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1. BEVEZETÉS
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Az e-ügyintézést preferálja:



Elektronikus ügyintézés kiterjesztése - Egységes Digitális Ügyintézési Tér

KÜLDETÉS, CÉL 

a szervek és ügyfelek adminisztratív terheinek, költségeinek mérséklése, 
a közfeladatok gyors, gazdaságos, hatékony ellátása,

az emberi beavatkozás szükségességének csökkentése, 
erőforrások és információk közös, hatékony felhasználása
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4-5 millió 
polgár

5 
ezer 
szerv

1,2 millió  
gazdálkodó 
szervezet



EGYSÉGES

SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL PAPÍRMENTES

HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Hiteles e-dokumentum,
másolatkészítés, megőrzés
• e-aláírás, e-bélyegző, időbélyegző,
• azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés (AVDH)
• központi dokumentumhitelesítési 

ügynök (KDÜ)
E-dokumentum hiteles kézbesítése
• biztonságos kézbesítési szolgáltatás 

(BKSZ) és kapcsolódó tárhelyek

Személyre szabott ügyintézési felület 
(SZÜF)
Kormány által kötelezően biztosított 
elektronikus azonosítási szolgáltatások
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)

eIDAS (910/2014 EU) rendelet
és végrehajtási jogi aktusai

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 5

Építőkövek: szeüsz-ök, keüsz-ök
2015. évi CCXXII. törvény (Eütv.): 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Eüvhr.)
Kijelölés: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
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szövetkezet
magánnyugdíj-

pénztár
egyesület köztestület alapítvány

önkéntes 
kölcsönös 
biztosító 
pénztár

gazdasági 
társaság

egyéni cég egyesülés
európai 

részvénytársas
ág

európai 
gazdasági 
egyesülés

európai 
szövetkezet, 

területi 
szövetkezet

vízgazdálkodás
i társulat

erdőbirtokossá
gi társulat

állami vállalat
egyes jogi 
személyek 
vállalata 

Külföldi 
székhelyű 

vállalat mo.-i
fióktelepe

közös vállalat 

végrehajtói 
iroda

közjegyzői 
iroda

szabadalmi 
ügyvivői iroda

ügyvédi iroda
európai 
területi 
társulás

egyéni vállalkozó

állam, helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, költségvetési 

szervek szabályai szerint 
gazdálkodó egyéb jogi személy

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE KÖTELEZETT SZERVEZETEK

KAMARÁK

B

M

Alanyi hatály: 1,2 
millió szervezet
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ÖNKORMÁNYZAT KATEGÓRIÁK 7

2019.01.01-ig ASP 
interfészes csatlakozó

2018.01.01-ig

ASP csatlakozó

-------

-------

2019.01.01-ig 
ASP rendszer-

csatlakozó

2019.01.01-ig 
ASP interfészes 

csatlakozó
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2019.01.01-ig ASP 
interfészes csatlakozó

2018.01.01-ig

ASP csatlakozó

A törvény által előírt 
minimális 
kötelezettségeket az ASP 
rendszerei teljesítik

e-Papír csatlakozás
(ASP koordinál
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2019.01.01-ig ASP 
interfészes csatlakozó

2019.01.01-ig 

ASP rendszer-csatlakozó

nincs elektronikus ügyintézési 
rendszere

• biztonságos kézbesítési szolgáltatás (BKSZ) 
– hivatali kapu/tárhely

• e-Papír (központi sablon)

• rendelkezési nyilvántartás /böngészős/

• e-aláírás, e-bélyegző

• aláírás ellenőrzés

• bankszámlaszám

van elektronikus ügyintézési 
rendszere

• BKSZ – gépi vagy böngészős hivatali 
kapu/tárhely

• e-Papír (központi sablon)

• Űrlapkitöltő (ÁNYK, iFORM)

• KAÜ (saját szakrendszerhez)

• SZÜF

• rendelkezési nyilvántartás

• e-aláírás, e-bélyegző / AVDH

• aláírás ellenőrzés

• bankszámlaszám

Fejlesztés n
élkü

l
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2019.01.01-ig ASP 
interfészes csatlakozó

2019.01.01-ig 

ASP interfészes 
csatlakozó

Önállóan kell teljesíteniük a 
kötelezettségeket, de 
ajánlott egyeztetni a többi 
önkormányzattal (jó 
gyakorlatok, ügystruktúra, 
ügyleírások)



2. E-ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA, FELÜLETE

31

Az ügyfelekkel elektronikusan kell tudni kommunikálni!
- a gazdálkodó szervek kötelezettek
- a természetes személy választhat



