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 Preambulum 

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) 

Korm. rendelet, 

· 3. § (1) bekezdése alapján az ügyfelek ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szerv, 

· 4. § a) pontja alapján az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történ időszaki 

értesítése szolgáltatás, valamint 

· 4. § f) pontja alapján a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos Azonosítás) 

szolgáltatás 

szolgáltatójaként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  (a továbbiakban: NISZ Zrt.) került 
kijelölésre. 

Jelen dokumentum a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartalmazza az egyes szolgáltatásokra 
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 

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

Csatlakozott hatóság: Az adott SZEÜSZ szolgáltatást saját ügyintézési eljárásaiba beépítő és igénybe 
vevő (közigazgatási) hatóság / szervezet. 

Igénybevevő: az adott SZEÜSZ szolgáltatáshoz szükséges előzetes ügyfél-regisztrációs eljárást lefolytató 
természetes személy, aki a regisztrációt követően jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. 

Kiesési idő: az az időszak, amelyben a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások nem érhetőek el; 

Rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 92-96. §-a szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás; 

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

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. 
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1.2   A Szolgáltató adatai 

Név:   Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Székhely:   1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

Postacím:   1389 Budapest, Pf.: 133. 

Adószám:   10585560-2-44 

 
1.3   Az ügyfélszolgálat elérhetősége 

Ügyfélszolgálat típusa 
Ügyfélszolgálat elérhetősége 

Telefonos 1818   Kormányzati Ügyfélvonal 

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://1818.hu/ oldalon láthatók. 

1.4   Szolgáltató internetes elérhetősége  

http://nisz.hu/ 

 

1.5   Az általános szerződési feltételek elérhetősége 

A jelen ÁSZF megtalálható a Szolgáltató honlapján: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu    

1.6 Az ÁSZF hatálya 

1.6.1. Személyi hatály 

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a jelen ÁSZF-ben szabályozott 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltatóval jogviszonyba kerülő jogi és természetes 
személyekre. 

1.6.2. Időbeli hatály 

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

http://1818.hu/
http://nisz.hu/
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/
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1.6.3. Területi hatály 

Az ÁSZF Magyarország területén alkalmazandó. A szolgáltatások külföldről történő igénybevétele 
esetén jelen ÁSZF, az elfogadásával az ebben foglalt feltételeknek megfelelően alkalmazandó. 

2. Bevezető rendelkezések 

1. Szolgáltató a Rendelkezési Nyilvántartást (a továbbiakban: RNY), a Részleges Kódú Telefonos 

Azonosítás szolgáltatást (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás), valamint az ügyfél időszaki értesítése 

elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatást (a továbbiakban: RÉR) jelen ÁSZF, valamint az 

egyedi kérdések rendezésének szükségessége esetén megkötött 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. Az Egyedi szerződés és az ÁSZF eltérése esetén az Egyedi szerződésben foglaltak irányadók. 

4. Szolgáltató az RNY, a Telefonos Azonosítás, valamint a RÉR szolgáltatásokat a Ket. 161. § (1) 

bekezdésének megfelelően, bejelentés alapján nyújtja. 

5. Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben az ÁSZF vagy az Egyedi szerződés 

nem tartalmaz rendelkezést, a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései 

alkalmazandók különösen tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre. 

6. Az ÁSZF-ben használt kifejezések a szavak általános jelentésével bírnak, kivéve az ÁSZF 

„Fogalmak, rövidítések” címe alatt definiált fogalmakat, amelyek az ott megadott jelentést hordozzák. 

3. Szolgáltatás leírása 

 

3.1 RNY 

Szolgáltató az Igénybevevő részére az alábbiakban ismertetett szolgáltatást nyújtja: 

1. A szolgáltatás lehetővé teszi a rendelkezések megtételét azonosítási, kapcsolattartási módok, 

illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás, valamint 

internetes és telefonos ügyintézés tekintetében. 

2. A nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról 

hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül. 

3. Amennyiben az adott ügyintézés tekintetében jogszabály kötelezővé teszi az 

elektronikus/telefonos kapcsolattartást, kötelezően meghatározza valamely azonosítási szint 

/szolgáltatás alkalmazását, kizárja a meghatalmazás-tétel lehetőségét, úgy az adott eljárás során ez 

felülírja az Igénybevevő vonatkozó rendelkezésének alkalmazását. 

