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Tájékoztató  

a MÁV INFORMATIKA Zrt. által kibocsátott, közigazgatásban alkalmazható hite-
lesítési rendeknek megfelelő tanúsítványokról 

Érvényes: 2010. december 10-től 

A 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton tör-
ténő intézése során csak olyan tanúsítványok alkalmazhatók, amelyek a közigazgatási felhasználásra 
vonatkozó követelményeknek megfelelő hitelesítési rendek szerint lettek kibocsátva.  

 

A 78/2010. (III.25) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 194/2005. (IX.22.) Korm. rendeletet, és új 
előírásokat fogalmazott meg a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírással illetve a kapcsoló-
dó tanúsítványokkal kapcsolatban. 

 

A 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján a közigazgatási felhasználásra szolgáló tanúsítványok kibo-
csátásához alkalmas hitelesítési rendekről a hatóság (Nemzeti Média- és Hírközlési Hivatal - NMHH) 
nyilvántartást vezet. Ezen hitelesítési rendek közül a MÁV INFORMATIKA elektronikus aláírás hitelesí-
tés-szolgáltatóként az alábbiakat támogatja. 

 

Ügyfél által használt aláíráshoz kapcsolódó hitelesítési rendek 

 Közigazgatási, ügyfélhez kapcsolódó, biztonságos aláírás-létrehozó eszköz használatát meg-
követelő, aláírás célú tanúsítványokhoz tartozó, minősített hitelesítési rend (1.0 verzió 
[MHR_Ü]) 

 Közigazgatási, ügyfélhez kapcsolódó, kriptográfiai hardver eszköz használatát megkövetelő, 
egységesített hitelesítési rend (1.0 verzió [EHR+_Ü])* 

 Közigazgatási, ügyfélhez kapcsolódó, egységesített hitelesítési rend (1.0 verzió [EHR_Ü])* 

 Közigazgatási, ügyfél által működtetett automatizmushoz kapcsolódó, egységesített hitelesítési 
rend (1.0 verzió [EHR_KÜ])* 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „* ”-al jelzett rendek közül a 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján a 
közigazgatás ügyfele csak az [EHR+_Ü] rendhez kapcsolódó előfizetői tanúsítványt használhatja a 
közigazgatásban, ezt is csak akkor, ha a tanúsítványhoz az Eat

1
. melléklete szerinti biztonságos alá-

írás-létrehozó eszköz (BALE) kapcsolódik. 

 

Hivatali aláíráshoz kapcsolódó hitelesítési rendek 

 Közigazgatási, köztisztviselőhöz kapcsolódó, biztonságos aláírás-létrehozó eszköz használatát 
megkövetelő, aláírás célú tanúsítványokhoz tartozó, minősített hitelesítési rend (1.0 [MHR_K]) 

 Közigazgatási, köztisztviselőhöz kapcsolódó, kriptográfiai hardver eszköz használatát megköve-
telő, egységesített hitelesítési rend (1.0 verzió [EHR+_K]) 

 Közigazgatási, köztisztviselőhöz kapcsolódó, egységesített hitelesítési rend (1.0 verzió 
[EHR_K]) 

 Közigazgatási, közigazgatást képviselő automatizmushoz kapcsolódó, egységesített hitelesítési 
rend (1.0 verzió [EHR_KA]) 

 

Fenti hitelesítés rendeket elérhetőek az NMHH honlapján, az Elektronikus aláírással kapcsolatos nyil-
vántartások menüpont alatt. 
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