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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA
A Központi azonosítási ügynök (továbbiakban KAÜ) jogszabályban meghatározott azonosság
ellenőrző ügynöki szolgáltatás egy speciális, állam által kötelezően nyújtott esete. A
Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a közfeladatot ellátó szervezetek,
valamint annak a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy alkalmazottjának, illetve
állampolgárok azonosítását és – emelt szintű szolgáltatás esetében – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára. A
Szolgáltató megszervezi és közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi szabályozás által
megengedett azon azonosítási szolgáltatásokat (pl. TASZ-okat), amelyeket egységes,
szabványos keretek között, a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek. A Szolgáltatás alapés emeltszintű szolgáltatásból áll:
• alapszolgáltatás esetén az arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes
személy azonosítását, és annak eredményeképpen előálló azonosító adatot;
• emeltszintű szolgáltatás esetén az arra feljogosított szakrendszer kérheti egy
természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egy másik,
azonosítóját, vagy annak kapcsolati kódja titkosított változatát.
Az azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás lényege, hogy nem maga az ügynök nyújtja az
azonosítási szolgáltatást, hanem megszervezi és közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi
szabályozás által megengedett azon azonosítási szolgáltatásokat (pl. TASZ-okat), amelyeket
egységes, szabványos keretek között, a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek.
A KAÜ feladata különböző rendszerek felé biztosítani a kliensek (állampolgárok és
szervezetek) azonosítását és – emelt szintű szolgáltatás esetében – a kért azonosító
visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára, amennyiben annak a jogszabályi
feltételei fennállnak.
A KAÜ alapszolgáltatása abban áll, hogy egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy
természetes személy azonosítását, és annak eredményeképpen előálló azonosító adatot. A
KAÜ emeltszintű szolgáltatásában (KAÜ+) egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy
természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egy másik,
azonosítóját vagy annak kapcsolati kódja titkosított változatát. A KAÜ+ működésének
feltétele a Rendelkezési Nyilvántartás és Összerendelési Nyilvántartás elérhetősége.
A gyakorlatban az ügynök az igénybevevők felé egy szolgáltatás kört és interfészt jelent,
ugyanakkor az azonosítást direktben végző szolgáltatásokkal is pontosan definiált
szabványos interfészeken kommunikál, azon keresztül veszi igénybe a szolgáltatásaikat. Az
igénybe vevőknek ugyanakkor az azonosítás szolgáltatók felé kialakított – várhatóan többféle
– felületet nem kell ismerniük, s értelemszerűen nem kell megvalósítaniuk.
A KAÜ mind a teljes körű azonosítás szolgáltatást, mind az egyedi azonosság
ellenőrzőszolgáltatást, mint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szerint
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nyújtott azonosítást képes befogadni és közvetíteni az igénybe vevők felé.
A KAÜ az azonosításnál az igénylő által megadott azonosító adatok alapján a
viszontazonosítás elvégzését is biztosítja azoknál az azonosításoknál, ahol az azonosítási
szolgáltató ezt lehetővé teszi.
A szolgáltatás részei
Teljes körű azonosítás szolgáltatás (a továbbiakban: TASZ)
A TASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az azonosítást kérő
hatóság részére megállapítja, hogy egy adott személy megegyezik-e egy korábban regisztrált
személlyel, továbbá az azonosítást kérő szervezet ilyen igénye és az érintett hozzájárulása
esetén a szervezet számára igazolja az adott személy személyazonosságát.
A TASZ keretében a Szolgáltató az ügyfelet/Felhasználót az azonosítást kérő szervezet
számára azonosítja, ennek részeként az ügyfél hozzájárulása alapján az azonosítást kérő
szervezet rendelkezésére bocsátja az ügyfél azonosításához feltétlenül szükséges adatot vagy
nyilatkozatot, és az azonosítás céljából alkalmazott műszaki megoldásnak megfelelően az
elektronikus nyilatkozatot tevő személy és az azonosított ügyfél közötti kapcsolatot hitelesíti.
A TASZ az azonosítandó személy azonosításán, azonosságának ellenőrzésén túlmenően
kiterjed
a. a természetes személy vagy szervezet regisztrációjára,
b. a természetes személyhez vagy szervezethez az azonosításhoz szükséges kód,
eszköz vagy más elem hozzárendelésére, ahol ez értelmezhető,
c. az egyedi esetben történő azonosítás lefolytatásához szükséges hitelesítési és egyéb
információk biztosítására az azonosítást kérő felé,
d. a sikeres azonosítás esetén a jogosult által kért információ szolgáltatására.
A TASZ keretében természetes személyek és szervezetek, továbbá informatikai rendszerek
regisztrációja és azonosítása egyaránt elvégezhető.
Egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás (a továbbiakban: EASZ)
Az EASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az azonosítást kérő
szervezet számára - más, azonosítási szolgáltatónak nem minősülő, azonosítási
megoldásokat biztosító szolgáltatók szolgáltatásait igénybe véve - elvégzi az azonosítást.
Az ügyfél rendelkezése és az elektronikus ügyintézés sajátosságai szerint az EASZ-t biztosító
Szolgáltató – kivéve, ha az EASZ-t a hatóság saját működési körében biztosítja - az azonosítási
szolgáltatás keretében az azonosítást kérő szervezet számára
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a. nyilatkozik arról, hogy az általa megadott azonosító adatok által egyértelműen
meghatározott személy az általa azonosított személlyel azonos-e, vagy
b. a megadott azonosító adatok által egyértelműen meghatározott személy azonosítás
során kért adatait rendelkezésre bocsátja.
Az EASZ nyújthat olyan szolgáltatást, amelynek keretében az ügyfél erre irányuló igénye
esetén az azonosításhoz feltétlenül szükséges adaton vagy nyilatkozaton kívül
a. az ügyfél értesítési címét,
b. az ügyfél által adott meghatalmazással kapcsolatos adatokat,
c. nem természetes személy ügyfél esetén a szervezeti képviseletével kapcsolatos
adatokat,
d. vagy más, az ügyfél által megjelölt, elektronikus ügyintézés során felhasználni kívánt
adatokat is a hatóság rendelkezésére bocsátja.
Az EASZ olyan azonosítást is végezhet, ahol a hatóság számára az ügyfél tényleges
azonosítóinak megismerését nem teszi lehetővé, hanem csupán az ismeretlen, nem
azonosított ügyfél és egy korábban eljárt vagy regisztrált személy azonosságát igazolja (a
továbbiakban: anonim azonosítás).
A KAÜ szolgáltatásai keretében az alábbi azonosítási szolgáltatások érhetőek el:
•
•