Az RNY-ben tett jognyilatkozatok kizárólag az RNY-hez csatlakozott hatóságok ügyintézése során 

alkalmazhatóak és alkalmazandóak. 

3.1.1 Regisztráció és azonosítás 

1. Az RNY előzetes ügyfél-regisztrációs eljáráshoz kötött. Az Igénybevevő személyazonosítást 

követően az alábbi helyszíneken regisztrálhat az RNY-be:  
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a) az e-közigazgatásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység ügyfélszolgálatán, 

b) a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egységének ügyfélszolgálatán, 

c) a kormányablakban, 

d) az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, 

e) a Magyar Posta Zrt. által az Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai 

szolgáltatóhelyeken, 

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain.. 

2. Igénybevevő kizárólag olyan 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy lehet, aki 

szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, vagy a központ idegenrendészeti 

nyilvántartásban vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes 

személyek személyi nyilvántartásában. 

 

3. Ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyes megjelenés mellett tehető. Nem 

szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az ügyfélkapus azonosítás bármely 

típusával, vagy Telefonos Azonosítással. Ezek bármelyikének megléte esetén az RNY 

szolgáltatásai egy elektronikus felületen személyes regisztráció nélkül elérhetők a fenti 

azonosítási módok használatát követően. 

 

4. Igénybevevő azonosítása személyes regisztráció során; 

    ·     személyazonosításra alkalmas vezetői engedély, személyazonosító igazolvány, vagy útlevél 
azonosító okmány alapján, valamint 

    ·     születési név, viselt név, anyja születési neve, születési hely és idő személyazonosító adatai alapján 
történik az ügyintéző által. 

5. Az első, alaprendelkezést követően a további rendelkezések megtétele, azok módosítása vagy 

törlése, illetve lekérdezése már telefonos csatornán is megtehető. 

3.1.2 A rendelkezések hatálya 

1. Rendelkezés készítése során az Igénybevevő nyilatkozni köteles rendelkezése 

időintervallumára vonatkozóan. 

2. Alaprendelkezés esetében a hatályosság direkt módon nem szabályozható, a megtett 

alaprendelkezés azonnal és visszavonásig hatályos. 

3.1.3 A rendelkezések módosításai 

1. Rendelkezés Igénybevevő általi módosítása a korábbi (adott időpontban hatályban lévő) 

rendelkezés érvénytelenítésével (törlésével) majd új rendelkezés tételével valósulhat meg. 

2. Alaprendelkezés esetében a módosítás megtehető közvetlenül a rendelkezésben, ilyenkor 

azeredeti alaprendelkezés a háttérben a módosítással párhuzamosan törlésre kerül. 
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3.1.4 A rendelkezések rögzítése, hitelesítés 

1. A személyes ügyintézés során a létrehozott, kinyomtatott és neki átadott rendelkezést az 

Igénybevevő az aláírásával hitelesíti. Az aláírt rendelkezést az ügyintéző a rendszerbe történő 

ügyintéző általi feltöltését követően a rendszer által hitelesítésre és titkosításra kerül. 

2. Az Igénybevevő internetes rendelkezéskezelő alkalmazáson keresztül tett ügyintézési 

rendelkezés esetén elektronikus aláírással látja el az ügyintézési rendelkezését. A regisztrációs szerv 

az elektronikus aláírással hitelesített elektronikus dokumentumok hitelességét külön eljárásban nem 

ellenőrzi. 

3. Amennyiben az Igénybevevő nem hitelesíti az elektronikus dokumentumot a szoftver 

segítségével, úgy azt a regisztrációs szerv a szolgáltatásból való kilépéskor törli. 

4. Amennyiben a hitelesítés során probléma merül fel, a folyamat felfüggesztésre kerül és az 

Igénybevevő a következő belépéskor folytathatja a hitelesítési folyamatot, vagy törölheti a 

rendelkezést, illetve új rendelkezést tehet. 

5. A telefonos ügyfélszolgálat útján tett ügyintézési rendelkezés esetén, a rendelkezés 

hangfájlformájában rögzítetésre kerül, valamint annak egyedi azonosítója az RNY-ben letárolásra 

kerül. 

