8. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez
Település neve: ...........................................................................................
KÁRBEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
A kárt szenvedett építmény címe:
........... irányítószám ....................................................... település neve
............................................................................................ közterület (út, utca, tér, stb.)
........... hsz. ........................................

hrsz.

Engedély szerinti rendeltetése:
Hasznos alapterület:
Komfortfokozat:
Építés éve:
A káresemény:

A károsodás időpontja:
A kár jellege:

Az építmény káresemény idején betöltött rendeltetése:
Az építmény a káresemény előtti rendeltetés szerinti használatra alkalmas-e?
Az építmény engedély szerinti használatra alkalmas-e?
A kárbejelentő neve, elérhetősége: (cím, telefon)
A kárbejelentő minősége: (tulajdonos, családtag, stb.)
A kár becsült értéke: ......................................................... forint
Az ingatlan biztosítással rendelkezik? ...................... igen/nem
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Amennyiben rendelkezik biztosítással:
A biztosításból várhatóan megtérülő kár összege: ......................................................... forint
Biztosítási önrész: .......................................................................................................... forint
Egyéb:

Alulírott, kijelentem, hogy az általam előadottak a valóságnak megfelelnek. A kárfelmérés során
együttműködöm a hatósággal, illetve a kárfelmérés helyéről, idejéről a tulajdonost tájékoztatom.
Kelt: ............................................................., .................... év .................. hó ............. nap

........................................................

............................................................

polgármesteri hivatal részéről

kárbejelentő

A kárbejelentő adatlap egy példányát átvettem: ………………………………………………..
Ezen adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve a fenti ingatlanra
vonatkozó adatokat az illetékes helyi önkormányzat, a megyei, fővárosi védelmi bizottság, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei, valamint a kárfelmérésben és
kárenyhítésben
részt
vevő
további
szervek
kezeljék
és
továbbítsák
a
……………………………..…………………… következtében keletkezett károk felmérése
céljából.
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9. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez
Település neve: ....................................................................
KÁRFELMÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
A kárt szenvedett építmény címe (irányítószám, településnév, közterület neve, hsz., hrsz.):
…………………………………………………………………………………………………...
A tulajdonos neve: ……………………………………………………………………………...
Károsodás időpontja: 20............ év ....................... hó ......... nap
Az ingatlan érvényes biztosítással rendelkezik?

Igen/nem

Amennyiben rendelkezik biztosítással, a biztosításból várhatóan megtérülő kár összege:
.................................................................................. forint
Biztosítási önrész: ..............................................................................forint
A károsodott építmény rendeltetése (lakás, garázs, stb.): ………………………………………
Az építményt: .............................................. (pl vihar, földrengés, belvíz, árvíz) kár érte
Az építmény: megsemmisült (összedőlt)

károsodott:

– súlyosan
– kisebb mértékben

Az építmény és a károk rövid műszaki ismertetése:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a) az építmény szintszáma: .......................................................
b) alápincézett-e:

igen

nem

c) főbb épületszerkezetek: ....................................................
alapozás anyaga: nincs alap, tégla, beton, egyéb: ....................................................................
a kár jellege:

süllyedés, repedés, kifordulás, egyéb: ................................................................

falazat anyaga: vályogtégla, vert vagy döngölt fal, tégla, egyéb: .............................................
a kár jellege:

repedés, kidőlés, omlás, átázás, egyéb: ..............................................................

3

födém anyaga: fagerendás, vasbeton gerenda, béléstest acélgerendás, monolit, vasbeton,
egyéb: ..............................................................................................................
a kár jellege:

repedés, vakolat-leszakadás, szerkezetbomlás, egyéb: …………......................

tetőszerkezet anyaga: fa, egyéb: ..............................................................................................
a kár jellege:

teljes tartószerkezeti , gerenda, fedélszék, szaruzat, egyéb: ..............................

héjazat anyaga: nád, cserép, betoncserép, pala, egyéb: ............................................................
a kár jellege:

beszakadás, egyéb: ……......................................................................................

