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1. Bevezetés 

Jelen dokumentum a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

(a továbbiakban: KEKKH) által nyújtott ügyfél időszaki értesítése szolgáltatásra 

vonatkozó szolgáltatásműködési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat).  

A KEKKH az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § a) pontja alapján, mint az állam által 

kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatója 

nyújtja az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményekről 

szolgáltatást (a továbbiakban: RÉR SZEÜSZ). 

Jelen szolgáltatási szabályzat a KEKKH - mint a RÉR SZEÜSZ szolgáltató - fenti 

szolgáltatására vonatkozó eljárási és működési szabályokat tartalmazza.  

A KEKKH adatai 

Jelen dokumentummal kapcsolatos Szolgáltatást a KEKKH nyújtja. A KEKKH általános 

adatai a következők: 

Adóigazgatási szám: 15721475-2-43  

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.  

Levélcím: 1476 Budapest, Pf.: 281. 

Telefon: +36-1- 550-1730 

Fax: +36-1-455-6875 

Internetes honlap címe: www.kekkh.gov.hu 

 

Kapcsolat az ügyfelekkel: a fent megjelölt telefonos illetve elektronikus elérhetőségek 
bármelyikén.  

Szolgáltatással kapcsolatos panaszok bejelentésének helye és módja  

a. írásban a KEKKH levelezési címére megküldve 

b. telefonon a 1818-as számon  

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

 

2.  Általános rendelkezések 

2.1. A szabályzat hatálya 

A jelen szabályzat időbeli hatálya a címoldalon jelzett hatálybalépés dátumával 

kezdődik, és határozatlan időre szól. Időbeli hatálya megszűnik egy újabb 

szabályzatverzió hatályba lépésével vagy a szolgáltatási tevékenység beszüntetésekor.   

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


A szabályzat személyi hatálya a KEKKH-ra, annak a szolgáltatásban közreműködő 

munkatársaira terjed ki.  

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott szolgáltatásra, valamint 

KEKKH-nak a fenti szolgáltatással kapcsolatban álló összes tárgyi eszközére. 

2.2.  Kapcsolattartó személy 

A KEKKH részéről a kapcsolattartó személy a Szolgáltatás-menedzselési Főosztály 

vezetője. Elérhetőségét a KEKKH az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül 

biztosítja. 

2.3. Szabályzatra vonatkozó változáskezelés 

A KEKKH szervezetén belül a Szolgáltatás-menedzselési Főosztály került kijelölésre, 

mint a szabályzat karbantartásáért felelős szervezeti egység. A változtatási igényeket a 

Szolgáltatás-menedzselési Főosztály gyűjti, a módosításokat – az érintet szervezeti 

egységek bevonásával, azok koordinálását ellátva – elvégzi, az új szabályzat verziókat 

jóváhagyásra előterjeszti, a hatályon kívül helyezett szabályzatokat archiválja és a 

szükséges ideig megőrzi. A szabályzatot a KEKKH vezetése hagyja jóvá és lépteti 

hatályba. A szolgáltatási szabályzat módosított változatai mindig új verziószámmal 

kerülnek nyilvánosságra.  

A szolgáltatásműködési szabályzat módosított verziója a vonatkozó jogszabályok szerint 

a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal előzetesen bejelentésre kerül az 

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. A szabályzattal, illetve a szolgáltatással 

kapcsolatos észrevételeket a KEKKH vezetésének kell címezni. A szabályzattal 

kapcsolatos észrevételek fogadását a KEKKH az 1. pontban meghatározott telefonos és 

elektronikus csatornán keresztül biztosítja. 

2.3.1. A Szabályzat közzététele 

A szabályzat a KEKKH honlapján kerül feltüntetésre, ahol az szabadon megtekinthető.  

2.4. A Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok köre 

A KEKKH által nyújtott szolgáltatásokra elsősorban a következő jogszabályok 

vonatkoznak: 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (a továbbiakban: Ket.) 

- 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (a 

továbbiakban: Szeüszr.) 

- 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez 

kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 



- 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes 

szabályairól 

A KEKKH által alkalmazott egyéb dokumentumok: 

- Rendelkezési nyilvántartás, Ügyfél teljeskörű azonosítása és időszaki értesítése 

elektronikus ügyintézési cselekményekről szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentum 

(továbbiakban: RÉR ÁSZF) 

- Üzletmenet-folytonossági és Katasztrófa-elhárítási Szabályzat (továbbiakban: 

BCP-DRP) 

 

2.5. Fogalom meghatározások 

Csatlakozott hatóság: az azonosítási szolgáltatást igénybe vevő közigazgatási hatóság; 

Felhasználó: a Csatlakozott hatóság alkalmazottja, aki jogosult a RÉR SZEÜSZ 

szolgáltatás használatára; 

Rendelkezési nyilvántartás (a továbbiakban RNY): a SzeüszR. 102-108. §-a szerinti 

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelynek keretein belül a 

természetes személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. 

