Bejelentés az önkormányzat kezelésében lévő közutak meghibásodásával
kapcsolatos káreseményről
Gyöngyös Város Önkormányzata, mint a helyi közút kezelője részére
(A bejlentő lap minden oldalát és a 6. oldalon lévő nyilatkozatot is alá kell írni!)

BEJELENTŐ LAP
Alulírott bejelentem, hogy a lentiekben részletezettek szerint az út meghibásodása, illetve nem
megfelelő üzemeltetése miatt károm keletkezett.
1.) A káresemény ideje:
év

hónap

nap

óra

perc

2.) A káresemény helye:
az út, járda, kerékpárút, vagy egyéb közterület neve

jellege: út □, utca □, köz □, sétány □, körút □, egyéb □: _________________
házszám,
abban az esetben ha nincs házszám, akkor más azonosító (pl. km szelvény, vagy GPS koordináta, jellemző tereptárgy, vagy más egyéb információ, amivel a baleset helye azonosítható) :

3.) A károsult
neve:

címe:

email címe:

telefonszáma:

+36

/
1

4.) Útburkolat csapadékkal való fedettsége a káresemény bekövetkeztekor
száraz □,

eső miatt vizes, nedves □,

jeges □,

havas □,

ónos esős □,

egyéb □

egyéb:

5.) Látási viszonyok a káresemény idején
megfelelő látási viszonyok □, szürkület miatt rossz látási viszonyok □, éjszakai látási viszonyok □, köd vagy csapadék miatt rossz látási viszonyok □.
Egyéb, a látási viszonyokat befolyásoló körülmény:

6.) Rendőri intézkedés történt-e:
igen □, nem □,
7.) Személyi sérülés volt-e:
igen □, nem □,
8.) A károsult személyi sérülése miatt kér-e kártérítést
igen □, nem □, ha igen, akkor az alábbi jogcímen:

9.) A káresemény pontos leírása
(pótlapon folytatható)
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10.) A káresemény helyszínrajza
(pótlapon kiegészíthető)

11.) Ha a káresemény kátyú miatt történt, a kátyú mérete, elhelyezkedése:
hosszúsága:

cm

szélessége:

cm

mélysége:

cm

elhelyezkedése az úttesten
(pl. a forgalmi sáv jobb vagy bal oldalán, a forgalmi sávokat elválasztó jel alatt, útpadkán, vagy a járda szélén, közepén,
stb.)
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12.) Ügyfél által becsült kár összege:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ft

13.) A kár becsült értékére csatolnak-e alátámasztó dokumentumokat
(pl. szerviz javítási ajánlat, szakértői vélemény, stb.)

igen □, nem □, 30 napon belül □,
JÁRMŰKÁR ESETÉN:
14.) A károsult milyen jogcímen használta a járművet, vagy a gépjárművet
mint tulajdonos □, mint üzembentartó □, mint egyéb használó □,
15.) Ha károsult nem azonos a jármű, vagy a gépjármű tulajdonosával, vagy üzembentartójával, akkor a tulajdonos, illetve az üzemben tartó neve:

Tulajdonos vagy üzembentartó címe:

Tulajdonos, vagy üzembentartó képviselőjének telefonszáma:
/

16.) A kárt szenvedett jármű, vagy gépjármű adatai
gépjármű rendszáma,

-

Nem magyar rendszám esetén a kibocsátó ország
megnevezése, betűjele:
Nem magyar rendszám esetén a rendszám:

Ha nem rendelkezik a jármű rendszámmal, akkor az egyéb azonosító száma (pl. gyártási
szám, motorszám, stb):
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gyártmánya:

típusa:

17.) A kárt szenvedett jármű fajtája
motorkerékpár □, segédmotoros kerékpár □, személygépkocsi □, autóbusz □, tehergépkocsi □,
vontató □, mezőgazdasági vontató □, lassú jármű □, járműszerelvény □, kerékpár1 □,
egyéb □:
Tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvények esetén a
megengedett legnagyobb össztömeg:
t

18.) A károsult gépjárműre szerelt gumik típusa
□ az évszaknak megfelelő típusú, □ nyári, □ téli, □ négy évszakos,
a gumik jelzése elől:

/

hátul:

/

vontatmányon

/

19.) A jármű haladási sebessége

km/h

20.) A kárt szenvedett jármű haladási iránya
úttest menetirány szerinti jobb oldala □, úttest menetirány szerinti bal oldala □, burkolatlan
útpadkán □, burkolt útpadkán □, úttest menetirány szerinti jobboldalán □, párhuzamos közlekedésben □, parkoló sávban □, járdán □, kerékpárúton □, zöldterületen □, zöldsávon □,
egyéb helyen □:

21.) Munkaidőben hol tekinthető meg a gépjármű?

