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Fontos megjegyzés 

Ez a dokumentum a Szolgáltatási Kivonat (továbbiakban: PDS). A PDS nem helyettesíti vagy váltja ki 

a Bizalmi Szolgáltatási Rendet (BR) vagy a Bizalmi Szolgáltatási Szabályzatot (BSZ), melyek hatálya 

alatt a NISZ Zrt. a KEAESZ szolgáltatást nyújtja. 

A szolgáltatás használata előtt szükséges a https://keaesz.gov.hu, https://magyarorszag.hu/keaesz, 

ill. https://szeusz.gov.hu/keaesz honlapokon elérhető BR-KEAESZ Bizalmi Szolgáltatási Rend és BSZ-

KEAESZ Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat megismerése. 

A PDS célja a felhasználók, előfizetők és az érintett felek számára összefoglalni a Bizalmi 

Szolgáltatási Rend és Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat legfontosabb pontjait. 

A PDS nem szándékozik szerződéses jogviszonyt létrehozni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) és bármely más személy vagy szervezet között. Az 

elektronikus aláírásokat vagy bélyegzőket elfogadó feleknek a Szolgáltatási Szabályzatban 

meghatározottak szerint kell eljárnia. A PDS ezen verzióját a NISZ Hitelesítési Rend és Szabályozási 

Csoportja hagyta jóvá, mely a PDS tartalmát időről-időre, a szabályzatokkal és iránymutatásokkal 

összhangban felülvizsgálja és módosítja. A PDS hatályba lépésének napja a címlapon található. 

 

 

  

https://keaesz.gov.hu/
https://szeusz.gov.hu/keaesz
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1 A Szolgáltató elérhetősége 

Szolgáltató adatai 

Szolgáltató neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Cégjegyzés szám: 01-10-041633 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.3. 

Levélcím: 1389 Budapest, Pf.: 133. 

Telefon: +36 1 459-4200 

Fax: +36 1 303-1000 

Internetes honlap címe: www.nisz.hu 

Ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetősége a KEAESZ nyilvános, webes 

változatát használó Felhasználók számára 

Telefon: 

Magyarországról: 1818 

Külföldről: +36 (1) 550-1858 

Fax: +36 (1) 550 1819 

Email: ekozig@1818.hu 

Honlap: https://1818.hu 

Szolgáltatás internetes honlapjai: 
https://keaesz.gov.hu 

https://magyarorszag.hu/keaesz 

Ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetősége a KEAESZ nem nyilvános, gépi 

interfészes változatát használó intézmények (Előfizetők) számára 

Telefon: +36 (1) 550 3200 

Email: szeusztamogatas@1818.hu 

http://www.nisz.hu/
mailto:ekozig@1818.hu
https://1818.hu/
https://keaesz.gov.hu/
mailto:szeusztamogatas@1818.hu
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Szolgáltatás internetes honlapja: https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz 

Technikai Helpdesk elérhetősége: 
+36-1-301-3000 

helpdesk@nisz.hu 

Ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetősége a NISZ Zrt. által – a 309/2011. 

(XII. 23.) Korm.rendelet alapján – ellátotti intézmények számára 

Telefon: 

Magyarországról: 1218 

Külföldről: +36 (1) 79 55066 

Email: ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu 

Honlap: https://szolgaltatasiportal.hu 

Szolgáltatás internetes honlapja: 

nem nyilvános, gépi interfészes: 

https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz 

publikus: https://keaesz.gov.hu 

Technikai Helpdesk elérhetősége: 
+36-1-301-3000 

helpdesk@nisz.hu 

2 Szolgáltatás leírása 

A Szolgáltató a KEAESZ (Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrzés Szolgáltatás, továbbiakban: 

Szolgáltatás) nyújtásával biztosítja az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok 

országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU 

határozat módosításáról szóló 2014/148/EU bizottsági végrehajtási határozatban meghatározott 

szabványformátumok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseknek történő megfelelést. 

