
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A jelen tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál a tagjegyzék, illetve gazdaságszerkezeti 

nyilvántartással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. 

A tájékoztatóban foglalt jogok nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem 

alkalmazhatók. 

 

Frissítve: 2021.09.09. 

 

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a 

továbbiakban: 2012. évi CXXVI. törvény) 10. § (1) bekezdése szerint a NAK tagja többek között köteles a NAK 

tagnyilvántartásába a tagsága keletkezésével egyidejűleg bejelentkezni, a NAK Alapszabályában és a NAK más 

szabályzatában a tagra előírt rendelkezéseket megtartani, a statisztikáról szóló törvény vagy a NAK 

adatszolgáltatási szabályzata szerint adatszolgáltatási kötelezettséggel járó, a NAK által végrehajtott statisztikai 

adatgyűjtéshez adatokat szolgáltatni, a NAK Alapszabályában megállapított tagdíjat megfizetni. 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) 

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Telefon: +36 80 900 365 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu  

Honlap: https://www.nak.hu/ 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 

A NAK adatvédelmi tisztviselője: dr. Nagy Nóra 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu 

 

3. Az adatkezelés célja 

 

A 2012. évi CXXVI. törvény 7/A. § (4) bekezdése alapján „a NAK az általa kezelt adatokat kizárólag  

a) a tagjegyzékben szereplő adatok naprakész vezetéséhez, 

b) a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez 

c) a gazdaságszerkezeti nyilvántartás összeállításához és folyamatos vezetéséhez, 

d) jogszabályban, illetve alapszabályban meghatározott feladatai ellátásához, valamint 

e) a 2012. évi CXXVI. törvény 7/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerinti célokra 

használhatja fel.  

A 2012. évi CXXVI. törvény 7/A. § (5) bekezdése alapján „A kamara a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban 

szereplő adatokat egyedi azonosításra nem alkalmas módon:  

a) piac- és termelésszervezési célokra, 

b) statisztikai célokra, 

c) jogszabályban előírt véleményalkotása, javaslattétele, valamint 

d) gazdasági program megalkotásával összefüggő tevékenysége során 

használhatja fel.” 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

 
A NAK a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 7., 

valamint 13. §-a alapján a NAK tagjairól tagjegyzéket, valamint a tagok által végzett agrárgazdasági 

tevékenységről gazdaságszerkezeti nyilvántartást vezet. Ez esetben a NAK kötelező adatkezelést végez. Az 

adatkezelés alapja a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például a 
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tagjegyzékben szereplő adatok naprakész vezetéséhez, a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez, 

a gazdaságszerkezeti nyilvántartás összeállításához és folyamatos vezetéséhez), illetve a GDPR rendelet 6. cikk e) 

pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy a NAK-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

 

A nem jogszabály által előírt kötelező adatkezelés körében kezelt egyéb, tag önkéntes adatszolgáltatása alapján 

kezelt adatok tekintetében az érintett hozzájárulása alapján kezeli a NAK a személyes adatokat. Ez esetben az 

adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

 

5. A kezelt adatok köre 

 

A 2012. évi CXXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint 

„A tagjegyzék tartalmazza: 

a) gazda esetében 

aa) a nevét, 

ab) a lakcímét, 

ac) az értesítési címét, 

ad) az elektronikus levelezési címét, 

ae) a születési helyét és idejét, 

af) az anyja nevét, 

ag) az adóazonosító jelét, adószámát, 

ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, egyéni vállalkozói tevékenység 

szüneteltetésének kezdetét és végét, 

ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági és érvényességi időtartamát, valamint a biztosítási 

jogviszonyára vonatkozó adatát; 

aj) az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződés számát, 

ak) az őstermelők családi gazdaságában szereplő tagok aa), ab), ac), ae), af), ag), al), ar) alpontok szerinti adatait, 

al) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 

azonosítóját, 

am) az agrárkamarai nyilvántartási számát, 

an) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét, 

ao) a bankszámlaszámát, 

ap) a tagsági viszony kezdetét, 

aq) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 

FELIR-azonosítót, 

ar) a személyi azonosítóját, 

as) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét; 

b) gazdálkodó szervezet esetében: 

ba) a cégnevét, 

bb) a székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus levelezési címét, 

