7. Ismertesse a kárfelmérés és a kárenyhítés jogszabályban rögzített eljárásrendjét,
okmányait
A helyszíni műveletirányító a kárhelyszínen irányítja és összehangolja a végrehajtási
feladatokat.
Kártérítés esetén a kár jogellenes magatartás következménye, felróható, és okozati
összefüggés áll fönn a jogellenes magatartás és a kialakult kár között.
Kártalanítás esetén a kár ténye ugyan bekövetkezett, ám a károkozás jogszerűen következett
be. A kártalanítás tehát nem jogellenes magatartáson alapul, sokszor inkább egy
szükséghelyzet következménye.
A kárenyhítés nem kártérítés, összege nem feltétlenül fedezi a károsult teljes kárát, annak
esetleg csak egy részét.
A magántulajdonú lakóingatlanokban bekövetkezett károk helyreállításának célja az arra
rászoruló, károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása. A Kormánynak nincs
jogszabályon alapuló kötelezettsége a károk enyhítésére. Ez csupán vállalt kötelezettség.
A kárenyhítés alapvető feltételei:
- a kár az adott természeti csapással, katasztrófával összefüggésben keletkezett;
- a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel
rendelkezik;
- a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan nyilvántartásban lakóház
vagy lakás megnevezéssel van nyilvántartva, vagy ilyen feltüntetésre vár;
- az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos / haszonélvező életvitelszerűen lakta;
- a tulajdonos nyilatkozik, hogy a kár keletkezésének időpontjában volt-e az
ingatlannak érvényes biztosítása, valamint a kár más egyéb módon nem térül meg.
Az eddigi évek gyakorlata szerint nem támogathatóak azon ingatlanok, amelyek:
- nem lakás céljára szolgáló építmények (üdülők, nyaralóépületek kormányzati döntés
függvényében esetlegesen támogathatók);
- lakhatáshoz nem szükséges helyiség, még akkor sem, ha az a lakóépülettel közvetlen
egybeépült (garázs, műhely);
- magántulajdonban lévő, de nem életvitelszerűen lakott ingatlan;
- lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény;
- bérlakásként, szolgálati lakásként hasznosított ingatlan
- nem támogatható a lakóingatlan, ha tulajdonosának lakhatási feltételei egyéb más módon
megoldhatók (pl. abban az esetben, ha a károsult több lakóingatlannal rendelkezik, úgy nem
válhat a kárenyhítési alanyává, mivel nem rászoruló, elemi lakhatási feltételei megoldottak),
hiszen a Kormány célja a károsultak elemi lakhatási feltételeinek megteremtése.
A kárbecslést, és a kárenyhítésre vonatkozó kormányzati döntést követően megkezdődhet a
kárfelmérés.
A kárfelmérést a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabály
szerinti kárbecslő munkacsoport végzi. A kárbecslő munkacsoportok azonos szakmai
szempontok figyelembevételével végzik munkájukat.

Amennyiben a károk a településen, településrészen jelentős arányban érintenek valamely
kisebbséget, és a kisebbség a településen kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, a
kisebbségi önkormányzatot fel kell kérni a kárfelmérő munkacsoportok munkájában való
részvételre.
A kárfelmérési tevékenység megkezdését megelőzően a munkacsoport tagjai részére a
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének közreműködésével felkészítést szervez a kárfelmérés irányelveiről, módszeréről, a
legfontosabb építőipari normákról, a helyi sajátosságokról. A tagokat megbízólevéllel kell
ellátni, melyet a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke ír alá.
A kárbejelentési adatlapon közölt adatok valóságtartalmát a munkacsoport a helyszínen
ellenőrzi.
A kárfelmérés során mindazon károkat fel kell mérni, amelyek a természeti vagy civilizációs
katasztrófával összefüggésben keletkeztek és bejelentésük megtörtént.
A kárfelméréssel kapcsolatban jogorvoslatra egy alkalommal, a kárfelmérési adatlap
kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A jogorvoslati kérelmet a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnöke 5 napon belül bírálja el.
A károk felmérését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve felügyelheti és
ellenőrizheti.
A 234/2011 (XI. 10.) Kormányrendelet 8. melléklet szerinti kárbejelentő és a 9. melléklet
szerinti kárfelmérési adatlapra vonatkozó kitöltési útmutató részletes szabályait a 10.
melléklet tartalmazza.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a megye településeiről beérkezett kár-, illetve
helyreállítási, újjáépítési, vásárlási költségbecslés adatait összesíti, és a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján felterjeszti a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszternek.
Az összegek ismeretében a Kormány dönt a kárenyhítés módjáról és mértékéről, valamint
rendelkezik a kárfelmérés költségei megtérítésének lehetőségéről.
A miniszter a Kormány döntése és a kárfelmérési adatok alapján meghatározza az egyes
települések támogatási keretösszegét.
A megállapodásban rögzítik:
- a támogatási összeg mértékét, - a folyósítás időpontját,
- a folyósítás feltételeit, - a felhasználás célját,
- a rendeltetésszerű felhasználás igazolására szolgáló iratokat, vagy
- a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit.
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