RÉR SZEÜSZ: a SzeüszR. 23-25. §-a szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás; 

Ügyfél: a vonatkozó ÁSZF szerinti szolgáltatásokat igénybe vevő nagykorú természetes 

személy, illetve minden jogi személy; 

SZEÜSZ: a Ket. 172. § j) pontja szerinti, szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatás; 

Szerződés: ügyfelek esetében az ÁSZF önmagában, közigazgatási szervek esetében az 

ÁSZF és az Egyedi szerződés együttesen; 

Szolgáltató: a 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; 

Összerendelési Nyilvántartás (a továbbiakban: 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; 



Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely az ÖNY-hez 

csatlakozott nyilvántartások esetében a tényleges adatcserét megvalósítja, titkosított 

kapcsolati kódok alapján; 

 

3. A RÉR SZEÜSZ működése 

Az időszaki értesítés szolgáltatás keretében az ügyfél az RNY-ben tett rendelkezése 

alapján meghatározhatja, hogy a Szolgáltató, az ÁSZF-ben megjelölt eseményekről 

tájékoztassa.  

Az időszaki értesítés megvalósításához szükséges adatokat Szolgáltató kéri le az érintett 

hatóságoktól és az érintett más SZEÜSZ-ök nyújtóitól. Az értesítés csak azon hatóság 

adataira terjed ki, amely hatóság azt biztosítja. A RÉR SZEÜSZ kialakítási és működési 

elve alapján a megfelelő adattartalommal a kiválasztott szakrendszerekből értesítési 

kivonat kerül kiküldésre az ügyfeleknek. Az ügyfélnek minden esetben lehetősége van 

arra, hogy válasszon ennek adattartalmát illetően. Minden esetben kétféle adattartalom 

közül lehet választani egyszerű és bővített megnevezéssel. Ezek konkrét tartalmáról a 

csatlakozó szervezet dönt, kizárólag az az előírás, hogy az ügyfélnek legyen lehetősége 

választani a két adattartalom mélységét illetően. 

Ezt követően az ügyfél kiválasztja, hogy milyen időszakra vonatkozóan tartalmazzon 

információkat az adott értesítés, valamint az értesítési idő-intervallum is megadásra 

kerül (az ügyfél ebben az időszakban bekövetkezett eseményekről kap értesítést). Az 

értesítés hatályát is szükséges megadni, mert ez alapján figyeli a rendszer, hogy szükség 

van –e értesítés küldésére. 

A szolgáltatás igénybevételének menete 

A RÉR SZEÜSZ szolgáltatásai az RNY felületén érhetők el. Az alaprendelkezés megtételét 

követően van lehetőség RÉR SZEÜSZ-re vonatkozó rendelkezést tenni. Az „Időszaki 

értesítésre vonatkozó rendelkezés” menüpontban van lehetőség nyilatkozni az 

alábbiakról: 

 kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím(ek) 

 annak a szolgáltatásnak a kiválasztása, amelyről az értesítést kéri 

 a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában az értesítés adattartalmának 

megjelölése (egyszerű vagy bővített kivonat) 

 az értesítés rendszerességének kiválasztása (egyszeri alkalommal, rendszeresen, 

múltra vonatkozó egyszeri alkalommal) 

 az időszaknak kiválasztása, amelyre vonatkozóan kéri az értesítést (15-90 nap 

között) 

 hatályra vonatkozó információk megadása (hatályba lépés módja, amely lehet 

azonnal hatályos vagy megadott kezdeti dátumtól hatályos, továbbás a hatály 

végét illetően lehet visszavonásig hatályos, vagy megadott időpontig hatályos). 



Az időszaki értesítés megvalósításához szükséges adatokat Szolgáltató kéri le az érintett 

hatóságoktól és az érintett más SZEÜSZ-ök nyújtóitól. Az értesítés csak azon hatóság 

adataira terjed ki, amely hatóság azt biztosítja  

A KEKKH feladatai a RÉR SZEÜSZ-szel kapcsolatban: 
- hatóságok regisztrációjának elvégzése, 
- biztosítani az egyes rendszerek közötti kapcsolatot, amely segítségével az 

értesítési üzenet tartalma előáll 
- az Ügyfél kérése alapján az értesítések elküldése. 

