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Tisztelt Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság! 

Tisztelt Csontos Ambrus tű. dandártábornok Úr! 

A hírek szerint a Mátrai Erőműben és környezetében több dolgozó rosszul lett illetve a környéken élők is furcsa szagokat 

éreztek.   

Ezzel kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 

 A katasztrófavédelem pontosan milyen szennyezőanyagokat vizsgált, milyen kimutathatósági határral; mely 

területeken (az erőmű területén, az ipari park és az abban lévő cégek területén, és ezek közvetlen környékén, a 

környező településeken)? 

 A mérési eredményeket, azaz, hogy milyen értékeket mértek és milyen időintervallumban? 

 Mely cégek hány dolgozójának voltak az aktuális szennyezettséggel 

összefüggésben egészégügyi panaszai; milyen egészégügyi panaszok fordultak elő a dolgozók körében? 

 A lakosság körében fordultak-e elő egészégügyi panaszok a szennyezettséghez köthetően, ha igen milyenek? 

 Mely cégek milyen tevékenysége(i) okozták a szennyezést? 

 Mit tett eddig a katasztrófavédelem a szennyezés elhárítása, az érintett cégek munkavállalói és a lakosság 

védeme érdekében? 

 Mit tettek eddig az érintett cégek a munkavállalók és a lakosság védelme érdekében? 

 A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja szerintük ez miért nem számit eseménynek? 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton 

szíveskedjen részemre a gergely.simon@greenpeace.org megküldeni.  

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a valamilyen 

számunkra elérhető weboldalon töltse fel. 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, 

ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő 

munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton 

tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben 

kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, 

az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) 

bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú 

állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel 

mailto:gergely.simon@greenpeace.org


tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás 

szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. 

  

Segítő együttműködését előre is köszönöm. 

 

Kelt: 2019. november 19. 
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