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Segédlet  

eSzemélyi minősített elektronikus aláírás használatához (eSZIG) 

verzió: 1 

1 Bevezetés 

2013-ban év végén elkezdte működését a 83/2012. Kormányrendelet 74. § által 

leírt hitelesítés-szolgáltatás SZEÜSZ, vagyis elindult a Kormányzati Hitelesítés 

Szolgáltató Magyarországon és megkezdte az állampolgári jogon járó 

tanúsítványok kiosztását az új személyazonosító igazolványba integráltan. Ezt a 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 2015-ben történt változása tette lehetővé, amely megnevezte az 

elektronikus tároló elemeket, mint a személyazonosító igazolvány szerves részeit, 

és beemelte a minősített elektronikus aláírás készítését az igazolvány funkciói 

közé1. Ezt követően tehát lehetővé vált minősített elektronikus aláírás készítése a 

magyar személyazonosító igazolvány által is. Ennek jelentőségét az eIDAS 

rendelet adja meg, amely szerint a minősített elektronikus aláírás a kézi aláírással 

azonos joghatású, továbbá minden tagállamban el kell fogadni a minősített 

elektronikus aláírást minősítettként, függetlenül annak létrehozási helyétől2.  

Ez azt is jelenti, hogy ahol kézi aláírást írnak elő, ott fel lehet tenni azt a kérdést, 

hogy a minősített elektronikus aláírás használható-e a kézi aláírás helyett. Egyre 

több helyen kapunk erre pozitív választ, így az állampolgári minősített 

elektronikus aláírás ismerete, és használatának képessége növekvő fontosságú 

eleme az e-közigazgatásnak és a digitalizálódó világnak.  

A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos statisztikai adatokat a 

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 

Államtitkársága folyamatosan közzéteszi, itt elérhetők az aktuális adatok: 

https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=monitoring  

 
1 Lásd Nytv. 29. § (1) Az állandó személyazonosító igazolvány alkalmas a polgár elektronikus úton történő közhiteles azonosítására, e 

törvényben megjelölt kivételekkel – a polgár kérelmére – minősített elektronikus aláírás létrehozására, valamint a polgár törvényben megjelölt 

esetekben gyakorolhatja vele a külföldre utazás jogát. 

2 Lásd AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (eIDAS) 25. cikk: Az elektronikus aláírás joghatása  

(1) Az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, 

hogy az elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek. 
(2) A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. 

(3) A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást az összes többi tagállamban el kell 

ismerni minősített elektronikus aláírásként. 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=monitoring


 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 

 

 

2 
 
 

2 Az eSzemélyi aláírás előkészítése 

Az eSzemélyi aláíráshoz való előkészület három lépést foglal magában: 

1. az eSzemélyi igazolvány felkészítése minősített elektronikus aláírások 

létrehozására, 

2. a számítógépes környezetünk felkészítése a minősített elektronikus 

aláírások létrehozására, továbbá 

3. az okostelefonunk felkészítése virtuális kártyaolvasóként való működésre. 

Ahhoz hogy aláírásra is tudjuk használni az eSzemélyi igazolványunkat, a 

megfelelő tároló elemnek tartalmaznia kell azt az aláírás-létrehozó adatot, 

amelyet minden állampolgári minősített aláíráshoz innentől kezdve használni 

fogunk. Tekintettel arra, hogy ezt az adatot az igazolvány kiállításakor nem adják 

oda automatikusan, hanem csak kérelemre, első lépésként kérni kell a minősített 

aláírásra feljogosító adatok elhelyezését az eSzemélyi elektronikus tároló 

elemében3. Szerencsére 14. életévét betöltött állampolgár már saját jogon 

kérelmezheti az igazolvány kiadását4 Magyarországon. 

Második lépésként a szükséges programokat kell telepítenünk az aláírásra 

használni kívánt számítógépes környezetbe. Szerencsére ezek a programok 

nyilvánosan és ingyenesen elérhetők, így a telepítésük általában nem szokott 

problémába ütközni. 

