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Bevezetés 

Jelen dokumentum a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(továbbiakban: KEKKH) által nyújtott részleges kódú telefonos azonosítás szolgáltatásra 
vonatkozó szolgáltatásműködési szabályzat (továbbiakban: szabályzat).  

A KEKKH az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § m) pontja alapján, mint az állam által 
kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a 
továbbiakban: SZEÜSZ) szolgáltatója biztosítja a természetes személy ügyfelek 
teljeskörű azonosítási szolgáltatásaként a részleges kódú telefonos azonosítás SZEÜSZ 
szolgáltatást. 

Jelen szolgáltatási szabályzat a KEKKH – mint a részleges kódú telefonos azonosítás 
(továbbiakban: RKTA) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató – fenti 
szolgáltatására vonatkozó eljárási és működési szabályokat tartalmazza.  

Jelen dokumentum összefoglalja az RKTA működését, a KEKKH által nyújtott 
szolgáltatási garanciákat, jogi felelősségvállalásokat, valamint az ügyfelek 
kötelezettségeit. 

1. A szolgáltatás nyújtásának általános keretei 

 
1.1. A szolgáltató adatai 

 

Név:   Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Székhelye:   1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. 

Postacíme:   1476 Budapest, Pf. 281. 

Adószám:   157 21475-2-43 

 
Kapcsolat az ügyfelekkel: az alábbi telefonos, illetve elektronikus elérhetőségek 
bármelyikén.  
 
A szolgáltatás igénybevételével összefüggő panaszok bejelentésének helye és módja:  

a.) írásban a KEKKH postai levelezési címére megküldve;  
b.) telefonon a 1818-as számon;  
c.) elektronikus levélben az kekkh@kekkh.gov.hu címen. 

 
1.2. A szolgáltatást igénybevevő kör 
 

Az RKTA-t igénybe vevő felhasználói kör alatt értendőek egyfelől mindazon ügyfelek, 
akik egy újfajta azonosítási mód használatát választva, egy regisztrációs eljárás 
keretében kérelmezik a szolgáltatás igénybevételét, majd telefonos azonosító kódban és 
ahhoz tartozó jelszó számsorozatban részesülnek, amelynek segítségével internetes és 
telefonos csatornákon használhatják a KEKKH szolgáltatását. 
Igénybevevői kör alatt értendő továbbá azon szervezetek köre, amelyek saját 
elektronikus ügyintézési eljárásaik során a KEKKH által nyújtott ezen azonosítási módot 
kívánják  alkalmazni és erre kifejezett szándékukat jelzik, majd a megvalósítás részleteit 

mailto:kekkh@kekkh.gov.hu


csatlakozási együttműködés (jellemzően egyedi megállapodás, illetőleg szerződés 
formájában) keretében egyeztetik a Szolgáltatóval. 

2. Általános rendelkezések 

 
1.3. A szabályzat hatálya 

 
A jelen szabályzat mindenkor aktuális verziójának időbeli hatálya a címoldalon jelzett 
dátumával kezdődik, és határozatlan időre szól. A szabályzat hatályát veszti egy újabb 
szabályzatverzió kiadása esetén, illetve a szolgáltatási tevékenység beszüntetésekor.   
 
A szabályzat személyi hatálya a Szolgáltatóra, annak a szolgáltatásban közreműködő 
munkatársaira, valamint a felhasználói körre terjed ki.  
 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az RKTA szolgáltatásra, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatásokra terjed ki.  
 

1.4. Kapcsolattartó személy 
 

A KEKKH, mint Szolgáltató részéről a kapcsolattartó személy a Szolgáltatás-
menedzselési Főosztály vezetője. Elérhetőségét a KEKKH az 1. pontban feltüntetett 
elérhetőségeken keresztül biztosítja. 
 

