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Kártérítés kátyúk miatt
Perelni kell a javítási költségekért, ha gödrök miatt rongálódik az autó
• Az utakon levő 
kátyúk miatt megron-
gálódó gépjárművek 
tulajdonosai a jelen-
legi gyakorlat szerint 
csak peres úton kér-
hetnek kártérítést a 
közutak ügykezelőitől. 
A károkat megtérítő 
biztosítótársaságok 
is perlik a különböző 
intézményeket, de van 
olyan romániai város, 
ahol egyszerűbb kár-
rendezésre is történt 
próbálkozás. Utóbbit 
viszont nálunk nem 
látják kivitelezhetőnek 
az illetékesek.

KOVÁCS ATTILA

Ha egy gépjármű vezetője 
kátyúba hajt, az esetek több-
ségében nem történik komo-

lyabb baj. De kevésbé jól is végződhet 
az esemény, sérülhet a kerék, sza-
kadhat a gumiabroncs, károsodhat 
a futómű, és a legrosszabb esetben 
akár több ezer lejes kár keletkezhet. 
Különösen téli időszakban, amikor a 
csapadék, illetve a fagyás-olvadás je-
lensége miatt rövid idő alatt keletkez-
hetnek úthibák egy-egy útszakaszon, 
amelyek kijavítása sem egyszerű 
ilyen időjárási körülmények között. 
Noha a legtöbben saját városukban, 
vagy környékükön ismerik a problé-
más útszakaszokat, a gödröket sötét-
ben nehezebb kikerülni, de ugyanígy 
egy sekélynek tűnő pocsolya is álcáz-
hat mélyebb kátyút. Az autókat ért 
károk rendezése – amennyiben a tu-
lajdonos előre nem látható, nem várt 
esemény során keletkező károkra is 
fedezetet nyújtó, Casco típusú bizto-
sítással rendelkezik – a biztosítótár-
saságnál kezdődik, amely amellett, 
hogy várhatóan megtéríti a javítás 
költségeit, peres úton igyekszik ezt az 
összeget behajtani az utakat ügykeze-
lő intézményektől. A károsult panaszt 
tehet a közutak kezelőinél, és ha nem 
jár eredménnyel, peres úton is kérhet 

kárpótlást a károk, javítási költségek 
fedezésére. Ebben segíthet, ha a bal-
esetről és a káreseményről értesíti a 
rendőrséget, amely jegyzőkönyvet ál-
lít ki, illetve helyszíni fotókra is szük-
ség van, a bíróságon pedig tanúkra. 
Legutóbb Resica város polgármestere 
állt elő egy javaslattal az ilyen hely-
zetek békés rendezése érdekében, 
amelyet el is fogadott a helyi önkor-
mányzati képviselő-testület. Egy 
helyi határozat szerint kárfelmérő és 
megállapító bizottságot állítanak fel, 
amely a téli időszakban a nem megfe-
lelő minőségű városi útszakaszokon 
történt balesetek, rongálódások nyo-
mán a gépjárművekben keletkezett 
károk kifi zetéséről dönt, esetenként 
legtöbb 1000 lej értékben. A szük-
séges összeget a város költségveté-
sében különítik el, a bizonyításhoz 
fényképekre is szükség van. Mivel 
téli időszakban nem egyszerű az utak 
karbantartása és javítása, a polgár-
mester úgy értékelte, egy ilyen lehe-
tőség hasznos lehet az egyszerűbb 
kárrendezés szempontjából. A hatá-
rozat elfogadása után nem sokkal 13 
kárrendezési kérést nyújtottak be a 
polgármesteri hivatalhoz.

Bizonyítani kell

Székelyföldön a bírósági eljárás ma-
rad továbbra is a kárpótlást igénylő 

autósok számára a javítási költségek 
behajtásának lehetősége. Széke-
lyudvarhely Polgármesteri Hivatala, 
hasonlóan más városokhoz, szintén 
kifi zeti a gépjármű-tulajdonosoknak 
a város területén kialakult gödrök 
miatt az autójukban keletkezett ká-
rokat, de csak jogerős bírósági ítélet 
nyomán – tájékoztatott érdeklődé-
sünkre Zörgő Noémi, a polgármeste-
ri hivatal szóvivője. ,,Ennek feltétele, 
hogy az érintettek a bíróság által 
kibocsátott dokumentummal bizo-
nyítani tudják ennek a kérelemnek 
a jogszerűségét. Ezt csak peres úton 
lehet elérni, és feltétele, hogy a per a 
károsult javára szóló jogerős bírósági 
ítélettel végződjön” – közölte. A szó-
vivő kitért arra is, hogy a téli hideg, 
fagyos és csapadékos időjárás Szé-
kelyudvarhely utcáin is nyomot ha-
gyott, a városháza műszaki osztályá-
nak munkatársai pedig, ahogy azt az 
időjárási viszonyok engedték, folya-
matosan javították hidegaszfalttal az 
útburkolatot, hogy minél gördüléke-
nyebb legyen az autós közlekedés. 
,,Fontos lépés ehhez kapcsolódóan, 
hogy lassan egy éve működik az 
UdvarhelyMa mobiltelefonos appli-
káció, amelyen keresztül könnyedén 
jelezhetik a városlakók az Udvarhely 
területén észlelt úthibákat, de az al-
kalmazás más típusú bejelentésekre 
is alkalmas. Ezeket a bejelentéseket 
célzottan kapja meg a hivatal műsza-
ki osztálya, akik a lehető legrövidebb 
időn belül helyrehozzák a jelzett út-
szakaszon a burkolatot” – ismertette 
Zörgő Noémi.