E-ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT

Szakrendszer, 
ASP-ELÜGY, 
Személyre 

szabott 
ügyintézési 

felület

Azonosítás
(KAÜ: Ügyfélkapu, 

telefonkódos, 
eSzemélyi, eIDAS)

Online 
űrlapkitöltés

(e-űrlap, e-Papir)

Dokumentum-
hitelesítés
(e-aláírás, 

időbélyeg, AVDH, 
KDÜ)

Dokumentum-
küldés, fogadás 

(KÜNY tárhely, 
cégkapu, BKSZ, 
hivatali tárhely, 

iratkezelő)

Feldolgozás

Dokumentum-
hitelesítés

(e-aláírás, e-
bélyegző, 
időbélyeg, 

AVDH/DHSZ)

Válasz
(iratkezelő, BKSZ, 
hivatali tárhely, 
KÜNY tárhely, 

cégkapu)

13



Mi a SZÜF?
14

• A magyarorszag.hu megújítása,

• E-ügyintézési szolgáltatások origója és 

gyűjtőhelye,

• Személyre szabható felhasználói 

felület

• Keretrendszer, amely központi szeüsz, 

keüsz elérést (cégkapu, üzenetkezelés, 

e-űrlap, KDÜ) biztosít,

• Bevezeti a nem természetes személyek 

azonosítását,

• Támogatja az ügyfél-szituáció alapú 

felhasználást.

• Demo: https://ekozigazgatas.mo.hu



3. ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÁS
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Központi azonosítási Ügynök (KAÜ)
- Ügyfélkapu (ÜK)
- Elektronikus személyazonosító igazolvány
- Részleges Kódos Telefonos azonosítás (RKTA)



A közigazgatási szerv elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybe vételével történő azonosítás elfogadását biztosítani.

KÖZPONTI AZONOSÍTÁSI ÜGYNÖK 16

A Szolgáltatást természetes személyek és szakrendszerek 
vehetik igénybe:
• a szakrendszerek működtetőinek csatlakozni kell. 
• az állampolgárok díjmentesen vehetik igénybe.

A szolgáltatás magába foglalja az Ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint a 
Kormány által kötelezően nyújtott személyazonosításokat

(eSZemélyi, Telefonkódos azonosítás).



4. ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉS
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Biztonságos Kézbesítési szolgáltatás (BKSZ)
- Ügyfélkapu tárhely (KÜNY tárhely)
- Hivatali Tárhely (HKP)
- Cégkapu



BIZTONSÁGOS KÉZBESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cél: a papír alapú kapcsolattartási formákkal azonos joghatás kiváltására
alkalmas elektronikus kapcsolattartás.
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 egyértelműen azonosítható a címzett, feladó, átvevő;
 alkalmas a küldés (feladás), fogadás (kézbesítés) 

időpontjának azonosítására, kezeli a sikertelen kézbesítést,
 a kézbesítési eseményekről hiteles igazolást állít ki,
 garantálja a dokumentum sértetlenségét.



BIZTONSÁGOS KÉZBESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS

Kapcsolódó tárhelyek:

19

 Természetes személy, egyéni vállalkozó: KÜNY-tárhely
 Gazdálkodó szerv (+ egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő): 

Cégkapu
 Együttműködő szerv: Hivatali tárhely



DOKUMENTUMKÜLDÉSI MODELL

KÜNY tárhely
(volt ÜK tárhely)

Cégkapu

Hivatali tárhely

(böngészős vagy 
gépi interfészes)
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Az e-Papír egy ingyenes, 
hitelesített üzenetküldő 
alkalmazás, amely 
internetkapcsolaton keresztül, 
elektronikus úton összeköti az 
Ügyfélkapuval rendelkező 
ügyfeleket a szolgáltatáshoz 
csatlakozott intézményekkel.

INTÉZZE ÜGYEIT, HIVATALOS 
LEVELEZÉSEIT GYORSAN, 
KÉNYELMESEN! 

21
https://epapir.gov.hu
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ePapír

• Jogkövetkezmény

• Hivatalos beadványok, 
megkeresések

E-mail

• Tájékoztatás

• Általános kapcsolattartás

EPAPÍR vs. EMAIL



https://epapir.gov.hu



5. RENDELKEZÉS, MEGHATALMAZÁS
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RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÁS
Cél: az ügyfél rendelkezéseinek és meghatalmazásainak nyilvántartása és 
adatszolgáltatás a csatlakozott szervezetek, szakrendszerek részére

Rendelkezés típusok:
• Alaprendelkezés: elektronikus ügyintézés 

tiltása (TSZ), hivatalos és tájékoztatási célú 
elektronikus elérhetőségek

• Azonosítási rendelkezés: engedélyezés és 
tiltás az azonosítási módok között,

• Rendszeres időszakos értesítés: „e-ügyintézési 
számlakivonat”,

Meghatalmazások: 
• rugalmasan bővíthető ügykatalógus alapján 

megadható meghatalmazások.
Lekérdezés:
• böngészős,
• gépi interfészes – ASP lekérdező felület.

