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Kompatibilitási követelmények ügyfelek számára 

Eszközök, amiken a szolgáltatás használható 

• Asztali számítógép 

• Laptop 

• Mobil eszközök: Android OS 4+ és Chrome alkalmazás, vagy Android 5+ beépített Chrome 

böngészővel, iOS Safari 11+ böngészővel 

Támogatott böngészők 

• Google Chrome v44 vagy frissebb 

• Mozilla Firefox v39 vagy frissebb 

• Opera (2 évre visszamenőleg) 

• Microsoft Edge 15+ 

• Safari 11+ 

 Hardware követelmények 

• Processzor: Intel Core i3, i5 vagy i7 sorozat (AMD vagy egyenértékű). 

• RAM: Minimum 2GB 

A legfontosabb eszköz a headset, illetve a kamera. A headset azért lényeges eszköz, mert ezáltal a 

résztvevők biztosan hallani fogják egymást, hiszen a kijövő hang nem zavarja meg a mikrofont (nem fog 

visszhangozni), illetve így jobban kiszűrhetők a résztvevőt körülvevő háttérzajok. 

Webkamerából javasoljuk a Logitec C270 HD felbontású kamerát, de természetesen más, hasonló 

paraméterekkel rendelkező webkamera is megfelel a célnak. 

  



 
 
 

 
 

Folyamat bemutatása  

Az alábbi tájékoztató a videochat.gov.hu/registration weboldalon történő regisztráció folyamatát mutatja 

be. A mo.hu weboldalon a Bejelentkezés gombra kattintva, majd kiválasztva az Arcképes azonosítást, a 

rendszer elsőnek a kompatibilitási vizsgálatot folytatja le, majd ezt követően indíthatja a regisztrációs 

folyamatot. 

 

1. A megismerő és hozzájáruló nyilatkozat elfogadását követően a reCaptcha kitöltése következik.  

Sikertelenség esetén a folyamat nem engedi a tovább haladást.  

 

Fontos! Regisztráció vagy Regisztráció törlése esetén az elindítani kívánt folyamatot először ki kell 

választania az állampolgárnak. 

 

2. A folyamat kiválasztása és a nyilatkozat elfogadása után a szolgáltatás ellenőrzi a technikai feltételeket, 

automatikus kompatibilitási tesztet futtat le, amelynek a lépései a következők: 

a) Böngésző ellenőrzése: a szolgáltatás 6 különböző ponton ellenőrzi a böngészőt 



 
 
 

 
 

 

b) Kapcsolat ellenőrzése: a szolgáltatás ellenőrzi a böngésző és a szerver közötti kapcsolatot, illetve a 

multimédiás alkalmazás elérését. Ha a vizsgálat sikeresen lefut, a folyamat automatikusan tovább halad a 

következő lépésre. 

 

c) Eszközök engedélyezése: a harmadik lépés során a szolgáltatás ellenőrzi a számítógéphez tartozó 

eszközök engedélyezését. Az állampolgárnak az ENGEDÉLYEZÉS gombra kell kattintania a tovább 

haladáshoz. 

 



 
 
 

 
 

d) Hangszóró ellenőrzése: a szolgáltatás ellenőrzi a rendelkezésre álló hangszórók működését. 

Megmutatja az számítógépen alapértelmezettnek beállított hangszórót, egy legördülő sáv segítségével 

lehet több rendelkezésre álló hangszóró esetén váltani az elérhető hangszórók között. A hangszóró 

megfelelő működésének ellenőrzése során a szolgáltatás elindít egy dallamot, amit ha megfelelően hall az 

IGEN gombra kattintva tovább haladhat, ha nem hallja jól a hangot a NEM gombra kell kattintania.  

 

e) Mikrofon ellenőrzése: a szolgáltatás elvégzi a mikrofon ellenőrzését. Jelzi az elérhető 

mikrofonokat, több eszköz elérése esetén a legördülő sáv segítéségével lehet váltani a mikrofonok között. 

A megfelelő működés teszteléséhez a felhasználónak beszélnie kell a mikrofonba és meg kell győződnie 

arról, hogy a mikrofon eléri a normál állapotot. Ha a mikrofon hangereje túl alacsony vagy túl hangos 

akkor a felhasználónak állítania kell a mikrofon hangerején. A teszt újratölthető az ÚJRATÖLTÉS gombra 

kattintva, sikeresen tesztelés esetén a TOVÁBB gombra kattintva folytatható az ellenőrzés.  

 

f) Webkamera ellenőrzése: Amennyiben az több kamera is elérhető, a rendszer egy legördülő listát 

jelenít meg, ahol kiválaszthatja, hogy melyik kamerát szeretné használni, majd a webkamera megfelelő 

működését ellenőrizheti. Ha jól látja magát a képen, akkor a TOVÁBB gombra kell kattintania. Ha nem látja 



 
 
 

 
 

jól magát a képen, akkor ellenőriznie kell, hogy a készülék megfelelő USB porthoz van-e csatlakozva és 

újra kell töltenie a képet az ÚJRATÖLTÉS gombra kattintva. 

 

g) Médiaszerver ellenőrzése: ennél a lépésnél a szolgáltatás ellenőrzi a médiaszerver megfelelő 

működését. Ha a kapcsolat sikeresen létrejön a médiaszerverrel, akkor zöld színű felirat jelenik meg a 

képernyőn „A kapcsolat sikeresen létrejött a médiaszerverrel” tájékoztatást kap az állampolgár.  