Szolgáltató a KEAESZ szolgáltatást a Bizalmi Felügyeletnek 2022.04.01 napján jelentette be. A 

Bizalmi Felügyelet erre vonatkozó nyilvántartásának elérhetősége: http://webpub-

ext.nmhh.hu/esign2016/index.jsp 

 

https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz
file://///srvvrorg01/Users/bigapple/EE/Ugyfelek/NISZ/KEAESZ%20bizalmi%20szolgáltatás/NISZ-KEAESZ-Work/-%20Dokumentumok/Szabályzatok/KEAESZ%20szabályzat/helpdesk@nisz.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu
https://szolgaltatasiportal.hu/
https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz
https://keaesz.gov.hu/
file://///srvvrorg01/Users/bigapple/EE/Ugyfelek/NISZ/KEAESZ%20bizalmi%20szolgáltatás/NISZ-KEAESZ-Work/-%20Dokumentumok/Szabályzatok/KEAESZ%20szabályzat/helpdesk@nisz.hu
http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/index.jsp
http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/index.jsp
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A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja az elektronikus dokumentumon elhelyezett 

elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességének ellenőrzését, függetlenül attól, hogy az 

elektronikus aláírás vagy bélyegző a dokumentumhoz kapcsolt, vagy külön adatszerkezetként 

kezelendő. Az ellenőrzés részeként a Szolgáltató: 

a) ellenőrzi az elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényességét, valamit 

b) a dokumentum ellenőrizhetősége esetén ellenőrzi a dokumentum sértetlenségét, 

c) az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki. 

A Szolgáltatás olyan XAdES, PAdES és CAdES elektronikus aláírások és bélyegzők érvényességének 

ellenőrzését teszi lehetővé, amelyek létrehozásához használt tanúsítványhoz tartozó tanúsítási 

útvonal az EU tagállami bizalmi listákon feltüntetett bizalmi szolgáltatások szolgáltatói tanúsítványai 

felhasználásával felépíthető. 

KEAESZ-BO 

A KEAESZ webes változata publikusan, a https://keaesz.gov.hu, valamint a 

https://magyarorszag.hu/keaesz honlapokon elérhető el (KEAESZ-BO). A KEAESZ szolgáltatás 

webfelületen történő használatához kizárólag egy modern böngészőprogramra van szükség, amely 

támogatja a HTTPS titkosított kommunikációt. A Felhasználó a szolgáltatás publikus weboldalán 

tudja feltölteni az ellenőrizendő dokumentumot. Az ellenőrzés végeredményéről a vizsgálat 

elvégzését követően a weboldalon kap tájékoztatást, amelyet PDF formátumban letölthet saját 

eszközére (PC, tablet). Szolgáltató a KEAESZ-BO-t használó Felhasználókat nem azonosítja. A 

KEAESZ-BO használatának módját a Felhasználói Kézikönyv írja le, amely elérhető a szolgáltatás 

honlapjain (https://keaesz.gov.hu, https://magyarorszag.hu/keaesz). 

KEAESZ-WS 

A KEAESZ-t gépi interfészen a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési Webszolgáltatás 

keretében, az ahhoz csatlakozó szervezetek (Előfizetők) vehetik igénybe (KEAESZ WS). A KEAESZ WS-

hez a külső szakrendszerek SOAP alapú web szolgáltatási interfészen keresztül csatlakozhatnak. A 

szakrendszer tölti fel az ellenőrzendő dokumentumot a gépi interfészen a webszolgáltatásnak, és az 

aláírás-ellenőrzés eredményét a csatlakozó szakrendszer a gépi interfészen töltheti le. Szolgáltató a 

https://keaesz.gov.hu/
https://keaesz.gov.hu/
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KEAESZ-WS-t használó Előfizetőket a számukra kiadott autentikációs tanúsítvány felhasználásával a 

HTTPS protokoll szerinti PKI autentikációval azonosítja. A KEAESZ-WS igénybevételének műszaki 

feltételeit a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-Ellenőrzési Webszolgáltatás (KEASZ-KEAESZ 

WS) csatlakozási szabályzat, valamint az Interfész Specifikáció tartalmazza, mely elérhető a 

Szolgáltatás honlapján (https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz). 