1.5. Szabályzatra vonatkozó változáskezelés 
 

A KEKKH szervezetén belül a Szolgáltatás-menedzselési Főosztály került kijelölésre, 
mint a szabályzat karbantartásáért felelős szervezeti egység. A változtatási igényeket a 
Szolgáltatás-menedzselési Főosztály gyűjti, a módosításokat – az érintet szervezeti 
egységek bevonásával, azok koordinálását ellátva – elvégzi, az új szabályzat verziókat 
jóváhagyásra előterjeszti, a hatályon kívül helyezett szabályzatokat archiválja és a 
szükséges ideig megőrzi. A szabályzatot a KEKKH vezetése hagyja jóvá és lépteti 
hatályba. A szolgáltatási szabályzat módosított változatai mindig új verziószámmal 
kerülnek kiadásra. A szabályzat módosított verziója a vonatkozó jogszabályok szerint a 
hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal előzetesen bejelentésre kerül az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. A szabályzattal, illetve a szolgáltatással 
kapcsolatos észrevételeket a KEKKH vezetésének kell címezni. A szabályzattal 
kapcsolatos észrevételek fogadását a KEKKH az 1. pontban meghatározott telefonos és 
elektronikus csatornán keresztül biztosítja. 
 

1.5.1. A Szabályzat közzététele 
 

A szabályzat alapvetően belső szabályzatnak minősül, szükség esetén, kérésre 
közzétehető. A szolgáltatást igénybe vevők a szabályzatban foglalt, őket érintő főbb 
eljárási cselekményeket, jogokat és kötelezettségeket a szolgáltatásra irányadó általános 
szerződési feltételekből ismerhetik meg, amely a KEKKH hivatalos honlapján kerül 
közzétételre. 
 
 



 
1.6. A Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok köre 

 
A KEKKH által nyújtott RKTA szolgáltatásra elsősorban a következő jogszabályok 
vonatkoznak: 

- a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakba: Ket.), 

-  a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.), 

-  a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Szeüszr.), 

- 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről; 

- 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes 
szabályairól. 

-  
A KEKKH által a szolgáltatással kapcsolatban készített egyéb releváns dokumentumok: 

- A rendelkezési nyilvántartás, részleges kódú telefonos azonosítás és időszaki 
értesítés elektronikus ügyintézési cselekményekről szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (a 
továbbiakban: ÁSZF); 

- A részleges kódú telefonos azonosításra vonatkozó Üzletmenet-folytonossági és 
Katasztrófa-elhárítási Terv (a továbbiakban: RKTA BCP-DRP); 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
2013. évi L. törvény (a továbbikab: Ibtv). szerinti besorolásra irányadó 
táblázatok, valamint a kapcsolódó 64/83-4/2015. iktatószámú Informatikai 
Biztonsági Szabályzat (verziószám: v2.4) 

 
1.7. Fogalom-meghatározások 

 
Aktiválás: az RKTA rendszer által generált ideiglenes jelszó számsorozat állandó jelszó 
számsorozatra történő cserélése. 
 
Állandó jelszó: az RKTA azonosítás során alkalmazott, aktiválás keretében a rendszer 
által meghatározott szabályoknak megfelelően ügyfél által szabadon választott 6 jegyű 
számsor. 
 
Csatlakozó / csatlakozott szervezet: A részleges kódú telefonos azonosítás 
szolgáltatást saját ügyintézési eljárásiba beépítő és igénybe vevő (közigazgatási) hatóság 
/ szervezet.  
 
Felhasználó / ügyfél: az RKTA-hoz való regisztrációt igénylő természetes személy, aki 
regisztrációs eljárás során bekerül az RKTA regisztrációs adatbázisába, majd 8 
számjegyű telefonos azonosító és 6 számjegyű jelszó számsorozat segítségével igénybe 
veszi az RKTA azonosítást telefonos és vagy internetes csatornán. 
 
Ideiglenes jelszó: az RKTA regisztráció során a rendszer által generált, egyszer 
használatos, 5 napig érvényes 6 jegyű számsorozat. 



 
Összerendelési bejegyzés: az Összerendelési nyilvántartásban (a továbbiakban: ÖNY) 
minden természetes személyhez (aki valamely primer nyilvántartásban szerepel) egy 
összerendelés bejegyzés jön létre, és ehhez kapcsolódnak az egyes primer, illetve 
szekunder nyilvántartások titkosított kapcsolati kódjai. 
 
