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Preambulum 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: 
KEKKH) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § b) pontja alapján az Összerendelési nyilvántartás (a 
továbbiakban: ÖNY) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatójaként a  
KEKKH került kijelölésre. 

Jelen dokumentum a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartalmazza az ÖNY-re 
vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). 

Szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF, valamint a külön írásba foglalt szerződés (a 

továbbiakban: Egyedi szerződés) alapján, az abban foglalt szerződési feltételek mellett 

nyújtja. 

1. Általános adatok 

1.1. Fogalmak, rövidítések 

Szaztv.: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény; 

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény; 

Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény; 

Szeüszr.: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet; 

Azonosító kód: a Szaztv. 5. § (1) bekezdése alapján olyan, matematikai módszerrel képzett, 
különleges adatra nem utaló számjegysor, amely a polgárt az adatkezelés során 
egyértelműen azonosítja; 

Csatlakozott adatkezelő: Az ÖNY-tigénybe vevő, illetve saját rendszerével ahhoz csatlakozó 
közigazgatási hatóság; 

Kapcsolati kód: a Szaztv. 3. § d) pontja szerinti, a különböző célú adatkezelések közötti 
törvényes kapcsolat elősegítésére, megvalósítására képzett ideiglenes számjegysor; 

Kiesési idő: az az időszak, amelyben az ÖNY nem érhető el; 

Felhasználó: Csatlakozott adatkezelő olyan alkalmazottja, aki jogosult a Szolgáltatás 
használatára 

ÖNY: a SzeüszR. 28-32. §-a szerinti SZEÜSZ, melynek feladata, hogy titkosított kapcsolati 
kódok alapján átjárhatóságot biztosítson a hozzá csatlakozott elsődleges és másodlagos 
nyilvántartások között; 
ÖNY szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely az ÖNY-hez csatlakozott nyilvántartások 
esetében a tényleges adatcserét megvalósítja, titkosított kapcsolati kódok alapján;Ügyfél:  a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában vagy a központi 
idegenrendészeti nyilvántartásban vagy az elektronikus ügyintézést igénybevevő, külföldön 
élő természetes személyek személyi nyilvántartásában  szereplő élő természetes személy, 
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akinek azonosító kódjára, vagy más adatára vonatkozóan az Összerendelési nyilvántartás 
titkosított kapcsolati kódot tartalmaz; 
SZEÜSZ: a Ket. 172. § j) pontja szerinti, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás; 

Szerződés: az ÁSZF és az Egyedi szerződés; 

Szolgáltató: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala; 

Üzemzavar: az elektronikus úton történő kapcsolattartás során felmerült, az elektronikus 
kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós 
meghibásodása, valamint karbantartásának időtartama, ami miatt az informatikai 
rendszerek nem tudják biztosítani az elektronikus kapcsolattartást. 

 

1.2. A Szolgáltató adatai 

Név:   Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Székhelye:   1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. 

Postacíme:   1476 Budapest, Pf. 281. 

Adószám:   157 21475-2-43 

 
1.3. A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége 

Ügyfélszolgálat 
típusa 

Ügyfélszolgálat elérhetősége 

Telefonos 1818   

Külföldről: +36-1-550-1858 

Faxszám +36-1-550-1819 

Email 1818@1818.hu 

SMS 1818 

Ügyfélfogadási idő 0-24 óráig 

 

Az ügyfélszolgálat további elérhetőségei a http://kekkh.gov.hu/hu/elerhetosegek  oldalon 
láthatók. 

1.4. Szolgáltató internetes elérhetősége 

http://www.kekkh.gov.hu.   

http://kekkh.gov.hu/hu/elerhetosegek
http://www.kekkh.gov.hu/
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1.5. Az ÁSZF hatálya 

1.7.1 Személyi hatály 

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint az  ÁSZF-ben szabályozott ÖNY, 
valamint kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltatóval 
jogviszonyba kerülő Csatlakozott adatkezelőkre, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyba 
kerülő jogi és természetes személyekre. 

