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Az MKIK Alapszabályának 6. számú melléklete 

 

MKIK02 
Adatlap a területi gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történő 

bejegyzésre, 
 változásbejegyzésre 

(1999. évi CXXI. törvény 8/A. §) 

 
1.  A gazdálkodó szervezet adatai* 

 

A gazdálkodó szervezet neve:   

A gazdálkodó szervezet székhelye: 
 

A gazdálkodó szervezet telephelyei: 
 

A gazdálkodó szervezet fióktelepe: 
 

Főtevékenység TEÁOR / ÖVTJ kódja:  
Főtevékenység megnevezése 

 

Ténylegesen végzett egyéb 
tevékenység(ek): 

 

 

Adószáma:  

A gazdálkodó szervezet 
bankszámlaszámai: 

 

 

 

 A kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerinti besorolás:  

□ mikrovállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél 
kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 
□ kisvállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél 
kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 
□ KKV (összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg) 
□ nagyvállalat összes foglalkoztatotti létszáma legalább 250 fő, 
és éves nettó árbevétele 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszegnél több, vagy mérlegfőösszege 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszegnél több 
□ egyéb  

A gazdálkodó szervezet elektronikus 
elérhetőségei: 

  

Gazdálkodó szervezet honlap címe:  
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Törvényes képviselő neve: 

                    elérhetőségei: 

 

Ha a törvényes képviselő jogi személy, a 
törvényes képviselő képviseletére jogosult 
természetes személy: 

neve: 

elérhetőségei: 

 

2. Kapcsolattartás adatai  

 
Kamarai kapcsolattartó neve:   

beosztása:  

telefonszáma:  

mobil száma:  

e-mail címe:  

 

A táblázatban önkéntesen megadható a kamarai kapcsolattartó és annak adatai. A megadott kapcsolattartói 
adatok kizárólag a belső, kamarai ügyintézői felületen kerülnek nyilvántartásra kapcsolattartás céljából. 
 
A kamarai regisztrációs adatlapon szereplő személyes adatoknak a kamarai nyilvántartás működtetésével 
összefüggő kezelésére (ideértve a kamarai kapcsolattartás miatt megadott személyes adatok kezelését is) az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) 
rendelkezései irányadók. 
 
Az adatkezelési tájékoztató elérhető a következő linkre kattintva: 
https://mkik.hu/uploads/documentitem/248/knyr-kapcs-adatkezelesi-tajekoztato-1642079480.pdf  

 
3. Külkereskedelmi tevékenységre szolgáló adatok: 

 

Export tevékenységet folytat 
Igen Nem

 IMPORT tevékenységet folytat 
Igen Nem

 

 
4. Hírlevélküldés* 

 

a) A kereskedelmi és iparkamarák részéről elektronikus úton (e-mailen) – akár közvetlenül, akár 
adatfeldolgozó (tömeges levélküldést biztosító szolgáltató) közreműködésével – történő, a Gktv-ben 
meghatározott kamarai közfeladat-ellátással, tevékenységekkel összefüggő, társadalmi cél megvalósításához 
kapcsolódó tájékoztatás megküldéséhez (hírlevélküldés) a kamarai kapcsolattartói elérhetőségre (e-mail 
címre) 
 

hozzájárulok  nem járulok hozzá  
 

b) Egyéni vállalkozó esetén továbbá: 
 
A kereskedelmi és iparkamarák részéről elektronikus úton – akár közvetlenül, akár adatfeldolgozó (tömeges 
levélküldést biztosító szolgáltató) közreműködésével – történő, a Gktv-ben meghatározott kamarai közfeladat-
ellátással, tevékenységekkel összefüggő, társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó tájékoztatás 
megküldéséhez (hírlevélküldés) az Ügyfélkapu elérhetőségemre  
 

hozzájárulok  nem járulok hozzá  

https://mkik.hu/uploads/documentitem/248/knyr-kapcs-adatkezelesi-tajekoztato-1642079480.pdf
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Az ezekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a következő linkre kattintva: 
https://mkik.hu/uploads/documentitem/248/knyr-hirlevel-adatkezelesi-tajekoztato-1642079479.pdf  
 
 
Kijelentem, hogy az előbbiekben közölt adatok megfelelnek a valóságnak. 
 