 
Csatlakozó hatóságok feladatai: 

- a RÉR SZEÜSZ-hez történő csatlakozási szándékot követően az interfész 
kapcsolat kiépítése a szolgáltatással 

- az egyszerű és bővített értesítés tartalmi követelményének meghatározása. 
 
 

3.1. A Szolgáltatás működésének alapjai 

A RÉR SZEÜSZ-t csak olyan Ügyfél veheti igénybe, aki erre vonatkozóan a Rendelkezési 

nyilvántartásban rendelkezést tett.  

A Szolgáltató minden lekérdezési eseményről naplóbejegyzést készít, amely tartalmazza  

- a szolgáltatási esemény időpontját,  

- az érintett azonosításához szükséges adatokat,  

- a szolgáltatott adatok megjelölését,  

- az adatszolgáltatás címzettjét,  

- az adatszolgáltatás célját 

- az adatszolgáltatás címzettjének jogosultságát megalapozó jogszabályi 

rendelkezést. 

A rendszer felhasználói felületen keresztül, a megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felhasználók számára, biztosítja a napló adatok különböző szempontok szerinti 

lekérdezését (szervezet, szervezeten belül egy meghatározott felhasználó azonosítója 

vagy személyi adatai, meghatározott időpont vagy időtartam szerint stb.), a naplóadatok 

megtekintését, exportálhatóságát.   

A rendszer felhasználói felületen keresztül, a megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felhasználók számára, biztosítja a napló adatok különböző szempontok szerinti 

lekérdezését (szervezet, szervezeten belül egy meghatározott felhasználó azonosítója 

vagy személyi adatai, meghatározott időpont vagy időtartam szerint stb.), a naplóadatok 

megtekintését, exportálhatóságát.   

Szolgáltató biztosítja a lekérdezett napló adatok felhasználóbarát módon történő 

kinyomtatását és exportálhatóságát is. 

4. Fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági előírások 



A KEKKH a RÉR SZEÜSZ nyújtása során az elfogadott szabványoknak megfelelő fizikai, 

eljárásbeli és személyzeti biztonsági óvintézkedéseket és az ezeket érvényre juttató 

adminisztratív és irányítási eljárásokat alkalmazza.  

A KEKKH a szervezetén belüli biztonságkezeléshez szükséges informatika biztonsági 

infrastruktúrát folyamatosan fenntartja. A biztonság szintjére hatást gyakorló 

bárminemű változtatást a Hivatal vezetősége hagy jóvá.  

A biztonságkezelési szabályokat a KEKKH külön dokumentuma tartalmazza. Ez a 

szabályzat biztonsági okokból nem nyilvános. Ez a szabályzat szervezeti egység szinten 

és munkakörökre lebontva rögzíti a biztonságkezeléssel összefüggő feladatokat, 

felelősségeket és szabályokat, így többek között a bizalmi munkakörök felsorolását, a 

kinevezési feltételeket és az összeférhetetlenségi kritériumokat.  

A Hivatal megvalósította és folyamatosan fenntartja az RÉR SZEÜSZ-öket nyújtó 

eszközök, rendszerek biztonsági ellenőrzéseit és üzemeltetési eljárásait.  

A KEKKH rendszeres belső ellenőrzései és külső auditjai ezen eljárásokat, a vonatkozó 

dokumentumokat és a dokumentumokban a Szolgáltatásokra vonatkozó előírások 

teljesülését a szolgáltatás évente esedékes ellenőrzései során vizsgálja.  

A KEKKH gondoskodik arról, hogy eszközei és információi megfelelő szintű védelemben 

részesüljenek. A KEKKH valamennyi informatikai értékéről leltárt vezet, ezek védelmi 

követelményeit az elvégzett kockázatelemzéssel összhangban osztályokba sorolja és 

minősíti. 

4.1. Fizikai biztonsági szabályozások 

A fizikai biztonsági szabályozásokról a KEKKH általános, hivatali szinten gondoskodik, 

melyek egy külön dokumentumban kapnak helyet. Ez a szabályzat biztonsági okokból 

nem nyilvános. 

4.2. Eljárásrendi szabályozások 

A KEKKH fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági szabályait a következő szabályzatok 

tartalmazzák:  

 a jelen szabályzat,  

 a KEKKH Szervezeti és Működési Szabályzata, amely meghatározza a KEKKH 

szervezeti felépítését, azon belül az egyes szervezetekhez kapcsolt feladat-, 

felelősség és hatásköröket,  

 a KEKKH hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzata, amely részletesen 

szabályozza az adatokhoz és az informatikai rendszerekhez, valamint a személyi  

és fizikai környezethez kapcsolódó biztonsági előírásokat. 

