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Márciusi hírlevelünkben a munkavállaló kártérítési felelősségét és ennek megállapítása esetén a kár összegének
a munkabérből való levonás útján történő megtérítésének alapvető szabályait kívánjuk bemutatni, amelyhez
kapcsolódóan nem csak a Munka Törvénykönyvében (Mt.), de a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvényben (Vht.) is találunk fontos rendelkezéseket.
Elsőként szükséges rögzíteni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárért abban az esetben felelős, amennyiben nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.
A kártérítés mértéke vonatkozásában az Mt. kimondja, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Kivételesen, amennyiben a kárt szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásával idézte elő a munkavállaló, úgy a teljes kárt köteles megtéríteni.
Felmerül a kérdés ugyanakkor, hogy amennyiben a kár bekövetkezett, úgy a munkáltatónak milyen lehetőségek
állnak rendelkezésére, hogy a vélt követelését érvényesítse a munkavállalóval szemben.
A kiinduló pont az Mt. szabályrendszere alapján, hogy a munkáltató munkajogi igényét kizárólag bíróság előtt
érvényesítheti. A követelés behajtásának gyorsítása, valamint a költségek redukálásának érdekében ugyanakkor
a törvényhozó azt is rögzítette, hogy a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó
igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti a munkáltató. Megjegyezzük, hogy az írásbeliséget a fizetési felszólítás esetén – mint a munkaviszonyokban, a legtöbb esetben – alapvető alaki kellékként határozza meg a törvény annak érvényességéhez.
Amennyiben bírósági vagy más hatósági határozat megállapítja a károkozást és a kár összegét, avagy ha a munkáltató fizetési felszólításában foglaltakat a munkavállaló meg nem támadja, úgy a munkáltató követelésének
behajtását a munkabérből történő levonás szabályainak megfelelően eszközölheti.
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Az ilyen jogcímen fennálló pénzkövetelések behajtásának szabályait a Vht. részletezi, mely kimondja, hogy a
nettó munkabérnek legfeljebb 33%-a (kivételesen 50%-a) vonható le azzal, hogy a levonást követően fennmaradó
bérnek el kell érnie az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Azaz a 33% is csak oly módon vonható le,
hogy az öregségi nyugdíj összege legalább kifizetésre kerüljön. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a törvény azt is
kimondja, miszerint a levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta
kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a törvény azt is kimondja, miszerint a levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi
nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.
Végül hangsúlyozandó, hogy a munkabérről való lemondás Mt-ben rögzített szabályai (163.§) alapján a joggyakorlat egyetért abban, hogy a munkavállaló ugyan egyoldalú nyilatkozattal a munkabéréről nem mondhat le, ez
azonban nem akadálya annak, hogy a munkáltatóval közös megegyezés keretében megállapodjon, miszerint –
akár jövőbeni – bérigényéről is lemondjon. Így amennyiben a káreseményről felvett jegyzőkönyvben a munkavállaló a károkozást elismeri és a munkabérből történő levonáshoz hozzájárul, úgy – a Vht. szabályainak betartásával – végrehajtható határozat hiányában is sor kerülhet a kárkövetelés behajtására.

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesítik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.
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