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Mint a Derekegyháza Vásárhelyi Kék-tó terültén létesítendő vaddisznóskert engedélye-
zési ügyének ügyfeleként ezúton kérünk tájékoztatást arról, hogy a derekegyházi 
vaddisznóskert ügyében a kérelmező készített-e 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról) hatálya alá eső tanulmányt (közismerten: straté-
giai hatásvizsgálatot) vagy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) hatálya alá eső vizsgálatot? 

Ez egy fontos szempont a további ügyintézéseinkhez, ezért kérjük, hogy erről mielőbb 
nyilatkozzanak, egyben kérjük, ha van ilyen dokumentum, akkor azt másolatban mielőbb 
megküldeni szíveskedjenek.* 

 

 
Tisztelettel és köszönettel: 

 Sallai R. Benedek 
  ügyvezető 

Túrkeve, 2007. november 20. 
 
 
 
* Az Adatvédelmi törvény 19. szakaszának (3). bekezdése szerint az adatkezelő szervnek kötelessége biztosítani, hogy az általuk kezelt adatok-
hoz „bárki” hozzáférjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő szervnek nincs joga azt vizsgálni, hogy a kérelmező miért kíváncsi az a kért adatokra, 
miként azt sem, hogy mit akar majd azokkal kezdeni. A kért adatok szintén a 2001. évi LXXXI. törvény alapján környezeti információnak minő-
sülnek, kiadásukra hivatalukat a 1992. évi LXIII. törvény előírásai alkalmazandók.Az adatközléssel kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket 
természetesen megtérítjük, de amennyiben az meghaladja az ötezer (azaz 5000) forintot, abban az esetben annak mértékéről a 20. szakasz (3) 
bekezdése értelmében előzetes tájékoztatást kérünk. Jelen levelünk az Alkotmány 18. szakaszának 18. és 70/D szakaszán, az 1995 évi LIII. Törv. 98. § (1) 
bekezdésén egyben a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben biztosított jogokon alapul. Tájékoztatom egyben, hogy ameny-
nyiben a Közigazgatási Eljárásokról szóló törvény, illetve Aarhusi Egyezményben meghatározottak szerint, illetve az Adatvédelmi Törvény (1992. 
évi LXIII. törv.) 20. szakaszának (1) bekezdése szerint önök a „legrövidebb időn belül”, legfeljebb azonban 15. naptári napon belül eleget kell 
tenniük, ellenkező esetben 8 napon belül (1992. évi LXIII. törv. 20. szakaszának (6) bekezdése) írásban kell megtagadni kérésünk teljesítését. 
Tájékoztatjuk egyben, hogy a hatóág „hallgatása” az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint a kérés megtagadását jelenti (Omb. 16/A/95.). ) 
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