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Elektronikus úton továbbítandó

Tisztelt Szücs Erzsébet Asszony!

Az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.
törvény  28.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  2019.  augusztus  15.  napján  a  www.atlatszo.hu
weboldalon  megküldött,  Szigetmonostor szúnyoggyérítésének  útvonalával  kapcsolatos
közérdekű adat kiadása iránti kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.
törvény  (a  továbbiakban:  Info.tv.)  26.§  (1)  bekezdése  szerint  „Az  állami  vagy  helyi
önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban  meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó
szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell
tennie,  hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e
törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek
az  adatot  kezelő  szerv  tesz  eleget.  A BM OKF Gazdasági  Ellátó  Központ  a  kért  adatok
körével nem rendelkezik, nem kezeli  azokat, és erre vonatkozó kötelezettsége, illetve joga
nincsen.

Az adatigénylés megtagadása miatt  jogorvoslati  joga keretében az Infotv. 31. § (1) és (3)
bekezdése  alapján az  igény  elutasításának  közlésétől  számított  harminc  napon  belül
bírósághoz  fordulhat,  továbbá  az  Infotv.  52.  §  (1)  és  (1a)  bekezdése  alapján  a  Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az igény elutasításának közlésétől számított
egy éven belül vizsgálatot kezdeményezhet.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

                                                                         Berecz György tű. ezredes
     tűzoltósági tanácsos
                   igazgató

Melléklet: -
Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)



Kapják: címzett (elektronikus kézbesítés útján)
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