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Az autósok rémálma
Ki téríti meg a vadbaleset során keletkezett kárt?
• Jelentősen megug-
rott az utóbbi időben
a vadbalesetek száma
Székelyföldön, ám az
esetek többségében
csak a megsérült vagy
elpusztult állatokról
esik szó. Legtöbbször
azonban a járműben
is jelentős kár kelet-
kezik, és hacsak nincs
önkéntes, azaz fakul-
tatív biztosítása (CAS-
CO) a tulajdonosnak,
nagy valószínűséggel
saját zsebből lesz
kénytelen fedezni a
javítást.

ISZLAI KATALIN

K usza törvénykezés, évekig 
tartó, sok esetben ered-
ménytelen pereskedés – így 

lehetne összefoglalni a vadállatok 
és gépjárművek ütközéséből szár-
mazó károk megtérítését. A kérdés-
ben a vadászati törvény tervezett 
módosítása hozhatja meg a régóta 
várt áttörést, addig azonban ma-
rad a bizonytalanság. A probléma 
egyébként egyre gyakoribb, a Har-
gita Megyei Rendőr-főkapitányság 
összesítése szerint a tavaly és idén 
összesen 127 vadbalesetet jelentet-
tek be a megyében. Az autósok leg-
gyakrabban őzeket gázoltak el, de 
több medvét, szarvast, vaddisznót, 
farkast és rókát is elütöttek.

Mit mond a biztosító?

A vadállatokkal történő ütközést 
a legtöbb esetben a járművek sem 
ússzák meg sértetlenül, ilyenkor 
pedig felmerül a kérdés, hogy ki 
fogja megtéríteni a kárt az autó-
vezetőnek. Az előírások szerint az 
állat tulajdonosa vonható felelős-
ségre az azzal kapcsolatosan fel-
merült károk miatt, és noha ez po-
fonegyszerűen hangzik, valójában 
pontosan ettől válik bonyolulttá 
az ügy. Egyes értelmezések szerint 
ugyanis a vadásztársulatokat ter-
heli a felelősség, mivel az ő felada-
tuk a vadon élő, vadászható fajok 
őrzése. A vadállomány azonban 
nem a vadásztársaságok tulajdo-
na, hanem országos és nemzetközi 
jelentőségű közvagyon. A 2006-ból 
származó 407-es sz. vadászati tör-
vény sem tisztázza, hogy pontosan 
kit terhel a felelősség vadgázolás 
esetében, a helyzetet pedig tovább 
bonyolítja, hogy a veszélyes útsza-

kaszokon a közútkezelőnek köte-
lessége vadveszélyre fi gyelmeztető 
táblákat kihelyezni, így amennyi-
ben ezt nem teszi meg, elméletileg 
ő is felelősségre vonható. Hasonlóra 
egyébként volt is példa: évekkel ez-
előtt a Bihar megyében egy bírósági 
döntés értelmében az országos köz-
útkezelő részvénytársaságot ítélték 
kártérítés megfi zetésére, mivel egy 
vadgázolás helyszínén nem volt 
kihelyezve a vadveszélyre fi gyel-
meztető forgalmi tábla. Az esetek 
többségében azonban elmarad a 
megnyugtató befejezés, és az akár 
évekig tartó pereskedés ellenére is a 
végén a gépjárművezető kénytelen 
viselni a bekövetkezett kárt. 

Az autótulajdonos csak abban 
az esetben számíthat biztosan 
kártérítésre, ha van önkéntes biz-
tosítása (CASCO) – állítja György 
Vidor, a Safety Broker biztosító-
iroda munkatársa. Elmondása 
szerint ilyenkor egyszerű az eset, 
hiszen a kárfelmérés után a bizto-
sító minden további bonyodalom 
nélkül megtéríti a kárt. A baj csak 
az, hogy a térségben jellemzően 
tíz évnél idősebb járművekkel 
rendelkezik a lakosság, ezért na-
gyon keveseknek van CASCO-biz-
tosítása. Ennek hiányában viszont 
igencsak nehézkes a kártérítés 
megszervezése, és az esetek túl-
nyomó többségében az időigényes 
pereskedés az egyetlen megoldás.

