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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 szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet 
37. cikk (7) bekezdése szerint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az általa kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét közzé kell tennie és erről tájékoztatnia kell az illetékes 
felügyeleti hatóságot. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 
25/L. § (4) bekezdése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó tájékoztatja a Hatóságot 
az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és elektronikus levélcíméről, ezen adatok 
változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra hozza. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve 
adatfeldolgozók számára külön erre a célra létrehozott elektronikus felületen is lehetővé teszi 
az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését. 
 
A Hatóság szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az adatvédelmi tisztviselő bejelentő 
rendszerbe (a továbbiakban: bejelentő rendszer) kizárólag új adatvédelmi tisztviselő 
bejelentésére van lehetőség.  

Az adatvédelmi tisztviselő bejelentés módosítása (pl. az adatkezelő/adatfeldolgozó 
megnevezésének, elérhetőségének vagy az adatvédelmi tisztviselő változása miatt) a 
bejelentő rendszerbe történő új, teljes bejelentéssel kezdeményezhető.  

A korábban tett bejelentés törlését a Hatóság postai vagy elektronikus elérhetőségén kell 
kezdeményezni. 

A nem természetes személy adatkezelő/adatfeldolgozó esetében az adatvédelmi tisztviselő 
bejelentés törlését az adatkezelő/adatfeldolgozó törvényes képviseletére jogosult 
kezdeményezheti.  

1 Regisztráció 
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A regisztráció során kérjük szíveskedjen az alábbi mezőket kitölteni. 

Felhasználó név: A felhasználónév nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.  
 
Elektronikus levélcím: Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot 
tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a regisztráló nevét tartalmazza. 
A regisztráló szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére 
utaló információt tartalmaz.  
 
Jelszó: Minimum hat karaktert: kis/nagybetű, szám és speciális karaktert:'_.,&' tartalmazó 
értéket adjon meg.  
 
Jelszó ismétlés: a jelszóként megadott karaktereket ismételje meg 
 
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát megismertem és megértettem.  
 
Megtekintés: Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál az adatvédelmi tisztviselő bejelentésére szolgáló elektronikus rendszeren 
keresztül végzett adatkezeléseihez 
 
Kérjük válasszon: Legördülő menüben az Igen választásával az adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltak megismerésének, megértésének az elfogadása 
 
Szám- és betűkombináció: A képen megjelenített betűk és számok rögzítése 

 

A regisztráció során megadott e-mail címre a Hatóság megerősítő e-mailt küld, amelyben 
további instrukciók találhatók a regisztráció véglegesítéséhez.  

http://naih.hu/files/adatkez_taj_DPO_2018-05-24-v4.pdf
http://naih.hu/files/adatkez_taj_DPO_2018-05-24-v4.pdf
http://naih.hu/files/adatkez_taj_DPO_2018-05-24-v4.pdf


3 
 

Amennyiben a megerősítő e-mail nem érkezik meg a megadott e-mail címre, úgy szíveskedjen 
ellenőrizni a spam/levélszemét /kéretlen üzenetek mappáját. 

2. Már regisztrált, de nem aktív fiók 
 

 

 

A fiók aktiváláshoz a regisztráció során használt e-mail címet kell megadni. 

 

3. Belépés 

 

Elektronikus levélcím: A regisztráció során megadott e-mail cím 

Jelszó: A regisztráció során megadott jelszó 

Jelszó emlékeztető igényléshez kérjük kattintson ide. 
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Amennyiben elfelejtette jelszavát, a fenti linkre kattintva, a regisztráció során használt e-mail 
címe megadásával igényelhet jelszó emlékeztetőt. 
 

 
 
Még nincs regisztrációja? 

A bejelentő rendszerbe történő adatrögzítéshez regisztráció szükséges. Amennyiben a 
regisztrációt elmulasztotta a kérdésre kattintva pótolhatja.  

Belépési probléma esetén: 

Amennyiben a belépés során probléma merül fel, kattintson a „Belépés probléma esetén” 
linkre. 

