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Kövér László úr részére
az Országgy ű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Harangozó Gábor
István (MSZP) országgy űlési képviselő „A határzár építésével, üzemeltetéséve l

összefüggésben mekkora összegű kártérítést fizettek ki?” című, K115603 . számú, írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017. május ,'

Dr. Pintér Sándor

Tisztelettel :

1051 Budapest, József Attila utca 2-4 Telefon : (06-1) 441 1717 Fax : (06-1) 441 1720 E-mail : miniszter@bm gov hu
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Válasz Harangozó Gábor István
(MSZP) K/15603 . számú, „A határzár
építésével, üzemeltetésével össze-
függésben mekkora összegű kártérítés t
fizettek ki?” címen benyújtott írásbel i
kérdésére

Harangozó Gábor István úr részére
országgyűlési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „A batárzár
építésével, üzemeltetésével összefüggésben mekkora összeg ű kártérítést fizettek ki?”
címmel benyújtott, K/15603 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Kártérítés kifizetésére eddig 81 ingatlan esetében került sor .

Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban : ORFK) eddig 30 károsult számára fizetett
kártérítést . Ennek teljes összege 37 239 863 Ft volt .

Mindösszesen 10 olyan kárigény érkezett, amelyet az ORFK megalapozatlannak talált . Ennek
oka az volt, hogy az igény eleve nem tartozott a kártalanítás hatálya alá, vagy a jogalap, illetv e
az összegszerűség tisztázását követően sem volt megállapítható annak legalább részbeni
jogossága.

Az ORFK által felajánlott kártérítést eddig minden károsult elfogadta . Peres eljárás indításáról
nincs tudomásunk .

Budapest, 2017 . május ,,.0 " .
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