
SZAKELLENŐRZÉS

A KÁIÜUÁIt{SOK SORÁN TAPASZTALHATÓ
IUÁNYOSSÁCOX

Fttrka Zsigmond|

A cimben megfogalmazott tém6val kapcsolatban az elmúlt időszgk-
ban különlíizó kiadványokban márjelentek meg hasonló irások Ezek
általában egl konkr€t l<atonai §zervezetnél az MH Ingisztikai Főigaz-
gaíóság ellenőrzési osztálya által, a Főigazgatóság területén feltárt hi-
ányo§§ágokat táIg/alják

Ez a tény önmagában is azt bizonyítja, hog5l az adott problémakör
korántsem egledi, sőt valamilyen formában jelen van a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteinek jelentós részéttél.

Az írás esettanulmány formájában próbálja feldolgozni az ellenőr_
zés tapasztalatait és úry ítéletem meg, hory azokat e|sósorban a tanulsá-
gok levonása - célszerűbb mrás kárán tanulni - é§ a hasonló szabálytalan-
ságok megelőzése érdekében ezúton megosztom a Magyar Honvédség
valamennyi katonai szervezetével.

A szabálytalanságok feltárására ery kö zepirárryitó, de átruházott ha-
táskörben felsőszintű (központi) gazdálkodást folpató katonai szervezet
üsszaellenórzésekor került sor. A káreljárások lefolytatásának pontat-
lanságát már az 19ftí. novemberében végrehajtott átfogó ellenőrás so-
rán is kifogásoltam, az addig le nem zárt ügyeket p edig"folyamatban Ié-
vó"-ként kezeltem.

A visszaellenőrzés során ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a fo-
lyamatban lévő ügyek, illewe az új káíesetek íendezése során semmilyen
előrelépés nem tapasztalható, ezért 1996. január 01-igvisszamenőleg va-
lamennf - rendelkezésemre bocsátott - káreset vizsgiálatát vé$ehajtotta.

1 Fu.ka zsigmond alezrede§, MH Lo8isáikai Fói8az8ató6á8 Eíenórzé§ o§ztáy
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Az 1996-ban keletkezett és 1997 évíe áthúzódó - több e§etben nap-
jainkig is rendezetlen - káresetek során számos általános hiányosság volt
tapasztalható.

Az alábbiakban néhány konkr6t kíreset leírásával szeretnék rávi-
lágítani az olmányok üzsgálata §orán tapssztalt jellemző hiányossá-
gokre.

L.) 1996. júIius 09-én egt, az utcón parkoló honvédségi g@járműből
elulajdonítottak eg specűlis munkaeszközt, amelyet óllítólag a lezárt jár,
műbery de órtzetlenüI hag/tak (az örízetknséglek a későbbiekben még je-
kntősége lesz).

A bűncselekményről - a feltételezés szerint erről volt szó - a felje-
lentést az illetékes rendórkapitányságnak még aznap megtették, az eset-
ról a jegyókönyvet másnap (júüus 10-én) felvették, amelyben a károko-
zó kijelenti, hogy a kár keletkezéséért nem étzi magát felelősnek és a
kárt nem hajlandó megtéríteni.

A rendórség a nyomozást bizonyítékok hiányában meg§zúntette, er-
ről a katonai szervezetet jűJ;ils 22-én " Határozat",ban értesítette.

A katonai szervezet vezetője a károkoó bejelentáe alapján kárel-
járási üzsgálatot rendelt el - amelyben a kár értékét kb. 200 eFtban je-
lölte meg - melynek lefolytatására vizsgálóbiztost jelölt ki. (1992. érl1

XXKII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról [továbbiakban:KlT|
82. §-a értelmében, a 47.§ (1.) bekezdése alapján).

A " Hatórozat a l<áreljórdsi vizsgálat elrendeléséről" meghatározta,
hogy az eljárást 15 napon belü folytassa le és annak anyagát, jelentésével
eryütt további 8 napon belül a káreljárási tanácsnak küldje meg. A hatá-
rozat 794,6. október 07- én kelt, tehát csaknem 3 hónappal a kár kelet-
kezése és 78 nappal a rendőrség nyomozást megszüntető határozata
után!

A vizsgálóbiztos október 09-én meghallgatta a károkozót, erről fel-
yette a " Meghallgdtá§ jegzőköryv' -et, amely kézzel írott, nyilvántartási
szám nélkúli "okmány" (az okmányok szabá$alan ügriteli kezeléséról
az alábbiakban még esik szó).
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Az eljárást lefolytató §zemély szintén október (D-én - a károkozó
meghallgatását követően - elkészítette a "Káríelvételi jegzókönyv" -eí,
amelynek nflvántartrási száma (gníjtóív alszám) sorrendben megelózi az
október 07_én kelt, korábban már említett határozat nflvántartási szá-
mát! Figyelemre méltó továbbá az is, hogy a tárgnlt jeg5zókönyv nfil-
vántartási számán egy korábbi - teljesen más _ káreset szerepel, ame|y az
okmányok között elő is található!

A "Kírfelvételi jegtzőlönyv"-ben a károkozó ismételten kijelenti,
hory nem érzi magát felelősnek és a kárt nem hajlandó megtéríteni. A
vizsgálóbiztos a kár leírását javasolja, a katonai s zervezet vezeíője szig-
nalizációjábarl intézkedik a káreljárás további folytatására (kárfelvételi
je5zókönyvben a kár összege már csak 133.400,_ Ft).

