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1. BEVEZETÉS 

Jelen dokumentum célja, hogy az ÁBT szolgáltatás igénybevételéhez, az Ügyfélkapuhoz és a 

Hivatali Kapuhoz csatlakozó intézmények számára információkat nyújtson a csatlakozás 

folyamatáról, valamint általános és technikai információkat kér a csatlakozni szándékozótól, a 

problémamentes csatlakozás tervezése és megvalósítása érdekében. 

1.1. Az ÁBT szolgáltatásról röviden 

Az ÁBT szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználók 

elektronikus úton dokumentumokat küldhessenek a Hivatali Kapuhoz (HKP) csatlakozott, 

postafiókkal rendelkező intézmények részére, valamint hogy az intézmények a hozzájuk 

érkezett dokumentumokra válaszüzeneteket küldjenek a felhasználók postafiókjába. 

Az elektronikus dokumentumok az Általános Nyomtatványtervező (ÁNYT) alkalmazással 

készülnek, amit a csatlakozó a csatlakozás élesítése után kap meg. A Hivatali Kapu 

csatlakozók az Általános Nyomtatványtervezővel (ÁNYT) készítik el a küldendő 

dokumentumot, amely a kitöltés után titkosításra kerül a címzett intézmény nyilvános 

kulcsával. A titkosításhoz szükséges kulcspárt az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 

programból lehet generálni, és a szükséges publikus kulcsot a megnyitott Hivatali Kapuhoz 

kell csatolni.  

A csatlakozott Hivatalok által elkészített és nyilvánosan elérhető űrlapjaik kitöltés után 

titkosítva közlekednek a rendszerben. Az ÁBT szolgáltatás révén a címzett intézmény 

postafiókjába történő elhelyezést megelőzően időpecséttel és érkeztetési számmal látja el a 

feltöltött dokumentumot, majd a sikeres feltöltésről bizonyító erejű visszaigazolást küld a 

feladónak. 

A HKP-hoz csatlakozott intézményeknek lehetőségük van dokumentumok letöltésére, 

fogadására, az ügyfelek nyilvános titkosító kulcsának lekérdezésére, illetve 

válaszdokumentum küldésére. Az intézményi postafiókba érkezett dokumentumok kezelése 

kétféle módon lehetséges: gépi interfészen keresztül, vagy Internet böngészős felületen 

keresztül a HKP kliens alkalmazás segítségével. 

A Hivatali Kapu szolgáltatásaihoz történő gépi kapcsolódás műszaki specifikációját a 

Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú ajánlása tartalmazza, amely letölthető a 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/kib_21.zip weboldalról. 

Az Ügyfélkapuhoz, illetve a Hivatali Kapuhoz történő csatlakozási szándékot a 

Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkára 

engedélyezi és rendeli el. - Jóváhagyást követően kerülhet sor előbb a teszt, majd sikeres 

tesztelés után az éles rendszerhez történő csatlakozásra a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt (továbbiakban: NISZ Zrt.) közreműködésével. Az ÁBT szolgáltatás és a 

csatlakozó intézmény közötti fizikai kapcsolat IPSec VPN csatorna kialakításával történik.  

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/kib_21.zip
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1.2. Teendők és kommunikáció 

Gépi csatlakozási igény esetén a csatlakozási szándékot jelen Csatlakozási mellékletek 

kitöltésével, valamint a szükséges aláírásokkal ellátva a Belügyminisztérium (1903 Budapest, 

Pf.: 314.) Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkársága címére kérjük eljuttatni, 

egyidejűleg elektronikusan – szerkeszthető formában – megküldve a 

krcsatlakozas@ekk.gov.hu e-mail címre. 

A kitöltés során esetlegesen felmerülő kérdésekkel, kérjük, keressék bizalommal a + 36 1 

301-3000 ügyeleti telefonszámon, vagy a helpdesk@nisz.hu e-mail címen a NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. NISZ  Technikai HelpDesk osztályát. 