Harmadik lépésként az állampolgári kártyán elhelyezett érintésmentes 

kapcsolattal megszólítható tárolóelemet kell tudnunk használni, ehhez egy 

kártyaolvasóra lesz szükség. Szerencsére a megfelelő mobilapp birtokában ennek 

a feltételnek bármelyik NFC-olvasóval rendelkező okostelefon is megfelel 2022. 

március vége óta. 

A következő fejezetekben ezeket a lépéseket ismertetjük részletesebben. 

 
33 Lásd Nytv. 52. § (8) A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány – amennyiben a polgár kérelmére elektronikus aláírási 

funkcióval is rendelkezik – a tároló elem biztonságos aláírás-létrehozó eszközként történő tanúsításáig minősített tanúsítványon alapuló 

fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas. 

4 Lásd Nytv. 29. § (13) A cselekvőképtelen kiskorú polgár részére a személyazonosító igazolványt – a (13a) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – a törvényes képviselő kérelmére kell kiadni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen 

korlátozott nagykorú jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség. 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
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2.1 eSzemélyi igazolvány felkészítése az aláírásra 

2.1.1 eSzemélyi igazolvány igénylése 

A személyazonosító igazolvány kiadását részletesen a 414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és 

aláírás-felvételezés szabályairól írja le. Ennek értelmében igazolványt 

kormányhivatalban, kormányablakban lehet igényelni. Vagyis akinek még 

nincsen személyazonosító igazolványa (mert például idáig csak útlevele volt, és 

azzal tudta magát igazolni), annak el kell mennie egy kormányablakba5 

személyazonosító igazolványt igényelni. Az igénylés folyamata jól 

leszabályozott, három javaslattal tudunk élni az aláírás biztonságos igényléséhez 

és használatához: 

1. az igénylő mindenképpen jelezze, hogy elektronikus aláírást is szeretne a 

személyazonosító igazolványára kapni. 

2. az igénylő jelezze, hogy nem szeretné, ha a tanúsítványában feltüntetnék az 

email címét. 

3. az igénylő jelezze, hogy nem szeretné a tanúsítványát a Kormányzati 

Hitelesítés Szolgáltató tanúsítványtárában közzétenni. 

Az igénylés végeztével a kormányablak kinyomtatja és aláírattatja az igénylési 

lapot az igénylővel, odaadja az eID és eSZIG borítékot, és 8 munkanapon belül 

elkészíti az új igazolványt. 

 

 
5 Az aktuális kormányablakok listáját itt lehet megnézni: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok  

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
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2.1.2 Elektronikus aláírás igénylése eSzemélyi igazolványhoz 

Amennyiben már van személyazonosító igazolványunk, de még nem került rá az 

elektronikus aláírási lehetőség, akkor ennek igénylését utólag is meg lehet tenni a 

kormányablakokban6. 

Ekkor egy szolgáltatási szerződést kell kötni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.-vel, akik kijelölt üzemeltetői a Kormányzati Hitelesítés 

Szolgáltatónak, amely alapján a NISZ elkészíti a tanúsítványt és lehetővé teszi 

annak későbbi használatát. 

 

A szerződés alapján kerül legenerálásra az aláírás-létrehozó adat a tárolóelemen, 

és lesz kiállítva a hozzákapcsolódó tanúsítvány is. Az új igazolvány átvételekor a 

régit le kell adni. 

2.2 Elektronikus aláírás aktiválása 

Amennyiben az igénylési folyamat sikeresen befejeződött, és az aláírás-létrehozó 

adat rákerült az eSzemélyi igazolvány tárolóelemére, az első használat előtt azt 

 
6 Lásd 414/2015. Korm.R. 15. Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés 

51. § (1) Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés a járási hivatalnál, a kijelölt 
kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő szervnél köthető meg. 

(2) Az e-aláírási funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés 

 a) – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem előterjesztésével 

egyidejűleg, valamint 

b) tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában 

személyesen köthető meg. 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
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aktiválni szükséges. Új igazolvány esetében a kormányablakban az átvételkor ez 

a procedúra is megtörténik. 