1.7.2 Időbeli hatály 

Az ÁSZF hatálya a címlapon megjelölt időponttól válik hatályossá, visszavonáskor vagy új 
verzió kiadásakor hatályát veszti. 

1.7.3 Területi hatály 

Az ÁSZF Magyarország területén érvényes. 

1.7.4 Tárgyi hatály 

Az ÁSZF kiterjed az ÖNY-re, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra. 
 

1.6. A szolgáltatások igénybe vételére irányuló jogviszony 

1. A Szolgáltató az ÖNY szolgáltatásait és a kapcsolódó esetleges többletszolgáltatásokat – 
az ÁSZF, valamint a külön írásba foglalt Egyedi szerződés alapján, az azokban foglalt 
szerződési feltételek mellett nyújtja.  

2. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános 
rendelkezéseket, valamint a szolgáltatások igénybevétele során a Felek között létrejövő 
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.  

3. Egyedi szerződés kötésére az ÁSZF-ben foglaltaktól való eltérés esetén, valamint akkor 
kerül sor, ha olyan kérdés rendezése szükséges, amelyre vonatkozóan az ÁSZF nem 
tartalmaz rendelkezést.  

4. Az Egyedi szerződés és az ÁSZF eltérése esetén az Egyedi szerződésben foglaltak az 
irányadók. 

5. Amennyiben valamely jogviszonyra vonatkozóan sem az ÁSZF, sem az Egyedi szerződés 
nem tartalmaz rendelkezést, akkor a magyar hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény. 

2. Az ÖNY szolgáltatási feltételei 

1.7. Az ÖNY adattartalma, adatvédelmi rendelkezések 

1. Az ÖNY az alábbi azonosítókhoz tartozó, külön-külön titkosított kapcsolati kódokat 

tartalmazza – típusmegjelölésével együtt: 

 személyi azonosító, 

 központi idegenrendészeti nyilvántartási azonosító, 
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 társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban:TAJ szám), 

 adóazonosító jel, 

 személyazonosító igazolvány okmányszáma, 

 útlevél okmányszáma, 

 kártya formátumú vezetői engedély okmányszáma, 

 a Ket. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatáshoz 

kapcsolódó egyedi azonosító, 

 a Ket. szerinti személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó 

azonosító, 

 az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartási azonosítója, valamint 

 az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek 

személyi nyilvántartásának nyilvántartási azonosítója, 

 az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti, 

törvény alapján személyazonosság közhiteles igazolására alkalmas kártya egyedi 

sorszáma. 

2. Az ÖNY az egyes személyekre vonatkozóan eltérő azonosító kódonként külön-külön 

kapcsolati kódot tartalmaz, egyéb azonosítót – beleértve a természetes személyazonosító 

adatokat is – nem tárol. 

3. A Szolgáltató kizárólag ideiglenesen, a nyilvántartásba történő bejegyzés és a bejegyzés 

újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítése céljából kezel természetes személyazonosító 

adatokat. Az ÖNY az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történő 

kiegészítéséhez számára megküldött természetes személyazonosító adatokat vagy 

azonosítót csak az a)-l) pontokban megjelölt azonosító kódokat tartalmazó 

nyilvántartásokból, a természetes személyazonosító adatokkal vagy azonosító kóddal 

azonosított természetes személyhez tartozó kapcsolati kód titkosított formájának 

lekérdezéséhez használja fel, a természetes személyazonosító adatokat és azonosító 

kódokat nem tárolja. 

4. Szolgáltató adatkezelése a Szaztv. 10/A. §-a szerinti törvényen alapuló adatkezelés, a 

Szolgáltató a Szaztv.-ben meghatározott nyilvántartás vezetésére az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

4. § b) pontjában került kijelölésre.  

5. Szolgáltató az ÖNY vezetését más adatkezelési folyamataitól teljesen elkülönült 

szervezeti és informatikai keretek között végzi. Szolgáltató különösen ügyel az egyes 

nyilvántartások összekapcsolásának elkerülésére és ennek érdekében megfelelő szervezési 

és biztonsági intézkedéseket tesz. 

