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I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ – AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERV ÉS AZ INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT
ALAPADATAI

1. AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERV ALAPADATAI

Hivatalos teljes név

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Adószám

25366936-2-41

2. AZ INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT ALAPADATAI

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes

Egyedi

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai
Egyedi

információátadási

szabályzat Információátadási szabályzat

megnevezése
Verzió

v2

Kiadás dátuma

2020.10.01

Hatályosság kezdete

2015. évi CCXXII. tv. szerint 2020.10.01.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara Igen/Nem
vezetőjének jóváhagyása
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II.

KÜLÖNÖS RÉSZ – AZ EGYES NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ADATÁTADÁSI
FELÜLETEK ADATAI

1. EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERV SZAKTERÜLETEI (ÜGYCSOPORTJAI)


Egyetemes szolgáltatásra jogosultak részére villamos energia vásárlási szerződés keretében
nyújtott szolgáltatások

2. EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERV VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETE
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása





az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: nincs
az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása: nincs
kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása: nincs
szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
o a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVIII. tv.,
o a polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. tv.

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Jelen táblázat felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt
nyilvántartásokat.
Nyilvános
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Közhiteles
Közzététel

(Igen/Részben/N

helye

em)

Jogszabályi
(Igen/Részben/

hivatkozás

Nem)

A nyilvántartás

A nyilvántartás

A nyilvántartást

együttműködő

tartalmának/céljának

elrendelő

szervnél használt

leírása

jogszabály

megnevezése

meghatározása

Szerződések

villamosenergia

NEM

nyilvántartása

vásárlási szerződések

LXXXVI. tv., és

nyilvántartása a

1997. CLV. tv.,

szerződött

2013. évi V. tv,

felhasználókkal a

2011. évi CXII.

szolgáltatás biztosítása

tv.

érdekében
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2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Átadható

Melyik

esetén az

nyilvántartásban

átadás módja

szerepel

Közhiteles adat
Közhiteles adat rövid,

jogszabályi

Nyilvános

Átadható

köznapi neve

megnevezése,

(I/N)

(I/N)
(Egyszerű/Aut

értelmezése

omatikus)
Az adat tartalmának
leírása
NINCS

OLYAN

INFORMÁCIÓÁTADÁSI
SZABÁLYZAT

SZERINTI

NYILVÁNTARTÁS, AMELY
KÖZHITELES

ADATOT

TARTALMAZ

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek
nem minősülő adatait.

Adat
Adat rövid,

jogszabályi

köznapi neve

megnevezése

Másodlagos
Elsődleg

esetén az

Nyilvá

es/Máso

elsődleges

nos

dlagos

forrás

(I/N)

, értelmezése

Átadhat
ó (I/N)
jelölése

Átadható

Melyik

esetén az

nyilvántartásban

átadás módja

szerepel

(Egyszerű/
Automatikus)

Az adat

itt a 2.1.2. pont 1.

tartalmának

oszlopában

leírása

megadott
megnevezést kérjük
szerepeltetni

szerződő neve

Vet.

-

-

N
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nyilvántartása
fizető neve

Vet.

-

-

N

I

Egyszerű

átadható

adatok

nyilvántartása
felhasználási

Vet.

-

-

N

I

Egyszerű

hely
értesítési cím

átadható

adatok

nyilvántartása
Vet.

-

-

N

i

Egyszerű

átadható

adatok

nyilvántartása
felhasználási

Vet.

-

-

N

I

Egyszerű

hely adatok

átadható

adatok

nyilvántartása

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való
átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

Azonosító

Együttműködés

Gyakoriság

formája

Nyilvános/Nem

Nem nyilvános

nyilvános

esetén a jelölés
indoklása

A felület,
szolgáltatás
egyedi
azonosítója
Hivatali Kapu 451/2016. (XII.
19.) Korm.
rendeletben
foglaltak szerint

Egyszerű/automatikus

Egyszerű

Real-time/szakaszos
(időszakonkénti, az időszak
megadásával)/eseményalap
ú/egyszeri/ismétlődő
Esemény alapú