Ezt követóen - a jogi alosztálwezető előterjesztésére - a parancsnok
1996. október 31- énkiad eg "Határozat" 4t, amd11öen kijelöl ery három
fős kártédtési tanácsot (KIT. 49.§ (1.) bekezdés), feltehetően a káreljá-
rrás ismételt lefolytatására (ez uryanis a határozatból nem derűl ki). A
katonai szervezet vezetője az okmányban a bizottság feladatait és a ha-
táridőt nem jelöli meg, az általa elvárt döntést a bizottság felé azonban a
baíáíozat 2. bekezdáében "sugallja". (A károkoó felelós a kárért). A
hatátozat nyilvántartási száma megegyezik a kárfelvételi jegyzókönyv
nyilvántartási számával!

Az okmányok további vixgálatából nem derül ki, hory a kártérítési
tanács elvégezte-e munkáját és javasolt-e valamit, mert erről a üzsgálati
anyagok köótt írásos dokumentumot nem találtam.

A fentiektől függetlenül a katonai szeí\IezÉt vezetőjének távollété-
ben, annak helyettese 1996. november 19-én kiadta a " Kártérítési határo-
zat"-ot a kár teUes összegéról (133.400,_ Ft). A határozatothoóvélemé-
nyem szerint helyesen járt el, amikor a határozat rendelkező ré§zében a
Munka Tórvénykönyve (a továbbiakban MT.) 169.§ (1.) bekezdésére h!
vatkozott, az uryanis kimondja: ){ munkavállalóvétkességére tekintet néI-
kiil a teljes kán laiteks megtéÉteni a visszaszo@ltatási vagl elszámolási
kötelezettséBel átvett olyan dolgokban bekövetkczett hiány esetén, amebe-
ket állandóan őrbetben tart, kizáúla4osan használ vagt kezel."

A károkozónak teháí az avédekezese, hory az eszkö ztlezárt jfumű-
ben hag5rta, nem elfogadható, hiszen eg5nészt magával ühette volna, más-



részt pedig a vele utaó munkatár§a - akit eddig az esettel kapcsolatban
meg sem hallgattak - üglázhatott volna a járműre, amíg ő a fetadatát
elvégzi. Nem elfogadható továbbá a károkoó védekezése azért sem,
mert a rendőrség a járművön külsérelmi nyomokat nem talált, varyis az
eszköz lezárt gépjármúből történő eltulajdonítása csak feltételezés és
nem bebizonyított tény!

A parancsnokbelyettes tehát a hatátozatát kel|óen megindokolva
döntött a káítéítés kiszabása mellett, u$/anakkoí az okmányok vizsgá-
latából az nem derül ki, hory miért döntött a kárügyet illetően, hiszen a
KJT 49.§ (2.) bekezdése értelmében a kártédtési tanács elnöke a mun-
káltatói jogköí §akorlója, vagyis a tanácsnak kellett volna meghoznia a
határozatot.

A"töríénet' teímészetesen itt még nem fejeódött be. A károkozó a
hatáíozatot 1996. december 16-án vette át és december 30-án a MT,
2ffi.§ ( 1.) bekezdésére hivatkozva munkaüryi jogvit át megelőző egez-
tetést kért. Az e§leztetésre 1997. jartuár 14-én került sor, amelyen a ká-
rokoó, a üzsgálóbiztos, valamint a jogi alosztályvezetó vett részt.

Ugyancsak 7997. janufu 14_én a jogi a|osztályvezetó "Belső feljeg-
zés"-t készített, ame\ben rögzíti, hogy a üzsgálóbiaos a gépjárműben
utazó tanút nem hallgatta meg, ezért új eljárást kell lefolytatni és mivel
az előó izsgálóbiztos munkaviszonya időközben megszűnt, javaslatot
tesz új üzsgálóbiztos kijelölésére.

Az új vizsgálóbiztos a tanút 7996. janlár ?3-án ( az évszám nem té-
vedés, ugyanis a je5zókönyvön ez áll!) meghal|gatta, aki az esettel kap-
csolatban új információval szolgálni nem tudott. A meghallgatásról ké-
szült jegyzókönyv nflvántartási számot nem tartalmaz! A rende|kezésre
álló okmányok tanulmányozása után a üzsgálóbiztos 1997. január 28-án
elkészítette a "Ká(elvételi jegzőköny"_et, amely lényegében mege5/e-
zik az e|őző vizsgálóbiztos véleményével, azzal a különbséggel, hog5l az
ng lezfuását javasolja, de hory milyen formában, arra csak utalást tesz,
miszerint a károkoá nem kötelezhetó kártédtésre. Ez utóbbi nem javas-
lat, hanem vélernény!

Újabb közel másfél hónap elteltével 197. március 07-én a parancs_
nok - szintén ajogi alosztályvezetó előterjesztésére - "Határozat" -ot ho-
zott eg]r új összetételű kártérítési tanács létrehozására. Ez az okmány sem
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határoz meg határidőt és feladatokat, viszont kijelenti, hogy a károkoá
felelős a kárért, holott ennek az okmánynak nem ez a rendeltetese.

A kártérítési tan áq 1997. március 26-án megtárgyalta az ügyet és a
károkozó meghallgatrását követóen a tárgralásról a "Iegzőkinyv"-et el-
készítették A bizottság ezt követően 1997. március 27-él meghozta a
" Kirtérítési határozaí"-ot, amelyben az MT. 169. §(2.) bekezdésére hivat-
koana a károlazót mentesítik akát megtédtésétól!