6. Szolgáltató az Infotv.-ben meghatározott adatbiztonsági követelményeknek megfelelően 

tartja nyilván a titkosított kapcsolati kódokat.  
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7. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében a természetes személyek összerendelési 

nyilvántartásából a természetes személy azonosító adatára vonatkozó titkosított kapcsolati 

kódot a természetes személy 

 halála,  

 magyar állampolgárságának megszűnése, 

 nem magyar állampolgár magyarországi tartózkodási státuszának megszűnése, 

 az elektronikus ügyintézést igénybevevő, külföldön élő természetes személyek 
személyi nyilvántartásából való kikerülés 

esetén, az erre vonatkozó tény közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzését követő öt 

éven belül törli a Szolgáltató. 

1.8. Az ÖNY alapszolgáltatás 

 

1. A Szolgáltató lehetővé teszi az ÖNY alapszolgáltatása keretében -  az egyes azonosítók 
kapcsolati kódjait szolgáltató nyilvántartást vezető szervektől kapott kapcsolati kódok 
segítségével- , hogy amennyiben a Csatlakozott adatkezelő a családi és utónév mellett 
személyi azonosítót, társadalombiztosítási azonosító jelet vagy adóazonosító jelet használ 
az Ügyfél azonosítására, vagy valamely eljárásban ezen azonosítók valamelyikének 
megadása kötelező , akkor az Ügyfél a Csatlakozott adatkezelő által használt azonosítót 
igazoló igazolvány helyett más, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal is igazolhatja 
az adatkezelő által használt azonosítóját. 

2. A Szolgáltatás keretében Szolgáltató biztosítja az adott titkosított kapcsolati kódhoz 
tartozó másik titkosított kapcsolati kód lekérését a Csatlakozott adatkezelő által részére 
eljuttatott kérés alapján.  

1.9. Természetes személyazonosító adatok szolgáltatása titkosított kapcsolati 

kód alapján 

1. A Szeüszr. 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében Szolgáltató által – az Összerendelési 
nyilvántartás vezetésétől függetlenül – nyújtott szolgáltatás.  

2. Az igénybevételre csak az az adatkezelő jogosult, aki, vagy amely jogszerűen természetes 
személyre vonatozó titkosított kapcsolati kódot kezel.  

3. A Szolgáltató az arra jogosult személy részére az általa jogszerűen kezelt, természetes 

személyre vonatkozó titkosított kapcsolati kód alapján a természetes személy természetes 

személyazonosító adatait szolgáltatja, az érintett nyilvántartásokat kezelő szervek 

bevonásával. 

1.10. Természetes személyazonosító adatok szolgáltatása, a természetes személy 

egyedi vagy az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában rögzített 

hozzájárulása alapján 

1. A Szeüszr. 31. § (2) bekezdés b) pontja értelmében Szolgáltató általa – az ÖNY vezetésétől 
függetlenül – nyújtott szolgáltatás.  
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2. A szolgáltatás igénybevételre csak az az adatkezelő jogosult aki, a természetes személy 
egyedi vagy az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában rögzített hozzájárulásával 
rendelkezik. 

3. Az egyedi azonosítóhoz tartozó más nyilvántartásban alkalmazott egyedi azonosító vagy 
a természetes személyazonosító adatok szolgáltatást foglalja magába. 

1.11. Az igénybevétel, valamint az igénybevételhez szükséges interfész 

kialakításának műszaki és adminisztratív feltételei 

1. Az ÖNY igénybevétele az alábbi műszaki feltételek folyamatos fenntartása mellett 

lehetséges: 

 Az ÖNY az adatforrás szervek nyilvántartásain kívül más szervek nyilvántartásaival 

rendszer-rendszer kapcsolatot nem épít ki, az adatigénylő szervek számára 

programozott adatkezelési felületen keresztül lesz kizárólag elérhető. 