bc) a cégjegyzékszámát, a nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozása esetében – a gazdálkodó szervezet azonosításához 

szükséges nyilvántartási számát, a nyilvántartás megnevezésével, 

bd) az adószámát, 

be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét, elérhetőségeit, és – önkéntes adatszolgáltatás 

alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy nevét 

és elérhetőségeit, 

bf) a statisztikai azonosítóját, 

bg) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 

azonosítóját, 

bh) az agrárkamarai nyilvántartási számát, 

bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét, 

bj) a bankszámlaszámát, 

bk) a tagsági viszony kezdetét, 

bl) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott 

FELIR-azonosítót, 

bm) az értesítési címét, 

bn) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét; 

bo) a családi mezőgazdasági társasági minősítést. 



c) természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag a) pontban rögzített adatait; 

d) nem természetes személy pártoló, önkéntes, tiszteletbeli tag b) pont ba)–bn) alpontokban rögzített adatait; 

e) a kamarai tag önkéntes adatszolgáltatása alapján nyújtott adatait; 

f) a kamarai tagra vonatkozóan a 10. § (3) bekezdés szerinti kizárásra vonatkozó adatot.” 

 

A 2012. évi CXXVI. törvény 7. § (3) bekezdése szerint 

„A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által 

a) használt földterületre vonatkozó adatokat; 

b) folytatott agrárgazdasági tevékenységből származó árbevételének adatait; 

c) igénybe vett agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatási jogcímeket, a támogatás alapjául szolgáló 

mértéket, a támogatáshoz kapcsolódó térinformatikai és az azzal összefüggő adatokat, a támogatás összegét, 

valamint a mezőgazdasági vagyoni értékű jogokat; 

d) az agrárgazdasági tevékenysége folytatásához használt épületekre és építményekre, valamint 

e) az a)-d) pontban foglaltakon kívüli, a vállalkozás gazdaságszerkezetére, feldolgozó kapacitására vonatkozó 

adatokat.” 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

 

A NAK a tagról a tagjegyzékben, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban rögzített adatokat, amennyiben 

törvény másképp nem rendelkezik a tagsági viszony megszűnését követően az elévülési időszakon belül, azaz 5 

évig kezeli. A számviteli törvény bizonylat-megőrzési szabályai alá tartozó dokumentumokat a NAK 8 évig kezeli. 

 
7. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett 

bocsátotta a NAK rendelkezésére 

 

A Magyar Állatorvosi Kamara, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Magyar 

Vadászkamara, vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi szerve, hegyközségek, az az egyéni 

vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami és önkormányzati adóhatóság, a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv, az agrárkár-enyhítési szerv, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a 

fogyasztóvédelmi hatóság,  az ingatlanügyi hatóság, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a kereskedelmi hatóság, 

a Gazdasági Versenyhivatal, a polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő 

szerv és a mezőgazdasági igazgatási szerv a 2012. évi CXXVI. törvényben meghatározott adatokat, amelyek a 

törvényben meghatározott agrárkamarai nyilvántartások vezetéséhez szükségesek bocsátja a NAK rendelkezésére.  

Valamint a NAK rendelkezésére bocsát adatokat a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről 

vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatásra jogosult szerv, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban 

közreműködő szolgálat, a kamarai tagot nyilvántartó bíróság. 

 

A fenti adatszolgáltatási kötelezettségek az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak: 

 2012. évi CXXVI. törvény 8. §-a alapján adatot szolgáltat a NAK részére az alábbiak szerint: 

 

„8. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a tárgyév július 31. napjáig köteles szolgáltatni a kamara részére a kamara 

tagjának használatában a tárgyév június 9. napján álló összes földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó 

adatokat. 

 

(2) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara 

részére 

 

a) a tárgyévben adóbevallást készítő őstermelő nevéről, adóazonosító jeléről, őstermelői tevékenységéből 

származó bevételéről, valamint arról, hogy őstermelőként rendelkezik-e biztosítási jogviszonnyal, 

 

b) a bevallásában az 1. melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet feltüntető egyéni vállalkozó, egyéni cég 

nevéről, adóazonosító jeléről, valamint a vállalkozói tevékenységből származó tárgyévi, a kapott támogatást nem 

tartalmazó bevételéről, 

 

c) a bevallásában a 2. melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 

agrárkamarai tag esetében a tárgyévi nettó árbevételéről, ennek hiányában a tárgyévi bevétel rendelkezésre álló 

adatairól, 

 

d) a mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett jogalany tárgyévi nettó árbevételéről, ennek 

hiányában a tárgyévi bevétel rendelkezésre álló adatairól. 