Az okrrrányokat vizsgílva, az esettel kapcsolatban sámos kérdés
merúl fel, Először is az, hog/ a nyomoá§t m€§züntetó határozatot kö-
vet6en a parancsnok miért csak közel hámm hónap elíeltével rendelte
el az ügl kivizsgálá§át, hi§zen ezen idő alatt az esetet le lehetett volna
árni. Kérdésként merül fel továbbá az is, hogl ha az eszköz becsült
értéke 200 eFt, akkor a Mr€liárást miért 133.400 Ft-ról folytatták lé,
valamint 84 hog/ az első kiirtéűtési tanács mlért nem végezte el mun-
kíját, miért nem tett írásos javnslatot a l(árü§l r€ndezésérc? Erthetet-
len az is, hory a nlűrtefité§ hatfuolú" negtámadása után az új vizsgálat
atapján elkészül t'Kárfdvéba jegzőkiilrlv^ -et azíjn Kártérítési hahánzgr"
miért c§ak két hóngP elteltével követte?

Az e|iárós szabálytalanságát támasztja alá az a tÉny is, hogt a lcír-
tédtési tanács elnöke nem a parancsnok vol! holott a KJT a9.§ (2) be-
kezdése értelmében a tanác§ elnöke a munkíltatói jogkör gnkorlója
kell hos/ l€g/€n. Ez a helytelen $nkorlat valamennyi kárügmél jelen
van.

A másodfokoir kiielölt kártéfitési tanács a kámkozóra nézve fel-
mentő határozatot hozott. A határozat rendelkező részében a MT. 1ó9.§
(2.) bekezdésért hivatkozott, amely klmondJa: iMen 

e§ ül a munkaváIlaló
a fekl,ősség al,ól, ha bízon!ítja, hogl a hiónyt elhórfthararlan kiilső ok idéxe
elii, vag a munMkaró a bitorrsógl§ őízés lelütcleit nem biúosította."

Ez az indoklás két okból sem m€alnpozotü Az es/i\ hogl a kíro-
kozó a gépet magával vihette volna, a másik - és ez a kézenfekvóbb ok -
pedig az, hory a munkatársa vi§/ázhatott volna a jármúre, amíg óje-
lenti az elózó munkn elvégzését íry mindenképpen biztosítható lett vol-
na a megfelelő órzés-védelem. A hiányt tehát rcm "elhíríthaíatlan külső
otn, hanem felelőtlenség idézte elő!
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Az eljárás Iefolytatrásával kapcsolatban megáIlapítható, hogr an-
nak Iebonyolítása nyolc hónapot vett igénybe, amely t€lje§en indokolat-
tan és a hozzá nem értést, tanácstalan§ágot lát§zik bizonfltani. Az eset
vizsgálatínak egles szakaszaiban előbb csaknem három, majd pedig
kétbfinap "üresjáraí" vol! amelyre nincs €lfogadható ma§/arázat.

Kijelenthetjük ug5lanakkor azt is, hogy az első fokon hozott határo-
zat helytálló, az indoklása megalapozott volt. A másodfokú kártérítési
tanács mentesító határozata ezért is érthetetlen.

2,) Az aMbbiakban ismertetett káreset magában hordozza mindazon
hiányosságokat, amelyek az 1 . pontban leírt esetnél felmerüItelq sőt ebben

az esetben néhány tij szabálytalanság is tapasztalható volt.

A kárt egy, a katonai szervezet parkolójában tárolt, lezárt járműből
eltulajdonított kisgép értéke képezte. Az eszközbiányát 1996- augusztus

22-én ész\e\ték és a szóbeli jelentést követően az esetről jegpőkönyvet
készítettek.

Az ügltől a katonai szervezet vezetőjét 1996. augusztus 30-án írás-

ban tájékoztaiták, aki szeptember 12-én "Határozat"-ban intézkedett a
káreljárási vizsgálat elrendeléséról, amelyben a vixgáló biztosnak meg-

határozta, hogy a üzsgálatot 15 napon belül folytassa le és annak anyagát

további 8 napon belül küldje meg a káreljárási tanácsnak.

Avizsgálat a meghatározott 15+8 nap helyett 42 napotvett igénybe!
A vixgálóbiztos a "Káríelvételi jegzőkönyv"-et 1996. október 24-én ké-

szítette el, amely egy sor formai kelléket nem tartalmaz. Az okmánynak
nincs nyilvántartási száma, nem tartalmazza a kár keletkezáének körül-
rnényeit, idejét, a kár összegét, a kárutasítás megfelelő paragrafusára,
pontjaira nem hivatkoznak, parancsnoki (vezetői) záradékkal nem látták
el. A jeg5zőkönlv csak a károkozó nyilatkozatára és a vixgálóbiztos vé-

leményére korlátozódik!

A károkozó a nyilatkozatában előadja, hogy a jármű az arra a célra
kijelölt helyen, zárt láncú kamerás védelemmel ellátott parkolóban volt
tárolva, vagyis az eszköz megfeleló őrzés-védelme véleménye szerint biz-
tosítva volt, ezért a keletkezett kárért nem érzi magát felelósnek és a kár
megtérítését méltánytalannak tartaná.
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Aüxgálóbiztos a jelentésében megerósíti a károkozó nyilatkozatát,
sőt k:ljelenti: "Az előadottak bbonyíthatóan nem cófolhatók' Uganakkor
az utolsó mondatúban íg fogahnaz:'A k!úrterítés méfiékeül a beszenéskoi
ár amottizációs lallccs al csöl<kentett értéke j av a s olható."

A üzsgálóbiztos jelentéséból az állapítható meg, hog5l a rendelkezé-
sére álló rendkívül hosszú idő (42 nap) alatt sem tett meg mindent annak
érdekében, hog5l az eset körülményeit kétséget kizáróan tisztázza. Az
általa elkészített jeryzőkönyv elnagyolt, semmilyen lényegi megállapítást
nem tesz. Ilyen javaslat alapján nem lehet egyértelműen állást foglalni a
kár rendezését illetően. A vizsgálóbiztos elkövette azt a hibát, hogy a
kártérítés mértékéűl az árú éítékének a beszerzéskori új amortizáóiós
kulccsal csökkentett értékét javasolta figyelembevenni, holott MT. 172.§
(1.) bekezdés b.) pontja értelmében: "ha a d,olog megsemmisült, vagl
hasmálhatatlanná vóIt, illetve ha nincs meg a hímlrnzás íilőpontjűan ér-
váEes fogaszíói fuat lull - az avulósra is tekintettel - figelembe vetmi."