A lépésekről

A szakember elmondása szerint az el-
ső lépés mindenképp az kell legyen, 
hogy a károsult 24 órán belül jelentse 
a kárt a rendőrségnél. Ez alapján kiál-
lítanak egy jegyzőkönyvet, amelyben 
felsorolják, hogy a jármű mely részei 
és milyen mértékben sérültek. Ezzel 
a dokumentummal a károsultnak 

fel kell vennie a kapcsolatot azzal a 
vadászegyesülettel, amelynek a te-
rületén történt a baleset. Ezután a két 
félnek meg kell próbálnia barátságos 
úton megegyezni. Ha nem sikerül, 
akkor a károsultak beperelhetik a 
vadászegyesületet – magyarázta 
György Vidor. Hozzátette: jelenleg 
két olyan ügyük is folyamatban van, 
amikor medvegázolás miatt nem si-
került megegyeznie a két félnek, és 
a károsult perbe hívta a vadászegye-
sületet. Olyan eset is volt azonban, 
hogy meg tudtak egyezni, igaz, ak-
kor szarvasról volt szó. Zárásként 
arra is kitért: a medve esetében ne-
hézkesebb a ügyintézés, és CASCO 
hiányában csakis a jogi út marad 
a károsultak számára, ami után 
könnyen megtörténhet, hogy végül 
mégsem kapnak kártérítést.

A vadásztársaságok álláspontja

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadász-
egyesület vezetőjének meglátása 
szerint nincs megfelelően szabá-
lyozva a kérdés, mivel az előírások 
nem mondják ki pontosan, hogy a 
különböző esetekben ki a felelős a 
vadak által okozott közúti balesete-
kért. Mint mondta, a vadállatok az 
állam tulajdonát képezik, azonban 
ha létezik kilövési keret az adott 
fajra, akkor a vadásztársaság vala-
milyen szinten szabályozhatja a po-
pulációt, tehát eszköz van a kezében 
a károk csökkentésére. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a vadászegye-
sületeket terheli a felelősség a vad-
gázolások miatt, főként ami a med-
véket illeti. A vadgazdának ugyanis 
a kilövési kvóták eltörlése óta nincs 
a kezében olyan eszköz, amivel sza-
bályozni tudná a medvepopuláció 
nagyságát. Hadnagy szerint ilyen 
értelemben a környezetvédelmi 
minisztériumot terheli a felelősség, 

mint a szigorúan védett vadak tulaj-
donosát, hogy megtérítsék a medvék 
okozta közúti balesetekben keletke-
zett kárt az autótulajdonosoknak. 
Ennek ellenére az igazgató elmon-
dása szerint sok esetben próbálják 
a vadásztársaságokra hárítani a 
felelősséget, főként ha a baleset be-
következtekor kilövési engedély van 
a kezükben. Azt is elismerte, hogy 
a vadászható fajok esetében, mint 
például a szarvas vagy a vaddisz-
nó, volt rá példa, hogy a vadásztár-
saságot vonták felelősségre, mivel 
a károsult perre vitte az ügyet, de a 
medvék esetében ez a helyzet 
nem áll fenn. Hozzátette: a 
jelenlegi szabályozás má-
sik vitatható előírása, hogy 
amennyiben egy vadásztár-
saság rendelkezik kilövési 
engedéllyel (egy veszélyes 
medvére), azt felhasználhatja 
abban az esetben is, ha egy bal-
esetben megsérült nagyvadat kell 
megváltani a szenvedéstől. Így a ne-
hezen megszerzett engedély elvész, 
a veszélyes egyed pedig, amelyre az 
engedélyt kérték, továbbra is szaba-
don garázdálkodhat. 

