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Dokumentumhitelesítési Segédlet  

Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés 

használatához (AVDH) 

verzió: 1 

1 Bevezetés 

Az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás 

(továbbiakban: AVDH) az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok 

részére nyújt megoldást arra nézve, hogy biztonságosan tudják intézni 

hivatalos ügyeiket a közigazgatásban. Minden olyan felhasználó 

részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus 

ügyintézésbe, akik nem rendelkeznek elektronikus aláírással, vagy nem 

kívánják használni az elektronikus aláírásukat az adott kontextusban, 

de az eljárás megköveteli az elektronikusan aláírt dokumentumot, 

illetőleg a teljes bizonyító erejű magánokirat kiállítását. Így a csak 

elektronikus azonosítással rendelkező ügyfelek is teljeskörűen részt 

tudnak venni az elektronikus ügyintézésben az ADVH szolgáltatás 

igénybevételével, ha a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) tudja őket 

hitelesíteni, köznapi nyelven szólva van „ügyfélkapujuk”. 

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 38. § (1) bekezdés d) 

pontjában nevesített KEÜSZ. Az AVDH-val a polgári perrendtartásról 

szóló törvény 325. § (1) bekezdés g) pontja alapján teljes bizonyító 

erejű magánokirat, az Eüvhr. – 451/2019. Korm.R. – 12. § (1) bekezdés 

d) pont és a 113. § (4) bekezdés alapján közokirat hozható létre. Az 

AVDH keretében a NISZ a felhasználó által rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez 

rendelést hitelesen igazolja. A Szolgáltató a személyhez rendelésről 

kiállított igazolást elektronikus dokumentumba, vagy az igazolást az 

elektronikus dokumentumhoz kapcsolt záradékba foglalja és azt a 
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rendelkezésre bocsátott nyilatkozattal együtt külön jogszabályban 

meghatározott elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel hitelesíti.  

Az igazolás vagy záradék tartalmazza: 

a) a nyilatkozattevő nevét és a rendelkezésére álló további igazolt 

azonosító adatok közül a nyilatkozattevő által megjelölt és a Szolgáltató 

által az azonosítási szolgáltatónál, a központi azonosítási ügynök, a 

rendelkezési nyilvántartás vagy az összerendelési nyilvántartás 

igénybevételével lekérdezett adatokat (születési név, születési idő 

születési hely, anyja neve), valamint 

b) a nyilatkozat további azonosító adatait. 

Fontos még tudni, hogy az AVDH nem kezel külön felhasználókat, 

temporális adatállománnyal rendelkezik. Normál felhasználó 

egyáltalán nincs regisztrálva az AVDH rendszerben, az ügyfelek 

számára minden AVDH folyamat a háttérben, transzparens módon 

zajlik. A közvetlen felhasználói interfészt webes felület formájában 

nyújtja.  

2 Az AVDH hitelesítés lépései 

Az első lépés egy AVDH hitelesített dokumentum előállításához tehát 

felkeresni egy böngészővel a következő weboldalt: 

• https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes  
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A szolgáltatás használatához először be kell jelentkezni a Központi 

Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, a bejelentkezés gombra 

kattintva. 

A megjelenő azonosítási módszerek közül ki kell választanunk az 

általunk használni kívánt módszert (leggyakrabban az ügyfélkapus 

felhasználói név és jelszó megadását választják az ügyfelek). 

 

Ezt követően meg kell adni a hitelesítéshez szükséges adatokat. 
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Amennyiben sikeres volt a bejelentkezési adatok megadása, a fájlok 

feltöltését lehetővé tévő képernyőnek kell megjelennie ezután. 

 

A feltöltött dokumentum egy egyszerű PDF – a kitöltött Word 

dokumentumból generált, vagy az ISZE weboldaláról letöltött PDF, 

vagy egy konténer (ASiC) lehet. A kihívásban használt dokumentum 

formátuma csak PDF-ként fogadható el. A PDF dokumentum 

hitelesített változatát szintén PDF formátumban kapjuk vissza. 
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A hitelesített dokumentum a következő három lépésben állítható elő: 

1) Fájl kiválasztása: a kiválasztás kétféleképpen történhet. 

a. Tallózás: A hitelesíteni kívánt fájl kiválasztásához 

kattintson a "Fájl kiválasztása" mezőbe. Ekkor a felugró 

tallózóablakban a saját gépéről kiválaszthatja azt a fájl, 

amelynek a hitelesítését el szeretné végezni 

b. Fogd-és-vidd: A hitelesíteni kívánt fájt az intézőben egérrel 

megragadjuk, és bedobjuk a „Húzza ide” feliratú ablakba a 

weboldalon. 