 

A fiók aktiváláshoz a regisztráció során használt e-mail címet kell megadni. 
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4. Bejelentés adatainak rögzítése 

 
 

 
A bejelentés adatainak rögzítése során kérjük szíveskedjen sorrendben haladva, mindhárom 
(bejelentő, adatkezelő/adatfeldolgozó; adatvédelmi tisztviselő) felületet kitölteni. Hiánytalan 
kitöltés esetén az adatvédelmi tisztviselő adatai rögzítését követően megjelenik a BEKÜLDÉS 
gomb, melyre rákattintva véglegesíthető a rendszerbe tett bejelentés. Véglegesítés hiányában 
a Hatóság nem küld megerősítő linket a bejelentett adatvédelmi tisztviselő részére.  

Az adatvédelmi tisztviselő bejelentés módosítása (pl. az adatkezelő/adatfeldolgozó 
megnevezésének, elérhetőségének vagy az adatvédelmi tisztviselő változása miatt) a 
bejelentő rendszerbe történő új, teljes bejelentéssel (a bejelentő, adatkezelő/adatfeldolgozó; 
adatvédelmi tisztviselő felület kitöltésével) kezdeményezhető.  

4.1. Bejelentő 
 

A bejelentés során kérjük szíveskedjen az alábbi mezőket kitölteni. 

Bejelentő neve: A bejelentéssel összefüggő adatokat rögzítő/nyilatkozatot tevő neve  

Telefonszáma: A telefonszám a bejelentést tevő személynek az az elérhetősége, amelyre 
vonatkozóan a bejelentéssel összefüggésben a Hatóság vele kapcsolatot tarthat.  

E-mail címe: Az e-mail cím a bejelentést tevő személynek az az e-mail címe, amelyre 
vonatkozóan a bejelentéssel összefüggésben a Hatóság vele kapcsolatot tarthat.  

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például 
nem szükséges, hogy az e-mail cím a bejelentő nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.  
 

4.2. Adatkezelő/Adatfeldolgozó 
 

4.2.1. Nem természetes személy adatkezelő / adatfeldolgozó adatai 
A kitöltést csak abban az esetben kezdje meg, amennyiben a bejelentőre vonatkozó 
adatok kitöltésre kerültek.  

 
A hiányos, vagy a nem megfelelő sorrendben történő kitöltés esetén a rendszer nem fogadja 
a megtett bejelentést.  
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Bejelentő: A bejelentést tevő neve 

Adatkezelő/Adatfeldolgozó teljes neve: Az adatkezelő/adatfeldolgozó teljes megnevezése 
(Annak a pl. egyesületnek, gazdasági társaságnak, alapítványnak, szövetkezetnek, civil 
társaságnak, állami szervezetnek a megnevezése, akinek a tevékenységével összefüggésben 
történik az adatvédelmi tisztviselő bejelentése) 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó rövid neve: A Hatóság adatvédelmi tisztviselő nyilvántartás 
keresője min. 3 karakteres rövid megnevezés esetén jelenít meg találatot, ezért amennyiben 
az adatkezelő rövid megnevezése 3 karakternél kevesebb kérjük használja a teljes 
megnevezést. 
Amennyiben rövid megnevezést nem használ, kérjük a teljes megnevezés rögzítését 
 
Szervezeti forma: a legördülő mezőből választható  
Pl. gazdasági társaság - Kkt., Bt., Kft., Rt.-, egyéni vállalkozó, egyesület, közfeladatot ellátó 
szerv 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó adószáma: A vállalkozási tevékenységet folytató 
magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által kiadott azonosító.  
Felhívjuk figyelmét, hogy az adószám, valamint az adóazonosító jel nem ugyanaz! 
 
Egyéb szervezeti azonosító: pl. európai egyedi azonosító, hivatalos elektronikus elérhetőség 
(cégkapu) 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó e-mail címe: Azon elektronikus kézbesítési cím, ahova az 
adatkezelő/adatfeldolgozó a bejelentés megtörténtéről szóló értesítést várja 
 
Székhelye: Hivatalos elérhetőség 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Ad%C3%B3-_%C3%A9s_V%C3%A1mhivatal
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Amennyiben az értesítő e-mail nem érkezik meg a megadott e-mail címre, úgy szíveskedjenek 
ellenőrizni a spam/levélszemét/kéretlen üzenetek mappát. 

