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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

A központi azonosítási ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatás az elektronikus ügyintézés 

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: 

E-ügyintézési tv.) 38. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített központi elektronikus ügyintézési 

szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ). 

A Szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF alapján és keretei között nyújtja, az általa közzétett 

technikai specifikációnak megfelelően. A KAÜ megszervezi és közös szolgáltatási felületen 

nyújtja az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) által nyilvántartásba 

vett elektronikus azonosítási szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (a 

továbbiakban: SZEÜSZ). Ezeket az elektronikus azonosítási szolgáltatásokat egységes, 

szabványos keretek között elérhetik el a szolgáltatásokat igénybe vevők. 

A KAÜ-n keresztül elérhetők az E-ügyintézési tv. 35. § szerinti, Kormány által kötelezően 

biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatások (a továbbiakban: KASZ). A Felhasználó a 

következő KASZ-okat veheti igénybe a KAÜ-n keresztül: 

• tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) útján biztosított 

elektronikus azonosítási szolgáltatás: a kártya tárolóelemén található azonosító adat 

olvasásával és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 

megadásával történik az azonosítás; 

• ügyfélkapus azonosítás: felhasználónév és jelszó megadásával, vagy ezek mellett 

még a választott második hitelesítési tényezővel történik az azonosítás; 

• részleges kódú telefonos azonosítás: a Felhasználónak a telefonos azonosítószámot 

és a teljes 6 számjegyű jelszót kell megadnia; 

• videotechnológiával történő (arcképes) azonosítás: a Felhasználó a 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa bemutatásával és 

videójellel készített arcképének a nyilvántartásban tárolt arcképével történő 

összehasonlításával azonosítja magát. 

Ezek az e-azonosítási szolgáltatások biztosítják a különböző szakrendszerek és a közfeladatot 
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ellátó szervek felé a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek azonosítását, és 

emelt szintű szolgáltatás – valamint a jogszabályi feltételek fennállása – esetén a kért 

azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára. 

A Szolgáltatás alap- és emeltszintű szolgáltatásból áll: 

• alapszolgáltatás esetén az arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes 

személy azonosítását, és annak eredményeképpen előálló azonosító adatokat;  

• emeltszintű szolgáltatás esetén az arra feljogosított szakrendszer kérheti egy 

természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egy másik, 

azonosítóját, vagy a kapcsolati kód titkosított változatát. 

Az emeltszintű szolgáltatás az összerendelési nyilvántartás (a továbbiakban: ÖNY), a 

rendelkezési nyilvántartás (a továbbiakban: RNY) és az egyedi azonosítót nyilvántartó szerv 

adatszolgáltatása alapján valósul meg. A Szolgáltató az azonosítást kérő felé megadhatja a 

képviseleti jogosultságra vonatkozó információkat is az RNY ügynöki szolgáltatása révén, 

mely az egyes képviseleti jogosultságokat tartalmazó nyilvántartásokból történő 

lekérdezések alapján igazolja azokat. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

Az e-ügyintézési szakrendszerek működtetőinek online csatlakozási űrlapot kell benyújtani 

(https://szeusz.gov.hu/szeusz/kau) ahhoz, hogy csatlakozni tudjanak a szolgáltatáshoz, és 

ezen keresztül tudják biztosítani a Felhasználóik számára az elektronikus azonosítás 

lehetőségét. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17 pont szerinti elektronikus ügyintézést biztosító 

szervek kötelesek a KAÜ igénybevételével történő azonosítást elfogadását biztosítani. 

A Szolgáltató díjmentesen biztosítja a Szolgáltatást a Felhasználók és az E-ügyintézési tv. 25. 

§ (9) bekezdése és az Eüvhr. 7/E. §-a alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja 

szerinti jogalanyoknak, valamint az E-ügyintézési tv. 42/B. § (1) bekezdés szerinti, az Eüvhr. 

68/A. § (1) -(2) bekezdés szerinti, valamint az Eüvhr. 68/B. § (4) bekezdés szerinti 

szervezeteknek. 

https://szeusz.gov.hu/szeusz/kau
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A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 42/A. § szerinti elektronikus ügyintézést 

nem biztosító szervek (a továbbiakban: piaci szereplők) számára az Eüvhr. 68/A. §-68/H. §-

ban meghatározott módon nyújtja.  

3. 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 98 %. 