Továbbá megmutatja a végleges webkamera képet, amelyet az állampolgárról látnak a videochat során.  Az 

ügyfél a TOVÁBB gombra kattintva haladhat tovább a következő lépésre. 

 

h) Kompatibilitási teszt eredménye: az ügyfél tájékoztatást kap a kompatibilitási teszt eredményéről. 

Sikeresen teszt eredmény után, az állampolgár a TOVÁBB AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ gombra kattintva 

haladhat tovább a következő lépésre. 



 
 
 

 
 

 

3. Okmányellenőrzés: A sikeres kompatibilitási teszt után az állampolgár okmányának ellenőrzése 

következik.  Az állampolgárnak le kell fotóznia az okmányát, ehhez egy téglalap alakú forma nyújt 

segítséget. Sikeres fotó készítéséhez az okmány sarkait a kerethez kell igazítania. Fontos, hogy minden 

adatnak olvashatónak kell lennie, az okmányt nem szabad kitakarni semmivel, a képen nem lehet 

elmosódás vagy tükröződés. Továbbá fontos a jó fényviszony, a kép legyen jól megvilágított, éles és 

tiszta. 

Az állampolgár tájékoztatást kap az elfogadott okmányok típusáról. Elfogadható igazolványok, a 

személyazonosító igazolvány (az igazolvány hátoldalát kell lefotózni), a vezetői engedély (az igazolvány 

hátoldalát kell lefotózni), illetve az útlevél (a fotót tartalmazó oldalt kell lefotózni). Ha az állampolgár 

megfelelően a kerethez illesztette az igazolványt a FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE gombra kattintva elkészítheti az 

okmányképet. 

 

Okmány fotózásának eredménye: a szolgáltatás ellenőrzi az okmányról készített fotót, majd sikeres 

ellenőrzés esetén felismeri az okmány típusát, illetve az okmány azonosító számát. Amennyiben a 

felhasználó megfelelőnek találja az ellenőrzés eredményét, a TOVÁBB gombra kattintva tovább haladhat a 

folyamatban. A felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás által felismert adatokat ellenőrizni, 

adateltérés esetén az ÚJ FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE gombbal fényképezheti le újra az okmányát. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Több kamera esetén a fotófelület alatt megjelenik egy menüpont: „Melyik kamerát szeretné használni?” 

Itt egy legördülő menüpontban tudja kiválasztani a kamerát. 

 

4. KÜNY regisztráció ellenőrzése (csak regisztrációs és regisztráció törlés folyamatban):  

A TOVÁBB gombra kattintáskor a szolgáltatás ellenőrzi, hogy van-e az állampolgárnak KÜNY regisztrációja: 

o ha az ellenőrzés során kiderül, hogy már van regisztrációja az állampolgárnak, akkor új 

képernyőre irányítjuk az állampolgárt, ahol elköszönünk és kiírjuk, hogy már rendelkezik 

regisztrációval (kivétel regisztráció törlés, mert akkor ebben az esetben folytathatja csak a 

folyamatot, ha már van regisztrációja) 

 

o ha nincs regisztrációja, akkor folytatódik a folyamat (kivétel regisztráció törlés, mert akkor 

ebben az esetben nem folytathatja a folyamatot) 



 
 
 

 
 

o az ügyfél összesen háromszor próbálkozhat az okmánykép elkészítésével  

5. Az okmány ellenőrzése után, arcképet készítünk az állampolgárról, amelyhez egy ovális forma nyújt 

segítséget. Abban az esetben, ha sikertelen az ellenőrzés az ügyfél háromszor próbálkozhat új fénykép 

készítésével.  

FONTOS!  

▪ egyenesen a kamerába kell nézni 

▪ az arcnak jól kell látszódnia, nem szabad eltakarni semmivel 

▪ szemüveg viselése esetén, ügyelni kell arra, hogy a szemek tisztán látszódjanak 

▪ a kép legyen jó minőségű, éles és tiszta  

A FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE gombra kattintva fényképezheti le magát az állampolgár.  Ha sikeres az arckép 

készítése, akkor a TOVÁBB gombra kattintva lehet tovább haladni a folyamatban.    

 

6. Az okmánykép elkészítése után a szolgáltatás ellenőrzést hajt végre az elkészített arcképen. A 

képminőség ellenőrzésének eredményéről a felhasználó üzenetet kap a szolgáltatástól. Amennyiben 

nem megfelelő a képminőség, az állampolgárnak lehetősége van új kép készítésére.  Ha minden 

megfelelőnek talál a TOVÁBB gombra kattintva tud előre haladni a folyamatban.  



 
 
 

 
 

 

FONTOS!  Azonosítás esetén „élőség” vizsgálatra is sor kerül: az ellenőrzés sikeres elvégzéséhez a rendszer 

arra kéri az ügyfelet, hogy véletlenszerűen pislogjon vagy mosolyogjon. 

7. Regisztráció vagy egyéb ügyintézés esetén az ügyfél a várószobába érkezik, ahol az „A NISZ Zrt. 

munkatársa hamarosan fogadja Önt” fogadja az ügyfelet. Amint az operátor felveszi a videóchat hívást, 

megkezdődik a regisztrációs ügymenet.  

 

 

Regisztráció törlés esetén nyilatkoznia kell a felhasználónak a törlés megerősítéséről. 

 


