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Tárgy: a hatósági állatorvosi státuszokkal, valamint az afrikai sertéspestis megjelenése 

következtében az állatállomány leölésével kapcsolatos adatigénylés 

 

Tisztelt Dr. Hadházy Ákos Úr! 

 

A hatósági állatorvosi státuszokkal, valamint az afrikai sertéspestis megjelenése következtében az 

állatállomány leölésével kapcsolatban 2019. szeptember 9-én benyújtott adatigénylésére válaszolva 

az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

 

I-III. Tájékoztatom, hogy adatigénylésének 1., 2. és 3. pontja vonatkozásában nem állnak 

rendelkezésünkre a kért adatok, ezért az Infotv. 3. § 9. pontja alapján az Agrárminisztérium nem 

tekinthető adatkezelőnek. 

 

Mivel az Agrárminisztérium nem minősül adatkezelőnek, benyújtott adatigénylését az Infotv. 26. § 

(1) bekezdése alapján elutasítjuk. 

 

IV. A 4. számú kérdésére – hány állattartó telepen történt meg az állatállomány leölése az afrikai 

sertéspestis miatt – tájékoztatom, hogy Magyarországon házi sertésben mindezidáig nem került 

kimutatásra az afrikai sertéspestis vírusa, így afrikai sertéspestis megbetegedés megállapítása miatt 

egyetlen egy állományban sem rendeltek el leölést. Tájékoztatom továbbá, hogy Kalocsa körzetében 

sem történt mangalica állomány leölése afrikai sertéspestis megbetegedés miatt. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az elutasítás miatt az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi 

Törvényszékhez keresetet nyújthat be. 

 
Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával 

kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat. 

 
A pert az adatigénylés elutasítását tartalmazó jelen tájékoztatásunk közlésétől számított harminc 

napon belül kell megindítani az Agrárminisztériummal szemben. Ha az igénye elutasítása miatt a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tesz bejelentést, a pert a bejelentés érdemi 

vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti lezárásáról szóló, vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 

harminc napon belül lehet megindítania. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása 

esetén igazolásnak van helye. 

 

Budapest, 2019. szeptember 24.    

 

Tisztelettel: 

 

 Agrárminisztérium 

 Sajtóiroda 



 

 
 országgyűlési képviselő 

	

Dr. Gulyás Gergely miniszter úr részére 

Miniszterelnökség 
 
1357 Budapest Pf.:6 
 
 

Tárgy: közérdekű adatigénylés 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Alulírott Dr. Hadházy Ákos (levelezési cím: Képviselői Irodaház, 1054 Budapest, Széchenyi 
rkp. 19., e-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) 
bekezdése alapján-, továbbá az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § (1) 
bekezdése alapján a következő adatigénylést teszem. 
 
1. Információim szerint Tolna megyében az öt járási főállatorvosi helyből csak kettő van 
betöltve. Kérem, tájékoztasson arról, hogy ez az információ helyes-e? Információim szerint a 
szekszárdi körzetben jelenleg nincsen körzeti hatósági állatorvos. Kérem, tájékoztasson arról, 
hogy ez az információ helyes-e? 
2. Megyénkénti lebontásban hány olyan járás van, ahol nincsen járási főállatorvos (értve ez 
alatt azt az esetet is, ha az adott járás ellátásával  egy másik járás főállatorvosát bízták meg)? 
3. Országosan hány betöltetlen hatósági állatorvosi státusz van jelenleg? 
 
Amennyiben a fenti adatigénylésem vonatkozásában mégsem a Miniszterelnökség az 
adatgazda – az országos főállatorvos a fenti kérdésekre sajnos 
 nem tudott válaszolni –, kérem megadni részemre az adatgazda nevét és kérem továbbítani 
részére az adatigénylésemet. 
 
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm. 
 
Budapest, 2019. szeptember 25. 
 

Tisztelettel: 
 
                                       Dr. Hadházy Ákos   
   országgyűlési képviselő 





 

 
 országgyűlési képviselő 

	

Tárgy: közérdekű adatigénylés 

 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott részére 
 
Eger 
Kossuth Lajos út 9. 
3300 
 
 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 
Alulírott Dr. Hadházy Ákos (levelezési cím: Képviselői Irodaház, 1054 Budapest, Széchenyi 
rkp. 19., e-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) 
bekezdése alapján-, továbbá az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § (1) 
bekezdése alapján a következő adatigénylést teszem. 
 
1. Heves megyében hány járási főállatorvosi státusz van, s ezekből jelenleg mennyi van 
betöltve? Hány olyan helyzet van, hogy az adott járás főállatorvosi teendőinek az ellátásával 
egy másik járás főállatorvosa van megbízva? 
2. Heves megyében hány betöltetlen hatósági állatorvosi státusz van jelenleg? 
 
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm. 
 
Budapest, 2019. november 7. 
 

Tisztelettel: 
 
 
                                       Dr. Hadházy Ákos 
                                      független képviselő 
 



 

 

 

 

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  
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Dr. Hadházy Ákos 

országgyűlési képviselő úr 

részére 

 

 

Kizárólag e-mailben küldve a hadhazy.akos@parlament.hu címre 

 

Tárgy: Tájékoztatás közérdekű adatigénylésről 

 

 

Tisztelt Dr. Hadházy Ákos Úr! 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Kormányhivatalnak megküldött, 

járási főállatorvosi és hatósági állatorvosi státusszal kapcsolatos közérdekű adatkérését megkaptam. 

 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése és 29. § (1) bekezdése alapján a következő adatokat közlöm: 

 

- A Heves Megyei Kormányhivatal négy járási hivatalában működnek Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi Osztályok, melyeket az adott járási hivatalokban kinevezett járási 

főállatorvosok vezetnek.  

- A Heves Megyei Kormányhivatalban betöltetlen hatósági állatorvosi álláshely nincs. 

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. §-a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény 

elutasítása vagy teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A 

pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 

megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt 

elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tesz, a pert a 

bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszűnéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti lezárásról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét 

követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása 

esetén igazolásnak van helye. Az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

Iktatószám: HE/KMK/31-2/2019. 
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hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll.   

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Pajtók Gábor 
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