
 
CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

VEZETŐJE 

Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.; 6701 Szeged Pf. 411 

Telefon: (06 62) 562-400, 33/10-04;  Fax:  33/10-44 

E-mail: titkarsag@csongrad.police.hu   

 
Tárgy:      Tájékoztatás  közérdekű adatigénylésre 

Ügyintéző: dr. Katona Zsolt Balázs r. főhadnagy 

       Tel.:            62/562-400 / 14-01 

 

Csikász Brigitta asszonynak 

 

kmt+request-11905-391107a9@kimittud.org 

 

 

Tisztelt Csikász Brigitta! 
 

A „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kártérítés - Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság” tárgyú, 2018. november 22-én e-mail útján benyújtott adatigénylésével 

kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: 

 

Közigazgatási jogkörben okozott kár, peren kívüli megállapodás: 

 

2015. évben: 1 db megállapodás peren kívül 

 

           tárgy: bűnjel kár 

           jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

           összeg: 52.970,-Ft 

 

2016. évben: 2 db megállapodás peren kívül 

 

                      tárgy: elkövetési tárgyban bekövetkezett kár 

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 150.000,-Ft 

 

                      tárgy: szükséghelyzetben okozott kár 

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 19.500,-Ft 

 

2017. évben: 3 db megállapodás peren kívül 

 

          tárgy: elkövetési tárgyban bekövetkezett kár 

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 10.000,-Ft 

 

                      tárgy: elkövetési tárgyban bekövetkezett kár 

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 48.000,-Ft 

 

                      tárgy: bűnjel kár 

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 376.142,-Ft 

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx


-  2  - 

 

 

2018. évben: 1 db megállapodás peren kívül 

 

          tárgy: rendőri intézkedéssel okozott kár  

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 281.692,-Ft 

 

Közigazgatási jogkörben okozott kár, peres: 

 

2015. évben: 1 db kártérítési per 

 

          tárgy: rendőri intézkedéssel okozott kár  

                      jogcím: közigazgatási jogkörben okozott kártérítés 

                      összeg: 764.614,-Ft 

 

Szeged, K.m.f.  

     

                      

                      Tisztelettel:  
 
 

      Dakos József r. dandártábornok 

                     rendőrségi főtanácsos 

               megyei rendőrfőkapitány  

                       



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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