Összerendelési nyilvántartás: a Szeüszr. 28. - 31. §-a, valamint a Szaztv. 10/A. – 10/E. §-a 

szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, mely primer és szekunder 

nyilvántartásokból áll.  

Primer nyilvántartás: összerendelési bejegyzés létrehozását kezdeményezi, illetve a már 
meglévő bejegyzést kiegészíti (a polgárok személyiadatainak és lakcímének 
nyilvántartása, idegenrendészeti nyilvántartás, elektronikus ügyintézést igénybevevő 
külföldön élő természetes személyek nyilvántartása)Regisztrációs szerv: azon 
országos okmányirodai és kormányablak személyes ügyfélszolgálatok köre, beleértve a 
KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatát, amelyek előtt ügyintézési eljárás keretében az 
ügyfelek számára lehetőség nyílik az RKTA szolgáltatás igénybevételére. 
 
Részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA): a SzeüszR. 45. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, teljeskörű azonosítási 
szolgáltatás 
 
Szekunder nyilvántartás: az ÖNY része, mely a már meglévő összerendelési bejegyzés 
kiegészítését kezdeményezi. 
 
SZEÜSZ: a Ket. 172. § j) pontja szerinti, szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás. 
 
Szerződés: az ügyfelek esetében az ÁSZF, csatlakozó szervezetek esetében az ÁSZF és 
egyedi szerződés / megállapodás együttesen. 
 
Szolgáltató: az RKTA, mint SZEÜSZ adatbázisának adatkezelője, egyben a szolgáltatás 
üzemeltetője, jelen esetben a KEKKH. 
 
Telefonos azonosító: az RKTA azonosítás során alkalmazott, a rendszer által a 
regisztrációs folyamat során véletlenszerűen generált, az ügyfél által szabadon 
változtatható 8 jegyű számsor. 
 
Titkosított összerendelési kapcsolati kód: a nyilvántartások által képzett kapcsolati 
kód titkosított változata, amelyet az összerendelési nyilvántartásnak átadnak. A 
nyilvántartások a TKK-kat nem, csak a titkosításhoz, illetve annak feloldásához 
szükséges algoritmust tárolják. 
 
Újra-aktiválás: kizárás vagy elfelejtett jelszó esetén személyes ügyintézési eljárás során 
új ideiglenes jelszó igénylése. 
 
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, illetve ennek okán a 
szolgáltatás nyújtását. 
 
TRA: az RKTA telefonos regisztrációs adatbázisa, amely tárolja a regisztráció során 
megadott adatokat, illetve nem visszafejthető módon az azonosításhoz szükséges 
számsorozatokat. 
 
4T adat: a Szaztv. foglaltak alapján az ügyfél egyértelmű azonosítását szolgáló, egyedileg 
a személyhez rendelt négy természetes személyazonosító adat, vagyis a polgár 

o családi és utóneve, születési családi és utóneve; 
o születési helye; 
o születési ideje és 
o anyja születési családi és utóneve. 

 
 
2. Az RKTA működése 

 
Az RKTA olyan teljeskörű azonosítási szolgáltatatás,melynek  keretében a regisztrációs 
szerv az azonosítást kérő hatóság vagy SZEÜSZ szolgáltató (a továbbiakban együtt: 
azonosítást kérő szervezet) részére megállapítja, hogy egy adott személy megegyezik-e 
egy korábban regisztrált személlyel, továbbá az azonosítást kérő szervezet ezen igénye 
és az érintett hozzájárulása esetén a szervezet számára igazolja az adott személy 
személyazonosságát.  
 
Az RKTA szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél adatai a regisztrációs lejárás 
eredményeként bekerülnek a TRA-ba, majd az ügyfél részére felhasználói azonosító (8 
számjegy) és jelszó (6 számjegy) kerül generálásra, melyből 3 véletlenszerű pozíciójú 
szám megadása szolgál a későbbi azonosításra.  
 
