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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

A Központi Érkeztetési Ügynök (a továbbiakban: KÉÜ) olyan szolgáltatás, mely a 

közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a részére elektronikus úton érkezett küldemények 

átvételével, felbontásával, érkeztetésével kapcsolatos, a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott 

feladatokat. A KÉÜ a küldemény átvétele, felbontása és érkeztetése során a közfeladatot 

ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el. 

A KÉÜ a küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően a közfeladatot ellátó szerv 

részére, az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, amennyiben ez lehetséges, olyan 

formában adja át, hogy azt a címzett, közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere 

automatikusan érkeztetni tudja.  

A KÉÜ a közfeladatot ellátó szerv rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait 

közvetlenül a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere számára adja át, a közfeladatot 

ellátó szerv iratkezelő rendszere - ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - az 

érkeztetési nyilvántartás adatait automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe. 

Ezen kívül a KÉÜ szolgáltatás magában foglalja a közfeladatot ellátó szerv által részlegesen 

is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat is: 

a) az elektronikus dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv által kijelölt 

kapcsolattartási módon való átvételét, 

Az elektronikus dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv által kijelölt kapcsolattartási 

módon való átvétele olyan részszolgáltatás, melynek igénybevétele esetén a Szolgáltató az 

Ügyfél részére teljesíti az Ügyfél címére és részére megküldött mindazon elektronikus 

dokumentumok átvételét és az Ügyfél számára történő továbbítását (amennyiben lehetőség 

van rá az iratkezelő rendszerébe történő közvetlen, automatikus bevezetését), melyet az 

elektronikus dokumentum küldője az Ügyfél részére az általa kapcsolattartásra kijelölt címre 

küld meg. 

b) ha ez lehetséges, a feladó ügyintézési rendelkezésének való megfelelés ellenőrzését*
1
, 

c) a dokumentum biztonsági ellenőrzését*
2
, 

d) a dokumentum megnyithatóságának*
3
, formátumának ellenőrzését, 

e) elektronikus aláírással ellátott küldemény esetén az elektronikus aláírás 

érvényességének ellenőrzését, valamint jogszabály rendelkezése vagy a közfeladatot 

ellátó szervvel kötött megállapodás alapján a hosszú távú letagadhatatlansághoz 

szükséges kellékek biztosítását*
4
, 

f) a dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv nevében történő átvételének hivatalos 

visszaigazolását vagy - ha ennek a feltételei nem állnak fenn - az átvétel hivatalos 

megtagadását 

Az elektronikus visszaigazolás olyan - kiadmánynak nem minősülő - elektronikus 

dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés 

                                                 
1
 A csillaggal (*) jelölt részszolgáltatás jelenleg nem vehető igénybe. 

2
 A csillaggal (*) jelölt részszolgáltatás jelenleg nem vehető igénybe. 

3
 A csillaggal (*) jelölt részszolgáltatás jelenleg nem vehető igénybe. A dokumentum formátumának ellenőrzése 

igénybe vehető részszolgáltatás 
4
 A csillaggal (*) jelölt részszolgáltatás jelenleg nem vehető igénybe. 
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azonosítójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról is értesíti 

annak küldőjét.  

Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában érkeztetni kell. A küldemények 

elektronikus visszaigazolásának érkeztetési eljárását és az érkeztetés dokumentálásának 

módját a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata határozza meg. 

Az elektronikus úton érkezett iratok automatikus iktatását az iratkezelési szabályzat 

lehetővé teheti. Automatikus iktatási rendszer alkalmazása esetén az elektronikus irat 

beérkezésekor elküldött automatikus visszaigazolás egyben az iktatásról szóló 

tájékoztatást is tartalmazza. 

