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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l

szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr.

Pintér Sándor belügyminiszterhez, mint a rendészetért felel ős kormánytaghoz

„A határzár építésével, üzemeltetésével összefüggésben mekkora összegű kártérítést fizettek
ki?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX . törvény (a továbbiakban : Áhtv.) 4. §-a szerint az
államhatár menti ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni, hogy a Rendőrség, valamint a
földmérési és térképészeti állami alapfeladatokat ellátó szervezet ellássa a nemzetközi

szerződésben vagy törvényben meghatározott feladatait . Ugyanakkor e tevékenységgel
összefüggésben okozott kárért a Rendőrség, illetve a földmérési és térképészeti állam i
alapfeladatokat ellátó szervezet a polgári jog fokozott veszéllyel járó tevékenység
folytatásáért viselt felel ősségre vonatkozó szabályai szerint felel .

A magyar-szerb, illetve a magyar-horvát határszakasz mentén húzódó un . ideiglene s
biztonsági határzár felépítése és üzemeltetése miatt a korábbi évek gyakorlatától eltér ően
sokkal inkább igénybe vették az államhatár mentén fekvő ingatlanokat . Ebbő l következően
óhatatlanul megnőtt azon esetek száma, amikor a rendőrség, illetve a határzár építését ,
karbantartását, őrzését végző szervezetek kárt okoztak az érintett ingatlanok tulajdonosainak

és használóinak .

Erre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :
• A határzár építésével és üzemeltetésével összefüggésben hány ingatlan esetében került

sor kártérítés kifizetésére ?
• Összesen hány károsult számára fizettek kártérítést? '
• Összesen mekkora összegű kártérítést fizettek ki a károsultaknak?



• Hány esetben vitatták az ingatlan tulajdonosának kártérítési igényét ?

• Hány vitatott esetben indított peres eljárást az ingatlan tulajdonosa, használója ?
• Hány vitatott esetben ítélt meg kártérítést a bíróság ?
• Jelenleg hány ilyen peres eljárás van folyamatban ?

Budapest, 2017 . május 12 .

Harangozó Gábor
MSZP
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