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Tisztelt Csikász Brigitta Asszony! 

 

Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 2018. augusztus 28-án érkezett adatigénylése kapcsán – 

amelyben arra vonatkozóan kér adatot, hogy a határzár építésével kapcsolatban mely 

önkormányzatoknak, mikor, milyen összegű kártérítés és mi miatt került kifizetésre, illetve adatot kér 

arra vonatkozóan, hogy a magánszemélyek számára milyen összegű kártérítés került kifizetésre – az 

alábbiakról tájékoztatom.  

 

1. „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a határzár 

építésével kapcsolatban mely önkormányzatoknak, mikor, milyen összegű kártérítést fizettek ki 

és mi miatt!” 

 

Sorszám 
Önkormányzat 

megnevezése 
Kár jellege 

Kártérítés 

összege (Ft) 

Kifizetés 

éve 

1. 
Zákány Község 

Önkormányzata 

A község négy utcájának 

útburkolatában az 

ideiglenes biztonsági 

határzár telepítésével 

összefüggésben károk 

keletkeztek. 

17 331 452 2016 

2. 
Kunbaja Község 

Önkormányzata 

Az egyik községbeli út 

burkolatában az 

ideiglenes biztonsági 

határzár telepítésével 

összefüggésben károk 

keletkeztek. 

8 547 463 2018 
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2.  „Kérem, évekre lebontva adják meg nekem azt is, hogy magánszemélyek számára mekkora 

kártérítést fizettek ki!” 

 

Év 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által az ideiglenes 

biztonsági határzárral összefüggő közérdekű használati jog 

gyakorlásával összefüggésben okozott károk miatt 

magánszemélyeknek kifizetett kártérítés összege (Ft) 

2015 3 787 400 

2016 11 242 413 

2017 684 519 

2018 0 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Rendőrség, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság helytállási 

kötelezettsége az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő 

kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésén alapul. Az előbb 

hivatkozott rendelkezés alapján az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Áhtv.) 5. §-a által meghatározott közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott, de 

az Áhtv. 5/A. §-a által előírt kártalanítás körén kívül eső egyéb károkért a Rendőrség kártérítési 

felelősséggel tartozik. Az adatszolgáltatással érintett kártérítések előbb hivatkozott szabályozás 

alapján kerültek megállapításra, illetve kifizetésre. 

 

Budapest, 2018. szeptember 14. 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 



 
     dr. Boros Gábor r. ezds
     dr. Gömbös Sándor
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