
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

I.3. A szerv vezetői 

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 

 

  Telefonszám: Telefax szám e-mail cím 

Elnök Dr. Péterfalvi Attila +36 (1) 3911458 +36 (1) 3911410 elnok@naih.hu 

Elnökhelyettes dr. Szabó Endre Győző +36 (1) 3911428 +36 (1) 3911410 szabo.endre.gyozo@naih.hu 

 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

szervezeti egységeinek vezetői: 

 

Szervezeti egység vezető telefonszám telefax szám e-mail cím 

Elnöki Kabinet dr. Nagy Katalin – főtitkár, főosztályvezető +36 (1) 3911458 +36 (1) 3911410 kabinet@naih.hu 

 dr. Bendik Tamás – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911426 +36 (1) 3911410 bendik.tamas@naih.hu 

Tanúsítási és Társadalmi 
Kapcsolatok Főosztálya 

dr. Kiss Attila – főosztályvezető +36 (1) 3911470 +36 (1) 3911410 kiss.attila@naih.hu 

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya dr. Urbán Szilvia – osztályvezető +36 (1) 3911459 +36 (1) 3911410 urban.szilvia@naih.hu 

Adatvédelmi Főosztály dr. Balogh Gyöngyi – főosztályvezető +36 (1) 3911433 +36 (1) 3911410 balogh.gyongyi@naih.hu 

 dr. Hackspacher Andrea – főosztályvezető-
helyettes 

+36 (1) 3911454 +36 (1) 3911410 hackspacher.andrea@naih.hu 

 dr. Kiss Ernő – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911429 +36 (1) 3911410 kiss.erno@naih.hu 

 dr. Kovács Melinda – főosztályvezető-
helyettes 

+36 (1) 3911466 +36 (1) 3911410 kovacs.melinda@naih.hu 

Információszabadság Főosztály dr. Sziklay Júlia – főosztályvezető +36 (1) 3911406 +36 (1) 3911410 sziklay.julia@naih.hu 

 Csajági István – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911427 +36 (1) 3911410 csajagi.istvan@naih.hu 
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Engedélyezési és 
Incidensbejelentési Főosztály 

dr. Árvay Viktor – főosztályvezető +36 (1) 3911420 +36 (1) 3911410 arvay.viktor@naih.hu 

 dr. Eszteri Dániel – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911461 +36 (1) 3911410 eszteri.daniel@naih.hu 

Szabályozási és Titokfelügyeleti 
Főosztály 

dr. Bíró János – főosztályvezető +36 (1) 3911425 +36 (1) 3911410 biro.janos@naih.hu 

 dr. Horváth Eszter – főosztályvezető-
helyettes 

+36(1) 3911443 +36 (1) 3911410 horvath.eszter@naih.hu 

 dr. Berei Szonja – mb. főosztályvezető-
helyettes 

+36 (1) 3911412 +36 (1) 3911410 berei.szonja@naih.hu 

Gazdálkodási és Humánpolitikai 
Főosztály 

Orbánné Szamosközi Eszter – 
főosztályvezető 

+36 (1) 3911405 +36 (1) 3911410 szamoskozi.eszter@naih.hu 

Pénzügyi és Számviteli Osztály Bazsa Péter – osztályvezető  +36 (1) 3911424 +36 (1) 3911410 bazsa.peter@naih.hu  

Humánpolitikai és 
Bérgazdálkodási Osztály 

Rutterschmid István - osztályvezető +36 (1) 3911497 +36 (1) 3911410 rutterschmid.istvan@naih.hu 

Informatikai és Iratkezelési 
Főosztály 

Mátyásfalvi Attila – főosztályvezető +36 (1) 3911440 +36 (1) 3911410 matyasfalvi.attila@naih.hu 

 Rónai Bálint – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911408 +36 (1) 3911410 ronai.balint@naih.hu 

Iratkezelési Osztály Radics Anita – főosztályvezető-helyettes +36 (1) 3911493 +36 (1) 3911410 radics.anita@naih.hu 
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