Az aktiválási folyamat lényege, hogy az állampolgár egyrészről meg tudjon arról 

győződni, hogy az aláírás-létrehozó adatát még senki sem használhatta, 

másrészről az állampolgárnak ekkor kell kialakítania azt a védelmet (PIN-kód), 

amelyet csak ő ismer, és amely innentől kezdve biztosítja a minősített aláírásának 

letagadhatatlanságát. 

Az aktiválás folyamán az eSzemélyi igazolványt bele kell tennünk egy 

kártyaolvasóba, elő kell vennünk a „kék borítékot”, és a benne lévő kódkártyán 

található „Aktiváló PIN kód” mezőt le kell kaparnunk. Majd az így láthatóvá vált 

ötjegyű aktiváló kódot be kell ütni az olvasó numerikus billentyűzetébe.  

 

A biztonsági garanciát itt az jelenti, hogy egyrészről ez a kód előzetesen nem volt 

megismerhető, másodszor ha az okmány elfogadta az aktiváló kódot, és utána 

rögtön kérte kétszer a letagadhatatlansági új PIN beírását, akkor biztosak lehetünk 

abban, hogy a kártyát ezelőtt még nem használhatta senki, hiszen ebbe a kezdeti 

állapotba a tárolóelem csak egyetlen egyszer hozható, és ha netán valaki már 

ebből kibillentette volna, akkor az az átvételkor felismerhetővé válna. 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
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Az aktiváló kód sikeres beütését követően tehát meg kell adnunk azt a 7-jegyű 

kódot, amivel innentől kezdve védjük a minősített aláírásaink készítését. Az új 

kód sikeres – kétszeri – beütését követően az eSzemélyi képessé válik minősített 

elektronikus aláírások elkészítésére. 

2.3 Szoftverek telepítése a számítógépre 

A számítógépünket is fel kell készíteni az eSzemélyivel történő aláírásra, ehhez 

kettő szoftver telepítése lesz szükséges: 

1. eSzemélyi kliens (kártyakezelő alkalmazás) 

2. eSzemélyiM mobilapp kártyaolvasó segédprogram – QR generator 

3. Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) 

2.3.1 Az eSzemélyi kliens telepítése 

A szoftvert a https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#kartyaolvaso-alkalmazas 

honlapról lehet letölteni – telepítési leírással együtt7, itt kattintsunk a „Tovább a 

letöltésekhez” gombra. A megjelenő ablakban (https://eszemelyi.hu/letoltesek/) 

válasszuk ki a számítógépünk operációs rendszerének megfelelő kliensprogramot 

(megjegyzés: ugyan eSzemélyi kliensprogram létezik MacOS-re is, azonban az 

aláíráshoz szükséges további programok a segédlet készítésének idején még nem 

készültek el, így addig csak a Windows/Linux és Android a használható 

kombináció). A telepítőkészlet letöltését és elindítását követően – rendszergazdai 

jogosultság szükséges a telepítéshez (!) – a szoftverhasználat feltételeinek 

elfogadását kéri a telepítő: 

 

 
7 Lásd https://eszemelyi.hu/wp-content/uploads/2021/10/eSzemelyi_Kliens_Telepitesi_Utmutato_v5.5.pdf  

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#kartyaolvaso-alkalmazas
https://eszemelyi.hu/letoltesek/
https://eszemelyi.hu/wp-content/uploads/2021/10/eSzemelyi_Kliens_Telepitesi_Utmutato_v5.5.pdf
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A licencszerződés elfogadását követően „next-next-finish” elven (a 

rendszergazdai jogosultság igazolásával együtt) a telepítés egyszerű módon 

befejeződik. 

 

A programot ha most elindítjuk, a működését le tudjuk ellenőrizni, azonban a 

többi elem hiánya miatt ebben a fázisban kártyát még nem tudunk vele kezelni. 

Ehhez szükséges lesz a többi programelem telepítése is. 

 

2.3.2 eSzemélyiM mobilapp kártyaolvasó segédprogram – QR generator telepítése 

A telepítőkészlet a https://eszemelyi.hu/letoltesek/#mobil-kartyaolvaso oldalon 

található. Letöltés után elindítva – a rendszergazdai jogosultság birtokában vagy 

megadásával (!) – a telepítés kérdés nélkül lefut. 

