
Közérdekű adatok 

 

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban NÖF Nonprofit Kft.) közfeladatot ellátó szervként az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) 

meghatározott kötelezettségének eleget téve teljesíti a részére benyújtott közérdekű adat 

megismerésére irányuló igényeket. 

A NÖF Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője: Nemes Mónika. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

Tel: +36 70 527 3066 

E-mail: monika.nemes@nofnkft.hu   

 

Közérdekű adatigénylés rendje 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a NÖF Nonprofit Kft. az igény 

tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés 

jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 

15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a NÖF Nonprofit 

Kft. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §). 

  

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja 

1. Személyesen:  

A NÖF Nonprofit Kft. székhelyén lévő Ügyvezetői Titkárságon 

A NÖF Nonprofit Kft. székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 3. 

Az alábbi időszakban: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9 – 12 óra között. 

2. Írásban:  

A NÖF Nonprofit Kft. Ügyvezetői Titkárságnak címezve a 1113 Budapest, Daróczi út 3. címre 

megküldött könyvelt postai küldeményben. 

3. Elektronikusan: az info@nofnkft.hu e-mail címen 
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Az adatigénylés során kérjük az alábbi adatokat megadni szíveskedjenek: 

• a kérelmező neve (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 

esetén az eljáró képviselő megnevezése), 

• levelezési cím (amennyiben postai úton kéri a közérdekű adatokat), 

• E-mail cím (amennyiben elektronikus úton kéri a közérdekű adatokat), 

• napközbeni elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), 

• az igényelt közérdekű adatok meghatározása, 

• milyen módon szeretné a kérelmező a közérdekű adatokat megkapni (elektronikus úton 

vagy postai úton). 

Az Ügyvezetői Titkárságra érkező, szóban előadott adatigénylést írásba kell foglalni a fenti 

adatok megadásával. 

 

Jogorvoslat 

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos 

jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 

Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek 

elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon 

belül. 

 