Az építmény – az előzetes állapotfelmérés alapján – helyreállítható:

igen

Az építmény rendelkezik-e építési (fennmaradási) engedéllyel:

igen

A település (rész) rendelkezik-e jóváhagyott rendezési tervvel:

igen nem

nem

nem

Amennyiben a település (rész) rendelkezik jóváhagyott rendezési tervvel, az építmény annak
figyelembevételével
épült-e:

igen nem

Az építmény:
Komfortfokozata: ............................................................
Hasznos m2: .....................................................................
Állandó lakók száma: .....................................................
Épület műszaki állapota a káresemény előtt:

karbantartott

elhanyagolt

Egyéb beköltözhető ingatlan vonatkozásában a károsult vagy a vele együtt élő személy
rendelkezik-e tulajdonjoggal vagy állandó használati joggal?
Igen*

nem

*A károsult külön nyilatkozni köteles
Ezen adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve a fenti ingatlanra
vonatkozó adatokat az illetékes helyi önkormányzat, a megyei védelmi bizottság, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei, valamint a kárfelmérésben és
kárenyhítésben
részt
vevő
további
szervek
kezeljék
és
továbbítsák
a
..................................................................................... következtében keletkezett károk felmérése
céljából.
........................ év............ hó.......... nap

.....................................................

Kárfelmérést végezte és az adatlapot kiállította:

......................................................
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10. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez
Kitöltési útmutató:
A. A kárbejelentés szabályai
1. A kár bejelentéséről a 8. melléklet szerinti adattartalommal kárbejelentő adatlapot kell
kitölteni 3 példányban, amelynek egy példányát a bejelentő részére át kell adni. A bejelentő az
adatlapon nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez (a kárenyhítéssel kapcsolatba
hozható harmadik fél részére történő átadásához). A bejelentett károkról a jegyző nyilvántartást
vezet.
2. A kárbejelentésekről a jegyző a kárbejelentési határidőt követően 5 munkanapon belül
összesítést készít, melyet az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi igazgatóság) küld meg, a kárbejelentő adatlapok 1-1 példányával együtt.
Egyúttal kezdeményezheti a Védelmi Bizottság Elnökénél helyi újjáépítési biztos kinevezését a
kárfelmérő munkacsoport(ok) koordinálása, valamint a további helyreállítási és újjáépítési
feladatok végzése céljából.
B. A kárfelmérés szabályai
1. A károk felméréséről a 9. melléklet szerinti adattartalommal kárfelmérő adatlapot kell
kitölteni 3 példányban. A kárfelmérés során a keletkezett károkat fényképeken is rögzíteni kell.
A kárfelmérő adatlap tartalma egyéb dokumentumokkal (tulajdoni lap, szerződés, alaprajz,
korábbi értékbecslés, szakértő, tanú, jegyzőkönyv, fotó, videó, nyilatkozat a biztosítottságról
stb.) is alátámasztható.
2.38 A kárfelmérő adatlap egy példánya a település polgármesteri hivatalánál, közös
önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a közös önkormányzati hivatalban
marad, egy példányt a polgármester megküld a katasztrófavédelmi igazgatóságnak, egy
példányát a károsult veszi át.
3. A kár jellegétől függően kell meghatározni a keletkezett károkból eredő további feladatokat
(talajmechanikai elemzések, másodlagos, járulékos károk köre, statikai vizsgálatok).
4. Az értékbecslés a területileg illetékes illetékhivatal által rendelkezésre bocsátott m /forint ár
alapján számított összeg.
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11. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás tartalmi elemei:
a) a támogatott tulajdonos adatait;
b) a lakcímre és az életvitelszerű ottlakásra vonatkozó igazolásokat;
c) a károsodott ingatlan címét;
d) azt, hogy a támogatás helyreállítást, újjáépítést vagy használt lakás vásárlását szolgálja;
e) a támogatási megállapodás számát;
f) a támogatás összegét;
g) a kifizetések időpontját, és az azokról szóló bizonylatokat;
h) a 86. § (2) bekezdés h) pont és a 87. § szerinti esetekben a megkötött biztosításra vonatkozó
adatokat;
i) a támogatott írásbeli hozzájárulását az a)–b) pontban foglalt adatok kezelésére.
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