2.1 Szolgáltatás működési jellemzői 

A Szolgáltatásban végzett aláírás-ellenőrzés eredményét tartalmazó igazolás (PDF dokumentum), 

illetve az aláírás-ellenőrzés részleteit és részeredményeit tartalmazó XML jelentések (a PDF 

dokumentum mellékletei), minősített tanúsítvány esetén tartalmazzák az alábbiakat: 

• az aláírást igazoló tanúsítvány az aláírás időpontjában elektronikus aláírás olyan minősített 

tanúsítványa volt, amely megfelel az eIDAS rendelet I. mellékletnek; 

• a minősített tanúsítványt minősített bizalmi szolgáltató bocsátotta ki, és az az aláírás 

időpontjában érvényes volt; 

• az aláírás-érvényesítési adatok megfelelnek a szolgáltatást igénybe vevő fél számára 

megadott adatoknak; 

• a tanúsítványban az aláírót azonosító egyedi adatok; 

• amennyiben az aláírás időpontjában álnév használatára került sor, az álnév használatának 

egyértelmű feltüntetése; 

• az elektronikus aláírást minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állították elő; 

• az aláírt adatok sértetlensége nem került veszélybe; 

• az aláírás időpontjában teljesültek az eIDAS rendelet 26. cikkben foglalt követelmények. 

Amennyiben az érvényesítendő aláírás vagy bélyegző nem minősített, az igazolás és a jelentés 

tartalmára a Szolgáltató a fentieket értelemszerűen („mutatis mutandis”) alkalmazza. 

https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz
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A Szolgáltató által a Szolgáltatás nyújtásához használt informatikai rendszer biztosítja az 

érvényesítési eljárás pontos eredményét a Szolgáltatást igénybe vevő fél számára, és lehetővé teszi, 

hogy a Szolgáltatást igénybe vevő fél minden, a biztonságot érintő problémát észleljen. 

 

2.2 A KEAESZ szolgáltatás működtetése során felhasznált, szintén a Szolgáltató 

által nyújtott, a KEAESZ részét nem képező bizalmi szolgáltatások 

• a NISZ-TKASZ tárolt kulcsos elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző elhelyezés 

szolgáltatás a KEAESZ szolgáltatásban történt aláírás-ellenőrzés eredményét tartalmazó 

igazolás hitelesítésének céljára; 

• a NISZ-MTT minősített tanúsítványokat kibocsátó szolgáltatás az aláírás-ellenőrzés 

eredményét tartalmazó igazolás hitelesítésére használt szolgáltatói kulcspárhoz kapcsolódó 

tanúsítvány előállítására, valamint az ahhoz tartozó érvényesítési és visszavonási 

információk megszerzésére; 

• a NISZ minősített időbélyegzés szolgáltatás: 

o az aláírás-ellenőrzés eredményét tartalmazó igazolás kiállítása időpontjának 

elektronikus időbélyegzővel történő hitelesítésére; vagy 

o amennyiben a KEAESZ szolgáltatásban ellenőrzött elektronikus aláírás vagy 

elektronikus bélyegző archív időbélyeggel történő kiegészítése szükséges. 

2.3 A KEAESZ szolgáltatás működtetése során felhasznált szolgáltatásokat 

nyújtó egyéb felek 

EU tagállami bizalmi listákat kibocsátó séma operátorok 

A 910/2014/EU (eIDAS) rendelet értelmében valamennyi tagállam bizalmi listákat állít összes, tart 

fenn, és tesz közzé, amelyeken szerepelnek a felelőssége alá tartozó minősített bizalmi 

szolgáltatókra vonatkozó információk, valamint az e szolgáltatók által nyújtott minősített bizalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó információk. A tagállamok biztonságos módon, automatizált 
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feldolgozásra alkalmas, elektronikus aláírással vagy bélyegzővel hitelesített formában teszik közé a 

bizalmi listákat. 