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
https://eszemelyi.hu/letoltesek/#mobil-kartyaolvaso
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A programot (Virtual Smart Card QR generator) elindítva egy QR-kódot 

tartalmazó böngészőoldalt kell látnunk, amely magában foglalja az olvasó címét 

és portszámát. 

 

Ehhez fog tudni majd kapcsolódni a mobilapplikáción keresztül az eSzemélyi. 

2.3.3 Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) 

A KEAASZ telepítőcsomag a https://eszemelyi.hu/letoltesek/#alairo-szoftver 

honlapon a leírással együtt8 szintén elérhető. Érdekessége, hogy létezik 

hordozható változata is, amelyet egy külső adathordozón (pen-drive) magunknál 

tartva tudjuk azt használni a megfelelő operációs rendszerrel rendelkező gépeken 

telepítés nélkül. 

 
8 Lásd https://keaesz.gov.hu/keaasz/documents/KEAASZ_Telepitesi_leiras.pdf  

mailto:isze@isze.hu
http://www.isze.hu/
https://eszemelyi.hu/letoltesek/#alairo-szoftver
https://keaesz.gov.hu/keaasz/documents/KEAASZ_Telepitesi_leiras.pdf
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A letöltést követően elindítva a telepítést a telepítő felajánlja a választást – 

amennyiben többfelhasználós környezetben vagyunk, hogy a gépen mindenki 

számára, vagy csak az éppen bejelentkezett felhasználó számára kívánjuk-e 

feltelepíteni a programot. (Mindenki számára telepíteni csak rendszergazda tud!) 

A „Következő” gombra kattintva a telepítő kijelzi az éppen telepíteni kívánt 

szoftververzió számát, és várja a telepítési szándék megerősítését („Következő”). 

Ezután a licencszerződést kell elfogadni, mielőtt elindulhatna a tényleges 

telepítés. A telepítő a következő ablakban felajánl egy alapértelmezett telepítési 

könyvtárat, és megmutatja, hogy van-e elegendő hely a háttértárolón a program 

telepítéséhez.  

 

Ezt követően kicsomagolja a programelemeket a megadott könyvtárba, és készen 

is van a telepítés. Befejező lépésként három választási lehetőséget kínál még fel a 

telepítő: 

1. indítsa-e el a programot a telepítés után, 

2. hozzon-e létre parancsikont az Asztalon, illetve 

3. hozzon-e létre speciális ikont az Asztalon a program hibakereső 

üzemmódjának. 

 

Ha létrehozunk parancsikont a program számára, akkor a program arra kattintva 

is elindítható a telepítést követően. 
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2.4 Az eSzemélyiM mobilapplikáció telepítése 

Az eSzemélyiM mobilapplikáció elérhető az Apple App Store, valamint a Google 

Play Áruházban, eSzemélyiM néven. Telepítésük szokványos mobilapp-telepítés. 

 

Az első indítást követően el kell fogadni a licencszerződést, és utána az applikáció 

elindul. Érzékeli az NFC-olvasó ki- és bekapcsolt állapotát, és ki is jelzi azt a 

felhasználó számára. 
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3 Az eSzemélyi aláírás elkészítése 

Az eSzemélyivel a telepítések elvégzését követően lehet minősített aláírást 

kezdeményezni, azonban mielőtt sikeresen meg tudnánk ezt tenni, néhány 

beállítást még el kell végezni, az alábbiak szerint: 

1. virtuális olvasó (okostelefon) csatlakoztatása a számítógéphez, valamint 

2. KEAASZ beállítása minősített időbélyegzővel ellátott PDF-aláírás 

készítéséhez. 

3.1 A virtuális olvasó (okostelefon) csatlakoztatása a számítógéphez 

Az okostelefon, mint virtuális olvasó csatlakoztatásához indítsuk el a 

mobilapplikációt – miután bekapcsoltuk az NFC-t a telefonon, és válasszuk ki a 

„Kártyaolvasó” gombot (bal felső lesz). Az applikáció három adatot kér a 

következő oldalon: 

• CAN szám (ez az igazolvány első oldalán található),  

• Host (az aláírást végrehajtó számítógép IP címe), és  

• Port (a kártyaolvasó csatlakozási portja az aláíró számítógépen). 