Csatlakozott 
szervezet

Kapcsolattartási adat lekérdezése

RNY

Dokumentum küldés

Ügyfél (TSZ, NTSZ)
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6. ELEKTRONIKUS ŰRLAP
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ÁNYK ŰRLAPBENYÚJTÁS-TÁMOGATÁS (ÁBT)

ÁNYK űrlap kitöltése 
az ügyfél által

Ügyfél 
azonosítása

Elektronikus 
kézbesítés

A címzett 
hivatali 
tárhelye

Feladó 
értesítése 

kézbesítésről
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Várható változás: 
KAÜ-s azonosítás, 
cégkapus beküldés

évek óta működő 
szolgáltatás



IFORM (ONLINE) ŰRLAPKITÖLTŐ

Ember és gép is 
értelmezi

Melléklet, többféle 
formátum

Megszemélyesítés, 
adatok előtöltése

Dinamikus, 
kitöltéskor változó 

űrlap

Csak böngésző 
szükséges

Összetett, komplex 
űrlapok

Automatikus, 
dinamikus címzés

28

Mi az iFORM?

 Modern, online űrlapkitöltő
 Több, mint 3 év fejlesztés

Hol használják az iFORM-ot?

 e-HR https://eszemelyugy.gov.hu
 cégkapu regisztráció cegkapu.gov.hu
 önkormányzati ASP és ASP2
 Ügyintézői felület, kormány-ablakokban, 

kormányhivatalokban (MUKER)
 …



7. DOKUMENTUMHITELESÍTÉS
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HITELESÍTÉS 30

- hogyan lehet elektronikusan aláírni?
- hogyan lehet aláírást ellenőrizni? (hogyan lehet megnézni, 

hogy ki az aláíró stb.)
- Szabályozni, hogy mi a teendő, ha aláírás ellenőrzés esetén 

nem lesz érvényes az aláírás.
- Felülvizsgálni a kiadmányozási szabályzatokat (ha van)

 Hitelesített dokumentumok előállítása,
 A legalább fokozott biztonságú és közigazgatási 

követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott, 
illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus 
dokumentumok feldolgozása



AZONOSÍTÁSRA VISSZAVEZETETT 
DOKUMENTUMHITELESÍTÉS (AVDH)
azoknak, akik nem rendelkeznek saját elektronikus aláírással: 
záradékban a személyhez rendelés hiteles igazolása, kért azonosító elhelyezése

 Egyszerű, ingyenes;
 Kell hozzá elektronikus azonosítás,
 Az azonosító adatokat ügyintézőknél a 

szakrendszer adja át (AVDH-DHSZ);
 Teljes bizonyító erejű okirat.
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Kipróbálható: https://niszavdh.gov.hu



PUBLIKUS, 
INGYENES:

eszemelyi.hu

ehr.nisz.hu

EGYSZERŰ ÉS 
HALADÓ 

ÜZEMMÓD

ALÁÍRÁS, 
IDŐBÉLYEGZÉS

ALÁÍRÁS-
ELLENŐRZÉS, 
KITERJESZTÉS

HIVATALOK SZÁMÁRA:

„MINI WORKFLOW”

TÖMEGES ALÁÍRÁS (PIN),

FEJLETTEBB VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

32HITELESÍTÉS – ALÁÍRÓ SZOFTVER



ELLENŐRZÉS A VISSZAÉLÉSEK 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
↘ Aláírás, bélyegző érvényessége

↘ Tanúsítvány adatai

↘ Időbélyegző megléte

↘ Dokumentum sértetlensége

↘ Letölthető igazolás az eredményről

Portálfelületen 
ingyenesen 
használható

https://keaesz.gov.hu

Ügyintéző a
számítógépén 
lévő program 
segítségével 

(vastag kliens)

Szakrendszerbe 
épített funkció 

révén, 
automatikusan 
(webservice)
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Az összes szolgáltatásról bővebb információk, 
csatlakozási szabályzatok/kérdőívek a 

szeusz.gov.hu
oldalon találhatók



Köszönöm a figyelmet!

szeusz@nisz.hu


