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Tárgy: Közérdekű adatigénylés: Viresol Kft. és Mátrai Erőmű környéke rendellenességek  - kiegészítő kérdések 

 

Tisztelt Kormányhivatal! 

Szeretnénk további kérdésekkel kiegészíteni a Mátrai Erőmű környezetében tapasztalt 

rendellenességekkel kapcsolatos adatigénylésünket. 

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 

 Milyen koncentrációban mutattak ki szennyező anyagokat a Bene-patakban és a Tarnában a 2019 júliusában 

bekövetkezett szennyezés során?  

 Milyen hulladékot és hol tárolt szabálytalanul a júliusi szennyezést megelőzően a Viresol Kft.? Milyen hulladék 

tárolására és/vagy kezelésére van engedélye a Viresol Kft.-nek? 

 Milyen koncentrációt mértek szennyező anyagokat az Őzse-völgyi tározóba az elmúlt hetekben, a 2019 júliusi 

szennyezés óta, és ez mely vállalatok milyen tevékenységeihez volt köthető?  

 Milyen koncentrációban mértek veszélyes gázokat az elmúlt hetekben a Mátrai Erőműben és környékén?  

 Érintett-e a korábbi (és jelen) szennyezéssel bármilyen ivóvízbázis, vízhasználó vagy öntözőrendszer? 

 Nyomon követik-e a szennyező anyagok terjedését? Hogyan? 

 Megfelel-e a jogszabályoknak az Őzse-völgyi tározó tározó leeresztése? A tározóból milyen mennyiségben 

eresztettek le folyadékot? A vízzel való higítás, amit bizonyos idő után kezdtek el, kezelésnek számít-e? 

 A 2019. júliusi szennyezés után az Őzse-völgyi tározó megtisztítására, ha sor került-e, akkor milyen módszert 

alkalmaztak erre? 

 

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. 

 

 

mailto:gergely.simon@greenpeace.org


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 

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 26. 
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