Ezek begépelése helyett lehetőség van QR-kódon keresztül is megadni azokat. Ezt 

javasoljuk az első aláírás előtt használni. 
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A QR-kód készítését a számítógépre már feltelepített Virtual Smart Card QR 

generator elindításával végezzük, ennek eredményeként meg kell jelennie a 

képernyőn egy QR-kódnak (ahogyan az előbb már láthattuk – lásd 2.3.2 fejezet). 

Ezt a kódot az okostelefonnal beolvassuk (engedélyezni kell az app számára a 

kamerához való hozzáférést), és ha rendben beolvasta az app az adatokat, felszólít 

az eSzemélyi kártyának az okostelefon hátoldalához való illesztéséhez. 

Amennyiben sikerült az appnak kapcsolatba lépnie a kártyával, akkor 

megpróbálja a kapcsolatot felépíteni a számítógéppel is, így kötve össze az 

okostelefont, mint kártyaolvasót az aláíró alkalmazást futtató géppel. A sikeres 

csatlakozást a telefon és gép szimbólumai közötti bitek megjelenése jelzi. 

 

Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakozás helyett a mobilapp a kapcsolódási 

próbálkozások után visszatér az első képhez („Tartsa az eSzemélyi kártyáját az 

eszköz hátoldalához!”). Ez akkor fordulhat elő, ha a kapcsolat nem jön létre, 

például azért, mert a számítógép egy belső hálózati szegmensen található 

(192.168.x.x IP címmel), a mobiltelefon pedig mobilnetet használ (100.110.x.x 

IP címmel), így nem tudnak találkozni. Megoldást jelenthet, ha mind a két eszközt 

ugyanahhoz a wifihez csatlakoztatjuk, vagy a mobiltelefon mobilnetjét tovább 
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osztjuk a számítógép felé, és így csatlakozunk az internethez, ekkor a két eszköz 

láthatóvá válik egymás számára. 

3.2 A KEAASZ beállítása minősített időbélyegzővel ellátott PDF-aláírás 

készítéséhez 

Az aláíró alkalmazás alapbeállításait módosítani szükséges ahhoz, hogy a PDF 

dokumentumon az aláírás biztosan úgy készüljön el, ahogyan a kihívásban ezt 

elvárjuk. Ehhez négy konfigurációs pontot kell ellenőrizni és beállítani: 

1. a KEAASZ PDF aláírást készítsen időbélyeggel együtt, 

2. az állampolgári tanúsítványunkat használja az aláíráshoz, 

3. a Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató által kibocsátott minősített időbélyeg 

kerüljön rá az aláírásra, és 

4. a PDF aláírás a szövegben láthatatlan legyen. 

A beállítások elvégzéséhez az egyszerű mód nem ad elegendő lehetőséget, így 

szükséges a haladó beállítási módot használni. Az éppen aktuális beállítási 

módozatot a jobb alsó sarokban találhatjuk. Átállítani egyszerűen, a menüben a 

másik módot kiválasztva lehet. Állítsuk az üzemmódot „Haladó üzemmód”-ra! 
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3.3 PDF aláírás időbélyeggel beállítása 

Alapesetben a program a PDF dokumentumokat időbélyeg nélküli, alap aláírással 

látja el. Ez a kihívásban nem megfelelő, mivel az aláírási sorrendet a 

számítógépek megbízhatatlan óráit figyelembe véve nem lehetne minden kétséget 

kizáróan megállapítani, ezért a beállításokban át kell állítani az alapértelmezett 

PDF aláírást időbélyeges aláírásra. 

A menüben a beállításokra kattintva feltűnik a nyolc konfigurációs fület 

tartalmazó felület, ahol a legelső az „Aláírásprofilok”. Itt három profilt lehet látni: 

1. Aláíráskiterjesztés-profil 

2. Egyszerű üzemmód aláírásprofil 

3. Egyszerű üzemmód időbélyeggel aláírásprofil 

A zöld pont jelzi az éppen aktuális profilt. Amennyiben ez nem az „Egyszerű 

üzemmód időbélyeggel aláírásprofil” mellett van, úgy tegyük a következőket. 