A katonai szervezet vezetőie - nem a kártédtési tanács, (lásd 1, pont
is) - 1996. november 21-én hoztá meg határozatát, amelyben i károkbzót
a kár megtédtésére kötelezte. A kár összegét 41.583 Ft-ban határozta
meg (nem lehet tudni, hogy ez milyen érték, hiszen "Kirfelvételi jegző-
könyv"-ben erről nem esik szó, üszont a későbbiekben ennek még lesz
j elentósége). Figyélembe v év e a " Ká rfe lv ét e Ii j e gz őkönyv" hiányosságait,
az alapos kivizsgálás és az egyértelmú javaslat elmarad ását, ísgy vé|em, ez
a határozat sem volt kel|ően átgondolt.

A "Kártéitési hatórozat" egyébként olyan nflvántartási számot ka-
pott, amely számon egy korábbi, teljesen más káreset szerepel!

Az okmányok vizsgálatából nem derúl ki, hogy a károkozó a''Kítté-
rtÉsi határozat"-ot mikor vette át, de a jogvitát megelőző egyezteté§t
7997. jan:ár 20- án - tehát két hónappal a haíározat meghozatalától -
kérte, holott erre ahatározatkézhez,lételétő| számított 15 napon belül
van lehetőség.

Ajogvitát mege|ő zó egyeztetést |997 . február 04-retűzték ki, amely-
ről a károkozótjanuár 29-én értesítették. Hogy azt a valóságban megtar-
tották-e, csak találgatni lehet, arról ugyanis írásos dokumentum nem ké-
szült, mint ahogy arról sem találtunk okmányt, mely szerint új vizsgáló-
biztost jelöltek ki egy új káreljárás lefolytatására. Időrendben továbbha-
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ladva uryanis az okmányok között ery " Kárfelvételi jegzőkönyy" találha_
tó, amely 197. február 04-én kelt, vagyis a jogvitát me ge!őző egyeztet*
napján, amely az ügy eddigi lefolyásának ryorsaságát figyelembe véve
igen erős tempónak minősíthető. Ráadásul a "Kárfelvételi jegzőkönyv"
percre pontosan (február 04. 08.00) az egyeztetés időpontjában készült!
Az idópontok meglepő keveredését, az eljárást lefolytatók állandó idő-
zavarba kerülését misem bizonyítja jobban, mint az a "Iegzókönyv",
amely egy tanú meghallgatásáról készült. Ez a tanúkihallgatás ugyanis
február 28- án zajlott, holott a rebruár 04-én készült "Kárfelvételi jegzó-
kötlyv" -önenneka tanúnak a neve szerepel, vagyis feltehetően a két jegy-
zőkönyv fordított idórendben követi egymást.

A tanúként meghallgatott munkatárs a kárüryről hasonlóan nyilat_
kozott mint a károkoó, viszont megje$rzi, hog5l az említett időszakban
(úlius 26 - augusztus 22 közótt) 15 különböző munkahelyenjártak, vagyis
a jármű ezen idószak alatt is mozgott, tehát nem kizárt, hogy a kár az
eryik ilyen út során keletkezett, ez a körülmény azonban az elsó kárel-
járás során nem került szóba. A tanú azt is meg|eg5rzi, hog5l tudomása
szerint a károkozó július 08 és 2ó között szabadságon volt. Mindennek
semmi jelentősége nem lenne akkor, ha a károkozó a második káreljáriás
során nem nflatkozza: " jtllius 2ó és auguszhls 22 lózötti időszakban Qú-
lius 8 és 26 között) §zabadsúgon voltan " A kérdés csak az, melyik időpont
az igaz. Amennyiben a zárójelben lévó időtartám, úgy annak azüry szem-
pontjából nincs jelentósége (lrásd feljebb), ha azortban az e|őző változat
az igaz, akkor a károkoá nem felel a kárért, hiszen a kritikus időszakban
nem kezelhette sem a járművet sem a géPet.

Az új káreljárással kapcsolatban említést érdemel továbbá, hory a
károkozó azt nyilatkozza: "A kár megtérítését a további jó személyi kap-
csolatok miatt magamra vállalom" (az első káreljárás során a kártédtést
méltánytalannak tartotta volna!). Az ilyen esetekben - tekintettel ké_
nyességükre - nem §zívesen teszek nehezen bizonyítható kijelentéseket,
de feltételezhetó, hog5l a károkoát"rábeszéIték" erre a nyilatkozatra.

A károkozó nyilatkozatának ismeretében az új vixgálóbiztop is a
41,583 Ft-os kár megtérítését javasolja, többek kóxrtt azéú, mert a ká-
rokozó "magóra vállalja a lairokozósf'. A üzsgálóbiztos véleményének
utolsó bekezdésében íg5l fogalmaz: "Az ellopott ..... géP 41.583 Ft me4téá-
tése elkerülhetetlen, az ismételten felvea l<árfelvételi jegzőkönyv és tanú-
kihallgaási jepzfikiinyvek alapján javaslom.... " C.sak emlékeztetőül: a



"Kórfelvételi jegzők)nyv" február 04-én, a tanúkihallgatási jeg5zőkönyv
pedig 28-án kelt, varyis a vizsgálóbiztos a tanúkihallgatási jegyzókönyvre
nem hivatkozhatott volna!

