
 

Gépjármű kárbejelentő lap 

 

1.  Káresemény időpontja: ……..… év ……………..…….. hó …..…. nap ……. óra ….… perc 

2.  Káresemény helye: …...… kerület …………………..………… út/utca/tér …………… hsz./hrsz. 

3.  *Útviszonyok:        száraz         nedves        sáros         vizes         latyakos        havas        jeges 

4.  *Látási viszonyok:   normál nappali     borult nappali     szürkület    sötét     köd     eső     hóesés 

5. *Értesítendő:        tulajdonos       üzembentartó       vezető  

a)  Tulajdonos neve:….………………………....................................................................... 

 Cím: ……………………………………………………………………………………… 

 Telefon: ……………………………. E-mail: …………………………………… 

 Anyja neve: ……………………………………… Ig.szám: ……………….……... 

 Bankszámlaszáma:  

a)  Üzembentartó neve (ha nem a tulajdonos): …………………………………………… 

 Cím: ………………………………………………………………….…………………… 

 Telefon: ……………………………. E-mail: …………………………….…..….… 

 Anyja neve: ……………………………………… Ig.szám: …………….….…….. 

a)  Járművezető neve: ……………………………….............................................................. 

 Cím: ………………………………………………………………….…………………… 

 Telefon: ……………………………. E-mail: ……………………………………… 

 Anyja neve: …………………………………… Ig.szám: …………..……....….. 

 Vezetői engedély száma: ………………………….… 

 Vezetői engedély érvényessége: ……..… év ……………..…….. hó …..…. nap 

6.  A gépjármű adatai 

Gyártmány, típus: …………………………………………………………………………… 

Forgalmi rendszám: ………. - ….…… 

Műszaki érvényessége: …..….. év ……….…………. hó ………… nap 

Környezetvédelmi igazolólap érvényessége: ……….. év ………………. hó ………… nap 

Kötelező felelősségbiztosítás kötvényszáma: ……………………………………………… 

Kötelező biztosítás Biztosító társaság neve: ………………………………………………... 

CASCO kötvényszáma, biztosító neve: ……………..……………………………………… 
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7.  A gépjárművet vezető személy a káreseményt okozó úthibát/körülményt az esemény előtt 

észlelte  - nem észlelte 1 

8.  A gépjármű haladási sebessége a káreseménykor: …………… km/h 

9.  A káresemény bekövetkeztét a helyszínen észlelő tanúk adatai: 

Név: ………………………………… Cím: ………………………………………………… 

Név: ………………………………… Cím: ………………………………………………… 

10. A bekövetkezett káresemény részletes leírása: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

11. Rajzolja be a gépjárműve jelenlegi sérülését! A járművön az úthiba/fakidőlés/ágtörés 

következtében az alábbi sérülések keletkeztek: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

12. A káreseményt követően az alábbi intézkedések történtek: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Előadom, hogy kártérítési igényt máshova nem nyújtottam be. / Előadom, hogy kártérítési 

igényemet bejelentettem a ………………….………………. –hoz, akik ……………… Ft összeget 

részemre megfizettek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak megfelelnek, 

melyet aláírásommal igazolok.  

 

 

 

                                                         
1 A megfelelő választ kérjük aláhúzni! 
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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 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) birtokába kerülő személyes és különleges adataimat az Önkormányzat - kizárólag a 

kárigény elbíráláshoz kapcsolódóan – kezelje és azokat a hatályos adatvédelmi törvény előírásai 

alapján más gazdálkodó vagy hivatalos szervezetnek, személynek (pl. szerződött kárszakértő cég, 

rendőrség) átadja. Hozzájárulok, hogy az Önkormányzat vagy annak szerződött kárszakértő 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. 

 

 

Kelt: Budapest, ………. év ………….… hó …… nap. 

 

 

 

 ………………………………………….. 

 tulajdonos/kárbejelentő aláírása 

 

 

A sérült gépjármű tulajdonosának eredeti aláírásával ellátott, az Önkormányzathoz papíralapon 

benyújtandó kérelméhez az alábbi okiratokat szíveskedjen csatolni: 

- a sérült gépjármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének, valamint kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás igazolásának másolatát,  

- a gépjármű tulajdonos személyi igazolványának másolatát és a gépjárművet vezető személy 

vezetői engedélyének, valamint személyi igazolványának másolatát 

- ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor a tulajdonostól származó, teljes bizonyító erejű okiratba 

foglalt meghatalmazást, 

- a káreseményről készült fényképeket, a rendőrségi jelentés és/vagy tűzoltósági jegyzőkönyv 

másolatát, illetőleg a tanúk nyilatkozatát, elérhetőségét 

- amennyiben rendelkezésre áll: a kár mértékét bizonyító kárszámítást, számlát vagy javítási 

kalkulációt. 

 

A rendőrség a helyszíni tájékoztatás ellenére a káresemény bekövetkezésétől számított két-három 

héten belül megküldi a tulajdonosnak a rendőrségi jelentést, melyet kérjük haladéktalanul, postai 

vagy elektronikus úton az iratokhoz csatolni.  

 

A gépkocsi kijavítása esetén a javítás költségét számlával kell igazolni és a kiszerelt alkatrészeket 

meg kell őrizni, hogy a kárszakértő megtekinthesse. Célszerű azonban a javítással a kárszakértőt 

megvárni. A kárbecslés meghiúsulása esetén kárigény nem érvényesíthető. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

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 az eljárás elhúzódását vagy a kárigény elutasítását 
eredményezheti. 
 

Amennyiben 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 

a fenti kárbejelentő nyomtatványon. A késedelmes bejelentés a bizonyítást megnehezíti, valamint az 

igény elutasítását is eredményezheti. A bejelentést követően a közútkezelő ügyintézője a 

káresemény helyszínét kivizsgálja. Egyúttal intézkedik a sérült vagyontárgy/jármű kárszemléjének 

megrendeléséről is. A sérült vagyontárgy/jármű kijavításával célszerű megvárni a kárszakértői 

szemlét. Amennyiben ez mégsem történik meg, a javítási számlát be kell nyújtani a 

kárdokumentációhoz, 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 közútkezelő részéről a kárigény elbírálásának irányadó szempontja egyrészt az, hogy az úthiba 

vagy egyéb, a közútkezelői tevékenység által okozott veszélyhelyzetre volt-e - úthiba esetén - 

kihelyezve egyenetlen úttest (KRESZ 76-os ábra) figyelmeztető tábla, másrészt a baleset 

bekövetkezésének összes körülményeiből következtethetően a közúti közlekedésre vonatkozó 

szabályok betartása mellett a baleset figyelmes vezetéssel elkerülhető lett volna-e.  

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 6. § (1) bekezdése előírja, hogy a járművel az út-, a 

forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a 

jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. A KRESZ 3. § (1) bekezdése szerint ki a közúti 

közlekedésben részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a 

védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani, illetőleg a közúti jelzések 

rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget 

tenni, továbbá úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat 

közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. A KRESZ 25. § (1) bekezdése, 

valamint 26. § (4) bekezdése még konkrétabban meghatározza a gépkocsivezető kötelességét, 

amennyiben kimondja, hogy járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az 

útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően 

kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. A jármű 

sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja állítani az általa belátott 

távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania 

kell. 

 

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. Elutasítás esetén a közútkezelő ügyintézője írásban értesíti a Bejelentőt. A 

kárigény elismerése esetén a kártérítés összegének kifizetése iránt a közútkezelő felelősség-

biztosítója, illetőleg a biztosító által meghatározott önrész kifizetése iránt a közútkezelő ügyintézője 

intézkedik.  


