L?-oL33-sĺ2cĄk,
A Magyaľ Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaľa
Ad atszo l gáltatá s i Szabáiy zata

Az

országos kĹildöttgytĺlés a Magyar Agrár-, Élęlmis'ergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. tĺiľvény(a továbbiakban: Tv.) 7.$
(7) bekezdésébęn, 10.$ (l) bekezdés d) pontjában, valamint 13. $-ában kapott
és Vidékfejlesztési
fęIhatalmazás atap1źn a Magyar Agrár-, Élęl-is'e.gazdasźĺgi
Kamara (a továbbiakban: Kamara) Adatszolgtůtatási és Adatvédelmi Szabályzatáú az
alábbiak szerint źilapítjameg:

I.
1.

2.

Altalános rendelkezések

Az

adatszolgźtltatási szabźiyzatban foglaltak végrehajtásáľól az ęlnök a
Szervęzęti és Működési szabályzatban meghatározottak szęrint a kamara
ijgy iĺtézó szew ezetén kere s ztĺil gondo sko dik.
A tag azonosításal<lztĺrőlag annak nevę és kamarai nýlvántartźsi száma alapján
történhet.

3. A

gazđaságszetkezeti nyilvántartásban szeľeplő adatokat a tag neve és kamarai
nyilvántart ási szttma alap1źn kell nyilvántartani.

4. Amennyiben a tag önkénes

adatszolgtlltatás keretében a kamarával közli
telefonszámźtt, ilgy a kamara a taggal a megadott telefonszámon is felveheti
kapcsolatot. Az így megadott telefonszámot a kamara az információs

5.
6.
7.

8.

önľendelkezési jogról és az infoľmációszabadséryró| szőIő 20ll. évi CXII.
töľvény 6. $ (5) bekezdése szerint kęzęIi.
A kamarai tagsági viszony megszűnésével a volt kamarai tagot akamara törli a
tagiegyzékből.
A kamarai tagsági viszony fennállásáról |<tztrőlag a kamaľa igýntézó
szervének Szervezeti és Műk<jdési Szabályzatban meghatározottak szerinti
szervezeti egysége állíthat ki igazolást.
A kamara által vezeteÍt tagegyzék adatällománya a kamara kizárólagos
tulajdona, azon más személy részérel<lzárőIagos ľendelkezési jog nem
engedhető, továbbá az agrárkamarának az informatikai rendszerben tárolt
adatokhoz valő hozzáférésijoga, valamint ezen aďatoknak az agrźrkamara
részéręelektľonikus úton való átaďása korlátozására, feltételhez kötésére
megállapodás nem köthető'
A gazdasźlgszerkezeti nyilvántaľtásban szereplő adatok és az etikai eljárás során
męgszęÍzett adatok _ a törvény szerinti nyilvános adatok kivételével- üzleti
titoknak minősülnek.
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9. A

kamara adatvédelemmęl és adatbiztonsággal kapcsolatos részlętes fęladatait
az információs önręndęlkezési jogróI és az infoľmációszabadsźlgról szóló 20ll.

évi CXII.
Adatbiztons

töľvény rendelkezésęivel összhangban levő Adatvédęlmi és

ág

i

S

zab áIy zat tarta|mazza.

II.
1

A

A tagiegyzék

a

A

tagtregyzék a
tagtrairől tagtregyzéket vęzęt.
b ekez dé s éb en fo gl altak szerint tartalmazza az kamar ai tag:

kamara

Tv. 7.$

(2)

a) gazda esetében
aa) anevét,

ab) a lakcímét, elektronikus levęlezési címét,
ac) a születési helyét és idejét,

az anyja nevét,
ae) adőazonosító jelét és az egyéruváIlalkozői nyilvántartźsi szálmźú,
aÍ) az őstermęlői igazolványa szálmźú,annak érvényét,
ag) a csaláđigazdtikodói nyilvźntartźsiszźtmát,
Ą egyéni cég esetén a cégnevét, székhelyét,elektľonikus levelezési címét,
adószźtmźú,törvényes
telephelyét é s f,róktelepét, cégegyzékszźlmźú,
képviselőję nevét és lakcímét,
ai) a mezőgazdastryi és vidékfejlesztésitámogatási szervnél nýlvántaľtott
ügyfél azono sító számát, technikai azonosítőj źú,
aj) a kamarai nyilvántaľtási szźlmáú,
ak) az tita|a folytatott agrárgazđasági tevékenységkörét,
al) a bankszámla számát,
am) a tagsági viszony kezdetét;
b) gazdálkodó szęrvęzęt esetében:
ad)