 

(2a) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év július 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara 

részére a tárgyévben elhunyt őstermelő, az agrárkamarai tag egyéni vállalkozó adóazonosító jeléről és 

adószámáról, valamint megszűnt agrárkamarai tag egyéni cég nevéről és adószámáról. 

 

(2b) Az állami adóhatóság a Ctv. 24. § (4a) bekezdése szerinti értesülésével és a Ctv. 24. § (4b) bekezdése szerinti 

értesítésével egyidejűleg értesíti az agrárkamarát a cég agrárgazdasági tevékenységnek minősülő fő- és további 

tevékenységi köreiről és az azokat érintő változásokról. Az értesítésben az adóhatóság megjelöli a tevékenységi 

kör megváltozására vonatkozó bejelentés megtételének napját. 

 

(2c) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az agrárkamara számára az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez folyamatos hozzáférést biztosít. 

 

(2d) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból adatszolgáltatásra 

jogosult szerv az adat keletkezésével, illetve a változás átvezetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az 

agrárkamara részére 

 

a) a földműves 

 

aa) természetes személyazonosító adatairól, 

 

ab) lakcíméről, 

 

ac) személyi azonosítójáról, 

 

b) a mezőgazdasági termelőszervezet 

 

ba) megnevezéséről, 

 

bb) - a Ctv. hatálya alá tartozása esetében - cégjegyzékszámáról, - a nem a Ctv. hatálya alá tartozása esetében - 

a mezőgazdasági termelőszervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számáról a nyilvántartás 

megnevezésével, 

 

bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről). 

 

(2e) Az agrárkamara a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-ában meghatározott 

feladatának ellátása érdekében az ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást vagy lekérdezést igényelhet a 

tulajdonos valamennyi ingatlanáról, ideértve a tulajdonosok jegyzékéből (névmutatóból) történő igénylést is. 

 

(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közül a tárgyévet követő év június 

1. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a tárgyévben a központi költségvetésből, illetve az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 

(a továbbiakban: EMGA), továbbá az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) - ideértve ezen pénzügyi 

alapok helyébe lépő közösségi pénzügyi forrásokat is - finanszírozott támogatásban részesülő kamarai tagra 

vonatkozóan a következő adattartalommal: 

 

a) ügyfélazonosító száma; 

 

b) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye; 

 

c) támogatási jogcíme; 

 

d) a jóváhagyott támogatási összege; 

 

e) az EMGA-ból finanszírozott intézkedések esetében továbbá 

 

ea) a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a blokkhoz legközelebb fekvő település neve, a 

parcella sorszáma, a hasznosítás típusa, a hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban, 

 



eb) a támogatás alapjául szolgáló állatlétszám, 

 

ec) a támogatás alapjául szolgáló jogosultság típusa és mértéke; 

 

f) az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetében továbbá a beruházás 

megvalósulási helyének települése; 

 

g) adóazonosító jele, adószáma. 

 

(3a) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közül havonta, a tárgyhót követő 

hónap 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a kamara közreműködésével - ideértve a 

jogszabályban meghatározott kamarai meghatalmazott útján - benyújtott agrártámogatásokra vonatkozó 

következő adatokról: 

 

a) a kérelmező ügyfélazonosító száma, 

 

b) a kérelmező adóazonosító jele, adószáma, 

 

c) a kérelmező neve, 

 

d) a kérelmező lakóhelye, székhelye, telephelye, 

 

e) a kérelem jogcíme, 

 

f) a kérelmet benyújtó kamarai alkalmazott ügyfélazonosító száma, 

 

g) a kérelem benyújtásának időpontja. 

 

(4) Az 5. § (9) bekezdése szerinti szervezetek az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami és 

önkormányzati adóhatóság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, az agrárkár-enyhítési szerv, az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a fogyasztóvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, a foglalkoztatás-felügyeleti 

hatóság, a kereskedelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím 

adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv és a mezőgazdasági igazgatási szerv az e törvényben meghatározott 

agrárkamarai nyilvántartások vezetéséhez szükséges, az e törvényben meghatározott adatokat, továbbá az 

agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános adatokat átadja az agrárkamara számára. 