•

ügyfélkapus azonosítás;
részleges kódos telefonos azonosítás
A telefonos igénylést követően generált jelszó segítségével történik meg az
elektronikus azonosítás úgy, hogy a generált számsor csak egyes véletlenszerűen
kiválasztott pozíciójú számainak megadása biztosítja a plusz faktort az alapszintű
azonosítás mellé.
eSZIG alapú azonosítás
Az elektronikus személyigazolvány eID funkciója révén. Az eID (e-azonosítás)
kártyafunkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági
szinten képes biztosítani az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási
rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás funkciókat, nem
csak belföldön, hanem minden olyan EU tagországban is, ahol a határon átnyúló
elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósítják, illetve létrejön a kölcsönös
együttműködési megállapodás. Ezt célozza a 910/2014/EK rendelet és a
kapcsolódó európai szabványosítás is. Az eID lehetőséget biztosít arra, hogy az
állampolgárok különböző csatornákon keresztül vehessék igénybe az elektronikus
kormányzati és e-közigazgatási szolgáltatásokat.
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2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A Szolgáltatást természetes személyek és szakrendszerek vehetik igénybe:
•
•

a szakrendszerek működtetőinek csatlakozási űrlapot kell kitölteni.
az állampolgárok díjmentesen vehetik igénybe.

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

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI
A közigazgatásban működő szakrendszerek a felhasználó-hitelesítési folyamatok kapcsán
veszik igénybe a Szolgáltatást.

4. ELŐNYÖK
Nem maga az azonosítási ügynök nyújtja az azonosítási szolgáltatást, hanem megszervezi és
közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi szabályozás által megengedett azon azonosítási
szolgáltatásokat, amelyeket egységes, szabványos keretek között, a szolgáltatásokat
igénybevevők elérhetnek.

5. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI
A Szolgáltatás elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden
napján, 0 – 24 óráig.
A Szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,9 %.

