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1. A SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁSA  

Az Ügyfélkapu a magyar közigazgatás azonosítási Szolgáltatása. 

 

A Szolgáltató jelen szolgáltatás révén biztosítja az elektronikus közigazgatási ügyintézésbe 

történő bekapcsolódáshoz szükséges regisztrációs és azonosítási lehetőséget a Felhasználók 

számára. A Felhasználó így akkor is el tud majd járni, ha a benyújtandó dokumentum, vagy 

valamely jognyilatkozat hitelesítése igényli az elektronikus aláírást, de a Felhasználó ilyennel 

nem rendelkezik és esetleg nem is kíván rendelkezni. 

A szolgáltatás részei 

Regisztráció 

A természetes személy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt az ügyfélkapu 

létesítésére feljogosított regisztrációs szerveknél személyesen kezdeményezheti. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben  

 üzemelteti a regisztrációs szerveknél létrejött adatbázis egy naprakész hiteles 

másolatát; 

 regisztrációs felületet üzemeltet a Magyarorszag.hu oldalon a tanúsítvánnyal 

rendelkező állampolgárok számára; 

 biztosítja a regisztrációs adatbázis másolatának védelmét, megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést;  

 gondoskodik az általa kezelt adatbázis másolat rendszeres mentéséről; 

 biztosítja a regisztrációs szerv által kezelt adatbázis replikációs lehetőségét; 

 üzemelteti a Magyarorszag.hu ügyfélkapu aktiválási felületét; 

 a regisztrációs adatok meghatározott körének felhasználó által történő 

megváltoztatásához felületet biztosít. 

Azonosítási szolgáltatások típusai: 

 Ügyfélkapus felhasználónév és jelszó 

A belépéshez meg kell adni az ügyfélkapu regisztráció során kapott felhasználónevet. 

Ezzel tudatja a felhasználó az azonosítást kérő rendszerekkel, hogy kicsoda ő. Annak 

bizonyítása, azaz hogy a felhasználó tényleg az, akinek mondja magát, a regisztráció 

során megadott jelszóval történik, amit a felhasználón kívül más nem ismerhet. 

Előnye, hogy könnyű megjegyezni, hátránya viszont, hogy könnyen kicsalhatók és 

felhasználhatók illetéktelenek által is felhasználó-hitelesítésre. 
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 Ügyfélkapus, idő alapú egyszeri jelszó 

Az idő alapú egyszeri jelszón alapuló emelt biztonsági szintű azonosítást külön kell 

igényelni az Ügyfélkapu portálon, és előfeltétele, hogy a felhasználónak legyen 

Ügyfélkapu regisztrációja. A belépéskor meg kell adni az ügyfélkapu regisztráció 

során kapott felhasználónevet. Ezzel tudatja a felhasználó az azonosítást kérő 

rendszerekkel, hogy kicsoda ő. Annak bizonyítása, hogy a felhasználó tényleg az, 

akinek mondja magát, első körben a regisztráció során megadott jelszóval történik, 

második körben az azonosítási rendszer kér egy egyszeri jelszót. Ezt az egyszeri 

jelszót a felhasználónál lévő okos telefonon telepített alkalmazás generálja. Tehát a 

belépéshez a felhasználónév, jelszó és a telefonon generált egyszeri jelszó szükséges. 

 

 Ügyfélkapus, tanúsítvány alapú 

A tanúsítvány alapú emelt biztonsági szintű azonosítást külön kell igényelni az 

Ügyfélkapu portálon, és előfeltétele, hogy a felhasználónak legyen Ügyfélkapu 

regisztrációja. A tanúsítvány alapú azonosításhoz a felhasználónak rendelkeznie kell 

egy azonosítási célra felhasználható tanúsítvánnyal, amelyet bármelyik erre a területre 

specializált szolgáltatótól igényelhet, megvásárolhat. A tanúsítvány a tulajdonost 

azonosító elektronikus bizonyíték, amely két - egy titkos és egy nyilvános – 

egymáshoz tartozó részből áll. A tanúsítvány alapú azonosítás igénylése során a 

nyilvános részt be kell regisztrálni a saját ügyfélkapu fiókjához. Az azonosítás úgy 

történik, hogy az azonosítási rendszer a biztonságos kommunikációs csatorna 

kialakításához kéri a felhasználó által használt böngésző programot, hogy a 

biztonságos csatorna kialakításához használja fel a tanúsítvány titkos részét. A titkos 

rész nem jut ki a felhasználó gépéről. Az azonosító rendszer a felhasználói tanúsítvány 

nála lévő beregisztrált nyilvános részével tudja ellenőrizni, hogy a kommunikációs 

csatorna valóban a megfelelő titkos kulcs résszel lett létrehozva. Ebből tudja az 

azonosítási rendszer, hogy ki a felhasználó és ezzel hitelesítette is magát, mivel a 

tanúsítvány titkos része csakis nála lehet meg.  