A kitöltött kérdőív adatok esetleges változása esetén, mindenképpen juttassák el hozzánk az 

új verziót a krcsatlakozas@ekk.gov.hu, valamint másolatban a helpdesk@ekg.gov.hu e-mail 

címekre!  

A gördülékenyebb kommunikáció érdekében kérjük, erre az e-mail címre juttassák el az 

egyéb problémákat és kérdéseiket is! 

2. A CSATLAKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 

2.1. A csatlakozási folyamat lépései 

1. A csatlakozási szándékra vonatkozó – kapcsolattartó személy kijelölését tartalmazó – 

igényt küldjék el a Belügyminisztérium Informatikáért Felelős Helyettes 

Államtitkárának címezve, valamint elektronikusan a krcsatlakozas@ekk.gov.hu e-mail 

címre. 

 

2. A csatlakozási kérdőívet krcsatlakozas@ekk.gov.hu e-mail címről kell igényelni. A 

csatlakozással kapcsolatos információkat tartalmazó egyéb dokumentumokat a 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr címen találják. 

 

3. A kitöltött Csatlakozási kérdőívet postai úton (Belügyminisztérium (1903 Budapest, Pf.: 

314.) Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkársága) és elektronikus úton 

(krcsatlakozas@ekk.gov.hu) is kérjük eljuttatni. 

4. A szolgáltató szervezet és a NISZ Technikai HelpDesk szakemberei alakítják ki a fizikai 

kapcsolatot az ÁBT tesztrendszere és a szolgáltató (javasoltan teszt-) rendszere között, 

majd ezt követően a NISZ Technikai HelpDesk munkatársa értesíti a csatlakozót a 

kapcsolat létrejöttéről. 

 

5. A szolgáltató szervezet funkcionálisan teszteli az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu 

szolgáltatásait. A NISZ Technikai HelpDesk munkatársai szükség esetén szakmai 

távsegítséget nyújtanak az esetleges hibák feltárásában és elhárításában. A sikeres 

tesztről a csatlakozó szervezet értesíti a NISZ Zrt-t és kérelmezi az éles ÁBT rendszerbe 

történő csatlakozás megkezdését. 

 

mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
mailto:helpdesk@nisz.hu
mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
mailto:helpdesk@ekg.gov.hu
mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr
mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
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6. A csatlakozó szervezet és a NISZ Technikai HelpDesk szakemberei kialakítják a fizikai 

kapcsolatot az éles üzemű ÁBT és a csatlakozó szervezet rendszere között, majd ezt 

követően a NISZ Technikai HelpDesk értesíti a csatlakozót a kapcsolat létrejöttéről. 

 

7. A csatlakozó szervezet az éles üzemű ÁBT-ben is elvégzi a funkcionális tesztelést, 

amelyről jelzést küld a NISZ Zrt. felé. 

 

Sikeres éles üzemű tesztelés után a csatlakozási kérdőívben megfogalmazott igény 

alapján az NISZ munkatársa intézkedik a nyomtatványtervező program intézmény 

részére történő regisztrációjáról, majd elküldi az intézményi kapcsolattartó részére a 

regisztrációs állományt. 

 

8. A sikeres csatlakozást követő utómunkálatok keretében kerül sor például a 

http://www.magyarorszag.hu portálon és a szolgáltató portálján a megfelelő 

hivatkozások elhelyezésére. 

 

9. Majd a folyamatos üzemeltetés, ügyfél- és hibakezelés szakasza következik. 

2.2. Az IPSEC-kapcsolat kiépítéséhez szükséges tudnivalók 

1. Az ÁBT eléréséhez használható IPSec gateway IP-címe: 

az éles üzemű rendszerben: 84.206.24.94, 

a teszt rendszerben: 84.206.8.91 

2. Az ÁBT viszontazonosítási szolgáltatása – az IPSec-kapcsolat kiépítése után – 

ugyanezen az IP-címen vehető igénybe, azaz: 

 az éles üzemű rendszerben: 84.206.24.94 

 a tesztrendszerben: 84.206.8.91. 

