Adatkezelési tájékoztató
a mezei őrszolgálatra, a mezőőrre, a hegyőrségre vonatkozóan NAK mezőgazdasági igazgatási
szervként ellátott feladataival kapcsolatban kezelt személyes adatok kezeléséhez
Hatályos: 2022.05.02. napjától
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. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu
3. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján történik, és az alábbiakban felsorolt közérdekű
feladatok és közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelés célja, hogy a NAK az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 2. § (1) bekezdése alapján közigazgatási hatóságként a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: 1997. évi CLIX.
törvény), a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
(a továbbiakban: NAK törvény) 15/C. § (1) bekezdésében és a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
szóló 40/2021. (X.27.) AM rendeletben meghatározott feladatokat ellássa és hatásköröket gyakorolja:
•

•
•

•
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A NAK nyilvántartást vezet: a) a mezei őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat
elnevezéséről és székhelyéről, b) a mezei őrszolgálat megalakításának időpontjáról, c) a mezei
őrszolgálat létszámáról, d) a mezei őrszolgálat működési területe nagyságáról és a működési
területhez tartozó földrészletek helyrajzi számáról, valamint e) a mezei őrszolgálat megszűnésének
időpontjáról (a NAK törvény 15/C. § (1) bekezdés a) pontja és az 1997. évi CLIX. törvény 17. §
(2) bekezdése és 19/A. §-a alapján, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
szóló 40/2021. (X.27.) AM rendelet alapján).
A NAK ellátja a rendőrséggel együtt a mezőőr szakmai felügyeletét (a NAK törvény 15/C. § (1)
bekezdés a) pontja és az 1997. évi CLIX. törvény 21. § (1) bekezdése alapján).
A NAK vezeti a mezőőrök központi nyilvántartását, amely a mezőőr foglalkoztatásához
kapcsolódó központi költségvetésből nyújtott hozzájárulás biztosítását is szolgálja. (Ez alapján a
NAK kezeli a mezőőr a) természetes személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja leánykori
családi és utóneve, születési hely és idő), lakcímét, eskütétele időpontját, fegyvertartási engedélye
számát, a munkáltatója megnevezését és címét, a mezőőr tevékenységi területét, szolgálati
igazolványa és jelvénye sorszámát) (a NAK törvény 15/C. § (1) bekezdés a) pontja és az 1997. évi
CLIX. törvény 21. § (3) bekezdése alapján, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati
viszonyáról szóló 40/2021. (X.27.) AM rendelet alapján).
A NAK által szervezett képzést, éves továbbképzést követően a mezőőr a NAK előtt vizsgát
köteles tenni, majd a NAK a vizsga és az eskü letétele után szolgálati naplót ad ki a mezőőr részére
(a NAK törvény 15/C. § (1) bekezdés a) pontja és az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1)-(2)
bekezdései alapján).

Az 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 (általános adatvédelmi rendelet).

•

•

•

A NAK látja el a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által
létrehozott hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás iránti kérelem elbírálásával összefüggő feladatokat (a 2012. évi CXXVI. törvény
15/C. § b) pontja alapján).
A NAK az általa vezetett nyilvántartásból közvetlenül közli a központi szervvel a rendészeti
feladatokat ellátó személyek nyilvántartása számára a rendészeti feladatokat ellátó mezőőr családi
és utónevét, anyja leánykori családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, a munkáltató
megnevezését és címét, a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenységi területének
megjelölését, a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény sorszámát. (Az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés g) pontja
alapján).
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény különösen 5.§-ában és 9. §-ában foglalt feladatok, valamint a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/ 2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint a NAK, mint közfeladatot ellátó szerv irattári anyagainak szakszerű kezelése és
rendszerezett megőrzése, a NAK által ellátott közfeladatokhoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
hatékony és átlátható, utólag is ellenőrizhető, az iratokban foglalt adatok védelmét és a közérdekű
adatok nyilvánosságának biztosítását is lehetővé tevő módon való ellátása, valamint a maradandó
értékű iratok (levéltári anyag) vonatkozásában az iratanyag épségben és használható állapotban –
a jövőbeni kutathatóságot is lehetővé tevő – őrzése.
4. Az adatkezelés időtartama

A NAK a 3. pontban jelölt jogszabályi rendelkezések alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó iratokat a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények (a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ltv. vhr.) szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben
meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratok nyilvántartására és az
iratforgalom dokumentálására használt iratkezelési segédeszközökön (pl. iktatókönyv, kézbesítőkönyv,
iratkezelési szoftver) a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével a NAK az adatot törli (iratokat
selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a NAK-nál megszűnik.
A NAK a mezőőr foglalkoztatásának megszűnésének évét követő év végéig jogosult kezelni a mezőőri
nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az 1997. évi CLIX. törvény 21. § (4) bekezdése alapján.
A mezőőr e-mail címét az adott évi továbbképzés, vizsga, illetőleg az eskütétel lebonyolításához szükséges kezeli
a NAK. A megyei rendőrszolgálat kapcsolattartójának és a települési önkormányzat (fenntartó)
kapcsolattartójának nevét és e-mail címét a NAK a kapcsolattartási cél fennállásáig kezeli a NAK, vagy amíg
másik kapcsolattartó nem kerül megjelölésre, vagy esetleg tudomására jut, hogy az e-mail cím tulajdonosa már
nem minősül kapcsolattartónak.
5. A kezelt személyes adatok köre és forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta
rendelkezésére
A NAK erre feljogosított munkatársai kizárólag az Ön által, vagy a fenntartója által rendelkezésre bocsátott
adatokat, illetve a megyei rendőrszolgálat által Önről rendelkezésre bocsátott adatokat kezelik.
Adatok
neve, anyja neve, születési helye, születési ideje,
lakcíme