Az ismételt kivizsgálást és véleményezést követően a katonai szer-
vezet vezetóje 1997. március 07 -én "Határozat"-ot hozott, a káítédtési
tanács megalaKtására. A kártérítési tanács március 26_án megtartotta a
tárgyalást, amelyíól készült. A jegyzókönyvben - többek
között - kijelentették, hory a károkoó a károkozás tényet elismeri és
hajlandó az okozott kárt megtédteni. Szükségesnek tartom megjegyezni,
hogl a károkoó nem elismerte a károkozás tényét, hanem magára vál-
lalta a kár megtédté§ét. Óriási különbség!

A kártéftési tanács 1997. mátcills 27 -érl, meghozta " Kártérítési hatá-
rozat"- át, amelyben a károkoót 18.9ó2,- Ft ! kár megtérítésére kötelez-
te. A 18.962,- Fí-ot a kárt teljes ös§z€eként kezelte , ez csak azÉrl érde-
kes, mert eddig valamennyi okmányon 41.583,- Ft szerepelt a kár össze-
geként. A káítérítési határozatban különböá indokok figyelembe véte-
lével méltányossági alapon (szociális helyzet, eddigi jó munkája, stb.) a
kárt lehet mérsékelni, de erre a határozatban külön is ki kell térni. Ez
azonban nem történt meg.

Összességében jelen eseffil is megállapíthatró, hogt annak leren-
dezése - viszonylagos e5rszerűsége ellenére - hosszú időt vett igénybe.
Az eljárás során előbb a vizsgálóbiztos (15+8) nap helyett 42 nap),
najd a kírokozó (15 rap helyett 60 nap) Iépte túl a törvény illetve a
parancsnok által meghatározott eljárási idóket. Ez a kér 'időtítllépés'
már önmagában is kiárja a kárt|iánás szabályos lefolytatását. Az eset
azonban további hibáktól sem mentes. Többek között meg kell említeni
aá i§, hosl az első vizsgálóbiztos a rábízott feladatot ug/anc§ak elna-
gyolta. Az általa _ csaknem másfél hónap alatt _ össze6l,lirotÍ" Ihríelvételi
jegzőlönyv' egl sor foníos momentumot nem taríalma4 az előinások-
nak minimális mértékben sem felel meg. Az eset körülményeit rendkí_
vül felszínesen tárgralja, következtetést, java§latot nem tarúalmaz. A
üzsgáIóbiztos véleményében bizto§ítottnak látta a jármű órzés-védel_
mét és a kámkozó által előadotíakat is helytállónak találta. Ugnnak-
kor a kártéritési jayaslatát nem tudta érvekkel alátánrasztani. Sem a
' Kárfelváeli jegzőkónyln-ekben, sem a n kártérítési harúrozal"-oklran nem
szertpel indokláskén! hogt a luárokozónak lehetősége lett volna az esz-
köz rakűrba tiiríénő leadására - ezt csak a kírtérítési tanácsot kijelölő
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határozat említi azonban ennek az o}mánynak nem feladata a javas-
Iattétel va§/ a határozat meghozatsla - pedig ez 8 tény minden kétséget
kizÉróan bizonltotta volna a kámkozó íelelósségét mive| a MT. 166. §
(2.) bekezdése kimoafial nA munlraváIlaló válrességét, a llór bekiiualezé-
sét, illetve mértélét, valanínt az olozati összSigést a munhóltatónak kell
bizottyítania."

Az elsó fokri határozat megtámadását kíwetóen a katonai §zervezet
vezetője új káreljárá§_ lefolytatását íendelte el. Az új eljárás alapvető jel_
lemzője volt, hory az érdekeltek többször is idózavarba kerültek, az e5les
események nem logikus idórendben kervették eg5rmást. A tanú meghall-
gatása sem hozott lényegi változást az elsó eljáráshoz képest. A kártéd-
tési javaslatot itt sem sikerült kel|óképpen megindokolni (érvényes az a
kár ckszegének jelentós ménéklésére is), ezert ez a határozat sem tekint-
hetó megalapozottnak.

3.) A továbbiakban még néhány meglehetósen "furcsa' lefolyílsú ká-
reljárást szeretnék ismeftetni, az előzőelalél valamivel róvüebb formóban

Az e.set 19!}6. július 05-én kezdódött, amikoí a katonai szervezet két
alkalmazottja egy másik katonai objektumba ment munkavégzés céljá-
ból. A munka megkezdése előtt vették é§zíe, hog5l ajárműból hiányoznak
különböző célszerszámok, amelyek a munka elvégzéséhezelengedhetet-
lenek (az eset ismerós hisz, a 2. pontban tárgyalt esetnél is a járműből
tűnt el az eszköz!?).

A készlet hiányát a művezetónek jelentetté§ aki az esetrő| a jegr-
zőkönyvet c§ak a hétvégét követóen július 08-án vette fe|. Ennél is na-
gyobb baj, hogy a rendónégi feljelenté§t csak az esetet követóen,2 héttel,
júüus 19-én tették meg! Ennek nem is lehetett más a következménye,
mint az, hogy a rendőrség a nyomozást bizonyítékok hiányában megszün-
tette. A megszünt€tő hatáíozatot a katonai szervezet augusztus 29-én
kapta meg.

A káreljárás tulajdonképpen innen vesá kezdetét - már amennyiben
káreljárásról beszélhetink - amely az alábbiak szeint alahll:

A katonai szervezet vezetóje X károkozó beje|entése alapján "lla-
tórozat"- oí hoz a káreljárási üzsgálat lefolytatására 1996. szeptember
24-étt Abatározatban kijelöláre kerül a feladat végrehajtásáért felelós
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üzsgálóbiztos is, akinek 15+8 napban (azelóírásoknak megfelelóen) ha_
tátoua meg a Ázsgálat lefolytatrását.

