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ELŐZMÉNYEK

 Olyan szolgáltatás létrehozására van szükség, 
ami:

 Online elérhető

 Csökkenti az állampolgári adminisztrációt

 Közhiteles nyilvántartásokban elérhető 
adatokra támaszkodik

 Egységesíti a szolgáltatók által bekért 
adatköröket, információkat

 Egyablakos ügyintézést tesz lehetővé

 Jelentősen csökkenti az ügyintézésre 
fordított időt

… a válaszÁllampolgári igény

 Ügyintézési terhek csökkentése

 Adatváltozás esetén az érintett szolgáltatók 
tájékoztatása hosszadalmas

 Valamennyi szolgáltatót külön-külön fel kell 
keresni

 Mindezek miatt sok esetben elmaradnak a 
változás-bejelentések, a szolgáltatói 
nyilvántartások nem naprakészek

 Sok esetben még az egy ágazathoz tartozó 
szolgáltatók formanyomtatványai is eltérő 
adatköröket tartalmaznak



PROJEKTADATLAP

Kategória Megnevezés

Projektkód KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061

Projekt neve Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetése

Időtartam 2020.12.31-2022.01.31.

Projektmenedzser Szoták Attila

Szakmai vezető Gulyás Róbert

Támogatási összeg 1 445 000 000 Ft

Konzorciumvezető Miniszterelnökség

Konzorciumi partnerek

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

IdomSoft Zrt.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség



AVSZ IDŐVONAL

2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01

Előkészítés

2020.12.: Projekt nevesítése

2021.03.: EU-s 

engedélyeztetés indítása, 

megvalósíthatósági 

tanulmány

Megvalósítás

2021:.09.: jogszabálytervezet 

benyújtása, informatikai 

rendszer megvalósítása

Indulás

2021.01.: szolgáltatás 

indítása két lépcsőben

2021.03.: kibővített 

funkcionalitás indítása

Tervezés

2021.06.: EU-s Támogatási 

szerződés jóváhagyása, megkötése

2021.06-08.: Szolgáltatói 

egyeztetések, jogszabálytervezet 

elkészítése, informatikai rendszer 

megtervezése

Csatlakozás

2021.11.: szolgáltatói 

csatlakozási szerződés 

publikálása 

2021.12.: szolgáltatók AVSZ 

rendszerben történő 

regisztrációja



SZOLGÁLTATÁSOK 
- FELHASZNÁLÓ OLDAL

 Szolgáltatások kiterjesztése más területekre:

 Bankok

 Biztosítók

 Hulladékgazdálkodás

 Szolgáltatás kiterjesztése:

 Jogi személyek részére

Később…Jelenlegi cél

 Online és Kormányablakban:

Adatváltozás 
bejelentés

Eseti adatváltozás 
bejelentése

Automatikus 
adatváltozás-

bejelentés

Haláleset 
bejelentése

Közműátírás

Tulajdonosváltás 
(egy új tulajdonos)

Tulajdonosváltás 
(több új tulajdonos)

Öröklés 
ügyintézése

Bérlet / használat 
átengedése

Tájékoztatás

Szöveges leírások

Magyarázó 
animációk

Tutorial videók

Díjfizető 
adatváltozás-
bejelentése



SZOLGÁLTATÁSOK
- SZOLGÁLTATÓI OLDAL

 További szolgáltatók csatlakozása:

 Bankok

 Biztosítók

 Hulladékgazdálkodás

 Szolgáltatás kiterjesztése:

 Jogi személyek részére

 További hiteles nyilvántartások bekapcsolása a 
szolgáltatásba

 BKSZ-en túli további csatornák kialakítása

Később…Jelenlegi cél

 Ügyfelek adatváltozási információi

 Hiteles nyilvántartási adatok (SZL, KAÜ, 
RNY…)

 Ügyfelek által megadott adatok

 Felhasználóváltás adatai

 Régi és új szerződő adatai

 BKSZ csatornán:

 XML és/vagy PDF formátum



ÉLETHELYZETEK

Amiben az AVSZ segít…

 Összeköltözés esetén:

 Lakhelyváltás

 Házasság esetén:

 Névváltozás

 Lakhelyváltás

 Tudományos fokozat megszerzése:

 Névváltozás

 Új lakás / ház vásárlása:

 Tulajdonosváltás bejelentése



MUNKACSOPORTOK

Szolgáltatói
Feladatok: szolgáltatói csatlakozás 

előkészítése, adatátadási igények tisztázása.

AVSZ

Jogi
Feladatok: az AVSZ 

jogszabályi háttér (tv., vh. 

rendelet), csatlakozási 

szerződés, ÁVSZ.

IT fejlesztés
Feladatok: AVSZ IT 

alkalmazásfejlesztés 

elvégzése. 

Igazgatási
Feladatok: folyamatok, 

elektronikus és Kormányablak 

működési modell, szolgáltatások.