1

Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.
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22.) Ha a rendőrségi, vagy közterület felügyeleti szemle nem volt, a káresemény megtörténtét tanúsító személyek (tanúk)2:
tanú 1.
neve:
címe:
elérhetősége:
tanú 2.
neve:
címe:
elérhetősége:
23.) Károsult által csatolt mellékletek:
23.1.) A gépjármű forgalmi engedélyének másolata: igen □, nem □, (Csak gépjármű kár esetén)
23.2.) A gépjárművezető vezetői engedélyének másolata: igen □, nem □, (Csak gépjármű kár
esetén)

23.3.) hivatalos személy (rendőrség, közterület felügyelet) által felvett jegyzőkönyv: igen
□, nem □,
23.4.) fényképfelvételek: igen □, nem □,
23.5.) tanúk megnevezése: igen □, nem □,
23.6.) ____ db pótlap a káresemény leírásával, vagy a helyszínrajzzal: igen □, nem □,
23.7.) a kár értékének alátámasztására vonatkozó dokumentum: igen □, nem □,
23.8.) a személyi sérülés esetén, a sérülés igazolására orvosi igazolás (pl.: lelet), egyéb dokumentum: igen □, nem □,
23.9.) egyéb iratok, igen □, □ db, nem □,

NYILATKOZATOK
Alulírott károsult kijelentem, hogy jelen bejelentőlapon általam önkéntesen megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok téves vagy olvashatatlan megadásából származó
minden felelősség a Bejelentőt terheli.
Tudomásul veszem, hogy jelen kárbejelentés befogadása nem jelenti a kárigény jogosságának (jogalapjának) elismerését.
Hozzájárulok, hogy itt megadott adataimat illetve az eljárás során az önkormányzat birtokába kerülő
személyes és különleges adataimat - kizárólag a kárigény elbíráláshoz kapcsolódóan - az önkormányzat
kezelje és azokat a hatályos adatvédelmi törvény előírásai alapján más gazdálkodó vagy hivatalos szervezetnek, személynek pl. szerződött biztosító, kárszakértő cég, rendőrség) átadja.
2

a tanúk nyilatkozatát külön lapon kell mellékelni (ha rendőrségi, vagy közterületfelügyeleti szemle nem volt)
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Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a közútkezelő kezeli, azokat a kárrendezési eljárásban
felhasználja. Hozzájárulok, hogy az önkormányzat vagy annak szerződött biztosító, illetve kárszakértő,
vagy jogtanácsos partnere a káresemény kapcsán keletkezett rendőrségi vagy más hatósági iratba betekinthessen. Hozzájárulok továbbá, hogy az önkormányzat vagy annak kárszakértő partnere a sérült vagyontárgy irataiba, illetve a jármű forgalmi engedélyébe és/vagy a károsult vezetői engedélyébe betekinthessen.
Az adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.
Hozzájárulok, hogy az közútkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, a
megadott telefonszámon keressen. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására
Az bejelentő lapon felsorolt adatok alapján kérem útkezelői felelősségük tekintetében elismerő
nyilatkozatukat.