 

(4a) A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat az e törvényben meghatározott 

agrárkamarai nyilvántartás vezetéséhez és az agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános 

adatokat tovább feldolgozásra alkalmas módon, elektronikus úton, díj- és térítésmentesen - a cégnyilvántartás 

elektronikus hálózata használatával az átadónál felmerülő költség megtérítésével - és a szükséges időben átadja 

az agrárkamara számára. Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és a céginformációs 

és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat közti megállapodásban kell meghatározni. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást díj- és térítésmentesen, tovább-feldolgozásra alkalmas 

módon elektronikusan kell végrehajtani. 

 

(6) Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és az (1)-(4) bekezdés szerinti 

adatszolgáltató közti megállapodásban kell meghatározni. 

 

(7) A kamarai tagot nyilvántartó bíróság - ide nem értve a cégbíróságot - az e törvényben meghatározott 

agrárkamarai nyilvántartás vezetése és az agrárkamarai közfeladatok ellátása érdekében a kamarai tagra 

vonatkozó, az e törvényben meghatározottak szerinti, és a bíróság nyilvántartásában szereplő nyilvános adatokat 

továbbfeldolgozásra alkalmas módon, elektronikus úton, díj- és térítésmentesen átadja az agrárkamara számára. 

Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és a kamarai tagot nyilvántartó bíróság közti 

megállapodásban kell meghatározni.” 

 

2012. évi CXXVI. törvény 5. §-a alapján 

„(9) Nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett személy vagy szervezet tagja 

a) a Magyar Állatorvosi Kamarának, 

b) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, 



c) a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi szervének, vagy 

d) valamelyik hegyközségnek, 

feltéve, ha az érintett személy vagy szervezet - ide nem értve az (1) bekezdés e) pontja szerinti személyt - a (10) 

bekezdésben foglaltakra figyelemmel meghatározott tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem 

folytat. 

(10) A (9) bekezdésben felsoroltak szerinti szervezet a kamara megkeresésére nyilatkozik arról, hogy az 1. és 2. 

mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek közül mely tevékenység tekinthető 

szervezetük vonatkozásában a törvény alapján kötelező tagságot megalapozó tevékenységnek. 

(11) A (9) bekezdésben említett gazdának vagy gazdálkodó szervezetnek a tárgyév azon időszakára vonatkozóan 

keletkezik agrárkamarai tagsága, amikor nem tagja a (9) bekezdésben meghatározott szervezeteknek, és az (1) 

bekezdés szerinti feltételek fennállnak. E rendelkezés alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a (9) bekezdésben 

meghatározott szervezetben való tagság keletkezésére vonatkozó jogszabályban foglaltakra is.” 

 
8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

 

A NAK meghatározott adatokat (a gazda nevét, a lakcímét, az értesítési címét, az elektronikus levelezési címét, a 

születési helyét és idejét, az anyja nevét, az adóazonosító jelét, adószámát, az egyéni vállalkozói nyilvántartási 

számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének kezdetét és végét) 

az élelmiszerlánc felügyeleti szerv részére annak kérelmére egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra, 

térítésmentesen, évente legkésőbb április 15-ig átadja.  

 

A NAK a Központi Statisztikai Hivatal számára statisztikai célból a tagjegyzékéhez hozzáférést biztosít, vagy 

kérelmére egyedi azonosításra alkalmas módon adatot ad át. 

 

A NAK a 3. pontban foglalt célokból adatfeldolgozókat vehet igénybe, az igénybe vett adatfeldolgozókról az adott 

tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató nyújt részletes tájékoztatást. 

 

- Informatikai támogató jellegű szolgáltatást nyújt: AB Consulting Group Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-

048438, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@abconsulting.hu), DVCON 

Informatika Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-964772, székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18. 

1. em. 7., e-mail cím: info@dvcon.hu)  

- Az e-Iroda felületre történő regisztráció során a NAK a regisztrációs kódot Önnek az Invitech ICT 

Services Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-190552, székhely: 2040 Budaörs, 

Edison utca 4., e-mail cím: vip@invitech.hu) igénybevételével küldjük meg. 