IT infrastruktúra
Feladatok: informatikai 

infrastruktúra eszközök 

beszerzése és működési 

környezet megteremtése.



ELŐREHALADÁS I.

Téma Eredmények

Jogi munkacsoport

• Előfeltétel az AVSZ igénybevételéhez:

• Rendelkezési nyilvántartásban: rendelkezés megtétele

• Elkészült:

• Törvénytervezet: Országgyűlés elfogadta

• Kezelendő adatköröket tisztázza

• Jogcym igazolás egyszerűsítése

• Előkészítés alatt:

• Végrehajtási rendelet

• Szolgáltatói csatlakozási szerződés

• Általános szerződéses feltételek (ÁSZF)

• Nyitott témák, feladatok: 

• AVSZ – ágazati jogszabályok összehangolása



ELŐREHALADÁS II.

Téma Eredmények

Igazgatási munkacsoport

• Előfeltétel az AVSZ igénybevételéhez:

• Állampolgárnak rendelkeznie kell KÜNY tárhellyel 

• SZL (személy és lakcím nyilvántartó) alanyiság

• Elkészült: 

• AVSZ ügyek folyamatleírása:

• Eseti adatváltozás-bejelentés (díjfizető részére is!)

• Automatikus adatváltozás-bejelentés

• Haláleset bejelentés (kapcsolattartóval)

• Felhasználóváltás – „Közműátírás”

• AVSZ Kormányablak (KAB) működés eljárásrend előkészítése 

megtörtént.

• Folyamatban:

• KAB-ok felkészítése AVSZ ügyintézésre



ELŐREHALADÁS III.

Téma Eredmények

Szolgáltatói munkacsoport

• Elkészült:

• Szolgáltatói csatlakozási szándéknyilatkozatok bekérése (20+ 

nyilatkozat)

• Szolgáltatástervezés alapja: a begyűjtött szolgáltatói forgalmi 

statisztikák.

• Szolgáltatói adatátadási igények felmérése megtörtént:

• Szolgáltatók számára átadásra kerülő adatkörök

• Régi és új szerződő adatai 

• 4 természetes azonosító 

• Kapcsolattartási adatok

• Okmányazonosítók (csak telekommunikációs 

irányba!)

• Ágazati azonosítók

• Ágazat specifikus adatkörök, hozzátartozó elemkészletek

• Mellékletek (pl: adás-vételi szerződés, mérőóraállás 

jegyzőkönyv)

• Ágazati űrlapok kidolgozása megtörtént (10+ űrlap)

• AVSZ igénybevétel feltétele:

• Szolgáltatók csatlakozása: IdomSoft Zrt. végzi!



ELŐREHALADÁS V.

Téma Eredmények

IT alkalmazásfejlesztési 

munkacsoport

• Elkészült:

• Rendszer informatikai tervezése

• Elektronikus szolgáltatói AVSZ csatlakozási felület

• Folyamatban:

• AVSZ rendszer megvalósítása:

• Állampolgárok számára: webes és mobil felület

• Kormányablak ügyintézői felület

• AVSZ admin felület

IT infrastruktúra munkacsoport

• Elkészült:

• Szolgáltatás nyújtására helyszín kijelölése megtörtént:

• Pest Megyei Kormányhivatal

• IT infrastruktúra környezet kiépítése (HW eszközök, hálózat 

kialakítása)

• Folyamatban:

• SZEÜSZ csatlakoztatások

• IT biztonsági elvárások teljesítésének előkészítése

Kommunikációs feladatok

• Elkészült:

• Kommunikációs kampány megtervezése

• Folyamatban:

• Kommunikációs kampány előkészítése



Köszönöm a figyelmet!



SZOLGÁLTATÓK CSATLAKOZÁSI FOLYAMATA



SZOLGÁLTATÓK CSATLAKOZÁSI FOLYAMATA I.

Adatbekérés

 Előzetes adatbekérés online űrlap 
segítségével

 Jelszó-védelem (megadott telefonszámra 
sms-ben küldjük ki)

 Adatok köre:

 szolgáltató alapadatai 

 kapcsolattartói adatok (igazgatási és 
technikai)

 technikai adatok (HKP/CKP)

 csatlakozási szerződés aláírásának 
módja



SZOLGÁLTATÓK CSATLAKOZÁSI FOLYAMATA II.

Szerződéskötés és technikai megvalósítás

 csatlakozási szerződés előkészítése és adategyeztetés

Pest Megyei Kormányhivatal által előkészített csatlakozási szerződés 
aláírása

papír alapú aláírás esetén: a Szolgáltatói Koordinációs Munkacsoport 
keretében vagy postai úton

 elektronikus aláírás esetén: avszregisztracio@idomsoft.hu

 a szolgáltató rögzítése az AVSZ-ben, majd a technikai kapcsolat (BKSZ) 
ellenőrzése

mailto:avszregisztracio@idomsoft.hu

