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Hivatkozva a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 2021. május 26-án a KiMitTud
weboldalon küldött közérdekűadat-igénylésére az alábbiakról tájékoztatom:

Az igénylésében – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:  Infotv.) 28. (1) bekezdése alapján – kérelmezi  a
Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyárában (2131 Göd, Ipartelep, 403. hrsz.,
056. hrsz.) 2021. május 8-án történt tűzesetet követően elrendelt tűzvizsgálati eljárásról és a
tűzvizsgálat eredményéről szóló dokumentumok elektronikus úton történő megküldését.

Az Infotv. 28.  §  (1)  alapján  a  közérdekű  adat  megismerése  iránt  szóban,  írásban  vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az Infotv. értelmező rendelkezéseit is figyelembe véve a fentiek alapján megállapítható, hogy
az Infotv. rendelkezései nem a közigazgatási eljárás iratainak megküldésére irányulnak, arról
az alábbi eljárási szabályok rendelkeznek.

Az általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.  törvény  33.  §  rendelkezései
alapján:

- az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet
az eljárás során keletkezett iratba,

- harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó
iratba,  ha  igazolja,  hogy  az  adat  megismerése  joga  érvényesítéséhez,  illetve
jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges,

- az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet  vagy  –
kormányrendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  –  másolatot  kérhet,
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít,

- ha  törvény  a  döntés  nyilvánosságát  nem korlátozza  vagy  nem zárja  ki,  az  eljárás
befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé
vált  határozatot,  valamint  az  elsőfokú  határozatot  megsemmisítő  és  az  elsőfokú
határozatot  hozó  hatóságot  új  eljárásra  utasító  végzést  bárki  korlátozás  nélkül
megismerheti.

A megkeresésében dokumentumok elektronikus  másolatának megküldését  kéri,  azonban  a
tűzesetek  vizsgálatára  vonatkozó  eljárási  szabályokról  szóló  490/2017.  (XII.  29.)  Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
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szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet alapján tárgyi ügyben jelenleg a tűzvizsgálati  eljárás
folyamatban van.

A tűzvizsgálati eljárásban a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján külön vizsgálat nélkül
kizárólag  a  tűz  keletkezési  helyeként  azonosított  ingatlan,  valamint  a  tűz  keletkezésével
közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója minősül ügyfélnek.

A  folyamatban  lévő  eljárásra  tekintettel  jelenleg  a  hatóság  csak  akkor  biztosíthatja  az
iratbetekintést, illetve adhat másolatot, ha az igénylő a fenti jogszabályok szerint ügyfélnek
minősül és azt igazolja.

Dokumentumigénylésének teljesítéséhez kérem, hogy a fentiek szerint szíveskedjék ügyféli
státusáról nyilatkozni és azt igazolni.

Tájékoztatom, hogy az adatigénye elutasítása miatt jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31.
§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
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igazgató
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A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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