A Szolgáltatásban az EU tagállamok által kibocsátott bizalmi listák alapján kerül megállapításra az 

ellenőrzött elektronikus aláírásban vagy bélyegzőben szereplő, a létrehozásához használt 

tanúsítvány bizalmi státusza. 

Európai Bizottság 

A 910/2014/EU (eIDAS) rendelet értelmében a tagállamok bejelentik az Európai Bizottságnak a 

tagállami bizalmi listák összeállításáért, fenntartásáért és közzétételéért felelős szervre (séma 

operátor) vonatkozó adatokat, az ilyen listák közzétételi helyével, a bizalmi listák aláírással és 

bélyegzővel való ellátásához használt tanúsítvánnyal, valamint a mindezeket érintő változtatásokkal 

kapcsolatos részleteket. Az Európai Bizottság biztonságos csatornán keresztül, automatizált 

feldolgozásra alkalmas, elektronikus aláírással vagy bélyegzővel hitelesített formátumban a 

nyilvánosság számára elérhetővé teszi ezen adatokat (listák listája, LOTL). 

A Szolgáltatásban a listák listája alapján kerül megállapításra azon tagállami bizalmi listának az 

elérhetősége, valamint a hitelesség ellenőrzéséhez szükséges információk, amely bizalmi lista 

alapján az ellenőrzött elektronikus aláírásban vagy bélyegzőben szereplő, a létrehozásához használt 

tanúsítvány bizalmi státusza megállapítható. 

Más bizalmi szolgáltatók 

A Szolgáltatásban ellenőrzött elektronikus aláírások vagy bélyegzők létrehozásához használt 

tanúsítvány érvényesítéséhez és visszavonási állapotának megállapításához szükséges információk 

azon bizalmi szolgáltatásból kerülnek megkérésre, amelyben a kérdéses tanúsítvány kibocsátása 

történt. 

3 Szolgáltatásra vonatkozó korlátozások 

A Felhasználók a Szolgáltatást csak és kizárólag a Felhasználói Kézikönyvben leírtaknak megfelelő 

módon és az Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel használhatják fel. 



 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zrt. 

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 

PDS-KEAESZ v1.4  9 / 12 

Az Előfizetők a Szolgáltatást csak és kizárólag a kapcsolódó szakrendszerükkel, az Interfész 

Specifikációban leírtaknak megfelelő módon és az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a 

Szolgáltatási Szerződésben rögzített feltételekkel használhatják fel. 

4 Felhasználók és Előfizetők kötelezettségei 

A Felhasználó köteles: 

• a Szolgáltatás használata előtt megismerni és elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket; 

• a Szolgáltatást kizárólag a jogszabályok által megengedett vagy nem tiltott célokra, az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően használni; 

• haladéktalanul, írásban értesíteni Szolgáltatót, ha a Szolgáltatás felhasználásával ellenőrzött 

elektronikus aláírással vagy bélyegzővel kapcsolatban jogvita indul. 

Az Előfizető köteles: 

• a Szolgáltatás használatára Szolgáltatási Szerződést kötni; 

• a Szolgáltatást kizárólag a jogszabályok által megengedett vagy nem tiltott célokra, az 

Általános Szerződési Feltételekben és a Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 

használni; 

• adat változás esetén haladéktalanul írásban értesíteni erről Szolgáltatót, és beszüntetni az 

autentikációs tanúsítvány használatát; 

• biztosítani, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokhoz és eszközökhöz 

(különösen az autentikációs tanúsítványokhoz kapcsolódó magánkulcshoz) illetéktelen 

személy ne férhessen hozzá; 

