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Válasz dr . Tóth Bertalan (MSZP) K18403 .
számú, „Hol tart a műszaki határzárra l
érintett földek tulajdonosaina k
kártalanítása?” címen benyújtott írásbeli

kérdésére

Dr. Tóth Bertalan úr részér e
országgyűlési képvisel ő
Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
135 8

Tisztelt Képvisel ő úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . (9) bekezdése alapján „Hol tart a
mű szaki határzárral érintett földek tulajdonosainak kártalanítása?” címmel benyújtott ,
K/5403. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .
A Rendőrség által kezdeményezett kártalanítási eljárások során az illetékes megyei
kormányhivatalok ez idáig 2 .735 tulajdonos esetében hoztak döntést, melynek eredményekén t
az Országos Rend őr-főkapitányság (a továbbiakban : „ORFK”) mindösszesen . 195 .501 .648; Ft
kártalanítást helyezett bírósági letétbe . Arról, hogy a letétbe helyezett összegek kiutalásár a
hány esetben került, illetve nem került sor, az érintett törvényszékek tudnak adato t
szolgáltatni.
Az ORFK az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5 . §-a alapján 1 .911 db
földrészletet érint ően 1 .806 ha 5.902 m2 területre vonatkozólag kezdeményezte a közérdekű
használati jog bejegyzését .
A műszaki határzár létesítése során kivágott faanyag a migrációban érintett járásokban lév ő
települések számára rendkívüli szociális t űzifa pályázat keretében kerül szétosztásra .
Budapest, 2016 . január
Üdvözlettel :

L
1051 Budapest, József Attila u . 2—4 . Telefon

: (06 1) 441 1717 Fax (06 1) 41 1720

n'Stn,iszte '"rn .gov"

Mi

2016 01/22

13 :42 4411345

BM PARLAMENTI FÖO .

14867

#2277 P .001/00 2

na n

BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR. PINTÉR SÁNDO R
miniszter

BM/765- ,W201 6

Kövér László úr részére

az Országgyűlés elnök e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Tóth Bertala n
(MSZP) országgy űlési képviselő „Hol tart a m űszaki határzárral érintett földe k
tulajdonosainak kártalanítása?” cím ű, K18403 . számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére
adott válaszomat.
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