Marmureanu-Bíró Leonárd, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület vezetője is úgy véli, 
hogy hiányos a jelenlegi szabályo-
zás, ezért van nagy szükség szerinte 
a vadászati törvény módosításáról 
szóló javaslat minél előbbi jóváha-
gyásához. Az új törvénytervezetet 
szeptember végén a szenátus már 
elfogadta, az illetékesek reményei 
szerint pedig döntő házként rövide-
sen a képviselőház is megszavazza 
majd. A szabályozás egyebek mel-
lett ismét lehetőséget teremtene ki-
lövési kvóták megállapítására és a 
szabályozott vadászatra, illetve a 
vadgázolások utáni kártérítés me-
netét is átláthatóbbá tenné.

Kit terhel a felelősség? 
Szinte nincs eszköz a károk 
rendezésére
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Sertéspestis: jobban 
kellene figyelni
Az állattartó gazdáknak meg kell 
érteniük, hogy a sertéspestis 
terjedésének legfőbb akadálya a 
felelős állattartás – hangoztatta 

Kincses Sándor, a Maros Megyei 
Állategészségügyi Igazgatóság 
vezetője a Székelyhonnak. Ma-
ros megyében a Héjjasfalvához 
tartozó Erkeden is sertéspestis 
vírusával fertőzött vaddisznót 
azonosítottak. Egy hajtóvadá-
szat alkalmával Erkeden lelőtt 
vaddisznó húsából mutatták 
ki múlt héten a sertéspes-
tis vírusának jelenlétét egy 
kolozsvári, majd egy bukaresti 
laboratóriumban. Maros megye 
prefektusa szombaton egyezte-
tett az illetékesekkel a kötelező 
korlátozó intézkedésekről. A 
döntésekről Kincses Sándor 
megyei állategészségügyi 
igazgatóval beszélgettünk. 
Megtudtuk, hogy a levadászott 
hét vaddisznó tetemét mély 
gödörbe dobták és elégették, 
betakarták, majd a környéket is 
fertőtlenítették. Csak egyikük-
ben mutatták ki a vírust, de 
mindeniket megsemmisítették. 
Kijelölték a törvény által előírt 
13 kilométeres körzetben a 
karantént is. Ennek értelmében 
fertőzöttnek minősített települé-
sek: Erked, Szederjes, Magyar-
felek, Héjjasfalva, Szászkézd, 
Zoltán és Miklóstelke. Érintett 
települések, ahol szintén 
karantén van: Fehéregyháza, 
Küküllősárd, Alsóbún, Felsőbún, 
Szászdálya és Határpatak. Eze-
ken a településeken elkezdődött 
az élő sertések felleltározása. 
Amíg ez nem történik meg, 
addig ott nem lehet sertésekkel 
vagy azok húsával kereskedni. 
Amikor a leltározást befejezik, 
állatorvosi engedély alapján a 
fülszámmal rendelkező, vagyis 
nyilvántartott sertéseket el 
lehet vinni eladás céljából más 
településekre is. Kincses Sándor 
többször hangsúlyozta, nagyon 
fontos, hogy a gazdák megért-
sék, felelős állattartással lehet 
megakadályozni a sertéspestis 
terjedését. „Amíg a sötétség 
leple alatt kupecektől vásárol-
ják a malacokat, a disznókat, 
húsokat, mindenféle papír 
nélkül, addig nem csoda, hogy 
fennáll a sertéspestis terjedé-
sének veszélye. Nem győzzük 
hangsúlyozni, hogy az állatokat 
elsősorban megbízható helyről 
kell beszerezni, nyilvántartásba 
venni, elkerített helyen tartani, 
hogy ne kószálhassanak a me-
zőn. Hiába mondják az emberek, 
hogy én neveltem, tudom, mit 
evett, nem lehet beteg, mert a 
vírus könnyen terjed, és meg-
betegítheti a házi sertéseket 
is” – hangoztatta az igazgató, 
akitől megtudtuk, hogy Maros 
megyében már év eleje óta 
nem szabad az esztenákon 
házi sertéseket tartani, éppen 
azért, mert a szabadon hagyott 
sertések könnyebben megbete-
gedhetnek. (Simon Virág)
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