Nem nyilvános

Személyes adatok és
üzleti titkok védelme

2.1.5.2. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elektronikus információátadási felület,
szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: nem minősülnek bárki számára hozzáférhető,
közhiteles nyilvántartásnak, üzleti titok részét képezik.
https://szeusz.gov.hu weboldalon található műszaki leírás szerint: Hivatali Kapu szolgáltatás (HKP)
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Szolgáltató (NISZ Zrt.) ebben a feladatkörben üzemelteti a Hivatali Kapu szolgáltatás infrastruktúráját
beleértve a rendszer hardver, szoftver és lokális hálózati elemeit
Résszolgáltatások:
• Tárhely;
• Viszontazonosítás;
• Azonosítás, belépés;
• Dokumentum feltöltés, küldés;
• Hivatali Kapu kereső.

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása

Adat neve

Adat definiciója

Jogszabályi hivatkozás

Megnevezés
használatának
kezdete

Címadatok

A KCR által tartalmazott címelemek és a

345/2014. (XII. 23.) Korm.

következőkben

Rendelet 1. § 3. pont

felsorolt

adatok

2017.12.01

összessége:a) a címkoordinátákat és az
ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot,
a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset
kivételével,b)

a

címkezelési

döntés

számát,c) valamennyi cím tekintetében
az egyedi azonosító kódot,d) azt, hogy a
bejegyzett adatok telek, épület vagy
közterület megjelölését szolgálják.
Cím

Térben
létező

meghatározható,
fizikai

ingatlanra

hely

vonatkozó

ténylegesen

megjelölése

az

345/2014. (XII. 23.) Korm.

2017.12.01

Rendelet 1. § 2. pont

címelemekkel,

amely tartalmánál fogva alkalmas az
ingatlan egyedi azonosítására.
Országnév

Magyarország (az ország Alaptörvényben

Magyarország Alaptörvénye

2017.12.01

67/1990. (VIII. 14.) OGY

2017.12.01

meghatározott neve).
Megye neve

Történelmileg kialakult területi egység
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neve, amely az ország és a települési szint

határozat

között helyezkedik el.
Település neve

A község, város, megyei jogú város,

345/2014. (XII. 23.) Korm.

főváros utótag nélküli rövid elnevezése.

rendelet 1. §

Postai

Az egyetemes postai szolgáltató által

345/2014. (XII. 23.) Korm.

irányítószám

képzett és kiosztott számkód.

rendelet 1. §

Kerület

A fővárosban a kerületek megjelölése, a

1994. évi XLIII. tv.

2017.12.01

megjelölése

Budapest

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek

345/2014. (XII. 23.) Korm.

2017.12.01

megállapításáról

rendelet 1. §

főváros

2017.12.01

2017.12.01

közigazgatási

területéről és kerületi beosztásáról szóló
1994. évi XLIII. törvényben megjelölt
hivatalos elnevezések. Továbbá a városi
kerület, ha azt a településen létrehoztak.
Közterület név

és

nyilvántartásáról

szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
vonatkozó

rendelkezései

szerint

megállapított közterületnév, továbbá az
elnevezett magánút neve és a 345/2014.
(XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3)
bekezdésében foglalt ingatlan neve a
közterületjelleg nélkül.
Közterületjelleg

A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez

345/2014. (XII. 23.) Korm.

tartozó 1. melléklet szerinti jelleg, amely

rendelet 1. §

2017.12.01

a közterületnévhez kapcsolódik.
Házszám

Épület jele

A telek egyedi azonosítására szolgáló

345/2014. (XII. 23.) Korm.

megjelölés.

rendelet 1. §

Egy

Lépcsőház jele

Szint jele

telken

létesített

több

épület

345/2014. (XII. 23.) Korm.

megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

rendelet 1. §

Egy épületben létesített több lépcsőház

345/2014. (XII. 23.) Korm.

megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

rendelet 1. §

Az egy lépcsőházban létesített egyes

345/2014. (XII. 23.) Korm.

szintek

rendelet 1. §

megkülönböztetését

szolgáló

2017.12.01

2017.12.01

2017.12.01

2017.12.01

megjelölés.
Ajtó,

bejárat

Az egy épületen belül található önálló

9
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megjelölése

rendeltetési

egységek

megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

rendelet

a

címregiszterről

központi
és

a

címkezelésről 1. §
Egyedi

azonosító

Valamennyi

címhez

kapcsolt

egyedi

-

2017.12.01

1997. évi LXXVIII. tv. 2. §

2017.12.01

kód

azonosító kód.