ba) a cégnevét,
bb) a székhelyét,telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus lęvelęzési címét,

bc) a cégtregyzékszáméft,
bd) az adőszámźfi,
be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét,

bf) a statisztikai azoĺositőját,
bg) a mezőgazdasági és vidékfej lesztési támogatási szervnél nyilvántartott
ü gyfél azono s ító sztlmźú,te chnikai azono sítőjźú,
bh) a kamarai nyilvántaľtási szźtmźú,

bi) az általa folýatott agrárgazdasági tevékenységkörét,
bj) a bankszźlmla számźú,
bk) a tagsági viszony kezdetét.

J

2. Az

_ a kamara tůtal generált adatokat ide nęm
éľtve_ a tag a tagsági viszony létesítésévelegýdejuleg, vźitozás esetén

3.
4.

1. pontban foglalt adatokat

pedig avtůtozást követő harminc napon belülköteles közölni a kamara felé.
Közös őstermelői igazol,vány kiváltása esetén akamara tagjaként az a gazda
k<itelęs adatot szolgáItatni, akinek a nevére a k<izös őstermęlői igazolváný
kiállították.
Közös őstermelői igazolváĺy kiváltása esetén a közös igazolvźnyban
szerep1ők

a)
b)

ą

d)

nevét,
adőazonosítójelét,
sztiletési évét,
csa|ádtagi minőségét

is meg kell adni.

5. Ha

gazdźllkodó szewęzęt az agrárgazdasági tevékenység körébe tartoző
tevékenységéta cégbejegyzéstmegelőzően megkezdi, a cégbejegyzés

kérelmezésévelegyidejűleg köteles a kamaránáL bejelentkezni. A
bejelentkezéssel egýdejűleg a gazdálkodő szewezęt köteles az 1. b)

6.
7.

8.
9.
10.
11.

kozölni.
A tag az 2. pont szeľinti adatszolgáItatását a kamara internetes honlapján
rendelkezésre boc sátott formanyomtatvány kitöltésével telj esíti.
A tag 2. pont szęrinti vźitozás ktizlésérevonatkozó szabályok szeńnt közli
amennýbęn a Tv. 5. $ (6)' illetvę (6a) bekezdése szerinti kivételi körbe
keľülése miatt sziinik meg a tagsági jogviszonya. A kamara a Tv. 5. $ (6)
bekezdése szerinti kivételi köľ alá tartozás hitelt érdęmlő igazolásźúkérheti.
Amennýbęn a kamara megźi|apitja, hogy a tag tévesen, vagy hiányosan
szolgáltatott adatot, a tagot haľminc napos határidővel hiánypótlásra hívja
fel, vagy arr ől táj ékoztatja, ho gy adatszolgá,ltatá sra nem kötel ezętt.
A tag tagnýlvántartásba vétel végett történő adatszolgźlltatását követőęn a
kamara a tagot emailen, ennęk hiźnythan írásban éľtesítia kamara tagjaként
történő nýlvántartásba vételéről,valamint a kamarai nyilvántartási szźlmárőI.
Az l. pontban meghatározott adatok nem nyilvánosak, azokba betekinteni
csak az éľintett,illętve harmadik személy az énntett hozzájárulásával vagy
törvényi felhatalma zás alapjźln j ogosult.
A kamaľa a tagről az l. pontban rogzített adatok köľét a tagsági viszony
megszűnésétkövetően akkor kezeli, ha a tagnak a tagsági viszony
megszÍĺnésénekidőpontjában tagdíjhźúralékamaraďfęnn. Ebben az esetben a
kamaľa az ađatokata tagdíjhátralék kiegyenlítéséigvagy behajtásáig, de
legfeljebb öt évig kęzeli.
pontj ában meghatáro zoht adatokat
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12. A

kamara az l. aa)_ag) pontokban meghatározoIt adatokat a Központi
Statisztikai Hivatal részéreegyedi azonosításľa alkalmas módon, statisztikai
célra, térítésmentesen'évente legkésőbb február 15-ig adja át.