Az RKTA szolgáltatás telefonon történő ügyintézés gyakorlati megvalósítását teszi 
lehetővé egy részleges kód bekérésén alapuló telefonos azonosítás megteremtésével. 
Emellett internetes azonosításra is szolgál, így a hagyományos ügyfélkapu egyfajta 
alternatívájaként jelenik meg.  
 

2.1.  A szolgáltatás igénybevétele, lemondása 
 

2.1.1. A regisztráció 
 

A regisztrációt két csatornán lehetséges kérelmezni.  
- Internetes csatorna: amennyiben az ügyfél rendelkezik érvényes ügyfélkapu 

regisztrációval, úgy az RKTA regisztrációját igényelheti az erre szolgáló 
elektronikus ügyféli felületen.  

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

Az RKTA szolgáltatás regisztrációja során az azonosítási szolgáltatás biztosításának 
céljából a regisztrációs szerv: 



1. érvényes és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával megállapítja 
az ügyfél személyazonosságát; 

2. a megjelent ügyfelet 4T adatai alapján ellenőrzi a személyi nyilvántartásokban, 
azaz a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (a továbbiakban: SZL),  a 
központi idegenrendészeti nyilvántartásban (a továbbiakban: ISZL), a illetve az 
elektronikus ügyintézést igénybevevő külföldön élő természetes személyek 
személyi nyilvántartásában (a továbbiakban: 3. NYT)1; 

3. amennyiben a megjelent ügyfél a fent nevezett személyi nyilvántartások 
egyikének hatálya alá sem tartozik, úgy a regisztrálja az ügyfelet a 3. NYT-ba; 

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

5. 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 az 
RKTA ideiglenes jelszóról; 

6. az ügyfelet nyilatkoztatja a rendszer által felkínált 8 emlékeztető kérdésről, 
amelyből legalább 6 esetében rögzíti az ügyfél szabadszöveges válaszát a TRA-ba; 

7. a kérelmet fentiek alapján rögzíti; 
8. 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. 

 
A regisztrációs eljárást követően az RKTA rendszer az ügyfél részére 8 számjegyből álló 
telefonos azonosító kódot és 6 számjegyből álló, ideiglenes jelszó számsorozatot generál. 
 
Mindezek eredményeként az RKTA rendszerben (TRA nyilvántartásban) nyilvántartott 
adatok köre: 

o RKTA titkos kapcsolati kód (RKTA TKK): a regisztráció egyedi 
azonosítója, amelyen keresztül az ügyfél azonosítható az ÖNY-ben (ez a 
háttérben történik); 

o igazoló okmány (típusa, száma, érvényességére vonatkozó igen/nem 
információ); 

o felhasználói azonosító (8 számjegy); 
o részleges kód, vagy jelszó (6 számjegy, nem lekérdezhető módon); 
o e-mail cím; 
o telefonszám. 

A TRA nyilvántartás nem tárol természetes személyazonosító adatokat, csak az azonosítás 
során az ÖNY közreműködésével kérdezi ezt le, és a regisztrációs folyamat idejére az 
ügyintéző számára jeleníti meg, illetve az elkészülő iratokon szerepelteti. 
 

2.1.2. A szolgáltatás aktiválása 
 

A regisztrációt követően az RKTA rendszer egy egyszer használatos jelszót küld az 
ügyfélnek, a regisztrációkor megadott e-mail címére vagy telefonszámára.  
 

                                                           
1
 Az ellenőrzés valójában egy háttér-rendszer folyamat, amikor az ÖNY és annak szolgáltatása segítségével 

bekérdezés történik a személyi nyilvántartásokba. A folyamat a megadott 4T adatok alapján, az ÖNY-ben 

letárolt titkosított kapcsolati kódok mentén zajlik. 



A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül 5 
napon belül köteles aktiválni az így megkapott ideiglenes jelszavát. Az új, állandó jelszó 
az ügyfél által szabadon választható, a rendszer által – biztonsági okokból – megadott 
szabálykorlátok között. A jelszó hibás megadása esetén a rendszer jelzi ezt és 
automatikusan új jelszó megadását kéri. 
 
