
A közérdekű adatok igénylésének rendje 
 

 

 

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

alapján a HungaroControl Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt 

nyújthat be.  

Az igény benyújtható:  

 e-mailen a kam@hungarocontrol.hu címen, 

 levélben az Compliance Csoport-nak címezve, a HungaroControl Zrt. székhelyére (H-1185 

Budapest, Igló utca 33-35.) vagy levelezési címére (H-1675 Budapest, Pf. 80.) megküldve,  

 faxon a 06-1-293-4027-es számon,  

 telefonon a 06-1-293-4020-as vagy 06-1-293-4033-as számon.  

 

Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését. Az 

adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt a 

HungaroControl Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Közérdekű adatok igénylőlap”) 

benyújtani. A formanyomtatvány postai, elektronikus úton vagy faxon is beküldhető a 

HungaroControl Zrt. részére.  

 

Amennyiben az adatkérő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén a 

megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos 

bármely tájékoztatás és értesítés megadható, a HungaroControl Zrt. nem köteles eleget tenni az 

adatkérésnek. 

 

Ha az adatkérés részben, vagy teljes mértékben megegyezik az azonos adatkérő által egy éven belül 

benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel és az azonos adatkörbe tartozó adatokban 

változás nem állt be, a HungaroControl Zrt. ezen adatok tekintetében nem köteles eleget tenni az 

adatkérésnek. 

 

Amennyiben az adatkérés a HungaroControl Zrt. gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve 

tételes ellenőrzésére irányul és az infotv. rendelkezései alapján erre való hivatkozással az 

adatigénylés az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony 

típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése 

időpontjának megjelölésével is teljesíthető. 

 

Amennyiben az előterjesztett adatigénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió 

valamely intézménye vagy tagállama állított elő, a HungaroControl Zrt. haladéktalanul megkeresi 

az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről tájékoztatást ad az adatkérő részére.  

 

Az igényelt közérdekű adatokat a HungaroControl Zrt. – az adatkérő kérésének megfelelően – 

papíralapú vagy elektronikus adathordozón, e-mailen vagy szóban bocsátja az adatkérő 

rendelkezésére.  

 

A HungaroControl Zrt. az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség 

mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg az alábbi költségelemek figyelembe vételével: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő 

kézbesítésének költsége,  
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c) ha az adatigénylés teljesítése a HungaroControl Zrt. alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

 

A HungaroControl Zrt. az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az adatkérőt:  

1) arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár; 

2) arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű; 

3) a költségtérítés mértékéről, a díjfizetés módjáról (a HungaroControl Zrt. bankszámlaszámára 

történő átutalással, a befizetésen minden esetben fel kell tüntetve az adatkérő nevét, címét és 

a befizetés jogcímét) és határidejéről; 

4) az adatkérés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről. 

 

Az adathordozókért fizetendő költségtérítés mértékét a HungaroControl Zrt. honlapjáról letölthető 

dokumentum („Közérdekű adatok költségtérítés”) tartalmazza. 

 

Amennyiben az adatkérő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül úgy nyilatkozik, hogy 

az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos 

határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 

A HungaroControl Zrt. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését 

követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés 

jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a 

HungaroControl Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 

mértékű igénybevételével jár, az határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről 

a HungaroControl Zrt. az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást ad. 

 
Ha az adatigénylés teljesítése a HungaroControl Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az adatkérő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés 

mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a HungaroControl 

Zrt. a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag ezen 

igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve 

a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért 

megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Ítélőtáblánál (1055 

Budapest Markó utca 27.) keresettel élhet. Az adatkérő 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 igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 

megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az 

igény elutasítása, nem teljesítése vagy adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összege miatt az adatkérő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés 

tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy 

lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye 

megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc 

napon belül lehet megindítani. 

 