Ha a küldemény a KÉÜ-n keresztül érkezik, de nem az elektronikus tájékoztatásra 

vonatkozó szabályok alapján közzétett címre vagy formátumban, a befogadás 

megtagadásának okát és az érintett iratot vagy másolatát az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott szabályok szerint kell kezelni, és a küldőt a befogadás megtagadásáról 

értesíteni kell. A Szolgáltató a feldolgozás elmaradásának tényéről és annak okáról értesíti 

a küldőt. 

a) a dokumentum, valamint az érkeztetési nyilvántartás adatainak – az iratkezelő 

rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatással kompatibilis formában – a címzett 

közfeladatot ellátó szerv részére történő átadását. 

A Szolgáltató által vezetett érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan az alábbi 

adatokat: 

 a küldő neve, 

 a beérkezés időpontja, 

 a központi érkeztetési ügynök által a küldeményhez rendelt azonosító szám, 

továbbá 

 a közfeladatot ellátó szerv által képzett, folyamatos sorszámot és az évszámot 

tartalmazó érkeztetési azonosító vagy nyilvántartott zárt számmezőből 

kiosztott érkeztetési azonosító. 

Ezeket az adatokat a küldeménnyel együtt a Szolgáltató átadja az Ügyfél részére 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

A Szolgáltatást közfeladatot ellátó szervek vehetik igénybe: 

 jogszabályi előírás alapján,  

 a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján 

a részükre elektronikus úton érkezett küldemények átvételével, felbontásával, 

érkeztetésével kapcsolatos feladataik ellátásához. 

A szolgáltatás kizárólag a fentiek alapján, és annak keretei között vehető igénybe. 
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3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

A KÉÜ szolgáltatásait a közfeladatot ellátó szervek veszik igénybe a részükre elektronikus 

úton érkezett küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével kapcsolatos feladataik 

ellátásához. A KÉÜ a küldemény átvétele, felbontása és érkeztetése során a közfeladatot 

ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el. 

4. ELŐNYÖK 

A KÉÜ a küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően a közfeladatot ellátó szerv 

részére, az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, amennyiben ez lehetséges, olyan 

formában adja át, hogy azt a címzett, közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere 

automatikusan érkeztetni tudja.  

A KÉÜ a közfeladatot ellátó szerv rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait 

közvetlenül a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere számára adja át, a közfeladatot 

ellátó szerv iratkezelő rendszere – ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi – az 

érkeztetési nyilvántartás adatait automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe. 

4.1. ELŐNYÖK A KÉÜ ÉS A KKÜ EGYÜTTES IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN 

Ha a közfeladatot ellátó szerv a KÉÜ szolgáltatást a KKÜ szolgáltatással közösen veszi 

igénybe, az az alábbi előnyökkel jár számára: 

1) A KKÜ szolgáltató a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben 

használt azonosítójáról vezetett nyilvántartást a KÉÜ szolgáltató számára 

hozzáférhetővé teszi, hogy a KÉÜ szolgáltató, a közfeladatot ellátó szerv számára, a 

kézbesítésre átadás adataihoz csatoltan tudja a kézbesítés eredményéről érkező 

visszajelzéseket megadni. 

2) A KÉÜ szolgáltató a kézbesítések eredményéről érkező igazolásokat a KKÜ 

szolgáltató által hozzáférhetővé tett nyilvántartás alapján a küldésre vonatkozó 

adatokhoz csatoltan adja át a közfeladatot ellátó szervnek. 

5. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 

A Szolgáltatás elérhető az interneten keresztül a hét minden napján, 0 – 24 óráig.  

A Szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98 %. 

6. DÍJAZÁS 

A Szolgáltató a Szolgáltatást díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben a Szolgáltatást később mégis díj ellenében kívánja nyújtani, úgy a mindenkor 

érvényes szolgáltatási díjakat a Szolgáltató a Szolgáltatás internetes honlapján közzéteszi. A 

Szolgáltató jogosult a díjait egyoldalúan módosítani azzal, hogy a tervezett díjváltozást a 

változás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal a Szolgáltatás oldalán 

közzéteszi. 