3.1.5 A rendelkezések törlése 

1. Igénybevevő a rendelkezés törlését annak listában történő megjelölésével teheti meg. A 

rendelkezés lista a rendelkezések keresésénél, a lekérdező menüpontban érhető el. 

2. Igénybevevő általi törlés esetén a rendelkezés véglegesen és visszavonhatatlanul hatályon kívül 

helyezésre kerül, melynek következtében érvénytelenítő rendelkezés generálódik, amely tartalmazza a 

kijelölt rendelkezés vagy rendelkezések azonosítóit. 

3.1.6 Rendelkezés típusok 

  Alaprendelkezés 

1. Igénybevevő a regisztráció során alaprendelkezés megtételére köteles. 

2. Alaprendelkezés csak azonnali hatállyal tehető és minden esetben addig hatályos, amíg újabb 

alaprendelkezés nem készül. 

3. Igénybevevő jogosult az alaprendelkezésen belül az internetes ügyintézés, telefonos ügyintézés, 

elektronikus és postai úton történő kapcsolattartás tárgyában is rendelkezést tenni. 4. Alaprendelkezés 

esetén az Igénybevevő nem köteles minden tárgykörben nyilatkozni. 

4. Igénybevevő az alaprendelkezést követően jogosult további rendelkezések megtételére 

 Meghatalmazás 

1. Igénybevevő jogosult az RNY-ben megjelenő ügykatalógusban szereplő eljárás vagy ügytípus 

kiválasztásával meghatalmazás tételére. 

2. Igénybevevő a meghatalmazás során köteles a meghatalmazni kívánt természetes személy 

személyazonosító adatainak megadására. 
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 Azonosítási rendelkezés 

1. Igénybevevő jogosult megválasztani a jövőbeli ügyintézései során rá vonatkozóan alkalmazandó 

azonosítási módot. 

 Időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezés 

3. Igénybevevő jogosult a jelen ÁSZF 3.3 pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó rendelkezés tételére. 

3.1.7 Jogosultságkezelési szabályok 

1. A Szolgáltató az RNY-hez való hozzáférésre jogosult Csatlakozott hatóságokról és a hatóságok 

felhasználóiról jogosultsági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy jogosulatlan személyek 

nem férhessenek hozzá a szolgáltatásokon keresztül elérhető ügyintézési rendelkezésekhez. 

2. A jogosultságkezelési nyilvántartással kapcsolatban Csatlakozott hatóság kötelezettsége a 

felhasználók jogosultságában, felhasználók személyében bekövetkező változásokat Szolgáltató felé 

haladéktalanul jelenteni, hogy a megszűnt, vagy módosult jogosultságot Szolgáltató a rendszereiben át 

tudja vezetni. 

3.2 Telefonos Azonosítás 

Szolgáltató az Igénybevevő részére az alábbiakban ismertetett szolgáltatást nyújtja: 

1. A szolgáltatás az Igénybevevő hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő azonosítását 

teszi lehetővé. Telefonos kapcsolat esetében párbeszédre épülő ügyintézés jön létre. Párbeszédre 

épülő elektronikus ügyintézést biztosíthat a hatóság 

· az ügyintézővel (beleértve az ügyfélszolgálatot) történő közvetlen elektronikus, írásos, 
párbeszédes kapcsolattartással, vagy 

· a hatóság informatikai rendszerével történő párbeszédes írásos kapcsolattartással. 

2. A szolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott regisztrációs eljárást követően 

vehető igénybe. 

3. Igénybevevő részére a regisztráció az alábbi csatornán áll rendelkezésre: 

·     Személyes csatorna: a Telefonos Azonosítás igénybevételére irányuló regisztrációs eljárás 
lefolytatása megtörténhet személyes ügyintézés keretében az ország bármely okmányirodai, 
illetve kormányablak ügyfélszolgálatán, beleértve a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatát is. 