13. A

kamaľa közérdekből nyilvános adatbázisokból vagy jogszabáIy lailön
felhatalmazása esetén más adatbázisból jogosult vizsgálni jogalanyok tagsági
jogviszonyának fennállását. Avízsgźllatalapján a Tv. 2. $ ba) pontjában, 5. $
(2) bękezdésébęnfoglalt tevékenységetvégző jogalanyok a kamara
megkeresésére teljesítik a 6. pont szerinti adatszolgá,ltatást vagy igazolják,
hogy akamarźĺnak a Tv. 5. $ (6)' illefue (6a) bekezdése miatt nem tagiai. A
kamara a Tv. 5. $ (6) bekęzdése szeľinti kivételi kör alá tartozás hitelt
érdemlő igazolásźt kérheti.

ilI.

Agazdaságszerkezetinyilvántaľtás

1. A kamara a tag

gazdasági tevékenységérő| a Tv. 7.$ (7) bekęzdése alapján
gazdaságszerkezęti nyilvántart ást v ezet.

2. A

gazdaságszęrkęzęti nyilvántartás tartalmazza a tag fulajdonában,
használatában levő
a) hasznźůtftildtenilet miĺvelésĺágára és nagyságára vonatkoző adatokat,
b) folýatott agrárgazdasági tevékenységből szźrmaző árbevételének
adatait

c) igéĺybevętt agrźr-, vidékfejlesztési,valamint halźszatítámogatási
jogcímeket a támogatás alapjźlul szol'gźiő mértéket, a támogatás összegét,
valamint a mezógazdasági vagyoni éľtékiĺj ogokat,
d) az agrárgazdasági tevékenysége folytatásához hasznáIt épiiletekre és
építményekre,valamint
e) az a)_d) pontban foglaltakon kíVtili, a váIlalkozás
gazdaságszęrkęzętére,feldolgozőkapacitására

3.

vonatkozó adatokat.
A gazdasźlgszerkezeti nyilvántartásba adatot szolgźitat:

a) atag,illetve

4. A

b) jo

gszab áIyb an meghatáro zott szęw ęk

kamara a gazdaságszęrkezętinyilvántartásban szereplő adatokat
a) a tagtregyzékben szereplő adatok naprakész v ezetéséhez,
b) a tagdíj ťrzetési ktitelezettség telj esítésének ellenőrzé s éhez,
c) a gazdaságszerkezeti nyilvántartás összeállításźlhoz és folyamatos
vezetéséhez,

d)

jogszabźiyban, illetve alapszabályban meghatározott feladatai

ęIlźftź"sához

használhatja fel.
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5.

A

kamara

a

gazdasá'gszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatokat egyedi

azonosításľa nem alkalmas módon:

a) piac- és termelésszervezési célokľa,
b) statisztikai célokra,

előíľt véleményalkotás a, j avas lattétęle s oľán
d) gazdastlgi program alkotó tevékenységesorán
c) j o gszabáIyb an

6.

7.
8.

használhatja fel.

A tag a

gazdaságszęrkęzęti nyilvántartásba történő adatszolgáltatási
kötelezettségének önbęvallás alapján, évente, a kamara által rendelkęzésre
bocsátott formanyomtafuányon az oľszágos Elnökség źital meghatározott
időpontig köteles eleget tenni.
Az adatszolgáltatás a gazdaságszerkezeti nyilvántaľtásra vonatkozó adatok
mellett l<lzárőIagatagnevét és kamarai nyilvántartási számźúhrtalmazhatja.
Az adatszolgáltatási foľmanyomtaVźnyokat - a 2. pontban foglaltakra is
Íigyelemmel _ az illetékęs országos kamarai osztály véleményefigyelembe
vételévelaz igyvezető elnökség javaslatára az elnök hagyja jővá. A
formanyomtatvźny az előbbiękben foglalt döntéstől fliggően elektronikus
felülettĺ is lehęt.