Telek/Épület/Közt

A

erület megjelölés

megjelölése.

10. pont, 13. pont, 21. pont

A viselt név, amelynek használatára a

Ptk. 4:27. § (6) bek., At. 47.

személy jogosult.

§ (4) bek.

telek/épület/közterület

szöveges

Személyazonosító
adat
Természetes
személyazonosító
adat
Családi és utónév

2017.12.01

Családi név
Utónév

2017.12.01

Utónév 1

2017.12.01

Utónév 2

2017.12.01

Születési családi és

A születési név az a név, amely az

utónév

érintettet

az

anyakönyvi

At. 44. § (1) bek.

bejegyzés

alapján megilleti.
Születési

családi

név

A születési családi név az a név, amely az
érintettet

az

anyakönyvi

At. 44. § (1) bek.

bejegyzés

alapján megilleti.
Születési utónév

A születési utónév az a név, amely az
érintettet

az

anyakönyvi

At. 44. § (1) bek., (3) bek.

bejegyzés

alapján megilleti.
Születési utónév 1

2017.12.01

Születési utónév 2

2017.12.01

Születési hely

2017.12.01

Születési idő

2017.12.01

Anyja

születési

A polgár anyja születési családi és

10
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családi és utóneve
Anyja

utóneve.

születési

2017.12.01

családi neve
Anyja

születési

2017.12.01

születési

2017.12.01

születési

2017.12.01

utóneve
Anyja
utóneve 1
Anyja
utóneve 2
Név
Családi és utónév

A viselt név, amelynek használatára a

Ptk. 4:27. § (6) bek., At. 47.

személy jogosult.

§ (4) bek.

Születési családi és

A születési név az a név, amely az

At. 44. § (1) bek.

utónév

érintettet

az

anyakönyvi

bejegyzés

alapján megilleti.
Előző

családi

és

2017.12.01

utónév
Előző családi név

2017.12.01

Előző utónév

2017.12.01

Előző utónév 1

2017.12.01

Előző utónév 2

2017.12.01

Házassági név

A házassági név az a név, amely az
érintettet

az

anyakönyvi

At. 47. § (1) bek.

bejegyzés

alapján megilleti.
Házassági

családi

A házassági név része.

Ptk. 4:27. § (3) bek., At. 47.

név

§ (2) bek.

Házassági utónév

2017.12.01

Házassági utónév 1

2017.12.01

Házassági utónév 2

2017.12.01

Előző

2017.12.01

házassági

név
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Előző

házassági

2017.12.01

családi név
Előző

házassági

2017.12.01

házassági

2017.12.01

házassági

2017.12.01

utónév
Előző
utónév 1
Előző
utónév 2
Előző születési név

2017.12.01

Előző

2017.12.01

születési

családi név
Előző

születési

2017.12.01

születési

2017.12.01

születési

2017.12.01

utónév
Előző
utónév 1
Előző
utónév 2
Nemzetiségi

Nemzetiségi születési családi és utónév.

At. 46. § (3)-(4) bek.

Nemzetiségi

At. 46. § (3)-(4) bek.

születési név
Nemzetiségi
születési

családi

név

családi

anyakönyvezhetőségéről
országos

nemzetiségi

név

az

érintett

önkormányzat

állásfoglalása az irányadó.
Nemzetiségi

Az

anyakönyvezhető

születési utónév

utónevek

nemzetiségi

a

utónévjegyzékben

nemzetiségi
szerepelnek.

nemzetiségi

utónévjegyzékben

szereplő

nemzetiségi

anyakönyvezhetőségéről
országos

At. 46. § (3)-(4) bek.