 Az interoperabilitási és hatékony kialakíthatósági szempontok miatt a tranzakciós 

kód formájára (hosszára) vonatkozóan a Szolgáltató által közzétett megoldás 

kifejezett előírásnak tekintendő. Az adatkezelőt ugyanakkor ez nem köti a 

tranzakciós kód képzésének kialakításában, mivel a kódot egyedül ő állítja elő, s csak 

ő használja. 

 A programozott adatkezelési – szolgáltatási – felülettel kapcsolatos részletes 

feltételek az Egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra 

2. Az ÖNY igénybevételéhez az alábbi adminisztratív feltételek megléte szükséges: 

 Az igénybevétel az ÖNY-hez történő csatlakozást követően történhet.  

 Az igénylés során meg kell jelölni azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján a 

Csatlakozott adatkezelő jogosult az ÖNY igénybevételére.  

 Csak olyan szerv kezdeményezheti az ÖNY-hez való csatlakozást, amely jogszabályi 

felhatalmazás alapján az Ügyfél természetes személyazonító adatai helyett azonosító 

kód alapján azonosítja az Ügyfelet. 

 Az a Csatlakozott adatkezelő, akit a törvény azonosító kód használatára nem 

hatalmaz fel, az adóazonosító jelet, a TAJ számot, valamint a személyi azonosítót csak 

az Ügyfél előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy a Ket. szerinti ügyintézési 

rendelkezésében tett hozzájárulása alapján használhatja fel. 

 
1.12. Szolgáltatási időszak, rendelkezésre állás 

1. Az ÖNY informatikai rendszere biztosítja, hogy a rendszerben kezelt adatokat, illetve az 
informatikai rendszer elemeit az arra jogosultak a szükséges időpontban és időtartamra 
használhassák (rendelkezésre állás), 7x24 órában bármikor, éjjeli időszakban futhatnak a 
hivatali tételes lekérdezések. 
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1.13. Jogosultságkezelési szabályok 

1. A Szolgáltató az ÖNY-hez, valamint a kiegészítő szolgáltatásokhoz hozzáférésre jogosult 
szervezetekről regisztrációs és jogosultsági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy 
csak az előzetesen regisztrált szervek a jogosultságuk ellenőrzését követően a 
jogosultságuknak megfelelő adatokhoz férjenek hozzá.  

2. A nyilvántartás tartalmazza: 

 Igénylő szerv adatait 
- Iktatószám (a beküldő saját, kimenő iktatószáma) 
- Igénylő szerv neve 
- Igénylő ügyfélszolgálat neve 
- Igénylő szerv címe 
- Kapcsolattartó telefonszáma 
- Munkavégzés helye 

 
 A jogosultság igénylés okát 
 A kért azonosító adatot, adatokat 
 A kért adatok kezelésére felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozást, 
 Ügyintéző adatait 
- Családi neve és utónevei 
- Születési neve 
- Születési helye 
- Anyja neve 
- Személyi azonosítója 
- Felhasználónév 
- Chip kártya száma 

3. A jogosultságkezelési nyilvántartással kapcsolatban a Csatlakozott adatigénylő 

kötelezettsége a Felhasználók jogosultságában, Felhasználók személyében bekövetkező 

változásokat Szolgáltató felé haladéktalanul jelenteni, hogy a megszűnt, vagy módosult 

jogosultságokat a Szolgáltató a rendszereiben át tudja vezetni. 

4. A szolgáltatások használata során Szolgáltató rögzíti:  

- adatszolgáltatás időpontját, 

- az adatszolgáltatással érintett azonosításához szükséges adatokat, 

- a szolgáltatott adatok megjelölését, 

- az adatszolgáltatás címzettjét, 

- az adatszolgáltatás címzettjének jogosultságát megalapozó jogszabályi rendelkezést 

és az adatszolgáltatás célját. 

