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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

A Központi Kézbesítési Ügynök (a továbbiakban: KKÜ) olyan szolgáltatás, mely jogszabályi 

előírás vagy közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a 

közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a közfeladatot ellátó szerv által kiküldendő elektronikus 

iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának meghatározása, továbbá a 

kézbesítés módja tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

A Szolgáltató a jogi szabályozás által megengedett szolgáltatásokat, amelyeket egységes, 

szabványos keretek között, a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek, megszervezi és az 

erre a célra létrehozott szolgáltatási felületen nyújtja. A KKÜ a kézbesítésre átadott 

küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás adatait felhasználva a KKÜ és Központi Érkeztetési Ügynök (KÉÜ) egyes 

részszolgáltatásai egymással összekapcsolhatóak. 

A KKÜ a közfeladatot ellátó szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi 

részszolgáltatásokat foglalja magában: 

a) a küldeménynek a közfeladatot ellátó szervtől történő átvételét, 

Az elektronikus dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv által kijelölt kapcsolattartási 

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

Ügyféltől érkező elektronikus dokumentumokat átveszi, annak érdekében, hogy teljesítse 

az Ügyfél nevében a kézbesítést az Ügyfél küldeményének címzettje részére. 

Az Ügyfél az irat kézbesítésére a SZEÜSZR-ben meghatározott kézbesítési SZEÜSZ 

szolgáltatót vesz igénybe (azaz a Szolgáltatót), így a kézbesítés a szolgáltató részére 

történő átadással történik. Az elektronikus iratok kézbesítésének rendjét az Ügyfél az 

iratkezelési szabályzatában - az adott közfeladatot ellátó szervre és eljárására vonatkozó, 

továbbá az elektronikus iratok kézbesítését előíró jogszabályi rendelkezések 

figyelembevételével - határozza meg. 

A KKÜ a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt 

azonosítójáról nyilvántartást vezet. 

b) a küldemény kiküldés előtti biztonsági ellenőrzését*
1
, 

c) a jogszabályoknak – és ha a címzett személye automatikusan megállapítható – a 

címzett ügyintézési rendelkezésének és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 

közfeladatot ellátó szerv rendelkezésének is megfelelő kézbesítési forma, mód és cím 

megválasztását*
2
, 

d) a küldemény elektronikus aláírással való központi hitelesítését*
3
, 

e) a küldemény c) pont szerinti kézbesítési mód és forma szerinti, kézbesítési címre 

történő kézbesítése iránti intézkedést*
4
, 

                                                 
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. 

4
 A csillaggal (*) jelölt részszolgáltatás jelenleg nem vehető igénybe. A kézbesítési címre történő intézkedés nem 

a c) pont szerinti mód és forma szerint vehető igénybe. 
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f) a küldemény elküldését, valamint kézhezvételét igazoló visszaigazolás átvételét és a 

közfeladatot ellátó szerv felé történő átadását, amennyiben a kézbesítési szolgáltatás 

részeként ilyen kiállításra kerül, valamint 

g) a kézbesítés iránt történő intézkedés időpontjának és módjának a közfeladatot ellátó 

szervvel való haladéktalan közlését. 

A sikeres kézbesítés iránti intézkedést (azaz a küldemény elküldését) követően a 

Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja elektronikus úton legalább az alábbi adatokról az 

Ügyfelet: 

 üzenet megküldésének ténye, 

 időpontja, 

 címzettje, 

 sikeres kézbesítés esetén az erről szóló igazolás, 

 sikertelenség esetén ennek ténye és oka (pl. téves címzés, átvétel megtagadása 

stb. miatt nem került kézbesítésre a küldemény). 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

A szolgáltatást közfeladatot ellátó szervek vehetik igénybe: 

 jogszabályi előírás alapján,  

 a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján 

az általuk kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítésére, 

adathordozójának, fajtájának meghatározására, továbbá a kézbesítés teljesítésére.. 

A szolgáltatás kizárólag a fentiek alapján, és annak keretei között vehető igénybe. 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

A KKÜ szolgáltatásait a közfeladatot ellátó szervek veszik igénybe az általuk kiküldendő 

elektronikus iratok kézbesítésének előkészítésére, adathordozójának, fajtájának 

meghatározására, továbbá a kézbesítés teljesítésére. 

A KKÜ a szolgáltatás nyújtása során a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el. 

4. ELŐNYÖK 

A közfeladatot ellátó szervek egységes, szabványos keretek között érhetik el a fentiekben 

felsorolt KKÜ részszolgáltatásokat. 

A KKÜ a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait felhasználva a KKÜ és KÉÜ egyes 

részszolgáltatásai egymással összekapcsolhatóak. 
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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. 