nemzetiségi

A
nem

utónév
az

érintett

önkormányzat

állásfoglalása az irányadó.
Nemzetiségi

2017.12.01

születési utónév 1
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Nemzetiségi

2017.12.01

születési utónév 2
Előző nemzetiségi

2017.12.01

születési név
Előző nemzetiségi
születési

2017.12.01

családi

név
Előző nemzetiségi

2017.12.01

születési utónév
Előző nemzetiségi

2017.12.01

születési utónév 1

Külterület

A település közigazgatási területének

321/2012. (XI. 16.) Korm.

belterületnek nem minősülő, elsősorban

rendelet 1. § 6. pont

mezőgazdasági,
vízgazdálkodási,

erdőművelési,
vagy

különleges

(pl.

bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra
szolgáló, vagy művelés alatt nem álló
természetközeli része.
Helyrajzi szám

A községekben, a városokban, a megyei

44/2006. (VI. 13.) FVM

jogú városokban és a fővárosban (a

rendelet

továbbiakban:

bekezdés

közigazgatási

egység)

2.

§

(1)-(5)

minden egyes földrészletet – egyértelmű
azonosíthatóságuk érdekében – helyrajzi
számmal kell megjelölni.

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Az adatkezelés céljához szükséges adatok - az a), b) és d) pontok esetében az érintett egyidejű
értesítése mellett - átadhatók:
a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek
műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását vagy az ügyfélszolgálati
tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek
megállapodása alapján jogosult szervezetek részére,
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c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek,
nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak,
e) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
f) a védendő fogyasztók esetében az őt megillető kedvezménynek vagy különleges
bánásmódnak az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából a földgáz
elosztónak és az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében
a földgázkereskedőnek, valamint
g) az átvevő egyetemes szolgáltatónak.
Az adatszolgáltatás az ELMUEMASZ rövid nevű hivatali kapun keresztül érkező igénylésre történik. Az
adatszolgáltatás ugyanezen hivatali kapun/tárhelyen keresztül valósul meg.
A jelen Szabályzatban foglaltak az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. az NT_U_5 Adatvédelmi
Szabályzatban, a T_U_55 Adattárolási és törlési szabályzatban, valamint a T_U_56 Adatkezelési
tevékenységek nyilvántartása szabályzatban, továbbá a T_U_64 Információkezelés szabályzatban
rögzítettekkel összhangban, azokban foglaltakkal együttesen alkalmazandóak. Abban az esetben, ha
az itt felsorolt szabályzatok és a jelen Szabályzat előírásai között bármilyen ellentmondás van,
automatikusan az itt felsorolt szabályzatok rendelkezései az irányadóak.
2.1.5.2.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az adatszolgáltatás szintén az ELMUEMASZ rövid nevű hivatali kapun/tárhelyen keresztül valósul
meg. Az igénylés befogadás rendelkezésre állása azonos a hivatali kapu/tárhely rendelkezésre
állásával.
2.1.5.2.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az adatok az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. SAP rendszeréből származnak, melynek zártságát,
információ biztonsági megfelelőségét rendszeres információbiztonsági auditok igazolják.
Az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülése adminisztratív, fizikai vagy
logikai intézkedésekkel biztosított. A bevezetett és tanúsított technikai és szervezési intézkedések
biztosítják a rendszerelemek zártságát, megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, valamint az
észrevétlen módosítást, ezentúl az általános információbiztonsági zártsági követelményeket is.
2.1.5.3 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. elektronikus információátadási felület, szolgáltatás
ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
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Az Együttműködő Szerv az Információátadási Szabályzatát a módosítására okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja. A módosításának hatályba léptetését
megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a Felügyeletnek.
Közzététel helye:
https://elmuemasz.hu/#!/tarsasagunk/szabalyozasi-informaciok/jogszabalyok-szabalyozas

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Ha az Együttműködő Szerv, mint Szolgáltató, a szolgáltatását megszünteti, úgy haladéktalanul, de
legkésőbb 15 napon belül jelzi a Felügyelet felé. A Szolgáltató megszűnésével hatályát veszti az
Információátadási Szabályzat.

2020.10.01.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
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