Október 01-én új abb " Határozaf' születik, ezúttal Y es Zbejelente-
sei alapján (a káreset ugtanaz), a üzsgálóbiztos személye és a 15+8 na-
pos határidő változat|an F;z.íán 1997. január 16-ig semmi sem történik,
ekkor azonban napülágot lát egy újabb " Határozaf', amely X, Y és Z
bejelentése alapján készült és ugyanazt az esetet hivatott kivixgálni.
Ugyanakkor vizsgálóbiztosul egy újabb személy lett kijelölve.

Úlabb <it hónap telik el a nary semmittevés jegyében, amikor a jogi
alosztályvezetó elkészít ery ún "Belső feljegzés'Lt, amelyben kijelenti,
hogy a kijelölt üxgálóbiztos munkaviszonya időközben megszűnt és a
káreljárást nem folytatta le! A feljeg5zá a továbbiakban így fogalmaz:
"Mivel hatóridőbm nem lea elinténe, ezért az új laárJelvételí jegzőlönlv
felvételeltor a károkozókat kyilatkoztatni kell, hajlandók-e a lalrt me§ért-
teni, vagl sem....". Nem tudni miért ír új kárfelvételi jegyzőkönyvről, hi-
szen '}l3z" sem készúlt!

Érdemesnek tartom megemlíteni, hogl a három különbözó tarta_
lommal készült és különböző időpontban kiadott " Határozaí", valamint
a"Belső feljegzés" uryanazt a nflvántartási számot kapta!

Ha röviden aknrjuk értékelni az esetet, akkor azt kell leírni, hogt
a kíreljárást közel esl év alatt nem hog/ lefolytatni de még elkezdeni
sem sikerüIt Az iigl azonban nem ilyen egyszerű. Az esetból a kérdések
sokasága adódilc a rendórséget miért csak két hét múlva értesítettélq
a katonai §zervezet vezetóje miért intézkedett három esetben (összesen
4 hónap alatt) a káreliárás lefolytatására; az inézkedé§eket miért nem
követtev€reh&jt]ís; miértjelöltekki olyanvixgálóbiztosokat, akiknek
a munkaviszonyuk megsziint meg miel6tt feladataikat befejezhették
volna, stb.? A kérdéseket még lehetne sorolni, de a lényeg az, hogl ebból
az e§etből is sugárzik a hozzí nen értés, a nemtiiródömség, a tehetet_
lenseg és a tanácstalanság. §emmi sem indokolja, hogy ery ilyen ery-
szeű, egÉrtelmii üg/et c§aknem eg/ évig"vizsgáljana*n é§ akkor §e szü-
lessen még csakJavaslat sem a kár rendezésért vonatkozóan.

4.) A következö laíresetelcöl netn Hvánok ki}lön-kiilön és részletesen
szólnL Áz esetek lctjzüI hórom hasonlít az előző pontokban ismertetett kl-
rüglekhez, a negedik pedig eg szal*zerűtlen rnunkavégzést követően ke-
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letkezett káresetet tórv)al. Az esetek 1996. szeptember, október, novem-
ber és 1997. január hónapokban keletkeztek és közós jellemzőik, hory
valamennl üg5l kiüxgálására olyan személyt jelöltek ki, akinek a kijeló-
lést követően megszűnt a munkaüszonya,

A kárüryek kiüzsgálására értelemszerúen éppúgy nem került sor,
mint az előzó pontban ismeítetett káreljárás esetében.

A kárügyek rendezetlenségére a katonai szervezet jogi alosztályve-
zetője 79E7. jűniusában döbbent rá és június 18-án "Belsó feljegzés"-ben
- a 3. pontban már ismertetett §zöveggel - rögzítette a káresetekkel kap-
csolatos észrevételeit.

5.) Az 1997. évben - az elleiőnés idópontjóig - bekbvetkezett és lefoly-
tatoft káreljárások közüI az alábbival szeretnék réuletesm foglalkozni.

A kár keletkezésének ideje és körülményei nem ismettek Az 7997 .

március 21-én felv ett"Rírfelvételi jegzők)ny" röiden az alábbiakat tar-
talmazza: Az egiik íaktáro§ lebetegedését (195. december 04.) követő-
en a károkozó elöljároja sóbeli utasítására átvette a raktár kezelését,
amelyet saj át raktárosi munkaköre mellett látott el. A raktár elóírásszerű
(írásban rögzített) átadás-átvételére ery ev múlva 1996. december 16-án
került sor. A károkozó az eltelt egy év során alkalmanként még egy har-
madik raktárt is kezelt.

A kár (leltárhiány) az 1996. decemberi leltár során került kimutatás-
ra, de pontos ideje és a keletkezési körülmények nem behatárolhatóak.

A teljesség kedvéért meg kell jeryezni, hogy a 'Iűrfelvételi jegző-
könyv" aaknem elóírásszerű, azonban a károkozó nylatkozata"Az oko-
zoft kórt nem vagtok hajlandó megtérítenj" kevés. A károkozót részletesen
nflatkoztatni kellett volna a raktár átadás-átvételének körülményeiről,
amiból valóban kiderülhetne, hory felelős-e a keletkezettkárért.

A káreljárás lefolytatására kijelölt bizottság javaslatában az alábbiak
olvashatók: "Miután ..... Iebetegedett az osztáWezetés netn az előírdsok
szeint intézkedett a szivattyú ralaáros helyettesítéséről, nem rendelt el át-
adás-átvételi leltárt. A íeltárt hiány felelősét ígl nem lehet egÉtelműen
meghatározni."
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A bizott§ág javaslata ellentmondásos, hiszen a hiányért az a felelős,
aki nem intézkedett előírásszerüen a raktárosi teendók átadá§_átvételé-
re, ennek megfelelóen vele szemben is le kellett volna folytatni a kárel-
járást.

