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Tájékoztató a kárügyek

rendezéséről

A felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai, valamint a balesetek során megsérült katonák és polgári alkalmazottak egy részének panaszai azt mutatják,
hogy a személyi állomány baleseteihez kapcsolódó kárügyeket nem rendezik
mindenhol az előírásoknak megfelelően.
Rendelkezés írja elő, hogy a katonai szolgálattal, munkával összefüggésben keletkezett károkat a néphadsereg a sérülteknek térítse meg. A keletkezett

károk jellegét, a kár összegét azonban a sérülteknek kell felmérni és annak
megtérítését kérelmezni. A sérültek tájékozottsága, jogaikat, a káreljárás lefolytatásában rájuk háruló feladataikat illetően, nem mindig teljes, ezért a kár-

•

igény benyújtására (a sérülés minősítéséről történő értesítéssel egy időben) a
sérülést követő 30 napon belül írásban kell figyelmüket felhívni, a kérelem
tartalmára, alaki kellékeire vonatkozóan pedig szóbeli tájékoztatást kell számukra adni. (Meg kell jegyezni, hogy a „Katonai szolgálattal, munkával nem
összefüggő" minősítés ellen a sérültek 15 napon belül fellebbezhetnek, e joguk
érvényesítését azonban szintén csak az írásos értesítés átvétele teszi lehetővé.)
Tapasztalataink szerint sok alakulatnál az írásos értesítésre, a kárigény benyújtásának lehetőségére vonatkozó felhívás kiadására nem fordítanak kellő figyelmet. Példák mutatják, hogy jogaikra a leszerelés után kioktatott katonák
kárügyci már sokkal nehezebben rendezhetők, mint a balesetet közvetlenül követő időszakban, amikor az események még frissen élnek minden érintett személy emlékezetében.
A kárigény benyújtására való felhívást sok helyen olyan meggondolás alapján nem adják ki, hogy a sérülteknek nyilvánvalóan semmiféle káruk nem keletkezett. Különösen gyakori ez a néphadsereg kinevezett polgári alkalmazottai
esetében, akik betegségük alatt is megkapják teljes illetményüket, így elmaradt
jövedelmük nem keletkezik.
Az igényelt kártérítési összegnek a betegség alatt elmaradt jövedelem összegén túl, sok egyéb olyan összetevője lehet, amelyek keletkezését csak a sérült
képes megállapítani. Ezen túlmenően a balesetet követő három éven belül a
sérült érvényesítheti mindazon kárigényét, amely egészségének további romlásával függ össze, ha az balesete következtében keletkezett. Amennyiben mindezekre az alakulatok parancsnokai nem hívják fel a sérültek figyelmét, megfoszthatják őket törvényes jogaik érvényesítése lehetőségétől, megkárosítják a
balesetek egyéb következményeivel is sújtott sérülteket, hozzátartozóikat, és sok
felesleges bonyodalmat okoznak önmaguknak.
Mindez olyan gyakorlat általánossá válását sürgeti, melyben a sérültek
kárügyeit az előírásoknak megfelelően intézik, a kárigényük benyújtására vonatkozó felhívást a sérülést követő 30 napon belül részükre kiadják, kárigényüket
pedilg a hatályos jogszabályok szerint bírálják el, illetve intézik.
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