4.2.2. Természetes személy adatkezelő/adatfeldolgozó adatai 
A kitöltést csak abban az esetben kezdje meg, amennyiben a bejelentőre vonatkozó 
adatok kitöltésre kerültek.  
 
A hiányos, vagy a nem megfelelő sorrendben történő kitöltés esetén a rendszer nem fogadja 
a megtett bejelentést.  

 
 

Bejelentő: A bejelentést tevő neve 

Adatkezelő/Adatfeldolgozó természetes személy neve: A természetes személy viselt neve 
(Annak a természetes személynek a neve, akinek a tevékenységével összefüggésben történik 
az adatvédelmi tisztviselő bejelentése) 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó e-mail címe: Azon elektronikus kézbesítési cím, ahova az 
adatkezelő/adatfeldolgozó a bejelentés megtörténtéről szóló értesítést várja 

Lakcím: Az adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy bejelentett lakóhelye, illetve 
tartózkodási helye. A Hatóság az adatkezelő/adatfeldolgozó azonosítása céljából kezeli 
 
E-mail cím: Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, 
és az sem, hogy e-mail címként olyan címet adjanak meg, amelyet a természetes személy 
adatkezelő/adatfeldolgozó személyes céljaiból is használ 
 
Nem szükséges, hogy az adatkezelő/adatfeldolgozó e-mail címe az adatkezelő/adatfeldolgozó 
természetes személy nevét is tartalmazza. Az, hogy az e-mail cím utal-e az 
adatkezelő/adatfeldolgozó kilétére, kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó döntésétől függ. 
Az e-mail címmel kapcsolatos elvárás, hogy az olyan ténylegesen létező e-mail cím legyen, 
amelyen az adatkezelő/adatfeldolgozó az ő általa kijelöltként bejelentett adatvédelmi 
tisztviselő bejelentéséről értesíthető.  

Amennyiben az értesítő e-mail nem érkezik meg a megadott e-mail címre, úgy szíveskedjen 
ellenőrizni a spam/levélszemét /kéretlen üzenetek mappáját. 
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4.3. Adatvédelmi tisztviselő 
 

4.3.1. Nem természetes személy adatvédelmi tisztviselő adatai 
 
Abban az esetben kérjük kitölteni, ha az adatvédelmi tisztviselő tevékenységet 
szervezet és nem egy természetes személy látja el.   
 
A kitöltést csak abban az esetben kezdje meg, amennyiben a bejelentőre, továbbá az 
adatkezelőre/adatfeldolgozóra vonatkozó adatok kitöltésre kerültek.  
 
A hiányos, vagy a nem megfelelő sorrendben történő kitöltés esetén a rendszer nem fogadja 
a megtett bejelentést.  
 
 

 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó: Amely adatkezelő/adatfeldolgozó vonatkozásában az 
adatvédelmi tisztviselő bejelentése történik 

Az URL cím, ahol az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége közzétételre került: Az az 
internetes honlap/weboldal címe, amelyen az adatkezelő/adatfeldolgozó közzétette az 
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit. A mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, 
amennyiben az adatkezelő/adatfeldolgozó rendelkezik internetes honlappal/weboldallal. 

Adatvédelmi tisztviselő szervezet teljes neve: Az adatvédelmi tisztviselő feladatokat ellátó 
szervezet hivatalos megnevezése 
(Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő/adatfeldolgozó alkalmazottja vagy az 
adatkezelőtől/feldolgozótól eltérő magánszemély vagy szervezet lehet.) 
 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó rövid neve: A Hatóság adatvédelmi tisztviselő nyilvántartás 
keresője min. 3 karakteres rövid megnevezés esetén jelenít meg találatot, ezért amennyiben 
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az adatkezelő rövid megnevezése 3 karakternél kevesebb kérjük használja a teljes 
megnevezést. 
Amennyiben rövid megnevezést nem használ, kérjük a teljes megnevezés rögzítését 
 
Adatvédelmi tisztviselő szervezet adószáma: A vállalkozási tevékenységet folytató 
magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által kiadott azonosító.  
Felhívjuk figyelmét, hogy az adószám, valamint az adóazonosító jel nem ugyanaz! 
 
