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Bevezetés 
A 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton tör-
ténő intézése során az ügyfél előzetes viszontazonosítása szükséges abban az esetben, ha az ügyfél 
személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási-, vagy értékpapírtitokhoz kíván hozzáférni. A viszont-
azonosítás során a hatóság az ügyfélről jogszerűen rendelkezésére álló és a viszontazonosítást végző 
Szolgáltató által kibocsátott tanúsítvány kibocsátásakor ténylegesen rögzített személyazonosító adatok 
egyezőségét ellenőrzi. 

Viszontazonosítás szolgáltatás 
A viszontazonosítás szolgáltatást a MÁV INFORMATIKA Kft. mint hitelesítés-szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) a magyar közigazgatás ügyfelei számára kibocsátott, közigazgatásban alkalmazható tanú-
sítványokkal kapcsolatban nyújt. A viszontazonosítás (a tanúsítvány alanyának természetes adatai 
alapján) a közigazgatás ügyintézőjének ad választ arra, hogy a tanúsítvány pontosan kinek lett kibo-
csátva. 
A viszontazonosítás során a közigazgatási szerv elküldi a Szolgáltatónak egy tanúsítvány lenyomatát 
és a tanúsítvány alanyának természetes azonosító adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve 
stb.). 
A kérelem szabványos formátumú elektronikusan aláírt üzenet formájában az arra jogosult célrendszer 
felől érkezik. A kérés fogadása után a Szolgáltató: 

• ellenőrzi a kérő fél jogosultságát, és a kérés elektronikus aláírását, 
• elvégzi az üzenet szintaktikai ellenőrzését, 
• ellenőrzi az ügyfél tanúsítványát, 
• nem jogosult kérő, nem értelmezhető kérés vagy nem megfelelő tanúsítvány-tartalom esetén 

visszaküldi a kapott üzenetet a megfelelő hibaválasszal,  
• elfogadható kérés esetében elvégzi az összehasonlításokat, saját adatbázisában a keresést, 

összeállítja a választ, ellátja elektronikus aláírásával, és visszaküldi a célrendszernek. 
A Szolgáltató IGEN választ ad, ha a megadott természetes személyazonosító adatok és az ellenőrző 
által kezelt természetes személyazonosító adatok az alkalmazott tolerancia szabályok alapján meg-
egyeznek.  
Egyéb esetben a Szolgáltató NEM választ ad. NEM válasz esetén a kért szolgáltatás nem vehető 
igénybe, ha az viszontazonosításhoz kötött. 
A Szolgáltató a viszontazonosítás szolgáltatást a magyar közigazgatás által specifikált 
viszontazonosítási protokoll alapján nyújtja. A viszontazonosítás-kéréseket elektronikus aláírással kell 
ellátni. 
A MÁV INFORMATIKA Kft. viszontazonosítás szolgáltatása https kapcsolaton keresztül érhető el, post 
protokollal. Viszontazonosítás szolgáltatás a következő címen érhető el: 

https://viaz.mavinformatika.hu 

A Szolgáltató kizárólag elektronikus aláírással ellátott viszontazonosítás-kéréseket fogad el. A kérést 
olyan aláírással kell ellátni, amelynek tanúsítványa a közigazgatásban is alkalmazható, és tulajdonosát 
a közigazgatás képviseletére jogosítja. A viszontazonosítás-kérés aláíró tanúsítványának meg kell fe-
lelni a következő követelményeknek:  

• visszavezethető legyen a KGYHSZ tanúsítványára 
• aláírásra szolgáljon 
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• a tanúsítvány alkalmas legyen a közigazgatás képviseletére 
a tanúsítványban a magyar közigazgatás által kidolgozott, alábbi OID-dal jelzett hitelesítési ren-
dek valamelyike szerepeljen: 

0.2.216.1.100.42.101.2.2.1 
0.2.216.1.100.42.101.4.2.1 
0.2.216.1.100.42.101.6.2.1 
0.2.216.1.100.42.101.8.2.1 

A viszontazonosítás-kérést a Szolgáltató időbélyeg vagy idő jelzés nélkül is elfogadja. Időbélyeggel 
vagy idő jelzéssel ellátott kérést csak akkor fogad el, ha az időbélyeget vagy az idő jelzés aláíró tanú-
sítványát ellenőrizni tudja. 
A választ a Szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel látja el.  
A viszontazonosítás szolgáltatás igénybe vételéhez a Szolgáltatóval nem szükséges külön szerződést 
kötni, a szolgáltatás a fenti tanúsítványok segítségével automatikusan igénybe vehető. A Szolgáltató a 
beérkező kéréseket naplózza. 

Tolerancia szabályok 
A Szolgáltató a viszontazonosítás során magyar közigazgatás által specifikált tolerancia szabályokat 
alkalmazza. 

A viszontazonosítást kérő célrendszer a viselt név helyett – ha az rendelkezésére áll – a születési 
nevet is megadhatja a viszontazonosítás során. 
Az összehasonlítás előtt a kérésben és a nyilvántartásban lévő adatokra az ellenőrzés algoritmusá-
ban az alábbi tolerancia elemek kerülnek alkalmazásra: 
Nevek (viselt név, születési név, anyja neve) összehasonlításakor: 

• szóközök és egyéb speciális karakterek kivágása, 
• nagybetűkké konvertálás, 
• a doktorjelzők szűrése a családnevekből (dr, dr., Dr, Dr., DR, DR.), 
• az ékezetes betűk teljes körű helyettesítése ékezetmentes betűpárjaikkal (á-a, ä-a, é-e, í-

i, ó-o, ö-o, ő-o, ú-u, ü-u, ű-u, Á-A, Ä-A, É-E, Í-I, Ó-O, Ö-O, Ő-O, Ú-U, Ü-U, Ű-U). 
A születés településnevének összehasonlításakor: 

• nagybetűkké konvertálás, 
• településnevek levágása balról az első szóköznél. 

Az alkalmazott toleranciaszint így megegyezik az ügyfélkapun keresztül azonosított felhasználók vi-
szontazonosításánál alkalmazott megoldással. 


