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Tisztelt Címzett! 

 

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV), mellyel 

kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom. 
 

„1) azokat az összesített adatokat, hogy 2016 – 2017 – 2018 - 2019 és 2020 években a Békés Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (BMKIK) az adott évben hány fővel szemben kezdeményezett eljárást a NAV Békés Megyei Igazgatóságán 

(NAV BMI) abból a célból, hogy az egyéni vállalkozók részére kötelezően előírt, de a BMKIK részére meg nem fizetett 

– köztartozásnak minősülő - kamarai hozzájárulást – a NAV BMI szedje be?” 
 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2017 és 2020 év közötti időszakban a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától 

elektronikus úton érkezett, a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság illetékességi körébe tartozó egyéni 

vállalkozókat, melyek esetében a kamarai tagdíj behajtása érdekében intézkedniük kellett. 

 

Év A megkereséssel érintett egyéni vállalkozók száma (fő) 

2017 1038 

2018 903 

2019 710 

2020 122 

Összesen 2773 

 

 

„2) E megkeresések teljesítése során a NAV felszólító levelének hatására hány esetben történt meg a tartozás azonnali 

kiegyenlítése és hány esetben vált szükségessé végrehajtási eljárás megindítása a köztartozások beszedése érdekében 

(2016 – 2017 – 2018 - 2019 és 2020 években)?” 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a NAV Békés Megyei Adó-és Vámigazgatóság által a fenti ügyekben kiküldött azon 

fizetési felszólítások darabszámát éves bontásban, melyek esetében a kamarai hozzájárulás megfizetésre került; valamint 

azon ügyek darabszámát éves bontásban, melyek esetében a végrehajtási eljárás megindítására került sor. 
 

Év 
A fizetési felszólítás hatására 

megfizette (db) 

Végrehajtási eljárás megindítására 

került sor (db) 

2017 254 761 

2018 153 707 

2019 147 543 

2020 15 101 

Összesen 569 2112 
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„3) Amennyiben a BMKIK és a NAV BMI között (2016 - 2020 közötti időszakban) született együttműködési 

megállapodás az e téren folyó kapcsolatok szabályozására, úgy tisztelettel kérem, hogy a megállapodás(ok) 

elektronikusan tárolt változatát szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

A BMKIK és a NAV BMI között nem született együttműködési megállapodás. Megjegyezem, hogy központi 

együttműködési megállapodás jött létre a NAV és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között 2018-ban, melyet 

csatoltan megküldök. 

 

Tájékoztatom, hogy 2016. évre vonatkozóan nem lehetséges ilyen statisztikai adatokkal szolgálni, mivel az elektronikus 

megkeresések és az azokhoz közvetlenül köthető fizetési felszólítások bevezetésére 2017-ben került sor.  A 2016-os 

adatok lekérdezését tovább nehezíti, hogy a papír alapú megkeresések esetén a letéti kartonra történő könyvelés 

manuálisan történt és abban az esetben, ha az adózó a megkereséskor már végrehajtás alatt állt a megtérülést nem lehet 

egyértelműen meghatározni abban a tekintetben, hogy a felhívás hatására vagy a folyamatban lévő végrehajtási eljárás 

miatt történt a teljesítés. 

 

Jogorvoslati tájékoztató 

 

 A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) 

határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 

felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel 

élhet. 

  

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat. 

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 

vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése 

vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat 

megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye 

megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet 

megindítani. 

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását. 

 

Budapest, 2021. február 22. 
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