Szolgáltató a rögzített naplóadatokat nem törli. 
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1.14. A felhasználói támogatás feltételei 

 Informatikai hibabejelentés és alkalmazástámogatás: 

1. Az ügyintézők (pl. kormányablakok, okmányirodák) részéről érkező jelzéseket 
közvetlenül a KEKKH Informatikai Helpdesk Osztálya részére kell megküldeni. A teljes- és 
lekérdezési jogkörrel rendelkező külső szervezetek esetében az első szintű HelpDesk 
támogatást az adott szervezet – az Egyedi szerződés alapján – saját (a KEKKH munkatársai 
által) betanított HelpDesk szervezeti egysége látja el (az úgynevezett superuserek), 
elősegítve ezzel a gyors és hatékony hibaelhárítást, míg a második szintű feladatellátást a 
KEKKH Informatikai Helpdesk Osztálya biztosítja. 

2. A KEKKH Informatikai Helpdesk Osztályának elérhetőségei: 

E-mail: helpdesk@kekkh.gov.hu 
Telefon: 06/1/219-4630 

Váratlan leállás esetén, amennyiben az ügyintézés, és ügyfélfogadás – az adott 
szakrendszerekben intézhető ügyek tekintetében – ellehetetlenül, a leállás tényéről a 
leállást észlelő szervezeti egység vezetője (vagy az általa delegált személy) a leállásról szóló 
pontos információ elektronikus úton történő megküldésével a leallas@kekkh.gov.hu e-mail 
címen haladéktalanul köteles értesíteni a KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztályát a 
további intézkedések megtétele céljából.  

 Szakmai-igazgatási támogatás: 

1. A szakmai/igazgatási támogatást az állampolgárok számára a KEKKH Kormányzati 

Ügyfélvonal Főosztálya (1818) látja el, míg a teljes- és lekérdezési jogkörrel rendelkező 

külső szerveknél a betanított superuserek segítségével biztosítják ezt a tevékenységet. Az 

egyéb ügyintézők (pl. kormányablakok, okmányirodák) első szintű szakmai támogatását  a 

KEKKH Informatikai Helpdesk Osztályának munkatársai látják el annak érdekében, hogy az 

ügyintézők egy csatornán fordulhassanak a Hivatalhoz a SZEÜSZ-ök használata során 

felmerülő valamennyi kérdésben. 

A szakmai helpdesk elérhetőségeit lásd 1.2. pontban. 

1.15. Az igénybevétel pénzügyi feltételei 

1. Az ÖNY szolgáltatás Csatlakozott adatkezelők általi igénybevétele díjmentes. 

1.16. Bejelentések, panaszok kezelésének rendje 

1. Az ÖNY szolgáltatások teljesítésével összefüggő bejelentés a panaszra okot adó 

körülmény bekövetkezésétől számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül tehető meg az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

• írásban a Szolgáltató levelezési címére megküldve 

• telefonon a 1818-as számon  

• elektronikus levélben az kekkh@kekkh.gov.hu címen 

mailto:helpdesk@kekkh.gov.hu
mailto:leallas@kekkh.gov.hu
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Vizsgálat lefolytatására a panasz beérkezésétől számított 15 nap áll rendelkezésre. 

2. Ha a Szolgáltató az ÖNY-re vonatkozó feltételeket nem biztosítja, és a Csatlakozott 

adatkezelő bejelentése alapján a hibát 3 munkanapon belül nem javítja ki, vagy a bejelentést 

elutasítja, a Csatlakozott adatkezelő az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (1357 

Budapest, Pf. 2.) tehet panaszt. 

1.17. Felelősség 

1. Felek rögzítik, hogy 

 felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért és teljes 
körűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, 
hogy feladataikat gondatlanul, hiányosan teljesítik.  

 felelnek azért, hogy tevékenységük végzése során betartják a tevékenységükre 
irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.  

2. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel: 

 az ÁSZF 3.4. pontja szerinti szüneteltelési időtartam miatti szolgáltatás kiesés esetén 

fellépő károkért, 

 az ÖNY Csatlakozott adatkezelőjének felhasználója, illetve volt felhasználója által 

okozott károkért, különösen, ha a Csatlakozott adatkezelő a 2.7.3. pont szerinti 

bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,  

 abból fakadó károkért, amely a Csatlakozott adatkezelő az Egyedi szerződésben 

meghatározott kötelezettségek megszegéséből ered. 