2) Hitelesítés kiválasztása: A hitelesítés típusának kiválasztásakor 

csak és kizárólag a „Hiteles PDF" típusú eljárást kérjük használni. 

3) ÁSZF: A jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadni az Általános 

Szolgáltatási feltételeket, majd el kell küldeni a dokumentumot a 

rendszernek hitelesítésre a „Feltöltés” gomb megnyomásával.  

 

Ezt követően az AVDH szolgáltatás hitelesíti a dokumentumot, és az a 

felhasználó számára elérhetővé válik. Többféle módon el lehet érni az 

így hitelesített dokumentumot, a „Letöltés” használata javasolt. 
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A letöltés a felhasználói gép „Downloads” vagy „Letöltések” 

mappájába történik meg.  

Itt kell látnunk a letöltés befejezését követően egy hasonló elnevezésű 

(avdh-val kezdődő fájlnévvel rendelkező) PDF dokumentumot: 

• avdhA4-0f5fc7ed-1bef-4a85-aa88-00ba3d2f9602.pdf 

A dokumentum letöltése után azt felhasználhatjuk a kívánt célra, jelen 

esetben várjuk emailben annak megküldését.  

A kihívásba benevezni kívánó tanárnak ezt a PDF fájlt kell – további 

módosítások nélkül – hozzáférhetővé tennie az érintett diákok számára. 

Minden diáknak meg kell kapnia a PDF fájlt, azaz a tanárnak annyi 

fájlmásolatot kell készítenie erről a PDF dokumentumról, ahány diákot 

kíván ösztönözni a kihívásban való részvételre, azaz egy diák egy PDF 

fájllal fog dolgozni, tíz diák tízzel. 

3 Kiegészítő információk tanárok számára 

A kihívás Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint egy tanár úgy 

tud benevezni a kihívásba, ha a nevezési lapot AVDH-val a fenti módon 

hitelesíti, és azt beküldi az ealairas@isze.hu címre. 
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Az emailben a következő adatokat is kérjük feltüntetni: 

1) a kihívásba benevező tanár iskolájának neve, (egy tanár csak egy 

iskolából nevezhet) 

2) a kihívásba benevező tanár iskolájának címe (irányítószám, 

település, közterület neve, jellege, száma)  

3) az iskola beiratkozott tanulói létszáma. 

A kiegészítő adatok a kísérő emailben megadhatók, azokat nem 

szükséges hitelesíteni. 

4 Az AVDH hitelesítés ellenőrzése 

Az AVDH hitelesítés után lehetőség van az így hitelesített dokumentum 

ellenőrzésére, az Adobe Acrobat Reader alkalmazás használatával. 

Nyissuk meg az AVDH-val hitelesített PDF dokumentumot az Acrobat 

Reader programmal! 

 

A megnyitás után a jobb felső sarokban egy „AVDH SIGN” logót kell 

látnunk, felette az „Aláíráspanel” gombbal. Ha az aláírás nem lenne 

érvényes, akkor „Az összes érvényesítése” funkcióra kattintva a jobb 

oldali ablakban a hitelesítés elvégezhető. Azt, hogy ki hitelesítette a 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/


 Informatika-Számítástechnika Tanárok 
Egyesülete 

(ISZE) Közhasznú Szervezet 
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 11. 1/8. 
: 06-1-462-0415, E-mail: isze@isze.hu 

honlap: www.isze.hu Adószám: 18005464-2-41 

 

 

8 
 

dokumentumot, a következő módon lehet ellenőrizni. Kattintsunk a 

gémkapocs jelre (csatolmányok) a jobboldali menüsávban: 

 

Minden AVDH által hitelesített dokumentumnak tartalmaznia kell egy 

olyan csatolmányt, amely a záradékolási folyamatban jött létre. 

 

A csatolmányt nyissuk meg, és akkor a következő ablakban egy 

hivatalos igazolás jelenik meg annak az ügyfélnek a természetes 

azonosító adataival, aki bejelentkezett a Központi Azonosítási 

Ügynökbe a dokumentum feltöltését megelőzően, és aki hitelesítette az 

adott dokumentumot a dokumentumban feltüntetett időpontban. 
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Amennyiben a dokumentum hitelesítője ténylegesen az, akinek lennie 

kell, akkor a dokumentumban meg lehet bízni, mivel a magyar 

jogszabályok szerint ez a dokumentum teljesíti a teljes bizonyító erejű 

magánokiratokkal szemben támasztott követelményeket. 
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