Az aktiválás ezen kívül történhet az erre a célra kialakított ügyféli felületen, elektronikus 

úton is, megfelelő elektronikus azonosítás megtörténtét követően. 

2.1.3. Kizárás – elfelejtett jelszó 
 

Amennyiben az ügyfél a Kormányzat Ügyfélvonalon és/vagy a Központi Azonosítási 
Ügynök felületén keresztül 3 sikertelen bejelentkezési kísérletet tesz (elfelejtette, vagy 
rosszul adta meg jelszavát/azonosítóját) kizárásra kerül a telefonos azonosító 
rendszerből, így nem tud bejelentkezni addig, amíg a regisztráció újra-aktiválásra nem 
kerül, vagyis új ideiglenes jelszót nem kér. Ez megtehető helyes azonosító megadását 
követően a rendszer által az ügyintéző számára véletlenszerűen felkínált emlékeztető 
kérdések helyes megválaszolásával a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül, illetve 
személyazonosítást követően bármely kormányablak vagy okmányirodai 
ügyfélszolgálaton. 
 
Fontos továbbá, hogy a hibás beírások közötti időtartam nincs korlátozva, illetve az 
egyes csatornákon történő hibázások összeadásra kerülnek.  
 

2.1.4. A regisztrációs adatok módosítása 
 

A regisztrációs adatok módosítása megtehető személyesen, telefonon, a Kormányzati 
Ügyfélvonalon keresztül, illetve elektronikus ügyféli felületen.  
 
A módosítható regisztrációs adatok a következők: 

o telefonos azonosító: személyes azonosítást követően okmányirodai és 
kormányablak ügyfélszolgálatokon, elektronikus azonosítást követően 
elektronikus ügyféli felületen; 

o telefonszám: személyes azonosítást követően okmányirodai és 
kormányablak ügyfélszolgálatokon, elektronikus azonosítást követően 
elektronikus ügyféli felületen; 

o e-mail cím: személyes azonosítást követően okmányirodai és 
kormányablak ügyfélszolgálatokon, elektronikus azonosítást követően 
elektronikus ügyféli felületen; 

o egyszer használatos jelszó értesítési helye: minden csatornán a 
megfelelő azonosítást követően;  

o emlékeztető kérdések: személyes azonosítást követően okmányirodai 
és kormányablak ügyfélszolgálatokon, elektronikus azonosítást 
követően elektronikus ügyféli felületen. 

 
 
 
 
 



2.1.5. A regisztráció törlése 
 

Az ügyfél regisztrációjának törlésére az ügyfél azonosítása, a rendszer által generált, 
erre a célra rendszeresített jegyzőkönyv hitelesítése után kerülhet sor személyes 
ügyintézés keretében, valamint elektronikus ügyféli felületen.  
 
A természetes személy adatai az ügyfél-regisztráció megszűnését követően 5 évig 
passzív állományban tárolódnak a TRA-ban, ez idő alatt az adatok a jogosultak részére 
történő adatszolgáltatás teljesítése céljából kezelhetők, ezt követően tényleges törlésre 
kerül sor.  
 
A törlési kérelem indoklás nélkül nyújtható be, tekintettel arra, hogy az RKTA 
önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás. 
 
 

2.2. A szolgáltatás felhasználásának területei, kapcsolódási pontok 
 

2.2.1. Gyakorlati felhasználás 
 

2.2.1.1. Természetes személyek 
 

A természetes személy ügyfelek számára a gyakorlati felhasználás két csatornán 
érvényesül.  
 
Az RKTA lehetőséget biztosít a telefonon történő teljes körű azonosítás 
megvalósulására, és ez által az RKTA-t bevezető szervezetek előtti eljárások során a 
telefonos ügyintézésre (a telefonon történő kérelem benyújtás, hiánypótlás teljesítése, 
fellebbezésről való lemondás stb.)  
Az RKTA felhasználó telefonos ügyintézéshez szükséges azonosítása az azonosító szám 
(8 számjegyű felhasználói név), majd a 6 számjegyből álló jelszó számsorozatból a 
telefonos rendszer által véletlenszerűen kiválasztott 3 számjegy megadásával történik.  
 