 

- Tömeges postai levél kiküldése során a NAK az A4C Marketing Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-666794, 

székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3., e-mail cím: szijj@a4c.hu) közreműködését veszi igénybe. 

 

- NAV: a 2012. évi CXXVI. törvény 11. § (2) bekezdése alapján „A meg nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, 

valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem fizetésük esetén az állami adóhatóság 

adók módjára hajt be.” 

 

 
Amennyiben a NAK tagja a www.nak.hu portálról elérhető, elektronikus ügyintézésre szolgáló e-Iroda fiókján 

keresztül a NAK könyvelői, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói adatbázisában szereplő könyvelőt, 

adószakértőt, adótanácsadót, könyvvizsgálót hatalmaz meg, úgy a meghatalmazott számára az alábbi adataihoz 

biztosít hozzáférést. 

1. Amikor a NAK tag megjelöli a meghatalmazni kívánt könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót, 

könyvvizsgálót, de a kiválasztott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló még nem fogadja 

el a meghatalmazást (ún. függő kapcsolat): NAK tag neve, adóazonosító jele/adószáma, agrárkamarai 

azonosítója, település (székhely, lakhely). 

2. Abban az esetben, ha a NAK tag által megjelölt könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló 

elfogadja az e-Irodán keresztül a meghatalmazást (ún. aktív kapcsolat): NAK tag neve, adóazonosító 

jele/adószáma, agrárkamarai azonosítója, település (székhely, lakhely), a NAK által generált, vagy 

elfogadott, korrigált tagdíj megállapítás adatai, akkor is, ha az elfogadást, korrekciót a NAK tag másik 

meghatalmazottja végezte. 

http://www.nak.hu/


3. Ha akár a NAK tag, akár az általa meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló 

felbontja az e-Irodán keresztül a meghatalmazotti kapcsolatot (ún. archív kapcsolat): NAK tag neve, 

adóazonosító jele/adószáma, agrárkamarai azonosítója, település (székhely, lakhely), a kapcsolat 

felbontásának évében vagy az azt megelőző év(ek)ben keletkezett, a NAK által generált, vagy elfogadott, 

korrigált tagdíj megállapítás adatai, akkor is, ha az elfogadást, korrekciót a NAK tag másik 

meghatalmazottja végezte. 

4. A taggal az e-Irodán keresztül aktív megbízotti kapcsolattal rendelkező könyvelőnek, adószakértőnek, 

adótanácsadónak, könyvvizsgálónak a NAK könyvelői, adószakértői, adótanácsadói. könyvvizsgálói 

adatbázisban történt felfüggesztése esetén (ún, archív kapcsolat): NAK tag neve, adóazonosító 

jele/adószáma, agrárkamarai azonosítója, település (székhely, lakhely), a kapcsolat felbontásának évében 

vagy az azt megelőző év(ek)ben keletkezett, a NAK által generált, vagy elfogadott, korrigált tagdíj 

megállapítás adatai, akkor is, ha az elfogadást, korrekciót a NAK tag másik meghatalmazottja végezte. 

 

 

 

9. Az adatbiztonság 

 

A NAK a tagjegyzékben, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatok fogadására és kezelésére 

alkalmas nyilvántartási rendszert működtet.  

A 2012. évi CXXVI. törvény 7/A. § (1) bekezdése alapján „a tagjegyzék, valamint a gazdaságszerkezeti 

nyilvántartás adatállománya a kamara kizárólagos tulajdona, azon más személy részére kizárólagos rendelkezési 

jog nem engedhető, továbbá a kamarának az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga, 

valamint ezen adatoknak a kamara részére elektronikus úton való átadása korlátozására, feltételhez kötésére 

megállapodás nem köthető.” 

A 2012. évi CXXVI. törvény 7/A. § (8) bekezdése értelmében „a tagjegyzék, valamint a gazdaságszerkezeti 

nyilvántartás nem nyilvános. Harmadik személy - a tagra vonatkozó adatok tekintetében - csak az érintett tag 

hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján tekinthet be a tagjegyzékbe, valamint a gazdaságszerkezeti 

nyilvántartásba.” 

A gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatok - a törvény szerinti nyilvános adatok kivételével - üzleti 

titoknak minősülnek. 

