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1. A SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁSA  

Az Ügyfélkapu a magyar közigazgatás azonosítási Szolgáltatása. 
 
A Szolgáltató jelen szolgáltatás révén biztosítja az elektronikus közigazgatási ügyintézésbe 
történő bekapcsolódáshoz szükséges regisztrációs és azonosítási lehetőséget a Felhasználók 
számára. A Felhasználó így akkor is el tud majd járni, ha a benyújtandó dokumentum, vagy 
valamely jognyilatkozat hitelesítése igényli az elektronikus aláírást, de a Felhasználó ilyennel 
nem rendelkezik és esetleg nem is kíván rendelkezni. 

A szolgáltatás részei 

Regisztráció 

A természetes személy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt az ügyfélkapu 
létesítésére feljogosított regisztrációs szerveknél személyesen, elektronikus személyazonosító 
igazolvány birtokában online kezdeményezheti. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben  

• üzemelteti a regisztrációs szerveknél létrejött adatbázis egy naprakész hiteles másolatát; 

• regisztrációs felületet üzemeltet az ugyfelkapu.gov.hu oldalon az elektronikus személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkező állampolgárok számára; 

• biztosítja a regisztrációs adatbázis másolatának védelmét, megakadályozza a jogosulatlan 

hozzáférést;  

• gondoskodik az általa kezelt adatbázis másolat rendszeres mentéséről; 

• biztosítja a regisztrációs szerv által kezelt adatbázis replikációs lehetőségét; 

• üzemelteti a szolgáltatás honlapját az ugyfelkapu.gov.hu címen; 

• a regisztrációs adatok meghatározott körének felhasználó által történő megváltoztatásához 

felületet biztosít. 

Azonosítási szolgáltatások típusai 

• Ügyfélkapus felhasználónév és jelszó 

A belépéshez meg kell adni az ügyfélkapu regisztráció során kapott felhasználónevet. 
Ezzel tudatja a felhasználó az azonosítást kérő rendszerekkel, hogy kicsoda ő. Annak 
bizonyítása, azaz, hogy a felhasználó tényleg az, akinek mondja magát, a regisztráció 
során megadott jelszóval történik, amit a felhasználón kívül más nem ismerhet. 
Előnye, hogy könnyű megjegyezni, hátránya viszont, hogy könnyen kicsalhatók és 
felhasználhatók illetéktelenek által is felhasználó-hitelesítésre. 
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• Két faktoros azonosítás (Ügyfélkapu+) szolgáltatás 
Az azonosítási mód lényege, hogy a széles körben elterjedt és általánosan használt 
jelszó alapú, egyfaktoros azonosítási módot kiegészítse egy következő faktorral. Az 
Ügyfélkapu+ esetében a második faktort egy, a felhasználó birtokában lévő mobil 
eszköz (telefon, táblagép) által biztosított egyszer használatos jelszó biztosítja. 
A felhasználó egyéni igénye alapján élhet a magasabb azonosítási szint, az Ügyfélkapu+ 
használatával. Regisztrálni az ugyfelkapu.gov.hu oldalra bejelentkezés után lehetséges, 
ugyanitt lehet az egyfaktoros ügyfélkapus azonosításra bármikor visszalépni. 
 

Ügyfélkapu kezelése 

Szolgáltató ebben a feladatkörben: 

• a felhasználó jelszavából egyirányú függvénnyel létrehozott adatot tárol; 

• a szolgáltatás honlapján és a magyarorszag.hu-n felületet biztosít elfelejtett jelszó esetén 

egyszer használatos új jelszó igényléséhez; 

• a szolgáltatás honlapján és a magyarorszag.hu-n jelszó módosítási felületet biztosít a 

felhasználók számára.  

Ügyfélkapu ügyfél azonosítás 

Szolgáltató ebben a feladatkörben: 

• biztosítja az azonosításhoz szükséges felhasználó név és jelszó megadásának felületét; 

• ellenőrzi a megadott adatokat a regisztrációs adatbázis alapján; 

• sikeres ellenőrzést követően belépteti a felhasználót, és biztosítja a regisztrációhoz kötött 

elektronikus közszolgáltatások elérhetőségét; 

• 5 percen belüli ötszöri téves jelszó megadása esetén 30 percnyi időtartamra zárolja a megadott 

felhasználónévhez tartozó ügyfélkapu hozzáférést; 

• a csatlakozott elektronikus szolgáltatást nyújtó szervezetek szolgáltatásainak igénybe-vétele 

során a bejelentkezés, és sikeres azonosítás tényéről generált ügyfél-azonosító kódot 

továbbadja a szakrendszernek. 

Viszontazonosítás szolgáltatás üzemeltetése 

Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet az általa nyújtott elektronikus szolgáltatás 
teljesítéséhez a vele az ügyfélkapu útján kapcsolatba lépő, s ily módon azonosított felhasználó 
adatainak ellenőrzésére jogosult, a viszontazonosítás alapjául szolgáló ellenőrző adattal 
rendelkező szervezet a rendszertől viszontazonosítást igényelhet. 

Szolgáltató ebben a feladatkörben az alábbi funkcionalitásokat biztosítja: 

• viszontazonosításhoz szükséges felhasználói természetes személyazonosító adatokat fogadó 

interfész; 
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• az ügyfélkapu és a viszontazonosítást kérő szervezet közötti védett adathálózati kapcsolat; 

• az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis rendelkezésre állása; 

• a viszontazonosítást kérő által megküldött felhasználói természetes személyazonosító adatokat 

a felhasználó rendszerben tárolt adataival összehasonlító logika; 

• a viszontazonosítás eredményéről válasz küldése. 

 

 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE    
A szolgáltatás minden magyar állampolgár számára díjmentesen elérhető, a világ bármelyik 
pontjáról. 
 
Ügyfélkapu regisztrációjának elengedhetetlen feltétele a Felhasználó személyazonosságának 
igazolása. Ehhez – ha nem rendelkezik elektronikus személyazonosító igazolvánnyal – 
személyesen meg kell jelennie valamelyik regisztrációs joggal rendelkező hivatalban. 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI    
A Szolgáltatást a Felhasználók vehetik igénybe elektronikus közigazgatásban való részvételük 
érdekében.  

A Szolgáltatás - a közigazgatási eljárásokban - lehetővé teszi, hogy azonosíthassa magát a 
természetes személy. 

4. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI   
A Szolgáltatás elérhető a hét minden napján, 0 – 24 óráig.  

A szolgáltatás rendelkezésre állási mutató számítása havonta a www.magyarorszag.hu honlap 
főoldalán közzétett, a Magyarorszag.hu portál üzemeltetése, az Ügyfélkapu üzemeltetés és az 
Elektronikus dokumentum fogadó és továbbító szolgáltatás üzemeltetése szolgáltatásokra 
vonatkozó üzemeltetési információk alapján történik. 

A három szolgáltatás együttes éves garantált rendelkezésre állása 99,9%. 

 

http://www.magyarorszag.hu/

