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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

Az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás az elektronikus űrlapok ügyfél általi 

kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás. A 

szolgáltatás része az Ügyfélkapu, az ügyfélkapuhoz rendelt tárhely, valamint az ebbe történő 

elhelyezési lehetőség biztosítása, a hivatalok számára Hivatali Kapu tárhely, a Biztonságos 

Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás (BEDSZ) és a Szolgáltatás által kezelt 

formátumú elektronikus űrlap megtervezése, illetve az ennek kitöltését lehetővé tevő program 

biztosítása. 

Az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (a továbbiakban: ÁBT) a szolgáltatás által 

meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, 

hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás.  

A szolgáltatás részei 

a) az ügyfél azonosítását biztosító jelszavas azonosítási részszolgáltatás (ügyfélkapu),  

b) a hatóságok számára a benyújtott űrlap átmeneti tárolását biztosító tárhely, 

hozzárendelt jelszavas azonosításon alapuló elérhetőség ellenőrzéssel (szolgáltató 

kapu),  

c) az ügyfelek számára a hatósági válasz tárolásához tartozó, ügyfélkapuhoz rendelt 

tárhely, valamint az ebbe történő elhelyezési lehetőség biztosítása,  

d) ügyfél számára biztosított, űrlaphoz rendelt szolgáltató tárhelyre történő űrlap 

feltöltési szolgáltatás, illetve hatóság számára biztosított hatóság, illetve ügyfél 

tárhelyére történő dokumentum feltöltési szolgáltatás (Biztonságos Elektronikus 

Dokumentumtovábbító Szolgáltatás, rövid neve: BEDSZ), valamint  

e) a Szolgáltatás által kezelt formátumú elektronikus űrlap megtervezése, illetve 

kitöltését lehetővé tevő program biztosítása. 

Ügyfélkapu szolgáltatás (ÜK)  

Szolgáltató ebben a feladatkörben üzemelteti az Ügyfélkapu szolgáltatás infrastruktúráját 

beleértve a rendszer hardver, szoftver és lokális hálózati elemeit. 

Részszolgáltatások: 

 Ügyfélkapu regisztráció; 

 Értesítési tárhely (Elküldött dokumentumok, Tartós tár); 

 Dokumentumfeltöltés; 

 Saját mappa; 

 Elektronikusan intézhető ügyek; 

 Saját adatok; 

 Jelszóváltoztatás; 

 Kulcstár. 
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Hivatali Kapu szolgáltatás (HKP) 

Szolgáltató 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. 

Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító szolgáltatás (BEDSZ) 

A BEDSZ az a részszolgáltatás, amely lehetővé teszi a csatlakozott szervezetek és az ügyfelek 

egymás közötti kétirányú hiteles dokumentumalapú kommunikációját. A BEDSZ a 

csatlakozott szervezetek megbízása alapján fogadja és elektronikus úton e szervezetek részére 

továbbítja az ügyfél által az elektronikus ügyintézés körében a csatlakozott szervezethez 

intézett elektronikus dokumentumokat, valamint fogadja és a címzett ügyfélhez továbbítja a 

csatlakozott szervezet részéről az ügyfél által kezdeményezett ügy kapcsán előállított 

válaszdokumentumokat. A BEDSZ az ügyfelek számára az ügyfélkapun keresztül vagy azon 

kívül digitális aláírással a kormányzati portálon, a csatlakozott szervezetek számára pedig a 

Hivatali Kapun keresztül érhető el. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben biztosítja az elektronikus Dokumentum fogadó és továbbító 

szolgáltatás alább felsorolt központi elemeinek üzemszerű működtetését: 

 államigazgatási szervezetekhez, hatóságokhoz az állampolgárok elektronikus úton 

intézett dokumentumait fogadó rendszer; 

 az elektronikus dokumentumok befogadásáról értesítést küldő alkalmazás;  

 az állampolgároktól fogadott elektronikus dokumentumokat a címzett szervezet 

postaládájába továbbító rendszer; 

 az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet válaszait a címzett felhasználó 

értesítési tárhelyére továbbító rendszer; 

 az értesítési tárhelyre érkezett dokumentumról a felhasználó e-mail címére tájékoztató 

küldő rendszer; 

 természetes személyek számára a hosszú távú megőrzést biztosító tartós TAR 

rendszer; 

 mindkét irányban megfelelő bizonyító erővel dokumentált a küldés tényét, időpontját, 

a küldő és címzett személyét, és a küldött dokumentum azonosítását biztosító 

rendszert; 

 az ÁNYK rendszerben előzetesen regisztrál űrlapok letölthetőségét biztosító rendszer; 

 a felhasználói publikus rejtjelező kulcsok tárolását, kezelését biztosító rendszer; 

 a gép interfész hozzáférés a szolgáltató postafiókhoz; 

 Hivatali Kapun történő hozzáférés a szervezeti postafiókhoz. 



5 

 

Elektronikus tárhely szolgáltatás  

Az Ügyfélkapu részét képező tartós elektronikus tárhely mérete 30 Mb. Ezt meghaladó 

kapacitású tartós tár külön díjazás mellett vehető igénybe. A szolgáltató kapu szervezeti 

postafiókja csak értesítési tárhelyet biztosít. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben: 

 fogadja az igénybe venni kívánt többlet tárhely mennyiségének bejelentésére szolgáló 

űrlapon bejelentett felhasználói igényeket; 

 a tárhely kapacitásának bővítését – szabad kapacitás esetén – a befizetés 

megérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi; 

 értesítést küld a megnövelt kapacitású tárhely hozzáférhetőségéről a felhasználónak. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

A Szolgáltatást természetes személy Felhasználók vehetik igénybe elektronikus 

közigazgatásban való részvételük érdekében. A Szolgáltatás igénybevételéhez a 

Felhasználónak érvényes Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie, amúgy az 

igénybevételnek nincs külön műszaki feltétele azon túl, hogy a Felhasználó természetesen 

hozzá kell férjen Internet eléréssel rendelkező számítógéphez és érvényes e-mail címmel kell 

rendelkeznie. 

Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Felhasználó által megadott elektronikus 

levelezőrendszer működőképességére, az általa megadott e-mail cím megfelelőségére, az 

általa megadott e-mail cím postafiókjának befogadóképességének megfelelőségéret. 

A Szolgáltatás keretében egy ügyfélkapu létesítése és fenntartása minden magyar állampolgár 

számára díjmentes.  

A Szolgáltatás elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten a www.magyarorszag.hu, 

honlapon, illetve űrlap feltöltés esetén az ÁNYK keretprogramból való közvetlen 

kapcsolódáson keresztül. 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI  

A Szolgáltatás a Felhasználók részére nyújt lehetőséget a közigazgatási eljárások során 

felhasználható elektronikus űrlapok, dokumentumok azonosítással egybekötött benyújtására. 

Ezeket a dokumentumokat a közigazgatási szakrendszerek használják az ügyintézési eljárások 

során.  

4. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 

A Szolgáltatás elérhető a hét minden napján, 0 – 24 óráig.  

A Szolgáltatás éves garantált rendelkezésre állása 98 %. 

http://www.magyarorszag.hu/