Kattintsunk az „Egyszerű üzemmód időbélyeggel aláírásprofil”-ra, így az kékké 

válik. Az egér jobb gombjával kattintsunk bele ebbe a kék sorba, és a megjelenő 

két lehetőség közül válasszuk a „Beállítás alapértelmezettként (Haladó 

üzemmód)” opciót. Ezt követően a zöld pontnak az újonnan kiválasztott üzemmód 

mellett kell lennie. Kattintsunk a „Mentés” gombra, mert enélkül a változás nem 

lesz érvényesíthető. (Megjegyzés: minden fülön minden változtatás után a 

„Mentés” gomb érvényesíti a változásokat!)  
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3.4 Állampolgári tanúsítvány kiválasztása 

Az aláírás megkezdése előtt ki kell választanunk az aláírásra használt 

tanúsítványunkat. A program az indítást követően azonnal rákérdez arra, hogy 

melyik tanúsítványt szeretnénk használni az aláírásokhoz. Ha itt nem választunk 

tanúsítványt, az aláírás megkezdésekor hibaüzenetet kapunk. 

 

Az aláíró tanúsítvány kiválasztását a Menüben a Beállítások fülre kattintva 

megjelentő Tanúsítvány beállítási oldalon tudjuk elvégezni. Ha rákattintunk a 

„Tanúsítványkiválasztás” gombra, a program kilistázza a gépünkön található – és 

a hozzákapcsolódó olvasóban lévő aláírásra használható tanúsítványokat. Ezek 

közül – ha több is van, válasszuk ki az állampolgári tanúsítványunkat (névre szóló 

és nagybetűs írásmóddal jelzett). 
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Az „OK” gombbal véglegesítve a választást a „Mentés” gombbal érvényesítjük 

azt. Ezzel a program felkészült a kiválasztott tanúsítvány segítségével történő 

aláírásra. 

3.5 Minősített időbélyeg-szolgáltató beállítása 

A NISZ Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató minden állampolgári tanúsítvánnyal 

rendelkező ügyfélnek9 ingyen biztosít minősített időbélyegzési lehetőséget10, ezt 

a következő módon kell beállítani a KEAASZ-ban. 

A Menü legördülő menüjében a Beállításokat kiválasztva az „Időbélyeg” fülre 

navigáljunk el. A NISZ Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató ingyenes minősített 

időbélyeg-szolgáltatását akkor érhetjük el, ha a „GovCA eSzemélyi 

igazolvánnyal” opció van kiválasztva. Ha nem ez lenne, válasszuk ki, majd a 

„Mentés” gombbal érvényesítsük a változtatást. 

 

eSzemélyi ügyfél esetén a NISZ az időbélyegzőt azt követően bocsátja ki, hogy 

meggyőződött arról, hogy a kérelmező birtokolja azt az eSzemélyit, amellyel 

kapcsolatban a szerződéses jogviszony létrejött. Emiatt a NISZ megköveteli, hogy 

az időbélyegző-kérést a beküldés előtt az eSzemélyin tárolt minősített 

tanúsítványához tartozó magánkulccsal írja alá a kérelmező. Az időbélyeg-

 
9 Lásd 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 7/C. § A Kormány a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus 

aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki. Az állampolgárnak Szolgáltatási Szerződést kell kötnie a kijelölt szolgáltatóval az időbélyegzés igénybevételéhez. 

10 Lásd NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Időbélyegzés Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat (IBSZ), 9.1.1 Időbélyegzők díja: 

Szolgáltató az eSzemélyi tulajdonosok (állampolgárok) számára kiadott időbélyegzőkért díjat nem számít fel. 
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kérelem elfogadása vagy visszautasítása a kérésen elhelyezett elektronikus aláírás 

ellenőrzését és a jogosultság ellenőrzését követően automatikusan történik, mivel 

a NISZ tudja, kikkel kötött már szolgáltatási szerződést, azaz kik jogosultak az 

időbélyegzés használatára. Akiknek már van állampolgári tanúsítványuk, ők 

természetesen jogosultak időbélyeget is kérni. 