3.2.1 Regisztráció 

1. A személyes csatornán történő regisztráció az alábbi folyamat mentén megy végbe: 

A regisztrációs szerv: 

· érvényes és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával megállapítja az ügyfél 
személyazonosságát; 

· a megjelent ügyfelet természetes személyazonosító adatai alapján ellenőrzi a személyi 
nyilvántartásokban, azaz a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (a továbbiakban: SZL), a 
központi idegenrendészeti nyilvántartásban (a továbbiakban: ISZL), illetve az elektronikus 
ügyintézést igénybevevő külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában (a 
továbbiakban: 3. NYT); 
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· amennyiben a megjelent ügyfél a fent nevezett személyi nyilvántartások egyikében sem 
szerepel, úgy regisztrálja az ügyfelet a 3. NYT-ba; 

· sikeres regisztrációt / ellenőrzést követően az ügyfél okmány adatait (típusa, száma, 
érvényességére vonatkozó igen/nem információ) rögzíti a telefonos regisztrációs 
adatbázisba (a továbbiakban: TRA); 

· az ügyfelet nyilatkoztatja, hogy mely értesítési csatornákat kívánja megadni (elektronikus 
levelezési cím és/vagy belföldi mobiltelefonos elérhetőség), illetőleg mely csatorná(ko)n 
keresztül (e-mail és/vagy SMS) kíván értesülni a Telefonos Azonosítás ideiglenes jelszóról; 

· az ügyfelet nyilatkoztatja a rendszer által felkínált kilenc emlékeztető kérdésről, amelyből 
legalább 6 esetében rögzíti az ügyfél szabadszöveges válaszát a TRA-ba; 

· a kérelmet a fentiek alapján rögzíti; 

· erről jegyzőkönyvet a helyi irattárazás szabályai alapján történő példányszámban nyomtat, 
amelyet az ügyféllel aláírat és számára egy ügyintéző által is hitelesített példányt átad, a 
többit a helyi irattári szabályok mentén tárolja. 

  

2. A regisztrációs eljárást követően a Telefonos Azonosítás rendszer az ügyfél részére 8 

számjegyből álló telefonos azonosító kódot és 6 számjegyből álló, ideiglenes jelszó számsorozatot 

generál, amelyből 3 véletlenszerű pozíciójú szám megadása szolgál a későbbi – telefonos csatornán 

keresztüli – azonosításra. 

3.2.2 A szolgáltatás aktiválása 

1. A regisztrációt követően a Telefonos Azonosítás rendszer egy egyszer használatos jelszót küld 

az Igénybevevőnek, a regisztrációkor megadott e-mail címére és/vagy telefonszámára. 

2. A szolgáltatás igénybevételéhez az Igénybevevő öt napon belül tudja aktiválni az így megkapott 

ideiglenes jelszavát a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül, vagy az első internetes azonosítás 

kezdeményezése során. Az új, állandó jelszó az ügyfél által szabadon választható, a rendszer által – 

biztonsági okokból – megadott korlátok között. Hibás megadás esetén a rendszer jelzi ezt és 

automatikusan új jelszó megadását kéri. 

3.2.3 Kizárás – elfelejtett jelszó 

1. Igénybevevő a Telefonos Azonosítás rendszerbe történő három sikertelen bejelentkezési 

kísérletet követően kizárásra kerül a telefonos azonosító rendszerből. 

2. Igénybevevő újabb bejelentkezése, a regisztráció újra-aktiválása segítségével, új ideiglenes 

jelszó igénylését követően valósul meg 

3.2.4 A regisztrációs adatok módosítása 

1. Igénybevevő regisztrációs adatainak módosítását személyesen teheti meg. 

2. A módosítható regisztrációs adatok a következők: 

·         telefonos azonosító 

·         telefonszám 

·         e-mail cím 
·         egyszer használatos jelszó értesítési helye 

·         emlékeztető kérdések 
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3.2.5 A regisztráció törlése 

1. Igénybevevő regisztrációjának törlését azonosítása, a rendszer által generált, erre a célra 

rendszeresített jegyzőkönyv hitelesítése után igényelheti személyes ügyintézés keretében. 

2. Igénybevevő adatai az ügyfél-regisztráció megszűnését követően öt évig passzív állományban 

tárolódnak a Telefonos Azonosítás rendszerben, ez idő alatt a jogosultak részére történő 

adatszolgáltatás teljesítése céljából kezelhetők, ezt követően tényleges törlésre kerül sor. 

