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Tisztelt Csikász Brigitta ! 

 

A 2018. november 22-én a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által közigazgatási 

jogkörben okozott kártérítések kifizetésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:  

2015. évre vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatos kártérítési 

perekben 1 esetben történt kifizetés, közigazgatási jogkörben okozott kártérítés jogcímén, 

jogellenes rendőri intézkedés miatt. A kifizetett összeg 0,4 millió Ft volt. Ez évre 

vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatosan nem peresített 

kárügyekben 2 esetben történt kifizetés, közigazgatási jogkörben okozott kártérítés jogcímén, 

rendőri intézkedéssel okozott kár miatt. A kifizetett összeg 0,65 millió Ft volt. 

2016. évre vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatos kártérítési 

perekben 2 esetben történt kifizetés, közigazgatási jogkörben okozott kártérítés jogcímén, 

rendőri intézkedés miatt. A kifizetett összeg 0,8 millió Ft volt. Ez évre vonatkozóan 

közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatosan nem peresített kárügyekben 3 esetben 

volt kifizetés, rendőri intézkedéssel okozott kár miatt. A kifizetett összeg 0,46 millió Ft volt.  

2017. évre  vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatban kártérítési 

perben nem történt kifizetés. Ez évre vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral 

kapcsolatosan nem peresített kárügyekben 3 esetben, közigazgatási jogkörben okozott 

kártérítés jogcímén, rendőri intézkedéssel okozott kár miatt. A kifizetett összeg 0,76 millió Ft 

volt. 

2018. évre vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott kárral kapcsolatban kártérítési 

perben idáig nem történt kifizetés. Ez évre vonatkozóan közigazgatási jogkörben okozott 

kárral kapcsolatosan nem peresített kárügyekben 1 esetben történt kifizetés, közigazgatási 

jogkörben okozott kártérítés jogcímén, rendőri intézkedéssel okozott kár miatt. A kifizetett 

összeg 0,26 millió Ft volt.        

Kecskemét 2018. november 28.  
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Dávid Károly r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

címzetes egyetemi docens 
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