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km+request-11900-7fca4295@kimittud.org 

 

Tisztelt Csikász Brigitta Asszony! 

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságra 2018. november 22-én elektronikus úton 

megküldött közérdekű adatigényléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.       

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által harmadik személyeknek államigazgatási 

(közigazgatási) jogkörben okozott károk és a károsultak részére kifizetett kárösszegek éves 

lebontásban a következők. 

2015. évben peren kívüli egyezség keretében kettő esetben történt kifizetés összesen 160 600 

forint összegben. A kifizetés jogcíme az egyik esetben kártérítés, jellege szerint hatósági 

jogkörben történő károkozás, a másik esetben a jogcím kártalanítás, jellegét tekintve rendőri 

intézkedés. Peres ügyben egy esetben 1 365 449 forint összegű kifizetés történt kártérítés 

jogcímén, rendőri intézkedéssel okozott kár miatt. 

2016. évben peren kívüli egyezség keretében kettő esetben történt kifizetés összesen 209 904 

forint összegben. A kifizetés jogcíme az egyik esetben kártérítés, jellegét tekintve hatósági 

jogkörben történő károkozás, a másik esetben a jogcím kártalanítás, rendőri intézkedés során 

okozott kár miatt. A fentiek mellett további egy esetben történt kifizetés 19 840 forint összegben 

polgári jogi alapon keletkezett kár megtérítése okán. Peres ügyben kifizetés nem történt. 

2017. évben kifizetés nem történt.  

2018. évben peren kívüli egyezség keretében kettő esetben történt kifizetés összesen 565 790 

forint összegben. A kifizetés jogcíme mindkét esetben kártérítés, jellegét tekintve az egyik 

esetben rendőri intézkedéssel okozott kár, a másik esetben hatósági jogkörben okozott kár miatt. 

Az előbbieken túl további egy esetben történt kifizetés 383 100 forint összegben polgári jogi 

alapon keletkezett kár megtérítése okán. Peres ügyben kifizetés nem volt. 

Pécs, 2018. december     -án 

                                                        Tisztelettel: 

                                                                          Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

                                                                        rendőrségi főtanácsos 

                                                                         mb. megyei rendőrfőkapitány 

 
Cím: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1. 7601 Pécs, Pf: 237 

Telefon: (06 72) 504-400; fax: (06 72) 504-484  

E-mail: titk.baranyamrfk@baranya.police.hu                
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