3.2.6 Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 

1. Az azonosítási szolgáltatás keretében az Igénybevevő regisztrációjához és azonosításához 
szükséges adatkezeléshez, beleértve a jogi személy Igénybevevő képviselőinek nyilvánosnak nem 
minősülő, azonosításhoz szükséges adatainak kezelését is - amennyiben az azonosításuk nem törvényi 
kötelezés alapján elektronikusan végzendő elektronikus ügyintézési eljáráshoz szükséges - akkor 
szükséges az érintett természetes személyek hozzájárulása. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót 
Szolgáltató az Igénybevevő, személyes megjelenés során átadja. 

2. Igénybevevő regisztrációjára az ügyfél-regisztrációs eljárás szabályai irányadók azzal, hogy a 
jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben a személyes megjelenéssel egyenértékű a regisztrációt végző 
szervezet külső helyszínen lefolytatott eljárása is, ha azonos feltételekkel biztosítható az Igénybevevő 
személyazonosságának az előzetes ellenőrzése. 

3. A Ket. 168/A. § (4) bekezdése szerint a Szolgáltató a megszűnt hozzáférés esetén a regisztráció 
során megkapott adatokat öt évig kezeli, mely érdekében Szolgáltató a szolgáltatásba való regisztrációt 
követően az Igénybevevők adatait zárolja. 

3.2.7 Jogosultságkezelési szabályok 

1. A Szolgáltató az azonosítást kérő szervezetekről és azok Felhasználóiról jogosultság-
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a 
szolgáltatáshoz. 

2. A jogosultságkezelési nyilvántartással kapcsolatban az azonosítást kérő szervezetek 
kötelezettsége a Felhasználók jogosultságában, Felhasználók személyében bekövetkező változásokat 
Szolgáltató felé haladéktalanul jelenteni, hogy a megszűnt, vagy módosult jogosultságot Szolgáltató a 
rendszereiben át tudja vezetni. 

3. A szolgáltatások használata során Szolgáltató rögzíti a szolgáltatási esemény: 

· időpontját, 

· a felhasználó azonosításához szükséges adatokat, 

· a szolgáltatott adatok megjelölését, 

· az adatszolgáltatás címzettjét, 

· az adatszolgáltatás címzettjének jogosultságát megalapozó jogszabályi 
rendelkezést és az adatszolgáltatás célját az adatigénylő szervezet és személy azonosító 
adatait, az adatigénylés idejét, 

· az adatigénylő szervezet és személy azonosító adatait, az adatigénylés idejét, 
valamint az igényelt adatok körét, köteles továbbá biztosítani az igénylésre adott válasz 
dokumentálását vagy egyéb úton való visszakereshetőségét 

 

4. Szolgáltató a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára, biztosítja a 
naplóadatok különböző szempontok szerinti lekérdezését (így különösen: szervezetre, szervezeten 
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belül egy meghatározott felhasználó azonosítójára vagy személyi adataira, meghatározott időpontra 
vagy időtartamra vonatkozó lekérdezés lehetősége), a naplóadatok megtekintését, exportálhatóságát. 

3.3 RÉR 

Szolgáltató az Igénybevevő részére az alábbiakban ismertetett szolgáltatást nyújtja: 

1. Igénybevevő RNY-ben tett időszaki értesítés igénylése tárgyában tett rendelkezése alapján 
igényelheti, hogy az RNY-ben megjelölt szolgáltatások tekintetében az őt érintő elektronikus 
ügyintézési cselekményekről egyszeri alkalommal vagy meghatározott időközönként rendszeresen 
értesítést kapjon. 

2. Igénybevevő jogosult az értesítési kivonat tekintetében egyszerű vagy bővített adattartalmat 
tartalmazó értesítés kiválasztására. 

3. Igénybevevő jogosult a szolgáltatás keretében meghatározni azt az időszakot, amelyre 
vonatkozóan információt tartalmaz az értesítés. 

4. Igénybevevő legalább 15 legfeljebb 90 napos időintervallum – Szolgáltató által biztosított 15 
napos időközönkénti – meghatározására jogosult. 

3.3.1 Szolgáltatási időszak, rendelkezésre állás 

5. A Szolgáltatás keretében a rendelkezésre állás 90 %-os, a kapcsolódó rendszerek rendelkezésre 
állását nem beleértve. 

3.3.2 Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 

1. Szolgáltató az értesítési szolgáltatás keretében önálló adatkezelést végez az időszaki 
értesítésszolgáltatás Igénybevevőjének az RNY-ben tett adatkezelési hozzájárulása alapján. 