Az RKTA lehetőséget biztosít továbbá az interneten történő teljes körű azonosítás 
megvalósulására, ez által a regisztrált ügyfelek számára lehetővé teszi az elektronikus 
ügyintézést biztosító, RKTA-t (vagy Központi Azonosítási Ügynököt – lásd következő 
pont alatt) alkalmazó szervezetek ügyintézési eljárásainak igénybevételét. 
Az RKTA felhasználó interneten történő ügyintézéséhez szükséges azonosítása az 
azonosító szám (8 számjegyű felhasználói név) é a 6 számjegyből álló jelszó számsorozat 
megadásával történik.  
 

2.2.1.2. Szervezetek 
 

Az RKTA nem KEKKH specifikus eljárásokra korlátozódik, így igénybe vétele szervezeti 
oldalról azt jelenti, hogy bármely (közigazgatási) szerv alkalmazhatja akár saját eljárásai 
során, biztosítva ez által a telefonos / internetes azonosítás lehetőségét saját eljárása 
során. 
 
 
 



2.2.2. SZEÜSZ-kapcsolatok és függőségek 
 

Az RKTA további SZEÜSZ szolgáltatásokkal is kapcsolatban, esetenként függőségi 
viszonyban áll. 
 

- A Rendelkezési nyilvántartás (a továbbiakban: RNY) esetében függőségi 
viszony jelenik meg, figyelemmel azon korlátozásra, amely szerint amennyiben 
az ügyfél RNY regisztrációval rendelkezik, és ott letiltja az RKTA-val történő 
azonosítás lehetőségét, hiába regisztrál az RKTA szolgáltatáshoz, azt a 
gyakorlatban nem tudja majd alkalmazni. Emellett az RNY-ben letiltható az 
internetes és/vagy a telefonos ügyintézés igénybe vétele. Ezek esetében a 
telefonos és/vagy internetes azonosításra irányuló RKTA felhasználási terület 
korlátozásra kerül. A telefonos azonosítás során minden esetben ellenőrzésre 
kerül, hogy az ügyfél az RNY-ben tett-e ilyen korlátozó/tiltó nyilatkozatot. 

 
- Az ÖNY és annak szolgáltatása segítségével történik az RKTA regisztrációs 

folyamat során a személyi nyilvántartásokba történő bekérdezés. Továbbá a 
regisztrációt követően titkosított kapcsolati kód képződik, amely által a 
természetes személy RKTA regisztrációja bejegyzést generál az ÖNY-ben. 

 
- A központi azonosítási ügynök keretében, annak szolgáltatási felületén 

keresztül realizálódik az RKTA internetes azonosítási lába. 
 

- Az időszaki értesítés szolgáltatás az RKTA meghatározott cselekményeiről 
adatot szolgáltatat az igénybe vevő ügyfelek számára. 

 
 
3. A szolgáltatás működésének alapjai  

 
3.1. Adatkezelés, felelősségi szerepkörök 

 
A Szolgáltató feladatai az igénybevétellel kapcsolatban: 

- előtte megjelenő személy azonosítása; 
- azonosító kód képzése; 
- az azonosítást kérő szervezet részére az azonosítás elvégzése. 

 
A Szolgáltató felel továbbá: 

- az ügyfél regisztrációjáért;  
- az azonosító kód képzésért; 
- az azonosító kód tárolásáért; 
- az azonosítás elvégzéséért. 

 
A Szolgáltató ellátja továbbá: 

- a rendszerrel összefüggésben megjelenő adatkezelési; 
- adatszolgáltatási és 
- naplózási feladatokat. 

 



A Szolgáltató az igénybevétellel kapcsolatos feladati teljesítésé során az országos 
kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálati hálózat – mint regisztrációs szervek - 
közreműködését veszi igénybe. 
 