Az adatkezelés során a NAK biztosítja, hogy az adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg, azokat a 

törvényben, illetve az Alapszabályban meghatározottól eltérő célra ne használják fel. 

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő 

által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő alkalmazásában adatkezelést végző 

munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, 

vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a 

biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik, így az Adatkezelő valamennyi 

felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi rendszer üzemel. Az adattároló eszközök az Adatkezelő 

tulajdonát képezik vagy kizárólagos rendelkezése alatt állnak. 

 
10. Az érintett személy adatai kezelésével összefüggő jogai 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak 

helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.  

 

A NAK az érintett jogai gyakorlására irányuló, az érintett beazonosítására alkalmas kérelmét az annak 

beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem 

számít bele.  

A NAK szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 

két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről. 

 

10.1. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a NAK-tól tájékoztatást kérjen 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 

• a NAK 

- milyen személyes adatait; 



- milyen jogalapon; 

- milyen adatkezelési cél miatt; 

- mennyi ideig 

kezeli; továbbá, hogy  

• a NAK kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait; 

• milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a NAK 

rendelkezésére); 

• a NAK alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

 

A NAK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére a 

rendelkezésére bocsátja, amelyért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a NAK köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek 

érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének 

azonosításához kötött. 

 

10.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a NAK módosítsa valamely 

személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a NAK 

a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

A nem a NAK által kiadott iratokban szereplő adatok tekintetében az adat helyesbítése nem értelmezhető. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a NAK tagja a 2012. évi CXXVI. törvény 7. § (2) bekezdés szerinti adatokról - a (2) 

bekezdés a) pont an) és aq) alpontja, valamint a b) pont bh) és bk) alpontja kivételével - a tagsági viszony 

létrejöttét - változás esetén a változást - követő harminc napon belül köteles nyilatkozni, továbbá a 2012. évi 

CXXVI. törvény 7. § (7) bekezdés szerint a NAK adatszolgáltatási szabályzata alapján adatot szolgáltatni a 

2012. évi CXXVI. törvény 7. § (3) bekezdésében foglalt adatokról. 

 

10.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését 

a NAK korlátozza, amennyiben 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a NAK arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, 

amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben). 

 

10.4. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAK a személyes adatát a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a NAK-nak kell 

igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A NAK által, törvény, illetve egyéb jogszabály előírása folytán (így különösen a 2012. évi CXXVI. törvény 

rendelkezései alapján) kötelezően kezelt adatok (így különösen a 2012. évi CXXVI. törvény által a NAK által 

kezelni rendelt adatkörök) tekintetében az érintetett a tiltakozáshoz való jog nem illeti meg. 

 

10.5. A törléshez való jog 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a NAK-

ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a NAK közérdekű feladatainak 

végrehajtásához az adat nem szükséges, vagy annak kezelését törvény rendelkezése nem teszi kötelezővé. A 

levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható 

meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető. 



A NAK által törvény rendelkezése folytán kötelezően kezelt adatok tekintetében az érintetett a törléshez való jog 

nem illeti meg. 

 

10.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített 

változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja 

önkéntes hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

A jogi kötelezettségen és egyéb kötelező adatkezelésen (adatkezelés közérdekű vagy a NAK-ra ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) alapuló adatkezelésekkel 

kapcsolatban érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog. 

 

11. Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi 

követelményeket, akkor 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

http://www.naih.hu), vagy 

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a 

Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

12. A NAK adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást a http://www.nak.hu/adatvedelem címen 

közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és a Központi Statisztikai Hivatal felé történő 

statisztikai célú adatszolgáltatásról szóló adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR-ban (különösen a GDPR 4. cikkében) foglalt jelentéssel bírnak. 

A GDPR elérhető az alábbi linken:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU  

13. Záró rendelkezések 

Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja a jogszabályváltozásoknak, adatvédelmi 

felügyeleti hatóság felhívásának megfeleltetés érdekében és az egyes igénybe vett adatfeldolgozók változása, 

valamint elérhetőségi adatok változása esetére. Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a 

http://www.nak.hu/adatvedelem weboldalon. A tájékoztató korábban hatályos verzióját Adatkezelő 1. pontban 

jelölt elérhetőségére küldött kérésére rendelkezésére bocsátjuk. 
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