 Az ÁSZF 3.6.4. pontja szerint a Csatlakozott együttműködésének elmaradásából 

eredő károkért 

2. Vegyes rendelkezések 

2.1. Általános együttműködési kötelezettségek 

1. A Szolgáltató és a Csatlakozott adatkezelő az ÖNY igénybevétele során kölcsönösen 
együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség alaplevét valamint egymás érdekeit 
kölcsönösen figyelembe véve kötelesek eljárni és egymással az igénybevétel megszűnése 
esetén elszámolni. 

2. Csatlakozott adatkezelő késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően írásban 
tájékoztatni a Szolgáltatót az igénybevétel szempontjából jelentős körülményekről, 
tényekről, adatokról, illetve azok változásáról.  

2.2. Kapcsolattartás 

1. A Szolgáltató és a Csatlakozott adatkezelő az ÖNY-hez történő csatlakozást követően 
haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra kijelölt személyéről és 
elérhetőségeiről, a felelősség illetve döntési jogkör meghatározásával, továbbá postai cím, 
elektronikus levelezési cím, telefonos elérhetőség megadásával.  
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2. Felek a jogviszonyukban egymás közötti kapcsolattartásra a kapcsolattartás 
hagyományos személyes és írásos formái mellett elfogadják az elektronikus levélben 
történő üzenetküldést, feltéve, hogy a kézhezvételt a címzett visszaigazolta.  

2.3. Rendkívüli helyzetből eredő változás 

1. Rendkívüli helyzetnek minősül az előre nem látható, elháríthatatlan külső esemény, 
amely valamelyik vagy mindkét Felet ideiglenesen korlátozza vagy megakadályozza a 
szerződés szerinti teljesítésben. Rendkívüli eseménynek minősül különösen az ÖNY-el 
kapcsolatos elháríthatatlan Üzemzavar, a támogató rendszer biztonsági célú leállítása, az 
Összerendelési nyilvántartás működését korlátozó vagy azt megakadályozó természeti 
katasztrófa; illetve egyéb vis maior jellegű körülmény bekövetkezése.  

2. A Szolgáltató rendkívüli helyzet esetén haladéktalanul megteszi a szolgáltatásnyújtás 
zavartalansága, illetve az eset körülményeihez képest szükséges kármegelőző vagy 
kárelhárító intézkedéseket és haladéktalanul tájékoztatást helyez el a rendkívüli helyzetről 
internetes honlapján, annak az ÖNY elérhetőségében okozott hatásairól és arról, hogy előre 
láthatóan mikor lesz képes az ÖNY elérhetőségét a rendelkezésre állásra meghatározottak 
szerint biztosítani.  

2.4. Szüneteltetés 

1. A Szolgáltató az előre tervezett üzemfenntartási munkákat úgy végzi el, hogy azok a 
szolgáltatások elérhetőségét lehetőség szerint ne érintsék. Indokolt esetben azonban a 
Szolgáltató átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatások nyújtását a Csatlakozott adatkezelő 
előzetes tájékoztatása mellett, a hálózatában végzett karbantartás, felújítás, szoftvercsere, 
bővítés vagy más ehhez kapcsolódó tevékenységek (a továbbiakban: üzemfenntartási 
munkák) elvégzése céljából. A Szolgáltató a tervezett üzemfenntartási munkákról a 
Szolgáltató a honlapján értesíti a Csatlakozott adatkezelőket, a tervezett üzemfenntartási 
munkát megelőzően legalább 5 nappal. 

2.5. Az ÁSZF módosítása 

1. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a másik fél előzetes értesítése mellett 
módosítani. Szolgáltató az ÁSZF módosítását megelőzően legalább 30 naptári nappal  
értesíti a Csatlakozott adatkezelőket, valamint az ÁSZF módosítását közzéteszi internetes 
honlapján. A Szolgáltató az ÁSZF módosítását az irányadó jogszabályok szerint megküldi az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek is. 

