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e-Szignó terminál 

Igényeljen 3 perc alatt minősített e-aláírást eSzemélyivel mobiljára! 

Minősített elektronikus aláírás igénylése e-Szignó terminálon 

A Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató a minősített elektronikus aláírás igénylés egyszerűsítése érdekében, 
az e-Szignó terminálon gyors és automatikus igénylési folyamatot biztosít. Az igénylési folyamat során 
kibocsátott tanúsítvány minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas, amely Magyarországon és az 

Európai Unió területén is teljes bizonyító erővel bír. 

A szolgáltatás legnagyobb előnye, hogy az elektronikus aláíró képesség pár perc alatt biztosítható 

magánszemélyek részére. 

Ki igényelhet minősített elektronikus aláírást e-Szignó terminálon és mire lesz 
szüksége hozzá? 

• Azon természetes személyek, akik rendelkeznek érvényes, 2016. január 1-jét követően kibocsátott, 
chipes eSzemélyivel és megjelennek egy erre alkalmas e-Szignó terminálnál tanúsítvány igénylésre. 

• Az igénylés során szükség van még az eSzemélyi eAzonosításhoz tartozó és már aktivált 6-számjegyű 
eID PIN kódra és az eSzemélyi előlapján található CAN számra. 

• Szükséges van még az online regisztrációknál már megszokott további adatok megadására is, mint pl. 
e-mail cím, mobiltelefonszám stb.  

• Továbbá az e-Szignó mobil applikáció telepítésére. 

Hogyan lehet minősített elektronikus aláírást igényelni? 

Minősített elektronikus aláíró tanúsítvány önkiszolgáló igénylése eSzemélyivel (eID Azonosítás segítségével) e-
Szignó terminálon automata módon történik. Csak pár egyszerű lépés az igénylés elindítása, amelyhez az 

adataink megadása, azonosítás és további hozzájárulások szükségesek. Az elektronikus aláíráshoz szükséges 
kulcsok minősített távoli kulcsmenedzsment szolgáltatással (röviden: MTKSZ) kerülnek kibocsátásra és 
menedzselésre, és amelyek segítségével mobiltelefonon lehet elektronikus aláírást készíteni. 

Az igénylési folyamat a következő: 

1) e-Szignó terminálon sikeres igénylés beadása (Fontos! A további teendőkről az igénylés során 
megadott e-mail címre érkezik tájékoztatás!) 

2) MTKSZ aktiválási folyamat végrehajtása és az igényelt tanúsítvány kibocsátása 

3) e-Szignó mobil applikáció telepítése és a szolgáltatás igenybevétele 

Szolgáltatás tartalma és igénybevételi feltételek 

Minősített elektronikus aláírás mobileszközön magánszemélyek számára. 

• Kizárólag e-Szignó terminálon keresztüli igénylés esetén vehető igénybe a jelen szolgáltatás díjmentes 
feltételekkel az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. 

• Minősített aláíró́ tanúsítvány kibocsátása az ÁSZF szerint magánszemélyek részére. 
• Időbélyeg szolgáltatás nyújtása az elektronikus aláíráshoz. 
• Kizárólag PDF formátumú dokumentumok aláírása támogatott. 
• PDF dokumentum elektronikus aláírásának lehetősége 360 db/év, szokásos lakossági és nem tömeges, 

céges felhasználás mellett. 

• Elektronikus aláírás készítése mobiltelefon segítségével, a Szolgáltató által biztosított natív mobil 
alkalmazásban. A szolgáltatás más alkalmazás igénybevételével nem használható. 

További hasznos információk a e-Szignó terminálon történő igényléshez 

eSzemélyi kódok és jelszavak 

Az eSzemélyi chipje révén alkalmas az eAzonosításra, ennek a funkciónak a használatához kód és jelszó 
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szükséges. Az e-Személyivel kapcsolatos részletes információk az eszemelyi.hu oldalon érhetők el. 

Az eSzemélyi okmány igénylésekor alapesetben, ehhez egy kódkártya borítékot kap: 

• Személyazonosító igazolvány kódkártya 

Ez tartalmazza a funkció aktiválásához és használatához szükséges adatokat. Az aktiválás megtörténhet 
személyesen az eSzemélyi átvételekor a kormányablakokban vagy okmányirodákban, vagy ezt követően más 
helyszínen - akár otthon is - kártyaolvasó segítségével: ekkor az aktiváláskor kell megadni az egyedi PIN-kódot. 

Aktiváló PIN-kód ismeretében az e-Szignó terminálon is végrehajtható az aktiválás. Továbbá az 
aktiválás megtehető még az állam által díjmentesen biztosított és Androidon és iOS elérhető eSzemélyiM mobil 
alkalmazásban is az „Aktiválás” gombra való kattintással. 

 

Zöld szegélyű boríték tartalma a Személyazonosító igazolvány kódkártyája 

 

Zöld szegélyű boríték, fő célja az eAzonosítás funkcióhoz tartozó PIN-kód megadása. 

Tartalma: 

• A Személyazonosító igazolvány kódkártyája és leírás; 
• Aktiváló PIN-kód (a kódkártyán): csak az aktiváláshoz szükséges, egyedire kell cserélni; 
• PUK-kód (a kódkártyán): biztonsági kód a PIN-kód háromszori sikertelen beírása esetén; 
• Regisztrációs kód (a kódkártyán): azonosító kód Ügyfélkapu regisztrációnál. 

• A 1818 telefonszámon a „Kormányzati Ügyfélvonal” érhető el, ahol közigazgatási és az eSzemélyi 
ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben nyújtanak felvilágosítást. 

Az aktiváló PIN-kódot egyszer szükséges megadni, az okmány aktiválásakor. Ezután egyedi, 6 számjegyű 
saját PIN-kódra kell cserélni azt. Később az egyedi PIN-kóddal tudja magát azonosítani az eAzonosítás 
szolgáltatásoknál. 

Referencia, CVCA tanúsítvány frissítése 

Előfordulhat, hogy a kártya adatok beolvasása közben az eAzonosítás során az eSzemélyin tárolt referencia 

tanúsítvány frissítése szükséges. Ezt a frissítést nem az e-Szignó terminál kéri, ez a frissítés teljesen 
független művelet és kizárólag az eSzemélyihez köthető. A frissítéshez, kérjük, kövesse az e-Szignó 
terminálon megjelenő lépéseket. A frissítés néhány percet vesz igénybe. A frissítést követően előfordulhat, 

hogy újra kell kezdeni az azonosítást. 

Mi a teendő, ha nem áll rendelkezésre az eSzemélyihez tartozó PIN és PUK kód?  

Abban az esetben személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon van lehetőség új PIN 
kód beállítására. A PUK kód pótlására azonban nincsen lehetőség, így a PIN kód elfelejtése esetén, ha nem áll 

rendelkezésre a PUK kód sem, akkor személyesen szükséges kérni az eSzemélyi feloldását az okmányirodai és 
kormányablak ügyfélszolgálatokon. 