A szolgáltatások használata során a Szolgáltató rögzíti: 
 

- a szolgáltatási esemény időpontját;  
- a felhasználó azonosításához szükséges adatokat; 
- az azonosításhoz szolgáltatott adatok megjelölését; 
- az adatszolgáltatás címzettjét, az adatszolgáltatás címzettjének jogosultságát 

megalapozó jogszabályi rendelkezést és az adatszolgáltatás célját; 
- az  azonosítást igénylő 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. 

 
3.2. Fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági előírások 

 
A KEKKH az RKTA nyújtása során az elfogadott szabványoknak megfelelő fizikai, 
eljárásbeli és személyzeti biztonsági óvintézkedéseket és az ezeket érvényre juttató 
adminisztratív és irányítási eljárásokat alkalmazza.  
 
A KEKKH a szervezetén belüli biztonságkezeléshez szükséges informatika biztonsági 
infrastruktúrát folyamatosan fenntartja. A biztonság szintjére hatást gyakorló 
bárminemű változtatást a Hivatal vezetősége hagy jóvá.  
 
A biztonságkezelési szabályokat a KEKKH külön dokumentuma tartalmazza. Ez a 
szabályzat biztonsági okokból nem nyilvános. Ez a szabályzat szervezeti egység szinten 
és munkakörökre lebontva rögzíti a biztonságkezeléssel összefüggő feladatokat, 
felelősségeket és szabályokat, így többek között a bizalmi munkakörök felsorolását, a 
kinevezési feltételeket és az összeférhetetlenségi kritériumokat.  
 
A Hivatal megvalósította és folyamatosan fenntartja az RKTA szolgáltatást nyújtó 
eszközök, rendszerek biztonsági ellenőrzéseit és üzemeltetési eljárásait.  
A KEKKH rendszeres belső ellenőrzései és külső auditjai ezen eljárásokat, a vonatkozó 
dokumentumokat és a dokumentumokban a Szolgáltatásra vonatkozó előírások 
teljesülését a szolgáltatás évente esedékes ellenőrzései során vizsgálja.  
 
A KEKKH gondoskodik arról, hogy eszközei és információi megfelelő szintű védelemben 
részesüljenek. A KEKKH valamennyi informatikai értékéről leltárt vezet, ezek védelmi 
követelményeit az elvégzett kockázatelemzéssel összhangban osztályokba sorolja és 
minősíti. 
 

3.2.1. Fizikai biztonsági szabályozások 
 

A fizikai biztonsági szabályozásokról a KEKKH általános, hivatali szinten gondoskodik, 
melyek egy külön dokumentumban kapnak helyet. Ez a szabályzat biztonsági okokból 
nem nyilvános. 
 
 



3.2.2. Eljárásrendi szabályozások 
 

A KEKKH fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági szabályait a következő szabályzatok 
tartalmazzák:  

  jelen szabályzat; 
 a KEKKH Szervezeti és Működési Szabályzata, amely meghatározza a KEKKH 

szervezeti felépítését, azon belül az egyes szervezetekhez kapcsolt feladat-, 
felelősség és hatásköröket; 

 a KEKKH hatályos Informatikai biztonsági szabályzata, amely részletesen 
szabályozza az adatokhoz és az informatikai rendszerekhez, valamint a személyi  
és fizikai környezethez kapcsolódó biztonsági előírásokat. 
 
3.2.3. Naplózási eljárások 

 
A KEKKH gondoskodik arról, hogy a szolgáltatással kapcsolatos minden lényeges adat 
rögzítésre és megőrzésre kerüljön, különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása 
érdekében.  
A KEKKH által végzett műveletek naplózásra kerülnek.  
 

3.2.4. Naplóadatok védelme 
 

A KEKKH a naplóadatokat fokozott biztonságú fizikai környezetben menti el, a mentett 
állományokat időbélyeggel ellátott elektronikus aláírással hitelesíti, és védett 
környezetben tárolja. A naplók olvasása hozzáférési jogosultsághoz kötött.  
A KEKKH biztosítja a naplóállományok bizalmasságát és sértetlenségét. 
 

3.2.5. Naplóadatok tárolása 
 

A napló adatok rendszeresen archiválásra kerülnek ellenőrzés, szükségessé váló 
visszakeresés és esetleges újbóli használat céljából. 
 