Ö*szefoglalva

A fentiekben hosszabb-röüdebb terjedelemben ismertetett kárese-
tekkel kapcsolatos hiányosságokat az alóbbiak szerint lehet összegezni:

a.) Az esetek kivizsgálásq 8 dönté§hozrtal indokolatlanul hosszú
időt vett igénybe. Az elsó pontban ismertetett káreset kivizsgálására pél-
dául a rendórség nyomozást megszüntető hatáíozata után csaknem há-
rom hónappal intézkedtek és az ü§l teljqs lezárása további öt hónapot
vett igénybe. A másodfokon megho7ntthatárrozaí up7anakkor egy hely-
telen döntés következménye.

Az 1996. augusztus 22-én keletkezett - a 2. pontban tárgyalt - kárűgl
kiüzsgálását szeptember 12-én rendelték el, a üzsgálóbiztos a károkmá-
nyokat ("Kárfelvételi jegzőIónyv") október 24-én készítelte e|, tehát lé-
nyegesen túllépte a meghatározott és a vonatkozó utasításban előírt 15

napos határidót. A határozat ery hónap múlva született meg. Az új ká-
reljárrás 1997. március 27-én fejeződött be.

A3. pontban leírt káreset 1996.július 05-én keletkezett es az esetről
a jegzókönyvet csak 08-án vették fel. Ennél a nagyobb baj az, hogy a
rendórségi feljelentést csakjúlius 19-én tették meg. Ennek szinte termé-
szete§ következménye volt, hogl a rendórség az üryben érdemi munkát
végezrri nem tudott és a nyomozást megszüntette. Ezt kóvetóen sem tö-
rekedtek az eljárrás mielóbbi elkezdésére illeWe lefolytatására, hiszen a
katonai szewezet vezetője első ízben szeptember 24-én, majd október
01-én, vegül peÁig 1997. január 16_án intézkedett a kár kiüzsgálására,
amelyre az ellenőrzés időpontjáig (1997. június 9-13.) még nem került
sor. Az ügyet ery "BeIső feljegzés" zárja, amelyet a jogi alosztályvezetó
készített 199. június 18-án.

A 4. pontban ismertetett négl káreset - amelyek 196. szeptember,
október, november illetve 1997. január hónapokban keletkeztek - az el-



lenőrzés időpontjáig még az eljárrás megkezdésének stádiumáig sem ju-
tott el.

b.) A Mrokmányok (elsósorban a'Káffelvételi jegaőMittyln) össze-
állítása elnagolt, nem tartalmazzÉk az elóírt formai kellékeket, a kár
keletkezésének körülményeit, idejét, a kár összegét a kárutasítás
(Munka Törvénykiinyve, Kiizalkalmazottak jogállásáról szóló tiirvény)
vonatkoó paragrafusára, pontJaira nem hivatkoznak Az okrnányokon
parancsnoki (vezetói) záradék nem található, sokszor meg nyilváníar-
tási sámmal sem látták el azokat

A káresetek kiüzsgálására kijelölt személyek (vizsgálóbiztosok) sok-
szor a legalapvetőbb feladatoknak sem tesznek eleget, varyis nem hoz-
nak eryértelmú javaslatot a kár rendezésére vonatkozóan Ez álta|ában
azért leheséges, mert a kár keletkezésének körülményeit nem tisztázták
minden kétséget kizáróan.

Erre a legjobb pé|da a 2. pontban tárg/alt kárügyi,amelynek a vizs-
gálóbiztosi jelentésében a üxgáló elfogadja a károkozo nflatkozatát,
sót kijelenti, hog5l azok bizonyíthatóan nem cáfolhatók. Eá követ6en az
alábbiakat Javas olja: "A Mftérttés mértékéüI a beszerzéskoi ór amonizá-
ciós kulccsal csökkenteű értéke javasolható|' Ez aíe|tételes módban meg-
fogalmazott mondat egyértelmű javaslatnak nem elfogadható. Arról nem
is beszélve, hory a kártérítés mértékéül nem a beszerzéskori árat kell
figyelembe venni, hanem a kár keletkezÁének időpontjában érvényes
fogyasztói árat, figyelemmel az avulás (nem amortiáció) mértékére
(MT. 172.§ (1.), b.) pontja).

A Mrfelvételi jegzőkönyv nem tartalmazza:

- a nflvántartási számot;

- a kár keletkezésének körülményeit;

- a kár keletkezésének idejét;

- a kár összegét;

- a üzsgálóbiztos javaslatát, a vonatkozó utasítások megfeleló pont-
jára hivatkozva;

- a parancsnok (vezetŐ) zfuadékát
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c.) A munkáltató többször hozott olyan haátozato\ amely nem
megalapozott, negkérdőjeleáetó.

Az első pontban i§mertetett káresetben a rendelkezésre álló oiimá-
nyok alapján - amely es/ a városban parkoló járműból eltulajdonított
berendezés esetét üzsgálja - a munkáltató elmarasztaló határozatot ho-
zott, amelyet kellően meg is indokolt azzal,hogy a gépet a károkozó ma-
gával vihette volna é§ akkoí nem lopják el. A károkozó a határozatot
megtámadta és az új eljárás során kiderült, hogy a gépjárművezető (szak-
munkás) nem vo|t eryedül, tehát a megfelelő őrzés- védelmet úry is biz-
tosíthatta volna, hory a munkatárs a járműben marad, míg a károkozó
elvégzi feladatát. Varyis az új eljárás még inkább az elsó fokú határozat
jogosságát támasztotta alá. A másodfokú döntés ezzel szemben a káro-
kozó vétlenségét állapította meg. Ez a döntés minimum megkérdőjelez-
hető.

