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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA  

A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSzemélyi) 

elektronikus személyazonosító funkciójával történő azonosítás (a továbbiakban: eSzemélyi 

eAzonosítás, vagy Szolgáltatás) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 35. § (1) 

bekezdés a) pont szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás. A Szolgáltatás olyan 

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ), melyet a 

Kormány nyújt a természetes személyek részére. 

eSzemélyi okmány 

Az eSzemélyi egy olyan, 2016. január 1-jétől kiállított állandó személyazonosító igazolvány, 

amely rendelkezik tároló elemmel (chippel). Az eSzemélyinek több olyan elektronikus 

funkciója van, amelynek segítségével számos elektronikus, kényelmi szolgáltatás vehető 

igénybe. Az eSzemélyi egyik funkciója az elektronikus azonosítás (a továbbiakban: eSzemélyi 

eAzonosítás). Az okmány használatával kapcsolatban részletes tájékoztató érhető el a 

https://eszemelyi.hu honlapon.  

eSzemélyi eAzonosítás használata a Központi Azonosítási Ügynökben 

Az eSzemélyi eAzonosítás a Központi Azonosítási Ügynökben (a továbbiakban: KAÜ) elérhető 

elektronikus azonosítási lehetőség (az elektronikus személyi igazolvány menüpont alatt). Az 

eSzemélyi eAzonosítás a KAÜ-ben elérhető egyéb elektronikus azonosítási eszközöknél 

magasabb biztonsági szinten képes biztosítani az elektronikus ügyintézési rendszerek 

igénybevételéhez szükséges e-azonosítási funkciót. 

eSzemélyi eAzonosítás PIN kód 

Az eSzemélyi eAzonosítás használatához létre kell hozni az eAzonosítás PIN kódot az 

eSzemélyihez tartozó aktiváló PIN kód segítségével. Az aktiváló PIN kódot az okmány 

igénylésekor átvett borítékban található „Személyazonosító igazolvány kód kártya” 

tartalmazza. Az eAzonosítás PIN kód létrehozása történhet az okmányirodai és kormányablak 

https://eszemelyi.hu/
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ügyfélszolgálatokon személyesen vagy kártyaolvasó birtokában otthonról, az eSzemélyi Kliens 

letöltését és telepítését követően.  

Az eSzemélyi eAzonosítás alkalmával az okmány chipjén található személyes adatok kiolvasása 

szükséges, KAÜ esetén az okmányazonosítóé. Ahhoz, hogy Ön hozzájáruljon az elektronikus 

azonosításhoz és a szükséges személyes adatok kiolvasásához, meg kell adnia az eSzemélyihez 

kapcsolódó 6-jegyű, eAzonosítás PIN-kódot. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE    

Az eSzemélyi eAzonosítás szolgáltatást kizárólag az veheti igénybe, aki jogosult az állandó 

személyazonosító igazolványra. 

Az eSzemélyi eAzonosítás minden, az okmányra jogosult természetes személy számára 

díjmentesen elérhető, a világ bármelyik pontjáról. 

Az eSzemélyi eAzonosítás igénybevételének feltétele, hogy  

• a Felhasználó rendelkezzen eSzemélyivel, 

• az ingyenes támogató szoftverrel (eSzemélyi Kliens, https://eszemelyi.hu/letoltesek/), 

• a kártyaolvasáshoz 

o vagy műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából alkalmas (vezetékes) 

kártyaolvasó készülékkel (a Belügyminisztérium által bevizsgált vezetékes 

készülékek listája: https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#kartyaolvasokrol-

roviden), 

o vagy NFC olvasóval és funkcionalitással ellátott mobil eszközzel és az eSzemélyi 

Kliens mobilalkalmazással (a továbbiakban eSzemélyiM, 

https://eszemelyi.hu/eszemelyim-applikacio/#eszemelyim-mobilapplikacio). 

 

https://eszemelyi.hu/letoltesek/
https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#kartyaolvasokrol-roviden
https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#kartyaolvasokrol-roviden
https://eszemelyi.hu/eszemelyim-applikacio/#eszemelyim-mobilapplikacio
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3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI    

A Szolgáltatás segítségével igénybe vehetők az azonosításhoz kötött online elektronikus 

ügyintézési szolgáltatások. 

4. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI   

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

rendelkezésre állása 98%. A felhasználói bejelentések, panaszok, műszaki támogatás kérés 

ügyek intézésére a Szolgáltató honlapján közzétett információk alapján van lehetőség. 