 

 Ügyfélkapus, elektronikus aláírás alapú 

Az elektronikus aláírás alapú emelt biztonsági szintű azonosítást külön kell igényelni 

az Ügyfélkapu portálon, és előfeltétele, hogy a felhasználónak legyen Ügyfélkapu 

regisztrációja. Ehhez a felhasználónak rendelkeznie kell egy elektronikus aláírás célra 

felhasználható tanúsítvánnyal, amelyet bármelyik erre a területre specializált 

szolgáltatótól igényelhet, megvásárolhat. A tanúsítvány a tulajdonost azonosító 

elektronikus bizonyíték, amely két - egy titkos és egy nyilvános – egymáshoz tartozó 

részből áll. Az elektronikus aláírás alapú azonosítás igénylése során a nyilvános részt 

be kell regisztrálni a saját ügyfélkapu fiókjához. Az azonosítás úgy történik, hogy az 

azonosítási rendszer kéri a felhasználót, hogy a nála lévő tanúsítvány titkos részét 

felhasználva készítsen elektronikus aláírást.  

Ügyfélkapu kezelése 

Szolgáltató ebben a feladatkörben: 

 a felhasználó jelszavából egyirányú függvénnyel létrehozott adatot tárol; 
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 a kormányzati portálon felületet biztosít elfelejtett jelszó esetén egyszer 

használatos új jelszó igényléséhez; 

 a kormányzati portálon jelszó módosítási felületet biztosít a felhasználók 

számára.  

Ügyfélkapu ügyfél azonosítás  

Szolgáltató ebben a feladatkörben: 

 biztosítja az azonosításhoz szükséges felhasználó név és jelszó illetve 

kétfaktoros azonosítás esetén a második faktor megadásának felületét; 

 ellenőrzi a megadott adatokat a regisztrációs adatbázis alapján; 

 sikeres ellenőrzést követően belépteti a felhasználót, és biztosítja a 

regisztrációhoz kötött elektronikus közszolgáltatások elérhetőségét; 

 5 percen belüli ötszöri téves jelszó megadása esetén 30 percnyi időtartamra 

zárolja a megadott felhasználónévhez tartozó ügyfélkapu hozzáférést; 

 a csatlakozott elektronikus szolgáltatást nyújtó szervezetek szolgáltatásainak 

igénybe-vétele során a bejelentkezés, és sikeres azonosítás tényéről generált 

ügyfél-azonosító kódot továbbadja a szakrendszernek. 

Viszontazonosítás szolgáltatás üzemeltetése 

Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet az általa nyújtott elektronikus szolgáltatás 

teljesítéséhez a vele az ügyfélkapu útján kapcsolatba lépő, s ily módon azonosított felhasználó 

adatainak ellenőrzésére jogosult, a viszontazonosítás alapjául szolgáló ellenőrző adattal 

rendelkező szervezet a rendszertől viszontazonosítást igényelhet. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben az alábbi funkcionalitásokat biztosítja: 

 viszontazonosításhoz szükséges felhasználói természetes személyazonosító 

adatokat fogadó interfész; 

 az ügyfélkapu és a viszontazonosítást kérő szervezet közötti védett 

adathálózati kapcsolat; 

 az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis rendelkezésre állása; 

 a viszontazonosítást kérő által megküldött felhasználói természetes 

személyazonosító adatokat a felhasználó rendszerben tárolt adataival 

összehasonlító logika; 

 a viszontazonosítás eredményéről válasz küldése. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE    

A szolgáltatás minden magyar állampolgár számára díjmentesen elérhető, a világ bármelyik 

pontjáról. 
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Ügyfélkapu regisztrációjának elengedhetetlen feltétele a Felhasználó személyazonosságának 

igazolása. Ehhez – ha nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással – személyesen meg 

kell jelennie valamelyik okmányirodában vagy regisztrációs joggal rendelkező hivatalban. 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI    

A Szolgáltatást a Felhasználók vehetik igénybe elektronikus közigazgatásban való részvételük 

érdekében.  

A Szolgáltatás - a közigazgatási eljárásokban - lehetővé teszi, hogy többféle módon is 

azonosíthassa magát a természetes személy, a közigazgatás pedig képes legyen az azonosítók 

közti átjárhatóságot biztosító szolgáltatás kialakításával az adott szakrendszer számára ismert 

azonosítót hozzákeresni és szolgáltatni bármely megengedett azonosítási módhoz. 

4. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI   

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

A Szolgáltatás éves garantált rendelkezésre állása 98 %. 

 