 2. Mivel a Szolgáltatás részletes technológiai és egyéb szabályait (pl. a Szolgáltató és a 
Csatlakozott adatkezelő kötelezettségei, karbantartás) az ÁSZF határozza meg, annak 
megváltozása – a Felek ellentétes tartalmú, írásba foglalt megállapodásának hiányában – 
automatikusan, az ÁSZF módosulásának napjával egyidejűleg, módosítja az Egyedi 
Szerződés megfelelő rendelkezéseit (függetlenül attól, hogy az Egyedi Szerződés adott része 
szó szerint-, vagy csak tartalmi szempontból követi az ÁSZF megváltozott rendelkezését). 
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2.6. A Szolgáltatás műszaki paramétereinek módosítása 

1. A Szolgáltató a saját rendszereit a Szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett jogosult 
fejleszteni, módosítani.  

2. A Szolgáltató és a Csatlakozott adatkezelő kötelesek egymást megfelelő időben előre 
tájékoztatni minden olyan műszaki módosításról, amely a Szolgáltatás nyújtására, 
igénybevételére vagy egyébként a Szerződés teljesítésére befolyással lesz. 

3. Amennyiben Felek valamelyike írásban kéréssel fordul a másik Félhez bármely műszaki 
paraméterének a megváltoztatására vonatkozóan azzal a céllal, hogy azok megfeleljenek a 
megváltozott körülményeknek, a Felek 5 munkanapon belül tárgyalásokat 
kezdeményeznek, amelyen megvitatják: 

- a változtatások műszaki megoldását; 

- az időszakot, amely alatt a változtatásokat véghez kell vinni, 

- a Szerződésben szükséges változtatásokat. 

4. A Csatlakozott adatkezelő vállalja, hogy írásbeli egyeztetést folytat minden ütemterven 
kívüli, nem rendszeres eseti munka megkezdése előtt. Az írásbeli egyeztetés célja az, hogy a 
Szolgáltató megfelelően fel tudjon készülni a szerződésszerű teljesítésre, szükség esetén 
kapacitásokat csoportosítson át. Az írásbeli egyeztetés elmaradásából eredő károkért a 
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.  

5. Az írásbeli egyeztetésben a Csatlakozott adatkezelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a 
munka megkezdésének pontos időpontjáról, az elvégzendő feladat részletes 
meghatározásáról, és a munka elvégzésének határidejéről. 

2.7. Titokvédelem 

1. A felek vállalják, hogy az ÖNY-el kapcsolatosan végzett tevékenység során az egyik 

szerződő Féllel összefüggésben a másik Fél tudomására jutott, illetve birtokukba került 

minden adatot, tényt és információt (különösen know-how-t, szabadalmaztatott eljárást, 

dokumentumot, rajzot, információt, forráskódot, megoldást), amelynek titokban tartásához 

valamelyik Félnek érdeke fűződik, bizalmasan kezelnek, és ide nem értve a jelen pontban 

szabályozott kivételeket, megismerésüket harmadik személyek részére – törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában – nem teszik lehetővé. 

2. Nem minősül az adat- és titokvédelmi kötelezettség sérelmének 

 az olyan adatok, tények és információk megismerésének lehetővé tétele, amelyek 

nyilvánosak, vagy amelyek nyilvánosságát jogszabály írja elő, vagy amelyet a másik 

Fél hozzájárulásával már nyilvánosságra hoztak, 

 az adatok, tények vagy információk jogszabály, hatósági határozat vagy bírósági 

ítélet kötelezése alapján a másik Fél egyidejű értesítése mellett történő átadása, 
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 jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés alapján a titokvédelmi 

rendelkezések hatálya alá tartozó adatok, tények vagy információk megismerésére 

feljogosított szervezet részére történő átadása, 

 a Feleket jogszabály alapján terhelő nyilvánosságra hozatali és adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek teljesítése, 

3. A jelen pontban meghatározott kötelezettségek a Felek megbízottjait a Felekkel azonos 

módon terhelik. 

2.8. Jogviták rendezése 

A Felek minden, a szerződésből származó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, 

közös megegyezéssel peren kívül rendezik. Ezek sikertelensége esetén a jogvita bírói úton 

való rendezésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes. 

  

 