Szakértőkre is szükség van

Csíkszeredában is voltak esetek, 
amikor a biztosítótársaságok bírósá-
gi eljárás nyomán szereztek érvényt 
a kárigénynek, és kötelezték fi zetés-

re a helyi önkormányzatot – számolt 
be érdeklődésünkre Szőke Domo-
kos. Az alpolgármester úgy látja, az 
egyszerűsített kárrendezés több kér-
dést vet fel. ,,Nem egyszerű dolog 
azt kivizsgálni, hogy tényleg annál 
a kátyúnál, tényleg úgy történt-e a 
baleset, rongálódás, vagy, hogy be-
tartotta-e az előírt sebességkorláto-
zást a vezető – ezért az önkormány-
zat ilyesmire nem tud vállalkozni. 
Az esetek többségében szakértői vé-
leményekre volt szükség, a kárigény 
jogosságának megállapítását nehéz 
pártatlanul elvégezni” – érvelt. 
Megjegyezte, hallott olyan esetről 
is, hogy valakik azt kérdezték, hol 
vannak gödrös útszakaszok a vá-
rosban, mert a biztosítóval valamit 
ki kellene fi zettetni. ,,Nekünk az az 
elsődleges, hogy megelőzzük ezeket 
a helyzeteket, az utakat kijavítsuk, 
és amennyiben ilyen eset történik, a 
biztosító mindenképp megpróbálja 
bírósági úton behajtani a költsége-
ket” – magyarázta Szőke Domokos.

A megelőzést jobbnak tartják

Kérdésünkre Tóth-Birtan Csaba, 
Sepsiszentgyörgy alpolgármeste-
re úgy vélekedett, az út javításával 
megelőzhetők ezek a balesetek, a 
gépjárművek rongálódása. ,,Úgy 
gondolom, hogy Sepsiszentgyör-
gyön akkora kátyúk nincsenek, 
amelyek ennyire megrongálhatná-
nak egy-egy autót. Az elkerülhetet-
len, hogy kisebbek kialakulnak, de 
ezt próbáljuk kezelni. Ha nagyobb 
kár történik, akkor a biztosítóval 
úgyis hozzánk kerülnek a károsul-
tak, és hogyha nem ekkora összeg-
ről van szó, akkor is behajtják raj-
tunk. Nem látom szükségesnek egy 
ilyen kezdeményezés bevezetését” 
– szögezte le az alpolgármester.

Az elöljárók a megelőzésben, 
az utak javításában látják a 
megoldást a kártérítés helyett
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
március 9-én, szombaton, és 
10-én, vasárnap László Zsuzsa 
fogorvos látja el a fogászati 
sürgősségi ügyeletet Csíksze-
redában. A betegek mindkét 
nap 9 és 12 óra között a Vö-
rösmarty Mihály utca 3. szám 
alatt kereshetik fel az orvost. 
Székelyudvarhelyen  szomba-
ton és vasárnap Erőss Enikő 
fogadja a sürgősségi eseteket 
a Virágok sétanya 6/3. szám 
alatti rendelőben. A rendelő 
telefonszáma: 0740-617385.

 Székelyudvarhely

Nőnapi ajándék 
előadás
Székelyudvarhely Polgármeste-
ri Hivatalának hagyományossá 
vált nőnapi ajándékelőadá-
saként Szerefi Ilona népdal-
énekes, előadóművész első, 
önálló, Aranyos szegelet című 
előadóestjére várják a höl-
gyeket pénteken 19 órakor a 
székely udvarhelyi Művelődési 
Házba. A helyjegyeket a Mű-
velődési Ház jegypénztárában 
lehet átvenni 11 és 14, valamint 
15 és 17 óra között.

Elegánsan 
a nyeregben
Lovas öltözeteket felvonultató 
kiállítás nyílik nők napján dél-
után 6 órakor a székelyudvar-
helyi Művelődési Ház előtéri 
galériájában. A tárlatot Sze-
beni Zsuzsa, a Balassi Intézet 
sepsiszentgyörgyi fiókjának 
vezetője mutatja be. 

Egységesített ügyfél-
fogadási program
Március 11-étől, hétfőtől új 

ügyfélfogadási programmal 
működnek Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának 
ügyfélfogadó irodái. Az 
egységesített program szerint 
hétfőtől szerdáig 8–13 óra 
között, illetve csütörtökön 
8–13 és 15–18 óra között lesz 
nyitva az adóosztály, az urba-
nisztika, a szociális igazgató-
ság, a műszaki igazgatóság, 
valamint a mezőgazdasági 
iroda. Az új órarend nem 
vonatkozik az anyakönyvi 
irodára, ahol hétfőtől szer-
dáig 10–13 óra között, illetve 
csütörtökön 10–13 és 15–18 
óra között állnak az ügyfelek 
rendelkezésére.

• RÖVIDEN 

Jegyzőkönyv nélkül is lehet
Egy úthiba miatt megrongálódott gépjármű tulajdonosa idén úgy 
is kártérítési pert nyert a közútkezelő Vaslui megyei önkormányzat 
ellen, hogy a káreseményről nem értesítette a hatóságokat, és nem 
készült erről rendőrségi jegyzőkönyv, ahogy ezt a KRESZ előírja. A 
Vaslui Megyei Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a rendőrségi jegyző-
könyv hiánya nem mentesíti az intézményt a felelősség alól, mivel a 
per során a panaszos hitelt érdemlően bizonyítani tudta a történteket, 
és a gépjármű rongálódásának okát.
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