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1. A Szolgáltatás leírása 

A kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzés szolgáltatás (a továbbiakban: KEAESZ) az 

állampolgárok és a hatóságok számára nyújt kényelmes megoldást arra, hogy biztonságosan 

tudják intézni hivatalos ügyeiket a közigazgatásban. A szolgáltatás az állampolgároktól vagy 

bármilyen szakrendszerből a hivatalokhoz érkező dokumentumokon szereplő elektronikus 

aláírások érvényességét vizsgálja. 

 

A Szolgáltató kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatást biztosít a hatóságok 

számára. Az ellenőrzés során a Szolgáltató ellenőrzi az elektronikus aláírás hitelességét. A 

Szolgáltató tájékoztatja a hatóságot, ha a használt elektronikus aláírás a követelményeknek 

nem felel meg.  

A Szolgáltató feladata az aláírt elektronikus dokumentumok hitelességének technikai 

ellenőrzése (CRL, OCSP, Trusted list ellenőrzése alapján), szükség szerint időbélyegzővel és 

érvényességi információval történő kiegészítése.  

Felhasználó a szolgáltatás weboldalán tudja feltölteni az ellenőrizendő dokumentumot. Az 

ellenőrzés végeredményéről a vizsgálat elvégzését követően a weboldalon kap tájékoztatást, 

amelyet PDF formátumban exportálhat saját eszközére (PC, tablet). Szolgáltató az általa 

ellenőrizett fájlt nem őrzi meg. 

Ha az elektronikus aláírás ellenőrzését a hatóság nem maga végzi el, arra kizárólag a kormány 

által biztosított szolgáltatást veheti igénybe.  

Minden olyan esetben felhasználható a szolgáltatás, ahol olyan elektronikus dokumentumok 

kezelése történik, amelyek elektronikus aláírással vannak ellátva.  

2. A Szolgáltatás igénybevétele 

A Szolgáltatás elérhető interneten keresztül a világ bármelyik pontjáról. A Szolgáltatáshoz 

hozzáférhetnek az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok.  

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak élő internet kapcsolttal, és böngészővel 

(Explorer10-től fölfelé, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) kell rendelkeznie. 

A Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételeinek megismerése és elfogadása után lehetséges. 

A szolgáltatás jellemzői: 

• Egyidejűleg egy dokumentum ellenőrzésére van lehetőség.  

• Az KEAESZ pdf. xml. és doc. típusú dokumentumot képes fogadni. 

• A Felhasználó által ellenőrzött dokumentumok maximális mérete legfeljebb 25 MB 

lehet.  

• A Felhasználó által feltölthető dokumentumok mérete az alábbi táblázatnak 

megfelelően legfeljebb 25 M B lehet.  

• A Szolgáltató a feltöltött dokumentumot nem tárolja, nem őrzi meg. 
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A Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit tartalmazó Általános Szerződési 

Feltételek, és további dokumentumok a Szolgáltatás honlapján (keaesz.gov.hu) érhetők el. 

3. A Szolgáltatás felhasználási területei 

Minden olyan esetben felhasználható a szolgáltatás, ahol olyan elektronikus dokumentumok 

kezelése történik, amelyek elektronikus aláírással vannak ellátva. 

E szolgáltatást az egyéb SZEÜSZ-ök is igénybe vehetik (például az egyes iratkezelési 

feladatokat végzők). 

4. A Szolgáltatás minőségi mutatói 

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

A Szolgáltatás éves garantált rendelkezésre állása 98 %. 

5. Díjazás 

A Szolgáltatás igénybevétele a Felhasználók részére díjmentes. 