Kiállítás dátuma

év

hó

nap

óra

perc

Kiállítás helye:
Károsult (bejelentő) aláírása:
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TÁJÉKOZTATÓ
Amennyiben közút területén káresemény történik, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35. §-a szerint, a káreseményt haladéktalanul be kell jelenteni a káresemény helye szerint
illetékes közútkezelőhöz. Amennyiben nem biztos az útkezelő személyében kérjen tájékoztatást
a közterület felügyelettől, vagy a rendőrségtől.
Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy a késedelmes bejelentés a bizonyítást megnehezíti, valamint
az igény elutasítását is eredményezheti.
A káresemény jogalapjának elbírálásához fontos a 'Bejelentő Lap' minden rovatának pontos és
olvasható kitöltése.
Különösen fontos a helyszín meghatározása, hogy az beazonosítható legyen. A „Bejelentő lap”
-hoz ezért csatolni szükséges a helyszín és a sérült vagyontárgy beazonosításához szükséges
dokumentumokat (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, tanúvallomások, fotók, stb). A káresemény bekövetkezésére és a kár nagyságára vonatkozóan a bizonyítási teher a Károsultat terheli. A téves,
hiányos vagy pontatlan adatszolgáltatás ezért az eljárás elhúzódását vagy a kárigény elutasítását
eredményezheti.
A sérült jármű kijavításával célszerű megvárni a kárszakértői szemlét, vagy azt az információt,
hogy a közút kezelője nem fog kirendelni kárszakértőt. Amennyiben ez mégsem történik meg,
a javítási számlát be kell nyújtani a kárdokumentációk közé, illetve a kiszerelt alkatrészeket
meg kell őrizni és a kárszakértő szemlén be kell mutatni a számlával együtt. Amennyiben a
kárszemle elvégzése bármely okból meghiúsul, a kár bizonyítása nem lehetséges, ami szintén a
kárigény elutasítását eredményezi.
A kárszemle illetve a helyszín vizsgálata alapján tehet a közút kezelője a bejelentett kárigény
elfogadására vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatot, amely alapján eldől, keletkezik-e kártérítés fizetési kötelezettség. A kárigény elbírálásáról a közútkezelő írásban értesíti a Bejelentőt.
A közútkezelő részéről a kárigény elbírálásának irányadó szempontja, hogy a baleset bekövetkezésének összes körülményeiből következtethetően a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok betartása mellett a baleset figyelmes vezetéssel elkerülhető lett volna-e. Ehhez a következő
szabályok az irányadók.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 6. § (1) bekezdése előírja, hogy (pl. „kátyúkár” esetén) a gépjármű vezetője az időjárási, látási és forgalmi viszonyoknak, valamint az útviszonyoknak megfelelően köteles a gépkocsiját vezetni. A KRESZ 3. § b. pontja szerint a kihelyezett KRESZ táblák útmutatásainak betartása kötelező. A c. pontja szerint pedig a gépkocsi
vezetője gépkocsiját úgy köteles vezetni, hogy sem személyi, sem anyagi károsodás ne következhessen be. A KRESZ 25. § (1) bekezdése, valamint 26. § (4) bekezdése még konkrétabban
meghatározza a gépkocsivezető kötelességét, amelyben kimondja, hogy a megengedett sebességhatáron belül is úgy köteles a gépjármű sebességét megválasztani, hogy belátható útszakaszon belül felbukkanó, vagy olyan akadály előtt, amelyre számíthat, akár meg is tudjon állni.
Ez a kötelezettsége értelemszerűen akkor is fennáll, ha az út hibájára tábla nem figyelmeztetett.
A közút kezelőjének feladatát és felelősségét az 1988. évi I. törvény és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet határozza meg.
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A szabályzat az utakat szolgáltatási osztályba sorolja és annak megfelelően írja elő a kijavítás
időtartamát. A közút kezelőjének felelőssége az idézett törvény 35. §-a szerint nem objektív,
hanem vétkességi alapon nyugszik. Javítási, vagy veszélyre figyelmeztetési kötelessége akkor
kezdődik, amikor az út hibáját hozzá bejelentették, vagy azt közvetlenül észlelte.
A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat elfogadásával a bejelentő tudomásul veszi a
jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul, hogy a bejelentő lapon és mellékleteiben megadott személyes és különleges adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. A bejelentő által megadott személyes adatokat a hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, illetve azon időtartamig kezeljük, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.
Személyes adatai kezeléséről a bejelentőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását.
Az adatkezelés jogalapja a közúti közlekedésről szóló, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek téladat- és hatásköreiről szóló, a helyi önkormányzatokról szóló tv, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló, a a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló, a közutak igazgatásáról szóló, az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló kormány rendelet, Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi Szabályzata. (ez utóbbi elérhető a www.gyongyos.hu
weboldalon)
Felhívjuk a Bejelentők figyelmét, hogy a kárigények elbírálása a fenti szabályok figyelembevételével történik.

Gyöngyös, 2019. január
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