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Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére A közérdekű adat megismerése iránti igény
irányuló igények intézésének rendje:
teljesítése során az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban:
MH BHD) az Infotv.-ben meghatározott
határidők betartásával és a 77/2012. (X. 27.)
HM utasításban meghatározott eljárási rend
szerint, a lenti részletszabályok betartásával jár
el.
Az MH BHD helyi adatvédelmi tisztviselője a
szóban, írásban vagy elektronikus úton
benyújtott igény beérkezését követően
haladéktalanul referálni köteles az MH BHD
dandárparancsnokának. Ezt követően az MH
BHD a közérdekű adatigénylésről annak
elektronikus úton történő megküldésével a
szakmai irányítót és a HM kommunikációjáért
felelős szervet haladéktalanul értesíti. Az MH
BHD dandárparancsnoka a megkeresésre írt
válasz tervezetét megküldi a szakmai irányító
és a HM kommunikációjáért felelős szerv
részére, mely szervek a választervezettel
kapcsolatos álláspontjukról haladéktalanul
tájékoztatják
az
MH
BHD
dandárparancsnokát.
Az
MH
BHD
dandárparancsnoka a választervezetet és az
álláspontokat megküldi a Honvéd Vezérkar
főnökének jóváhagyás céljából. A jóváhagyott
választervezetet
az
MH
BHD
dandárparancsnoka küldi meg az igénylő
részére
A válaszadásra kötelezett megvizsgálja, hogy
fennállnak-e
az
igényelt
adat
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megismerhetőségének
feltételei.
A
vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az
igényelt adat vagy az adathordozó tartalmaz-e
minősített adatot, egyéb korlátozás alá eső
adatot.

A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes
szervezeti egység neve:

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár

A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében
illetékes szervezeti egység
elérhetősége:

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
1885 Budapest, Pf. 25
Tel. szám: +36/1/398-4505
Fax szám: +36/1/398-4518
E-mail cím: mh.bhd@hm.gov.hu

Az adatvédelmi tisztviselő vagy az
információs jogokkal foglalkozó
személy neve:

Dr. Jakabné Dr. Hirsch Ildikó sz. százados
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár adatvédelmi tisztviselő

A közérdekű adatokkal kapcsolatos
kötelező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai:

Az elmúlt negyedévben nem volt közérdekű
adatigénylés.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében
lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek:

-

Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatot ellátó szerv
az egyik szerződő fél:

-
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