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I. Adatkezelő neve és elérhetősége 
 
Adatkezelő neve: NET Életjáradék Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Életjáradék 
Zrt.) 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045478 
Adószáma: 13771230-2-43 
Telefonszám: +36 1 690 1962, +36 1 690 1963 
E-mail cím: info@neteletjaradek.hu  

 
 

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak 
 

Az Életjáradék Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 34. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében jelen tájékoztató útján tájékoztatja a közérdekű adatigénylőket az  Életjáradék Zrt.-hez 
benyújtott közérdekű adatok igénylésének egyedi szabályairól.  
 
Jelen tájékoztató 1 példányban az Életjáradék Zrt. székhelyén kinyomtatott formában elérhető, 
valamint elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Életjáradék Zrt. honlapján 
(www.neteletjaradek.hu). 
 
Az Életjáradék Zrt. a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok kezelését és ezen adatok 
vonatkozásában benyújtott adatigénylések teljesítését az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapelveinek és 
rendelkezéseinek megfelelően végzi.  
 
Alapfogalmak: 
 
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 
 
közérdekű adat: az Életjáradék Zrt. 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; 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: a személyes adatok védelméhez, 
valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének 
ellenőrzésére és elősegítésére létrehozott autonóm államigazgatási szerv (a továbbiakban: 
Hatóság); 
 
 

III. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek 
teljesítésének rendje 

 
III.1. A közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása 

 
Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat 
be. 
 

mailto:info@neteletjaradek.hu
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Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, személyesen az Életjáradék Zrt. székhelyén 
(1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.), valamint írásban az Életjáradék Zrt. 1122 Budapest, 
Városmajor utca 12-14. postacímére megküldött vagy a Társaság székhelyén ügyfélfogadási időben 
személyesen leadott levélben lehet benyújtani. 
 
Közérdekű adat megismerése iránti igényt elektronikus úton az Életjáradék Zrt. 
info@neteletjaradek.hu e-mail címén vagy a 06-1/690-0035 faxszámon keresztül lehet benyújtani. 
 
A szóban benyújtott igényről az Életjáradék Zrt. az erre rendszeresített igénybejelentő lapot 
veszi fel. 
 
A szóban, írásban, illetve elektronikus úton benyújtott igény kötelező tartalmi eleme az igénylő 
nevének, valamint elérhetőségének megjelölése, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos 
bármely tájékoztatás és értesítés megadható. Ezek hiányában a Életjáradék Zrt. az adatigénylésnek 
nem köteles eleget tenni. 
 
A közérdekből nyilvános adat megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

III.2. A közérdekű adat megismerése iránti igény elintézése 
 

A beérkezett adatigényléseket az Életjáradék Zrt. megvizsgálja abból a szempontból, hogy 
tartalmazza-e a kérelem teljesítéséhez szükséges adatokat (adatigénylő neve, elérhetősége), a 
megismerni kívánt adatok köre meghatározható-e, a kért adatok az Életjáradék Zrt. kezelésében 
vannak-e, a kért adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e, fennáll-e 
valamilyen olyan jogi indok, amely alapján a közérdekű adatigénylés teljesítését részben, vagy 
egészben meg kell tagadni, illetve az az Info tv. szerinti mérlegelést követően megtagadható. 
 
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, amely körülmény lehetetlenné teszi annak 
vizsgálatát, az Életjáradék Zrt. jogi munkatársa írásban felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel és 
felhívja igénye pontosítására. 
 
A kérelem megvizsgálása, szükség esetén kiegészítése után a közérdekű adat megismerésére 
irányuló igényben megjelölt adatszolgáltatásnak az Életjáradék Zrt. az igény beérkezését követő 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 
 
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 
teljesítése a Életjáradék Zrt. alaptevékenységéhez szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
igénybevételével jár, az igény teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal 
meghosszabbítható. Erről az igénylőt a Életjáradék Zrt. az igény beérkezését követő 15 napon belül 
írásban tájékoztatja. 
 
Amennyiben a kérelemben szereplő adatok vagy azok egy része nem az Életjáradék Zrt. kezelésében 
van, az Életjáradék Zrt. haladéktalanul, de legkésőbb az igény beérkezését követő 15 napon belül 
erről tájékoztatja az adatigénylőt, megjelölve, hogy álláspontja szerint mely szervezet lehet az 
adatkezelő. Ha az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes szerv nem állapítható meg, az Életjáradék 
Zrt. az adatkérőt erről a körülményről értesíti a fenti határidőn belül. 
 
Amennyiben a kért közérdekű adatot az Életjáradék Zrt. a honlapján már nyilvánosságra hozta, az 
igény teljesíthető a közzétett adat pontos elérési útjának megjelölésével is. 
 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő 
által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot az 
Életjáradék Zrt. felismerhetetlenné teszi. 
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Az Életjáradék Zrt. az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig 

terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatni kell. Az Életjáradék Zrt. az Info tv. és a 301/2016. (IX. 30.) Korm. 
rendelet alapján, az ott meghatározott keretek között dönthet a költségtérítés megállapításáról. 
 
Az igénylő az Életjáradék Zrt. tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik 
arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az 
adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 
határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 
megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 
 
Ha az adatigénylés teljesítése az Életjáradék Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 
dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést 
a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy 
az adatigénylés teljesítése az Életjáradék Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt 
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, 
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az 
igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. 
 
Az Életjáradék Zrt. gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló 
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 
adatkezelő az adatigénylést 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 teljesítheti. 
 
Az adatigénylésnek az Életjáradék Zrt. nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az 
azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 
 
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak részletes ténybeli és jogi indokaival, valamint az 
igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az Életjáradék Zrt. az 
igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési 
címét közölte – elektronikus levélben értesíti az igénylőt. 
 
 

IV. Az adatigénylő jogorvoslati lehetőségei 
 
Az adatigénylő a közérdekű adatigénylés elutasítása, az igény teljesítésére megállapított határidő 
eredménytelen eltelte, illetve a költségtérítés túlzó mértéke esetén az igény elutasításának 
közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó 
határidő lejártától számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat, illetve az igény 
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül a Hatóság vizsgálati eljárását 
kezdeményezheti. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: 

• székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
• telefon: +36 (1) 391-1400 
• fax: +36 (1) 391-1410 
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
• honlap: www.naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