3. Az IPSec-kapcsolat szükséges alapvető paraméterei: 

 Authentikáció: Preshared key 

 Támogatott titkosítási algoritmusok: AES, 3DES 

 Támogatott hash-algoritmusok: SHA2, MD5 

 egyéb 

4. A kapcsolat részletes technikai paramétereinek (pl. preshared key) egyeztetéséhez jelen 

kérdőív feldolgozása után az Ügyfélkapu üzemeltetés felveszi Önökkel a kapcsolatot. 

5. A viszontazonosítási kérelmet vagy tranzakciós kód ellenőrzést tartalmazó SOAP 

üzeneteket a következő URL-re lehet küldeni:  

6. Az éles rendszerben: http://84.206.24.94/kr_esb_gateway/services/IOPService 

 A teszt rendszerben: http://84.206.8.91/kr_esb_gateway/services/IOPService 

7. A hivatali kapunak a SOAP üzeneteket a következő URL-re lehet küldeni: 

  Az éles rendszerben: http://84.206.24.94/kr_esb_gateway/services/IOPService2 

 A teszt rendszerben: http://84.206.8.91/kr_esb_gateway/services/IOPService2 

7. A teszt magyarország.hu portál a http://teszt.magyarorszag.hu címen érhető el. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://84.206.24.94/kr_esb_gateway/services/IOPService
http://84.206.8.91/kr_esb_gateway/services/IOPService
http://84.206.8.91/kr_esb_gateway/services/IOPService
http://84.206.24.94/kr_esb_gateway/services/IOPService2
http://84.206.8.91/kr_esb_gateway/services/IOPService2
http://teszt.magyarorszag.hu/
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2.3. Kapcsolattartók 

Belügyminisztérium, Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

(1903 Budapest, Pf.: 314.) 

 

 E-mail: krcsatlakozas@ekk.gov.hu 

 

Technikai problémák, hibabejelentések: 

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

 NISZ Technikai HelpDesk 

 Tel: +36 1/301-3000 

 E-mail: helpdesk@nisz.hu 

 E-mail: helpdesk@ekg.gov.hu 

 E-mail: krcsatlakozas@ekk.gov.hu 
 

2.4. Segítség a kérdőívek kitöltéséhez 

Tár nélküli Hivatali Kapuhoz, más néven Ügyfélkapuhoz történő csatlakozás esetén kitöltendő: 1., 

2., 3. számú kérdőív, gépi interfésszel történő Hivatali Kapu csatlakozás esetén kitöltendő: 1., 2., 

4. számú kérdőív. 
 

1. számú kérdőív: 
- Csatlakozó szervezet neve: A csatlakozó intézmény teljes hivatalos neve. Hossza 

maximum 150 alfanumerikus karakter. 

- Szervezet nevének rövidítése: A HKP rendszerben ez lesz az intézmény azonosítója, 

egyben ezen azonosító fog szerepelni a felhasználó által feltöltött (.kr kiterjesztésű) 

dokumentumban címzettként, illetve az intézmény által tervezett nyomtatványok 

fejlécében. Hossza minimum 3, maximum 10 ékezet nélküli alfanumerikus karakter 

(szóköz nélkül csak egybefüggő ékezetlen betűk és számok kombinációi) lehet. Az 

adott név ellenőrzése: 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr/rovidnevellenorzes.html 

- Megye: Melyik megyében helyezkedik el a szervezet. 

- Technikai HelpDesk: ezen a csatornán kaphat tájékoztatást az intézmény a KR rendszerét 

érintő rendkívüli karbantartásokról, illetve amennyiben az intézmény rendszerének 

elérhetőségét a KR rendszerből lehet monitorozni, akkor a NISZ SMC az általa észlelt 

hibá(k)ról az intézmény felé tájékoztatást tud adni. 

