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Tisztelt Jegyző Asszony! 
 
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 alapján a következők vonatkozásában kérem adatszolgáltatását. 
 
Balatonhenye Szabályozási Tervlapján okker sárga színnel vannak egymás mellett feltüntetve 
a 227, 228, 226, 222, 221 helyrajzi számú ingatlanok, ahol jelenleg is építkezés folyik. A 
Tapolcai Járási Hivatal tájékoztatása szerint a jelzett helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában telekegyesítés történt, azok területe beolvadt a 220-as helyrajzi számú 
ingatlanba. 
 

1. Folyik-e bármiféle építkezés a jelzett helyrajzi számú ingatlanon, ha igen, ki(k) az 
építtető(k), s van-e engedély az építkezésre?  

2. Mi épül ezeken az ingatlanokon? 
3. Az építtető eleget tett-e a 191/2009 (IX.15.) sz. kormányrendeletben szereplő 

tájékoztatási kötelezettségének? 
4. Indult-e bármiféle építéshatósági eljárás a kérdéses ingatlan, ill. az ott folyó építkezés 

vonatkozásában? Mivel zárultak ezek az eljárások? 
5. Volt-e hatósági eljárás vagy intézkedés a szóban forgó ingatlanon zajló (v. lezajlott) 

esetleges engedély nélküli építkezés miatt? 
 

Tájékoztatom arról, hogy az 1. és 2. pontban feltett kérdéseinket korábban már a Kővágóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének is megküldtük, aki az adatok kiadhatóságát 
érintően a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult, amely Hivatal a 
következőket válaszolta: „Amennyiben az igényelt adatok a Hivatal kezelésében vannak, 
akkor arra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni”. 



 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének tájékoztatása szerint Balatonhenye 
község vonatkozásában az építéshatósági feladatokat a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője látja el. 
 
Amennyiben jogszabályváltozás okán már nem Önök az első fokú építésügyi hatóság, de az 
adatokkal még Önök rendelkeznek, azokat kérem küldjék meg részemre vagy tegyék át a 
közérdekű adatkérésemet az illetékes hivatalhoz. 
 
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm. 
 
Budapest, 2020. január 08. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
                                       Dr. Hadházy Ákos 
                                      független képviselő 


