MAGYAR HONVÉDSÉG
VITÉZ SZURMAY SÁNDOR
BUDAPEST HELYŐRSÉG DANDÁR

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 2/2019. (I. 24.) HM
utasításban meghatározott eljárási rend szerint,
a lenti részletszabályok betartásával jár el.
1. Közérdekű adat igénylése történhet szóban,
írásban: papíralapon vagy elektronikus
formában. A szóban bejelentett igényt az
adatvédelmi tisztviselőnek a szóbeli
bejelentéskor írásba kell foglalnia.
2. Az adatvédelmi tisztviselő köteles az igényt
a kézhezvételt követően haladéktalanul
elektronikus úton megküldeni az MHP JIF
útján a HM JF KKAO, illetve a HM
kommunikációért felelős szerv részére.
3. Az igényléssel érintett közérdekű adattal
rendelkező szervezeti elem vezetője köteles
minden szükséges információt megadni az
adatvédelmi tisztviselő részére az igénylés
teljesítése vagy a teljesítés elutasítása
érdekében.
4. Az
MH
BHD
dandárparancsnoka
választervezetét 3 munkanapon belül fel
kell terjeszteni az MHP JIF útján a HM JF
KKAO, a HM kommunikációjáért felelős
szerv, valamint az MHPK részére, melyek
álláspontjukról haladéktalanul tájékoztatják
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az MH BHD dandárparancsnokát.
5. AZ MH BHD dandárparancsnoka a
választervezetet, továbbá a HM JF KKAO
és a HM kommunikációjáért felelős szerv,
valamint az MHPK álláspontját a szolgálati
elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett beérkezést követő 5 munkanapon belül –
jóváhagyás céljából a HM kabinetfőnök
részére küldi meg.
6. A jóváhagyott választervezetet az MH BHD
dandárparancsnoka küldi meg az igénylő
részére azzal, hogy azt az MHP JIF útján a
HM JF KKAO részére is meg kell küldeni.
7. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem
az alakulat, úgy az igényt a kézhezvétel
napján köteles továbbítani a közérdekű
adatot kezelő szervnek. Az igény áttételéről
egyidejűleg
tájékoztatni
kell
az
adatigénylőt. Abban az esetben, ha az
illetékes szerv nem állapítható meg, az
adatigénylőt az igény teljesíthetetlenségéről
kell értesíteni.
8. A jóváhagyás alapján teljesített vagy
elutasított kérelmeket az adatvédelmi
tisztviselő nyilvántartásba veszi.
9. Az adatvédelmi tisztviselő a tárgyévet
követő év január 31-ig tájékoztatja a NAIHot az elutasított adatigénylésekről és az
elutasítás indokairól.

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

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár

A közérdekű adatok megismerésére

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
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irányuló igények tekintetében
illetékes szervezeti egység
elérhetősége:

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. őrnagy
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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