Az adatkezelés célja
Az ügyfél azonosítása és kapcsolattartás a
hatósági eljárásban.

eskütétel időpontja,
fegyvertartási engedély száma, munkáltató
megnevezése és címe, tevékenységi terület,
szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény
sorszáma
mezőőri tanfolyamon részvétel, a vizsgaeredmény
és vizsgatétel, eskütétel időpontja

Szakmai felügyelet gyakorlása.

éves továbbképzés elvégzésének az időpontja

Az állami hozzájárulásra való jogosultság
megállapítása.
Hatósági nyilvántartás vezetése, az állami
hozzájárulás mértékének megállapítása.

mezei őrszolgálatot létrehozó települési
önkormányzat/hegyközség elnevezése és
székhelye, a mezei őrszolgálat/hegyőrség
megalakításának időpontja, a mezei
őrszolgálat/hegyőrség létszáma, a mezei
őrszolgálat/hegyőrség működési területe nagysága
és a működési területhez tartozó földrészletek
helyrajzi száma, valamint a mezei
őrszolgálat/hegyőrség megszűnésének időpontja

Az állami hozzájárulás mértékének
meghatározása.

6. Adatfeldolgozók és a személyes adatok címzettjei
Adatfeldolgozó (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, azonban döntési jogosultságot nem kap, csupán az
adatkezelő döntéseit hajtja végre):
-

Az e-learning rendszer: Moodle, használata során a fejlesztő/üzemeltető.

Egyéb címzett (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e):
-

A rendészeti feladatot ellátó személyek nyilvántartását vezető központi szerv.
Magyar Posta Zrt.
NISZ Zrt.

Egyedi vizsgálat keretében közhatalmi szervek, uniós vagy tagállami joggal összhangban hozzáférhetnek
személyes adataihoz, ezen szervek nem minősülnek címzettnek:
- Állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálásával kapcsolatban állami hozzájárulás felhasználását ellenőrző
szervek.
- Nyomozó hatóság: ha a nyomozó hatóság megkeresi a NAK-ot, és a nyomozáshoz iratok továbbítását kéri,
a Hatóság köteles azt a részére átadni az abban található személyes adatokkal együtt.
- Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező más magyarországi hatóság (Ákr. 17. §)
- Eljáró bíróság
- Az eljárás során megkeresett szervek, személyek, felügyeleti hatóságok.
7. Jogai gyakorlása
Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de
legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő
szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további
két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, (az adatbiztonsági követelmények
teljesülése és az érintett jogait megfelelően védelme érdekében) az Ön azonosítására alkalmas formában, jogosult
benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a
jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.
Az adatai kezeléséhez való hozzájárulása visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelést nem teszi
jogszerűtlenné.
8. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai
8.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Adatkezelő milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;
milyen adatkezelési cél miatt;
mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
az Adatkezelő 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);
az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő 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. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére rendelkezésére bocsátja,
azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Hatósági eljárásban az ügy irataiba való betekintésre az Ákr. 33–34.§-ai alkalmazandók.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni
tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.
8.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő
zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza
az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és Ön 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
- Ön 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 Ön jogos
indokaival szemben).
A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A NAK a kérelem
beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.
A NAK az Ákr. 28. §-a alapján kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az eljárásban való közreműködése miatt
súlyosan hátrányos következmény érheti vagy ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt,
vagy párhuzamosan zajló és a hatóság előtt ismert más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél vagy az eljárás
egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését rendelték el.
A NAK az Ákr. 30. §-a alapján a kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú ügyfél, tanú, szemletárgy-birtokos vagy megfigyelt személy védelme érdekében erre irányuló kérelem
nélkül is dönthet az érintett személy adatainak zárt kezeléséről és az iratbetekintési jog korlátozásáról.
8.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein 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 az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
A NAK a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetett a meghozott
intézkedésről.
8.5. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes
adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-

a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs
más jogalap;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:
-

személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A NAK a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti az érintettet.
Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a
NAK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem
szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül
nem valósítható meg.
8.6. 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, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett
a meghozott intézkedésről.
9. 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:
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.
10. Adatbiztonság
Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő
által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági
intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
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 internethez kapcsolódó informatikai
berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az
Adatkezelő tulajdonát képezik. Az adattároló eszközök az Adatkezelő tulajdonát képezik vagy kizárólagos
rendelkezése alatt állnak.
11. Fogalmak
Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR szerinti jelentéssel bírnak. A GDPR szövege elérhető a következő
linken: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
12. Záró rendelkezések
Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja, változás esetén Önt a módosításról
https://www.nak.hu/kiadvanyok/hatosagi-ugyek , illetve a https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem url címen
tájékoztatja.

