
Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjéről a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-nél 

 

Tisztelt Látogató! 

Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a 

közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, 

valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza 

meg. 

Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. 

Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli”. 

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános 

adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy 

elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 

E rendelkezések érvényesülése érdekében a Magyar Légimentő Np. Kft. elfogadta az a 

társaság Társaság Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.  

Szabályzat megtekintése:  

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a szabályzatban foglalt, az igények benyújtásával 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), 

írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (az info@airambulance.hu címen) 

bárki igényt nyújthat be. 

Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia: 

• az igénylő neve, 

• nem természetes személy igénylő képviselőjének neve, 

• az igénylő levelezési címe, 

• az igénylő napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), 

• az igényelt adatok pontos meghatározása, 

• nyilatkozat arra nézve, hogy az adatokat az igénylő személyes bemutatás során kívánja 

megismerni, vagy másolatok készítését igényli, 
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• másolatok igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy 

elektronikusan). 

Az igények megfelelő módon történő benyújtásának megkönnyítése érdekében az Egyetem 

formanyomtatványt készített, amelyet innen tölthet le. (link) 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény rendjét teljes körűen a Társaság 

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (link) tartalmazza. 

 

Információs jogokkal foglalkozó adatvédelmi tisztviselő  

neve:  Sebők Balázs 

elérhetősége: +36-23/804-810 

e-mail: balazs.sebok@airambulance.hu      

    

https://www.elte.hu/kozerdeku/adatved_fnyomt
http://portal.legimentok.hu/userfiles/files/uvegzseb/tevekenyseg-mukodes/tajekoztato%20a%20kozerdeku%20adatok%20megismeresere%20rendjerol.pdf
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