3.6 Láthatatlan PDF aláírás beállítása 

Végül a PDF-en elhelyezni kívánt aláírást kell beállítanunk. Tapasztalataink 

szerint a láthatatlan aláírás a legstabilabb aláírási metódus a KEAASZ-ban, így 

ennek beállítását javasoljuk az aláírás elkészítése előtt. Ehhez a Menü legördülő 

menüjében a Beállításokat kiválasztva a „PDF vizuális aláírás beállítások” fülre 

navigáljunk el, és ellenőrizzük le, hogy a „látható szöveg az aláíráson” és a 

„látható kép az aláíráson” jelölő négyzetek üresek legyenek, vagy kattintsuk ki 

őket. Ne feledkezzünk el a „Mentés”-sel a változtatásokat érvényesíteni. 

 

A „Bezár” gombbal térjünk vissza az aláírási funkciókhoz. 

3.7 Minősített aláírás készítése eSzemélyivel 

Az aláírás készítéséhez a főoldalon a „Dokumentum aláírása” fülön tallózzuk be 

az aláírni kívánt dokumentumot. Lehetőség lenne kötegelt aláírások létrehozására 

is, azonban nekünk egy PDF dokumentum aláírásához az „Egyenként írom alá” 

opciót kell kiválasztani. Az „Időbélyegzést is kérek” jelölőnégyzet maradjon 

üresen, hiszen az alapértelmezett aláírás-profil már tartalmazza az időbélyeget. 
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A fájl kiválasztása és betallózása után az „Áttekintés” gombra kattintva láthatóvá 

válik az aláírni kívánt dokumentumok – esetünkben egy PDF – listája. 

 

Az aláírás az „Aláírom” gombra kattintva indul el. ha minden kapcsolat rendben 

van, és az eSzemélyi is alkalmas minősített elektronikus aláírás készítésére, a 

program ekkor elkészíti a PDF dokumentum kivonatát, elkéri az aláíráshoz 

szükséges hétjegyű PIN-kódot, elküldi a kártyának a kivonatot aláírásra, majd 

beilleszti az aláírást a PDF dokumentumba.  
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Ezt követően kerül sor az időbélyeg megkérésére.  

 

Ehhez újra meg kell adnunk az aláíráshoz szükséges hétjegyű PIN-kódot, hogy a 

NISZ tudja ellenőrizni a jogosultságunkat az ingyenes minősített időbélyeghez. 

Sikeres aláírás esetében a program zöld színnel jelzi a problémamentes 

eredményt, megmutatva a sikeres aláírások és a hibák számát is (ez utóbbinak 

nullának kell lennie jó esetben). A soron végig lehet görgetni, amivel az aláírt 

PDF dokumentum minden lényeges tulajdonságát meg lehet tekinteni. Ebből a 

legfontosabb az „Időbélyeggel ellátott PDF aláírás” megjegyzés. Ha nem sikerült 

időbélyeget tenni a dokumentumra, akkor itt „Egyszerű PDF aláírás (PAdES-B) 

lenne, ami a kihívásban nem elfogadható. 
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4 Az eSzemélyi aláírás ellenőrzése 

Az aláírás ellenőrzésére a KEAASZ szintén biztosít ellenőrzési funkciót. A 

KEAASZ program kezdőlapján a harmadik fület („Aláírás ellenőrzése”) 

kiválasztva az ellenőrizni kívánt fájlt betallózva indulhat az ellenőrzés.  

 

Az „Ellenőrzöm” gombra kattintva rövid háttérművelet után – érvényességi 

állapot ellenőrzése internetes forrásokból – látható az eredmény, egy felugró 

ablakban. 
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Sikeres aláírás esetében az „ÉRVÉNYES” zöld felirat jelenik meg, egyébként 

piros hibajelzést kapunk vissza („ÉRVÉNYTELEN”), vagy ha nincs aláírás az 

adott PDF dokumentumon, akkor a program azt is jelzi számunkra. 

 

A kihívás során érvényes, időbélyeggel hitelesített PDF dokumentumot várunk 

beküldésre. 
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