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: .................... 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: ...................................................................
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
nem
Az építmény rendelkezik-e építési (fennmaradási) engedéllyel:
igen
nem
A település (rész) rendelkezik-e jóváhagyott rendezési tervvel:
igen
Amennyiben a település (rész) rendelkezik jóváhagyott rendezési tervvel, az építmény annak
figyelembevételével épült-e:
igen
nem
Az építmény:
Komfortfokozata: ..........................................................
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Hasznos m : .................................................................
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, 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.

................................. év .................. hó ...... nap

Kárfelmérést végezte és az adatlapot kiállította:

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

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

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