Cégjegyzékszám: Az adatvédelmi tisztviselő szervezet egyedi azonosítója 
 
Szervezeti forma: a legördülő mezőből választható  
Pl. gazdasági társaság - Kkt., Bt., Kft., Rt.- 
 
E-mail cím: Kérjük, hogy az e-mail cím mező kitöltése során létező e-mail címet és pontos 
elérhetőséget adjanak meg, mert a bejelentést a Hatóság akkor tekinti megtettnek, ha az 
adatvédelmi tisztviselő a közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az adatokat 15 napon 
belül jóváhagyja. 
 
Levelezési cím: A nem természetes személy adatvédelmi tisztviselő székhelye 
 
Telefon: A nem természetes személy adatvédelmi tisztviselő telefonos elérhetősége 
 

4.3.2. Természetes személy adatvédelmi tisztviselő adatai 
 
Abban az esetben kérjük kitölteni, ha az adatvédelmi tisztviselő tevékenységet 
természetes személy és nem szervezet látja el.   
 
A kitöltést csak abban az esetben kezdje meg, amennyiben a bejelentőre, továbbá az 
adatkezelőre/adatfeldolgozóra vonatkozó adatok kitöltésre kerültek.  
 
A hiányos, vagy a nem megfelelő sorrendben történő kitöltés esetén a rendszer nem fogadja 
a megtett bejelentést.  

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Ad%C3%B3-_%C3%A9s_V%C3%A1mhivatal
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Adatkezelő/Adatfeldolgozó: Amely adatkezelő/adatfeldolgozó vonatkozásában az 
adatvédelmi tisztviselő bejelentése történik 

Az URL cím, ahol az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége közzétételre került: Az az 
internetes honlap/weboldal címe, amelyen az adatkezelő/adatfeldolgozó közzétette az 
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit. A mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, 
amennyiben az adatkezelő/adatfeldolgozó rendelkezik internetes honlappal/weboldallal. 

Adatvédelmi tisztviselő teljes neve: Az adatvédelmi tisztviselő feladatokat ellátó 
természetes személy viselt neve 
(Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő/adatfeldolgozó alkalmazottja vagy az 
adatkezelőtől/feldolgozótól eltérő magánszemély vagy szervezet lehet.) 
 
E-mail cím: Kérjük, hogy az e-mail cím mező kitöltése során létező e-mail címet és pontos 
elérhetőséget adjanak meg, mert a bejelentést a Hatóság akkor tekinti megtettnek, ha az 
adatvédelmi tisztviselő a közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az adatokat 15 napon 
belül jóváhagyja. 
 
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot, pl. az adatvédelmi 
tisztviselő nevét is tartalmazza és az sem, hogy az adatvédelmi tisztviselőként kijelölt 
természetes személy e-mail címeként olyan címet adjanak meg, amelyet személyes céljaiból 
is használ. Az, hogy az e-mail cím utal-e a tisztviselő kilétére, kizárólag a tisztviselő – adott 
esetben az őt kijelölő adatkezelő/adatfeldolgozóval közösen kialakított – döntésétől függ. Az 
e-mail címmel kapcsolatos elvárás az, hogy az olyan ténylegesen létező cím legyen, amelyen 
keresztül az érintettek, illetve a Hatóság a tisztviselővel kapcsolatot tarthat.  
 
Levelezési cím: A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az adatvédelmi tisztviselőként 
kijelölt természetes személy levelezési címeként nem szükséges olyan címet megadni, 
amelyet az adatvédelmi tisztviselőként kijelölt természetes személy személyes céljaiból is 
használ.  
 
A levelezési címmel kapcsolatos elvárás az, hogy az olyan ténylegesen létező cím legyen, 
amelyen keresztül az érintettek, illetve a Hatóság a tisztviselővel kapcsolatot tarthat.  
 
Telefon: Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy telefonos 
elérhetősége (nem kötelező megadni). A Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli. 
 

4.4. Beküldött bejelentések 
 
A bejelentőnek a bejelentő rendszerbe tett bejelentései 
 