9.

A tag

áItaI szolgáltatandó adatokat tárgyévnek

formanyom tatv ányban meghatáro zottak szerinti időpontj

aZ adatszolgáltatási
ár L v agy időszakár a

vonatkozóan kell szolgźitatĺi.
10. A tag első alkalommal a20l3. évi agrtĺgazdaságí tevékenységérőIaz országos
Elnökség által meghatározott időpontig szolgtitat adatot. Ez követően a tagnak
évente csak a vźitozásről kell adatot szolgáltatnia.
11.A tag l<lzźrőlag a sajtú gazdaságában (üzemében) és saját név alatt folýatott

agrárgazdaságitevékenységérolszolgá|tatadatot.
12. Amennyiben a tag erdő gazdźikodó, az adatszolgtitatási kĺitelezettség kiterjed:
a) az er dó gazdźl l ko dókénti nyi lvánta rtási szźtmra,
á/ településenként az áItala hasznźĺIterdőtęnilet nagyságára, fafajra, a
v ágásér etts é g állapotára.
13. A saját tulajdonú, Iizingelt, illętvę más jogcímen tartós használatban levő,
gépekľe, eszközökľe vonatkoző adatokat az adatszolgáltatási
formanyomtatványban megj elölt csoportosítás szerint kęll feltĹintetni.
|4. Az épületek, építmények,továbbá kapacitások esetében az adatokat az
adatszolgáltatásiformanyomtaíĺtĺnybanmegielöltrészletezettséggelazaIźhbiak
szerint kell szolgáltatni :
a) terméĺýźĺrolőęsetében a település és az össz-kapacitás
feltĺ'intetésével,

b)

gépszínesetébena teleptilés és az ĺisszteľĹilet figyelembę vételével,
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ą
d)

ą

takaľmánykeverő _ idę éľtveahozzátartoző tároló helyiségeket is - a
település és az ös sz-kapacitás feltĺintetésével,
tilIattartő hely esetébęn a település, áIlatfaj és össz-kapacitás
figyelembe vétęlével,
gytrtő, feldolgozó' csomagoló, kiszerelő, töltő kapacitás esetében az
adatokat termékcsoportok és természetes mértékegységükszerint

kell megadni kereskedelmi tevékenységesetén .

15.

A tag

által. működtętett váIlalkozás szerkęzetére vonatkozóan az
adatszolgáltatási foľmanyomtafutnyban meg|elölt rész|etezęttséggelaz alábbi
adatokat kell szolgáltatni

:

a) a vtilalkozás miiködési területe,
b) az egyes gazdasági tevékenységek súlya a vállalkozáson belül,
ą a saját eszkĺizökkel illętve kĺilső vállalkozókkal végzett
d)

ą

tevékenységekkĺire, ezek ar ánya,
a foglalkoztatott átlagos állományi létszźlm,
a családtagok által végzett munka aránya a sajźúmunkavégzéshez

viszonyítva,
Í) nagykereskedelmi tevékenységesetén
fa) árucsopoľtonként a ttrgyévi nettó forgalom,
fb) a saját tulajđonú,illetve béľęltraktárkapacitás.

Iv.

Hatálybaléptetőrendelkezések

adatszolgźĺltatási szabźiyzat hatálybalépésévęlaz országos alakuló
kĹildĺittgrĺlésa 2013. március 28-tĺn megtaľtott ülésének7l20l3. (III.28.) sz.

Jelen

hattlr ozatával el fo gadott adat szo gáltatá
1

s

i

szab źiyzat he l yéb e l ép.

Budapest, 2014. ápilis 29

Záradék

Az

országos ktildöttgytĺlés ęzęĺ AdatszolgtĺItatźtsiSzabályzatot a 2014. április 29-én
megtartott ülésének4l20l4. (IV. 29) számuhatározatával fogadta el.
Budapest, 2014.04.29
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