- Ügyfélszolgálat: a magas színvonalú szolgáltatás érdekében javasolt az ügyfélszolgálat 

működtetése, amellyel a felhasználók bármikor kapcsolatba léphetnek tájékoztatáskérés, 

problémakezelés céljából Technikai kapcsolattartó: technikai jellegű, üzemeltetési, fejlesztési 

területet érintő kérdések problémák kezelése, a KR előre ütemezett karbantartásairól 

tájékozódás. Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó munkatársa is 

betöltheti ezt a funkciót. 

- Intézményi kapcsolattartó: az intézmény által kijelölt személy, aki az intézménynél 

koordinálja a HKP kapcsolódással és az általános nyomtatványtervező használatával 

mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
mailto:helpdesk@nisz.hu
mailto:helpdesk@ekg.gov.hu
mailto:krcsatlakozas@ekk.gov.hu
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr/rovidnevellenorzes.html
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kapcsolatos feladatokat. Végleges ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (ennek adatai 

a megfelelő mezők kitöltésével adandók meg), amely használatával a későbbiekben 

lehetősége lesz az intézmény HKP kapcsolatát érintő változások elektronikus úton történő 

lejelentésére. Böngészős csatlakozás esetén a hivatal nevében dokumentumok le- és 

feltöltésének végzésére is jogosult, emellett a szervezetnél összefogja a Hivatali Kapu 

hozzáféréssel rendelkezők dokumentum le- és feltöltési munkáját is. Amennyiben adatai 

változnak, vagy más személy kerül kijelölésre hivatali kapcsolattartóként az intézménynél, ezt 

az igénylőlap módosításával egyidejűleg az igénylőlap legvégén található változáskövetés rész 

kitöltésével papír alapon kérjük jelezni. 
 

2. számú kérdőív: 

- Teszt IPSec adatok: a csatlakozó intézmény IPSec végződtető berendezésének az IP 

címe, aminek minden esetben publikus címnek kell lennie.  

- Átjáró mögötti hálózat: Az IPSec átjáró mögötti IPcím-tartomány – amennyiben 

műszakilag kivitelezhető – lehetőség szerint legyen publikus cím, praktikusan a 

végződtető berendezés címe /32-es netmask-al. Amennyiben ez az intézmény számára 

műszakilag nem megvalósítható, akkor lehetséges privát címtartomány megadása, 

maximum /29-es netmask-al (255.255.255.248). Abban az esetben, ha a kiválasztott 

tartomány ütközik egy korábban már csatlakozott intézmény beállításaival, akkor a KR 

üzemeltetéssel egyeztetve kell egy mindkét fél számára elfogadható címtartományt 

kijelölni. 

- Éles IPSec adatok: a csatlakozó intézmény éles IPSec kapcsolatát végződtető 

berendezésének az IP címe, aminek minden esetben publikus címnek kell lennie. 

- Átjáró mögötti hálózat: az IPSec átjáró mögötti IPcím-tartomány – amennyiben 

műszakilag kivitelezhető – lehetőség szerint legyen publikus cím, praktikusan a 

végződtető berendezés címe /32-es netmask-al. Amennyiben ez az intézmény számára 

műszakilag nem megvalósítható, akkor lehetséges privát címtartomány megadása, 

maximum /29-es netmask-al (255.255.255.248). Abban az esetben, ha a kiválasztott 

tartomány ütközik egy korábban már csatlakozott intézmény beállításaival, akkor a KR 

üzemeltetéssel egyeztetve kell egy mindkét fél számára elfogadható címtartományt 

kijelölni. 