2. Szolgáltató a hozzájárulás alapján jogosult az ügyfél által az időszaki értesítésben kért adatokat 
a hatóságoktól átvenni, azokat az Igénybevevő részére továbbítani. 

3. A Szolgáltató az így kezelt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Ügyfél 
általi hozzájárulás megadásakor adott adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

3.3.3 Jogosultságkezelési szabályok, naplózás 

1. Az értesítési szolgáltatást csak olyan Igénybevevő veheti igénybe, aki erre vonatkozóan az RNY-
ben rendelkezést tett. 

2. Szolgáltató a hatóságok számára csak azok jogosultságellenőrzését követően teszi lehetővé 
azértesítések küldését. 

3. A Szolgáltató az értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott közigazgatási hatóságok következő 
adatait tartja nyilván: a szervezet megnevezését és szakrendszeri azonosítóját, valamint az 
adatkezelési műveletet végző személy nevét vagy az informatikai rendszer azonosítóját, valamint 
szervezeti felhasználói azonosítóját. 

4. 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 címzettjének jogosultságát megalapozó jogszabályi rendelkezést, -  az 
adatszolgáltatás célját. 
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5. 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.  

6. Szolgáltató biztosítja a lekérdezett napló adatok felhasználóbarát módon történő 
kinyomtatásátés exportálhatóságát is. 

3.3.4 Technikai követelmények 

1. Igénybevevő az alábbi minimum technikai követelmények biztosítására köteles Telefonos 
Azonosítás elektronikus (böngésző) felülete, valamint RNY esetén: 

2. Támogatott operációs rendszerek 

Windows 7 (32 bit és 64 bit) 

Windows 8 (32 bit és 64 bit) 

3. Támogatott böngészők 

Internet Explorer 10 verziótól 

Firefox 30 verziótól 

Chrome 35 verziótól 

4. Együttműködés, ÁSZF módosítása, változások a szolgáltatásban 

 

4.1.           Általános együttműködési kötelezettségek 

1. Szolgáltató és Igénybevevő rögzítik, hogy az ÁSZF-ben foglalt feladatok teljesítése érdekébenaz 
irányadó jogszabályok alapján kiemelt figyelemmel együttműködnek. Ennek keretében a felek 
vállalják, hogy fokozottan törekednek minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot elkerülésére 
és / vagy elhárítására, amely a jelen ÁSZF-be ütközne, akadályozná, vagy meghiúsítaná. 

2. Szolgáltató és Igénybevevő a szolgáltatások igénybevétele során kölcsönösen együttműködve, 
egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. 

4.2.           ÁSZF módosítása 

3. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a másik fél előzetes értesítése mellett módosítani. 
Szolgáltató az ÁSZF módosítását megelőzően legalább 30 munkanappal értesíti az Igénybevevőt, 
valamint az ÁSZF módosítását közzéteszi internetes honlapján. 

A Szolgáltató az ÁSZF módosítását az irányadó jogszabályok szerint megküldi az Elektronikus 
Ügyintézési Felügyeletnek is. 

4. Mivel a Szolgáltatás részletes technológiai és egyéb szabályait 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). 

4.3.           Kapcsolattartás 

1. Szolgáltató, Igénybevevő és a Csatlakozott hatóság (a továbbiakban együttesen: 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. 
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2. Szolgáltató és Csatlakozott hatóság köteles tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra 
kijelöltszemélyéről és elérhetőségeiről, a felelősség illetve döntési jogkör meghatározásával, továbbá 
postai cím, elektronikus levelezési cím, telefonos elérhetőség megadásával. 

4.4.           Rendkívüli helyzetből (vis maior) eredő változás 

1. Rendkívüli helyzetnek minősül az előre nem látható, elháríthatatlan külső esemény, amely 
valamelyik Felet vagy mindkettőt időlegesen megakadályozza vagy korlátozza a szerződés szerinti 
teljesítésben. Rendkívüli eseménynek minősül különösen a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásokkal 
kapcsolatos Szolgáltató által közvetlenül elháríthatatlan üzemzavar, a támogató rendszer biztonsági 
célú leállítása, az internetes hálózat hibája, irányítási körén kívül eső egyéb technikai jellegű hiba, s 
szolgáltatás működését megakadályozó vagy korlátozó természeti katasztrófa. 