Egl mó§k esetben (2. pont) a vixgálóbiztos elnagyolt, felületes ki-
vixgálásának köszönhetően született olyon döntés, amelyet nem gon-
doltak át kellóen. Az üg5l lényege, hory az arra kijelölt és megfeleló őr-
zés-védelemmel ellátott telephelyen álló,lezárt járműből eltúnt egy gépi
berendezés. Arról már a b.) pontban esett szó, ho§I az említett károk-
mány nem felelt meg az előírásoknak, ennek ellenére meghozták az el-
mara§ztaló haíározatot, amelynek indoklása kívánni valókat hagy maga
után. Mind akátokozó, mind a vizsgálóbiztos, mind pedig a határozatot
hoó egybehangzó véleménye, hogy a jármű megfelelően őrzött telephe-
lyen, lezárva parkolt, Ugyanakkor egyik jegyzókönyv vagy határozat sem
tesz említést arról, hogy a károkozónak lehetősége lett volna a gép rak_
tárba történő leadására. Ez alapvetően változtatott volna a tényálláson.
A károkozó fellebbezését követóen az új káreljárás során olyan új adatok
is felmerültek, amelyek az első vizsgálatnál nem, nevezetesen, hogy a
károkozó a kár valószinűsíthető bekövetkezésének idópontjában sza-
badságonvolt. Csakhogy a kórülmények itt sem tisztázódtak egyértelmű-
en, mert a károkozó azt ny|atkozza: "Július 26. és augusztus 22. közötti
időszakban szabadságon voltam", zárójelben megjegyzi, ho,gy júüus 08-
2ó között. Nem lehet tudni, hogy melyik időpontigaz.Ez azért lényeges,
mert a kár éppen a július 26. és augusztus 22. közötti időpontban kelet-
kezett. Tehát, ha nevezett ekkor volt szabadságon, akkor a káíért nem
felel. A másik időpontnak az esettel kapcsolatban nincs jelentősége.
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Az ügy tehát az ismételt eljárás során sem nyert megnyugtató meg-
oldrást, ennek elleléíe a"Kártérítési határozat"-ot űjra kiadták, de nem a
"Kárfelvételi jegzőlönyv"_ben szereplő 41.583, hanem 18.962 Ft-ról. A
hírtelen " én é lcc s ökkcné s t" a határozat lem indokolj a.

Összegezve tehát megállapítható, hogy két káreljárás sem tudta hi-
telt érdemlóen tisztázni az eset körülményeit, az elmarasztaló határoza-
tot azonban ennek ellenére megho zták, azt pedig, hory miért I8.962Ft-
ról, azt c§ak találgatni lehet.

d.) A károlmányok yizsgálata során negállapítottu\ hory öt ízben
fordult eIó olyan e§et, ho§/ a kiielölt vizsgálóbiztos nem tudts lefolytat-
ni a káreljárást, mert a munkrvi§zonya megszűnt. Az okmányokból az
nem derül ki, hory a üzsgálóbiztosi kijelöléstől mennl idő telt el a mun-
kaviszonymegszűnesének napjáig, vagyis, hog5l lett volna-e ideje a üzs-
gálóbiztosnak az eljárás lefolytatására. (A vizsgálóbiztos a kijelölé§től
számított tizenöt napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni). Vala-
mennyi eset eg5l " Belső feljegzél'-el zárult hónapokkal - nemeryszer fél
éwel - a kijelölést követően, 197. június 18- án.

e,) A káresetek ellenórzése során vegül az is negállapitást nyer!
hogt az okmányok iigrviteli kezelése minósithetetlen. A kárügyekhez
rendszeresen 6-8 különböző okmány tartozik, amelyeknek _ szabálytala-
nul - ugyanazt a §újtőív-alszámot adják. Olyan is előfordul, hog5l ery,
már befejezett kárügy nyilvántartási számát adják egy másik kárügynek.
Példáu| az 1. pontban leírt káresetnél az el§ó kárfelvételi jegyókönyv
olyan gyüjtőív-alszámon szerepel, amely megeryezik egy korábbi - jelen
üg5ttól teljesen fűggetlen - káreset nyilvántartási számával. A 2. pontban
ismertetett káresetnél az első fokon me ghou:lt határozat kapott olyan
nllvántartási számot, amelyen egy má§ik káreset található.

A káreseteknek á fentiekben leírt vizsgálata tanulságaként kijelent-
hető, hogy áttételesen a vezetől tevékenység hiányosságai is hozzájárul-
tak a károk keletkezéséhez. A munkagépek eltűnésének §/akorisága,
azok szabálytalan tárolása és kölcsönadása, stb. láttán a munkahelyi ve-
zetők nem intézkedtek ezek megelózésére. Az MH Leltározrási Szabály_
zatábanköte|ezően előírtakon tút (5 év) nem hajtottak végre szerszám
ellenórzést saját hatáskörükben a ha§onló károk megelőzese érdekében.
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A bizottságokban, illetve a kórtérítési tanócsokban és vbsgólóbiztosi

feladatban tevélcenylcedő közalknlmazottakat, a laireljárások megfeleló,
kövaelmény szerinti lefolytatósóra nem l<eszítették fe| íg valójában a ká-
resetek jelentős réve nem lbn érdemben kivizsgólva, a döntéshozatal fázi-
sában pedig abban az esetben is eltekintettek a lgár rnegértÉsaő| arnikor
a klrokozó felelőssége eglértelmúen me4óllapítható volt és első fokon erre
parancsnoki határozat született.
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