 
 

 . . . . . . . . . . . .  . . . .,   |2|0|    |    |év |    |    |hó |    |    | nap  ………………………………………………. 
 

                      egyéni vállalkozó aláírása / cégszerű aláírás 
 
 

https://mkik.hu/uploads/documentitem/248/knyr-hirlevel-adatkezelesi-tajekoztato-1642079479.pdf
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Kitöltési útmutató: 
 
Az adatlapot a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kérjük megküldeni, az alábbi módokon: 
 
 
A kamarai hozzájárulás megfizetésének módjai: 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára - a 
gazdálkodó szervezet adószáma és a „kamarai hozzájárulás” megjegyzés feltüntetése mellett - kell befizetni. 
 
Az adatlapon az előtöltött mezők közhiteles nyilvántartásból származó adatok, azok nem módosíthatók. 
 
2.pont  
 
A táblázatban önkéntesen megadható a kamarai kapcsolattartó és annak adatai. A megadott kapcsolattartói adatok 
kizárólag a belső, kamarai ügyintézői felületen lesznek nyilvántartva kapcsolattartás céljából. 

 

Az Adatlap aláírásával a kamarai nyilvántartásba vételt, illetőleg az abban történő változásbejegyzést kezdeményező - a 
Gktv. 2. § a) pontja szerinti - gazdálkodó szervezet arról is nyilatkozik, hogy a kamarai nyilvántartás működtetésével 
összefüggő személyes adatok kezelésére (így a kamarai kapcsolattartásra - ide nem értve az elektronikus 
hírlevélküldést) vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismerte és tudomásul vette, valamint, hogy hozzájárul a kamarai 
kapcsolattartói adatok kezeléséhez. 
 
Abban az esetben, ha a kamarai kapcsolattartónak megjelölt személy nem azonos a gazdálkodó szervezet törvényes 
képviseletére jogosulttal, az Adatlapnak ezen utóbb említett személy általi aláírása egyúttal azt is jelenti, hogy a 
gazdálkodó szervezet a kamarai nyilvántartás működtetésével összefüggő személyes adatok kezelésére (így a kamarai 
kapcsolattartásra - ide nem értve az elektronikus hírlevélküldést) vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a kamarai 
kapcsolattartónak megadni kívánt személlyel előzetesen megismertette, aki azt előzetesen tudomásul vette és egyúttal 
hozzájárult az Adatlap szerinti személyes adatai kezeléséhez. 

 

4. pont 
 

a) Abban az esetben, ha a kamarai kapcsolattartónak megjelölt személy nem azonos a gazdálkodó szervezet 
törvényes képviseletére jogosulttal, az Adatlap jelen pontjában a jelölőnégyzet kitöltésével megadott hozzájárulás az 
elektronikus hírlevélküldéshez a gazdálkodó szervezet törvényes képviselője által aláírt Adatlapon egyúttal azt is jelenti, 
hogy a gazdálkodó szervezet az ezzel összefüggő adatkezelési tájékoztatást a kamarai kapcsolattartónak megadni 
kívánt személlyel előzetesen megismertette, aki azt előzetesen tudomásul vette és egyúttal hozzájárult a részére 
elektronikusan (e-mailen) történő hírlevélküldéshez. 
 
Ha a gazdálkodó szervezet kamarai kapcsolattartója nem kíván további elektronikus hírlevelet kapni, azok további 
fogadásáról korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a minden egyes hírlevél alján található „Leiratkozás” 
hivatkozásra kattintva. 
 
Ezen kívül a gazdálkodó szervezet a kamarai kapcsolattartó szándékának megfelelően a további hírlevél küldésének 
leállítását megteheti az Adatlapon tett változásbejegyzés kezdeményezése keretében, illetőleg a kamarai kapcsolattartó 
az MKIK kapcsolattartási e-mail címén, faxon vagy postai úton, valamint telefonon jelzett és jegyzőkönyvben rögzített 
bejelentéssel is előterjesztheti a kérelmét. 
 
b) Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nem kíván további elektronikus hírlevelet kapni az Ügyfélkapujára, 
azok további fogadásáról korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a minden egyes hírlevél alján található 
„Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. 
 
Ezen kívül az egyéni vállalkozó a további hírlevél küldésének leállítását az Ügyfélkapujára megteheti az Adatlapon tett 
változásbejegyzés kezdeményezése keretében, illetőleg az MKIK kapcsolattartási e-mail címén, faxon vagy postai úton, 
valamint telefonon jelzett és jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel is előterjesztheti a kérelmét. 
 
 
 


