nem keletkezett volna. 

(3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kártérítési összeg alapját 
képező kártérítési kötelezettség már figyelembe vételre került, az üzemben tartó jogosult a (2) 
bekezdésnek megfelelő besorolás érvényesítésére. 

(4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján történt kártérítés kifizetést 
kell figyelembe venni. 

8. § A biztosító köteles – az igénylés beérkezését követő 15 napon belül – az igénylő 
kérésére az igénylést megelőző szerződéses időszak vonatkozásában – amennyiben ezen 
időszak tartama az 5 évet meghaladja, úgy legalább ötéves időszakra visszamenőleg – a 
kárnyilvántartásban meglévő kártörténeti adatokról írásban igazolást kiadni más tagállam által 
előírt felelősségbiztosítási kötelezettség alapján kötendő szerződéssel kapcsolatos 
kedvezmény érvényesítése céljából. 

3. Záró rendelkezések 

9. § E rendelet 2011. június 15. napján lép hatályba. 

10. § A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások 
kiadásának szabályairól szóló 19/2009. (X. 9.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) besorolásra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni azon szerződések besorolására, amelyek esetében az 
R. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 2011. július 1-jét megelőzően beérkezett. 

11. § E rendelet 8. §-a a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség 
ellenőrzéséről szóló 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja. 

12. § E rendeletnek a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti 
igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról szóló 
36/2012. (XII. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) által megállapított 5/A. §-ában 
foglaltakat a Mód. r. hatálybalépését7 megelőzően rendelkezésre álló – a szerződés 
beazonosításához és besorolásához szükséges – adatok alapján besorolandó szerződések 
esetében is alkalmazni kell. 
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1. melléklet a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelethez 

Bonus-malus osztályba sorolás személygépkocsi, motorkerékpár esetén 

Kiinduló osztály 
A megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adata alapján 

0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár 

B10 B10 B08 B06 B04 M04 

B09 B10 B07 B05 B03 M04 

B08 B09 B06 B04 B02 M04 

B07 B08 B05 B03 B01 M04 

B06 B07 B04 B02 A00 M04 

B05 B06 B03 B01 M01 M04 

B04 B05 B02 A00 M02 M04 

B03 B04 B01 M01 M03 M04 

B02 B03 A00 M02 M04 M04 

B01 B02 M01 M03 M04 M04 

A00 B01 M02 M04 M04 M04 

M01 A00 M03 M04 M04 M04 

M02 M01 M04 M04 M04 M04 

M03 M02 M04 M04 M04 M04 

M04 M03 M04 M04 M04 M04 

 

Bonus-malus osztályba sorolás autóbusz, tehergépkocsi, vontató, 
mezőgazdasági vontató esetén 

Kiinduló osztály 
A megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adata alapján 

0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár 

B10 B10 B09 B08 B07 B06 

B09 B10 B08 B07 B06 B05 

B08 B09 B07 B06 B05 B04 

B07 B08 B06 B05 B04 B03 

B06 B07 B05 B04 B03 B02 

B05 B06 B04 B03 B02 B01 

B04 B05 B03 B02 B01 A00 

B03 B04 B02 B01 A00 M01 

B02 B03 B01 A00 M01 M02 

B01 B02 A00 M01 M02 M03 

A00 B01 M01 M02 M03 M04 

M01 A00 M02 M03 M04 M04 

M02 M01 M03 M04 M04 M04 

M03 M02 M04 M04 M04 M04 

M04 M03 M04 M04 M04 M04 

 