 

 

4.3. Naplózási eljárások 



A KEKKH gondoskodik arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos minden lényeges adat 

rögzítésre és megőrzésre kerüljön, különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása 

érdekében.  

A KEKKH által végzett műveletek naplózásra kerülnek.  

4.3.1. Naplóadatok védelme 

A KEKKH a naplóadatokat fokozott biztonságú fizikai környezetben menti el, a mentett 

állományokat időbélyeggel ellátott elektronikus aláírással hitelesíti, és védett 

környezetben tárolja. A naplók olvasása hozzáférési jogosultsághoz kötött.  

A KEKKH biztosítja naplóállományok bizalmasságát és sértetlenségét. 

4.3.2. Naplóadatok tárolása 

A napló adatok rendszeresen archiválásra kerülnek ellenőrzés, szükségessé váló 

visszakeresés és esetleges újbóli használat céljából. 

4.4. Adatok archiválása 

A KEKKH gondoskodik arról, hogy az általa kibocsájtott tanúsítványokra és az 

időbélyegzésre vonatkozó minden lényeges információ és adat megőrzésre kerüljön, 

különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása érdekében.  

4.4.1. A tárolt adatok típusai 

A KEKKH gondoskodik arról, hogy megőrzésre kerüljön a regisztráció során felvett 

összes információ, beleértve a 3.4. pontban felsoroltakat is.  

4.4.2. Az archívum megőrzési időtartama 

A keletkezésüktől számított 5+1 év időtartamig kerülnek megőrzésre az adatok, azt 

követően pedig az értesítések egyedi jellegétől függően kerül sor a további tárolásra.  

4.4.3. Az archívum védelme 

KEKKH az archívum védelmét saját belső szabályzatainak és erre vonatkozó 

dokumentációinak megfelelően biztosítja. Az erre vonatkozó szabályozók és 

dokumentumok biztonsági okokból nem nyilvánosak. 

4.4.4. Az archívum hozzáférést és ellenőrzését biztosító eljárások 

Ezen eljárások egy külön dokumentumban kapnak helyet, azonban az erre vonatkozó 

szabályozók és leírások biztonsági okokból nem nyilvánosak.  

 

 



4.5. Folyamatos üzemmenet biztosítása 

A KEKKH gondoskodik arról, hogy rendkívüli üzemeltetési helyzet esetén (pl.: súlyos 

üzemzavar vagy katasztrófa, beleértve a kritikus szoftver/hardver komponenseinek 

meghibásodását is) a rendszerüzemeltetés a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon.  

A rendkívüli üzemeltetési helyzetek kezelésére a KEKKH rendelkezik biztonsági 

mentésekkel, tartalékolt műszaki megoldásokkal és eljárásokkal. A megelőzésre és 

rendkívüli üzemeltetési helyzetekre érvényes intézkedéseket a KEKKH RÉR SZEÜSZ-re 

vonatkozó üzletmenet-folytonossági terve tartalmazza.  

4.6. Üzletmenet-folytonossági terv 

A KEKKH rendelkezik üzletmenet-folytonossági tervvel, amely részletes intézkedési 

forgatókönyveket tartalmaz a súlyos üzemzavarok vagy katasztrófa események 

kezelésére. Ez a dokumentum biztonsági okokból nem nyilvános. 

4.7. A szolgáltatási tevékenység megszüntetése 

Tekintettel arra, hogy a KEKKH fentebb részletezett jogszabályi kötelezettségének tesz 

eleget az RÉR SZEÜSZ üzemeltetésével, így a szolgáltatás megszüntetésére is kizárólag 

jogszabály adhat felhatalmazást. Ebben az esetben a KEKKH honlapján értesítésre kerül 

minden érintett a további lehetőségeket illetően. 

 

4.8. Műszaki biztonsági óvintézkedések 

A szükséges műszaki biztonsági óvintézkedéseket egy belső szabályzat tartalmazza, 

mely biztonsági okokból nem nyilvános. 

5. Egyéb üzleti és jogi kérdések 

5.1. Bizalmasság, adatkezelési szabályok 

A vonatkozó rendelkezések az Informatikai Biztonsági Szabályzatban találhatóak meg. 

5.2. Tevékenységért viselt felelősség és helytállás, irányadó jog 

Jelen Szabályzat megalkotására, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar 
szabványok előírásai vonatkoznak, különös tekintettel a Szabályzatban meghatározott 
jogszabályokra. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen Szabályzat módosítása, kiegészítése kizárólag írásban történhet. 
 