- az IPV4-es címterületben használható privát tartományokról bővebb információ a 

következő webhelyen található: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html 

 

4. számú kérdőív: 
- Törzskönyvi nyilvántartási azonosító: a Magyar Államkincstár által az intézmény számára 

kibocsátott nyilvántartási szám. Ez egy hatjegyű szám, ezért az utolsó három karakter 

helyére nullákat kell írni. Abban az esetben, ha az intézmény nem rendelkezik MÁK 

kóddal, akkor egy 0 + a szervezet adószámának első 8 számjegyét szükséges megadni. 

- 2D pontkód: Lehetőség van arra, hogy a kitöltött nyomtatvány oldalain nyomtatásakor 2 

dimenziós pontkód jelenjen meg, amely - megfelelő eszközök rendelkezésre állása esetén - a 

nyomtatványon szereplő adatok elektronizálását segíti. 

- KR borítékba kerülő paraméterek megnevezése: Az intézmény igényétől függően 

tetszőleges számú paraméter megadása lehetséges, ezek a kiegészítő információk segítséget 

nyújthatnak az intézménynek a beérkezett dokumentumok feldolgozásában. Egyszavas, 

minimum 3, maximum 20 ékezet nélküli alfanumerikus karakter adható meg. 
- Ügyintézők: jogosultak az intézmény postafiókjába érkezett dokumentumok Hivatali 

Kapun keresztüli letöltésére.  

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html
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1. számú kérdőív 

Általános információk 

 

Csatlakozó szervezet neve: [Ide írhatja a feladó cégének nevét] 

 

Szervezet nevének rövidítése: Nem feltétlenül az intézmény hivatalos rövid neve, ez azonosítja a kapcsolatot 

Megye:  

 

Kíván-e állandó tesztrendszert fenntartani? igen nem 

 

 

Kíván-e elérést a magyarország.hu portál tesztrendszeréhez? igen nem 

 

Van-e technikai helpdesk a szervezetnél? igen nem 
 

 

Ha igen, adja meg az elérhetőségeit és a rendelkezésre állási időt: 

 

E-mail:  Telefon:  Rendelkezésre állás:  

 

 

Van-e ügyfélszolgálata a szervezetnek? 
igen nem 

Ha igen, adja meg az elérhetőségeit és a rendelkezésre állási időt: 

 

E-mail:  Telefon:  Rendelkezésre állás:  

 

  

 

Technikai kapcsolattartók
1
 

 
Név:  Beosztás:  

Telefon:  Mobil:  

Telefax:  E-mail:  

 
Név:  Beosztás:  

Telefon:  Mobil:  

Telefax:  E-mail:  

                                                 
1  

A hálózat működésével, illetve működési rendellenességeivel kapcsolatos jelzések, és a technikai kapcsolattartásban 

kompetens személyek. 
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Intézményi kapcsolattartó 

Viselt név (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

E-mail cím (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

 

Munkahely:  Beosztás:  

Elérhetősége: 

Telefon:  Mobil:  

Telefax:  E-mail:  

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a Központi Rendszer Hivatali kapujának használatával kapcsolatos szabályokat 

elolvastam, tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek tekintem. Tudomásul veszem, hogy az igényelt 

hozzáférésemmel végzett minden tevékenység a Központi Rendszerben naplózásra kerül, és ezen 

tevékenységekért korlátozás nélkül felelősséget vállalok. 

Dátum:  

 

Igénylő aláírása: 

 

 

 

 
Intézményi biztonsági vezető: 
 

Név:  

 

Munkahely:  Beosztás:  

 
Aláírásommal tanúsítom, hogy a Központi Rendszer hivatali kapujának használatával kapcsolatos informatikai 
biztonsági előírásokat, vonatkozó jogszabályokat az intézmény informatikai rendszerében betartatom. 
 

Dátum:  

 

Biztonsági vezető aláírása:  

 

 

 

Dátum:    

   ……………………………………………………… 

   (Szervezet vezetője) 

   P.H. 