• haladéktalanul kezdeményezni az autentikációs tanúsítványok felfüggesztését vagy 

visszavonását, amennyiben az ahhoz kapcsolódó magánkulcsok illetéktelen kezekbe kerültek 

vagy megsemmisültek, elvesztek vagy kompromittálódtak, valamint haladéktalanul 

megszüntetni a Szolgáltatás használatát; 

• jogellenes használat gyanúja esetén a Szolgáltató megkereséseire a Szolgáltató által 

megadott időtartamon belül reagálni; 
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• haladéktalanul, írásban értesíteni Szolgáltatót, ha a Szolgáltatás felhasználásával ellenőrzött 

elektronikus aláírással vagy bélyegzővel kapcsolatban jogvita indul. 

5 Tájékoztatás a Szolgáltatásban ellenőrzött elektronikus aláírások és 

bélyegzők elfogadói számára 

A Szolgáltatásban ellenőrzött elektronikus aláírások és bélyegzők ellenőrzésének végeredményét, 

illetve az aláírás-ellenőrzés eredményét tartalmazó igazoláshoz csatolt jelentésekben szereplő 

részeredményeket a Szolgáltató ható- és felelősségi körén kívül eső tényezők, az 2.3 fejezetben 

azonosított egyéb felek által nyújtott - a Szolgáltatás nyújtásához felhasznált – szolgáltatások 

jellemzői is befolyásolják. 

6 Felelősség korlátozása 

A felelősség korlátozásával kapcsolatos rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek, valamint 

a bizalmi szolgáltatási szabályzat 9.7 és 9.8 fejezete tartalmazza. 

7 Alkalmazandó szabályzatok 

Az alábbi dokumentumok a Felhasználók számára a https://keaesz.gov.hu és a 

https://magyarorszag.hu/keaesz, az Előfizetők számára a  https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz 

honlapon állnak rendelkezésre: 

• BR-KEAESZ Bizalmi Szolgáltatási Rend; 

• BSZ-KEAESZ Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat; 

• ÁSZF-KEAESZ Általános Szerződési Feltételek; 

• KEAESZ Adatvédelmi Tájékoztató. 

https://keaesz.gov.hu/
https://szeusz.gov.hu/szeusz/keaesz
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8 Személyes adatok védelme 

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, valamint a Szolgáltatás során tudomására jutott 

adatokat a 679/2016/EU (GDPR) rendeletben, valamint a 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) 

foglaltaknak megfelelően kezeli. 

A Szolgáltató az adatok védelme során a GDPR 32. cikkében foglaltaknak megfelelően jár el. 

A KEAESZ nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok tekintetében az 

adatkezelési tevékenységet a Szolgáltató látja el a 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 36. § 

- 37. § szerint. A KEAESZ esetében adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. Az adatkezelés 

jogalapja a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapuló törvényi rendelkezés. 

Az adatkezelés további részleteit – adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok, anonim 

látogatóazonosító kezelés, adatbiztonság, az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei – a 

Szolgáltató KEAESZ szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 

9 Díjak 

A Szolgáltatás a Felhasználók számára díjmentesen vehető igénybe. 

A Szolgáltatás az Előfizetők számára:  

• díjmentes: a 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti 

elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a 451/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 

68/A. § (1) bekezdés szerinti közfeladatot ellátó szervezetek számára; 

• díj fizetése ellenében vehető igénybe: a 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17. 

pont l) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a 451/2016. (XII. 

16.) Korm. rendelet 68/B. § (1) bekezdés szerinti szervezetek számára. 

10 Hatályos jognak megfelelés, panaszok és vitás kérdések rendezése 

A Szolgáltató és a Szolgáltatás működtetése a Bizalmi Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott 

előírásoknak megfelelően történik, és megfelel az irányadó, hatályos magyar és európai 

jogszabályoknak. 
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