2. Szolgáltató rendkívüli helyzet esetén haladéktalanul megteszi a 
szolgáltatásnyújtászavartalansága érdekében szükséges lépéseket és haladéktalanul tájékoztatást 
helyez el a Szolgáltató honlapján a rendkívüli helyzetről, annak a szolgáltatás elérhetőségében okozott 
hatásairól és arról, hogy előre láthatóan mikor lesz képes az ÁSZF-ből fakadó kötelezettséginek 
maradéktalanul eleget tenni. 

4.5.           Bejelentések, panaszok kezelésének rendje 

1. Az ÁSZF-ben szabályozott 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 a 1818@1818.hu címen 

2. Vizsgálat lefolytatására a panasz beérkezésétől számított 15 nap áll rendelkezésre. 

3. Ha a Szolgáltató a SZEÜSZ-ökre vonatkozó feltételeket nem biztosítja, és az Igénybevevő 
bejelentése alapján a hibát három munkanapon belül nem javítja ki, vagy a bejelentést elutasítja, az 
Igénybevevő az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (1357 Budapest, Pf. 2.) tehet panaszt. 

4.6.           A szolgáltatás szüneteltetése, karbantartás 

1. Szolgáltató átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatás nyújtását az Igénybevevő előzetes 
tájékoztatása mellett, a hálózatában végzett karbantartás, felújítás, szoftvercsere, bővítés vagy más 
ehhez kapcsolódó tevékenységek (a továbbiakban: üzemfenntartási munkák) elvégzése céljából az erre 
kijelölt karbantartási ablak időtartamán belül. 

2. Szolgáltató a tervezett üzemfenntartási munkákról a Szolgáltató honlapján értesíti az 
Igénybevevőt a tervezett üzemfenntartási munkát megelőzően legalább öt nappal. Szolgáltató az előre 
tervezett üzemfenntartási munkákat úgy végzi el, hogy azok a szolgáltatások elérhetőségét lehetőség 
szerint ne érintsék. 

3. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben 
az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti. 

4.7.           Felelősség 

1. Felek felelnek azért, hogy betartják a tevékenységükre irányadó jogszabályokat, hatósági és 
egyéb előírásokat. 

2. Szolgáltató felelősségi körébe nem tartozó esetek: 

·         Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a vis maior esetén fellépő károkért.  
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·      Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az előzetesen bejelentett szüneteltelési időtartam alatti 
szolgáltatás kiesés esetén fellépő károkért. 

·      Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az abból fakadó károkért, amely az Igénybevevő Egyedi 
szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegéséből ered. 

·        Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Igénybevevő együttműködésének elmaradásából eredő 
károkért. 
  

4.8.           Titokvédelem 

1. Felek vállalják, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan végzett tevékenység során azegyik 
szerződő Féllel összefüggésben a másik Fél tudomására jutott, illetve birtokukba került minden adatot, 
tényt és információt, amelynek titokban tartásához valamelyik Félnek érdeke fűződik, bizalmasan 
kezelnek, és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem 
hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. 

2. A titoktartás a Feleket határozatlan ideig köti. 

3. Amennyiben Felek bármelyike a titoktartási kötelezettségét megszegi köteles a másik Fél ebből 
eredő kárát megtéríteni. 

4. 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, 

·    adatok, tények vagy információk jogszabály, hatósági határozat vagy bírósági ítélet kötelezése 
alapján a másik Fél egyidejű értesítése mellett történő átadása, 

·        jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés alapján adatok, tények vagy 
információk megismerésére feljogosított szervezet részére történő átadása, 

·        a Szolgáltatót vagy az Igénybevevőt jogszabály alapján terhelő nyilvánosságra hozatali és 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, 

5. A jelen pontban meghatározott kötelezettségek az Igénybevevő és a Szolgáltató 
meghatalmazottjait a Felekkel azonos módon terhelik. 

 

4.9.           Irányadó jog és jogviták rendezése 

1. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az ÁSZF-ből eredő jogvitáikat mindenkor 
megkísérlik békés úton, tárgyalással rendezni. Ezek sikertelensége esetén a jogvita bírói úton való 
rendezésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes. 