3.2.6. Adatok archiválása 
 

A KEKKH gondoskodik arról, hogy az általa kibocsájtott tanúsítványokra és az 
időbélyegzésre vonatkozó minden lényeges információ és adat megőrzésre kerüljön, 
különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása érdekében.  
 

3.2.7. A tárolt adatok típusai 
 

A KEKKH gondoskodik arról, hogy megőrzésre kerüljön a regisztráció során felvett 
összes információ.  
 

3.2.8. Az archívum megőrzési időtartama 
 

A keletkezésüktől számított 5+1 év időtartamig kerülnek megőrzésre az adatok, azt 
követően pedig a dokumentumok egyedi jellegétől függően kerül sor a további tárolásra.  
 
 
 



3.2.9. Az archívum védelme 
 

KEKKH az archívum védelmét saját belső szabályzatainak és erre vonatkozó 
dokumentációinak megfelelően biztosítja. Az erre vonatkozó szabályozók és 
dokumentumok biztonsági okokból nem nyilvánosak. 
 

3.2.10. Az archívum hozzáférését és ellenőrzését biztosító eljárások 
Ezen eljárások egy külön dokumentumban kapnak helyet, azonban az erre vonatkozó 
szabályozók és leírások biztonsági okokból nem nyilvánosak.  
 

3.2.11. Folyamatos üzemmenet biztosítása 
 

Az RKTA üzemeltetési/szolgáltatási időszaka 7 nap x 24 óra. A szolgáltatási időszak az a 
héten belüli időszak, amely alatt a szolgáltatás az alább elvárt mértékben rendelkezésre 
áll. Az „üzemeltetési rendelkezésre állás” szintén ebben az időszakban értendő. 
 
A KEKKH gondoskodik arról, hogy rendkívüli üzemeltetési helyzet esetén (pl.: súlyos 
üzemzavar vagy katasztrófa, beleértve a kritikus szoftver/hardver komponenseinek 
meghibásodását is) a rendszerüzemeltetés a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon.  
A rendkívüli üzemeltetési helyzetek kezelésére a KEKKH rendelkezik biztonsági 
mentésekkel, tartalékolt műszaki megoldásokkal és eljárásokkal. A megelőzésre és 
rendkívüli üzemeltetési helyzetekre érvényes intézkedéseket a KEKKH RKTA-ra 
vonatkozó üzletmenet-folytonossági terve tartalmazza.  
 

3.2.12. Üzletmenet-folytonossági terv 
 

A KEKKH rendelkezik üzletmenet-folytonossági tervvel, amely részletes intézkedési 
forgatókönyveket tartalmaz a súlyos üzemzavarok vagy katasztrófa események 
kezelésére. Ez a dokumentum biztonsági okokból nem nyilvános. 
 

3.2.13. A szolgáltatási tevékenység megszüntetése 
 

Tekintettel arra, hogy a KEKKH fentebb részletezett jogszabályi kötelezettségének tesz 
eleget az RKTA üzemeltetésével, így a szolgáltatás megszüntetésére is kizárólag 
jogszabály adhat felhatalmazást. Ebben az esetben a KEKKH honlapján értesítésre kerül 
minden érintett a további lehetőségeket illetően. 
 

3.2.14. Műszaki biztonsági óvintézkedések 
 

A szükséges műszaki biztonsági óvintézkedéseket egy belső szabályzat tartalmazza, 
amely biztonsági okokból nem nyilvános. 
 
  



4. Egyéb üzleti és jogi kérdések 
 
4.1. Bizalmasság, adatkezelési szabályok 

 
A vonatkozó rendelkezések az Informatikai Biztonsági Szabályzatban találhatóak meg. 
 

4.2. Tevékenységért viselt felelősség és helytállás, irányadó jog 
 

Jelen Szabályzat megalkotására, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar 
szabványok előírásai vonatkoznak, különös tekintettel a Szabályzatban meghatározott 
jogszabályokra. 
 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen Szabályzat módosítása, kiegészítése kizárólag írásban történhet. 
 


