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Tisztelt Felügyelőség! 
 
 

Mint tudomásunkra jutott, hogy a Fehér-Körösön Gyulavárinál épült duzzaszatóműnél a 

mai napig nem készült hallépcső, holott a terület Natura 2000-es terület, így az ökológiai folyosó 

jelleg fenntartása még inkább kiemelten fontos lenne.  

Mind a Vízkeret Irányelv, mind a hatályos jogszabályok értelmében véleményünk szerint a 

beruházáshoz ez szükséges lett volna. 

 

Arra kérjük a tisztelt hatóságukat, hogy amennyiben ebben a témában zajlik jelenleg ügy, 

oda ügyfélként regisztrálni szíveskedjenek, főleg, ha jelenleg olyan szakanyag készül, ami ezzel a 

beruházással kapcsolatos. Nagyon fontosnak ítéljük, hogy a duzzasztónál vízlépcső készüljön, 

ezért kérjük, hogy amennyiben jelenleg zajlik ebben engedélyezési ügy, arról mielőbbi 

tájékoztatást kaphassunk. 

 

A téma jelentősen érinti a térség környezetének állapotát, így figyelemmel ezen 

tevékenységek környezeti hatásaira, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beruházás az Aarhusi 

Egyezmény hatálya alá tartozik (kihirdetve a 2001. évi LXXXI. törvénnyel). Kérjük, hogy a 

beruházásokkal kapcsolatos részvételt a fenti egyezmény 6. cikkében foglaltak szerint biztosítsák 

egyesületünk részére. 

 

Kérjük továbbá, hogy fent említett ügyben – amennyiben van – az összegyűlt ügyiratokba 

betekintést nyerhessünk mielőbb, az esetleges saját szakhatósági állásfoglalásukat mielőbb 

másolatban megküldeni szíveskedjenek egyesületünknek. Felhívjuk figyelmét, hogy az 

Adatvédelmi törvény 19. szakaszának (3). bekezdése szerint az adatkezelő szervnek kötelessége 

biztosítani, hogy az általuk kezelt adatokhoz „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 

minősülnek, kiadásukra hivatalukat a már idézett 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 amennyiben 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.).  

 

A fenti okok miatt kérjük tisztelettel, hogy a fenti ügyben szervezetünket tájékoztatni, a kért 

ügyiratokat mielőbb megküldeni szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel, az ügyintézéshez jó munkát kívánva: 
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