10 

 

2. számú kérdőív 

Hálózati kapcsolat adatai 
párbeszédre épülő ügyintézésben ügyfélkapu viszontazonosítás 

és gépi interfésszel történő hivatali kapu csatlakozás esetén szükséges kitölteni 

 

A szervezet rendelkezik-e NTG kapcsolattal? igen nem 
Ha igen, 

Milyen sávszélességgel kapcsolódik az NTG-ra?  

 

A szervezet rendelkezik-e Internet kapcsolattal? igen nem 
Ha igen. 

Ki a szolgáltató?  

Milyen sávszélességű a vonal?  

 

Milyen eszköz fogja az IPSec kapcsolatot végződtetni a tesztrendszerben:  

 

Milyen eszköz fogja az IPSec kapcsolatot végződtetni az éles rendszerben:  

 

Milyen forrás IP cím(ek)ről kívánja igénybe venni a szolgáltatásokat?
2 

Központi Rendszer tesztrendszerének kapcsolatai: 

IP hálózat/netmaszk:  /  

 

Magyarország.hu portál tesztrendszer 

IP hálózat/netmaszk:  /  

 

Teszt IPSEC VPN adatok: 

Átjáró:  

Átjáró mögötti hálózat:  

 
Éles IPSEC VPN adatok: 

Átjáró:  

Átjáró mögötti hálózat:  

 
  

                                                 
2
 Publikus IP címeket kérünk megadni! 
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Egyéb speciális körülmény(ek) leírása, amelye(ke)t figyelembe kell venni a csatlakozás kiépítésekor: 
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3. számú kérdőív 

Ügyfélkapu csatlakozás adatai 
párbeszédre épülő ügyintézésben ügyfélkapu viszontazonosítás használata esetén szükséges kitölteni 

 

 

Szolgáltatások: 
Az intézmény által – ügyfélkapus viszontazonosítás használatával – nyújtani kívánt szolgáltatás(ok) 

 

 

URLadatok: 

Milyen URL-en érhető el a szolgáltatás (ha publikus)?  

 

Sikeres azonosítás után a rendszer milyen URL-re irányítsa a felhasználót? 

(Ebben az URL-ben adódik vissza paraméterként a tranzakció kód és a target) 

Teszt rendszerben?  

 

Éles rendszerben?  

 

Kijelentkezés után a rendszer milyen URL-re irányítsa a felhasználót? 

(Amennyiben nincs megadva alapértelmezetten a www.magyarorszag.hu portálra irányít át, a target paraméter itt 

nem értelmezett) 

Teszt rendszerben?  

 

Éles rendszerben?  

 
Menedzsment adatok: 

A KR rendszeréből hogyan lehet monitorozni a szolgáltatást? 

 

 

  

http://www.magyarorszag.hu/
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4. számú kérdőív 

Hivatali kapu csatlakozás adatai  
hivatali kapu csatlakozás esetén szükséges kitölteni 

 

A szervezet törzskönyvi nyilvántartási azonosítója: _ _ _ _ _ _000 

 

Hivatali kapu csatlakozás típusa: gépi interfészes böngészős  

 

Milyen ügytípusokhoz kapcsolódó nyomtatványok fogadását szeretnék a hivatali kapun keresztül lebonyolítani? 

 

 
Nyomtatványtervező használatával kapcsolatos adatok 

A szervezet nyomtatványainak elérhetősége (URL):  

 

E-mail (újabb nyomtatványtervező verzió megjelenéséről szóló értesítés céljából):  

 

A szervezet adószáma:  

 

2D pontkód nyomtatási igény: igen nem 

 

KR borítékba kerülő paraméterek megnevezése:  
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Az intézmény postafiókjához hozzáférésre jogosult ügyintézők: 

(böngészős csatlakozási mód választása esetén szükséges kitölteni!) 

1. 

Viselt név (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

E-mail cím (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

 

2. 

Viselt név (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

E-mail cím (Ügyfélkapu adatbázisban szereplővel meg kell egyeznie!):  

 


