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Szabályozott Elektronikus 
Ügyintézési Szolgáltatások - SZEÜSZ

1. Ügyfél azonosítása 
(eSzemélyi, 

Ügyfélkapu, RKTA -> 
KAÜ)

2. Űrlap, kérelem 
kitöltés

(eŰrlap, ÁNYK, online 
felületek)

3. Eljárási illeték, díj 
megfizetése

(EFER)

4. Kérelem 
hitelesítése, 

(eAláírás, 
eSzemélyi, AVDH)

5. Meghozott döntés 
hitelesítése, kiküldése
(GovCA, AVDH, Hibrid, 

ÁBT)

6. Kézbesítés, 

hitelesség ellenőrzése

(IÉNY)

E-ügyintézési részcselekmények 
informatikai megvalósítása

Elektronizálás a SZEÜSZ-ök
segítségével

6. Kézbesítés, 

hitelesség ellenőrzése

(IÉNY)

6. Kézbesítés, 

hitelesség ellenőrzése

(IÉNY)

6. Kézbesítés, 
hitelesség ellenőrzése

(BKSZ, ÁBT, 

KEAESZ, IÉNY)



Hogyan járul hozzá az elektronikus 
ügyintézés sikeréhez a Kormányzati 

Ügyfélvonal (1818)?

• az állampolgárok és vállalkozások számára is nyújt szolgáltatásokat 

• az elektronikus ügyintézés szolgáltatásainak ügyféloldali támogatása

• Személyes ügyfélszolgálatok munkatársainak támogatása

• egyes ügyekben telefonos ügyindítás, ügyintézés (pl. erkölcsi 
bizonyítvány, RNY, hamarosan EVNY)

• státuszinformáció nyújtása (pl. okmányok elkészültéről)

Integrált együttműködés (2016.  júliustól KÜ + OKF)
egységes működési modell

Ügyfélélmény

multicsatornás
contact-center

rendszer

minőségi ügyfél 
kommunikáció

tudás alapú ügyfél irányítás

könnyen megjegyezhető 
hívószám



Kormányzati Érkeztető Rendszer (KÉR) 
szerepe a dokumentumok digitalizálásában

postai úton érkezett papíralapú 
küldemények digitalizálása

gyors, szakszerű és 
költséghatékony

az illetékes szervek iratkezelő 
rendszere felé továbbítja a 
hitelesített dokumentumot

24 órás határidő

2016-ban 3 millió érkeztetett 
dokumentum 45%-os digitalizálás

Ügyfél

KÉR

Közigazgatási 
szervezetek



RNY – csak 7800 felhasználó

Éles rendszerben működő szolgáltatások

Alacsony felhasználtság
Több 10.000 papír alapú 

meghatalmazás évente

Csekély ismeretség 2,4 millió Ügyfélkapu RKTA – egyelőre 2300 regisztráció

Telefonos ügyintézési 
lehetőségek hiánya 

Évente 1,2 millió hívás RKTA – kis számú telefonos ügyintézés

Digitalizáció hiánya
Évente több millió papír alapú 

irat

Csak a töredéke kerül elektronikusan 

beküldésre

Eddigi tapasztalatok:



Miért nem érezhető kézzelfogható 
jelentős változás?



Megoldási alternatívák

Edukáció – K épes legyen 
használni, bízzon az elektronikus 
közszolgáltatásokban

Módszertan – Közigazgatási 
szereplők és szállítók számára 
egyaránt

Népszerűsítés – Tudjon róla, 
keltse fel az érdeklődését. 

Áttörést elérni, de hogyan?

Funkcionális fejlesztések és a 
design megújítása (ügyfélélmény)



NAVASZ projekt 

• A nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű 
szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2 és 1.2.3 intézkedések 
támogatása érdekében, a nemzeti adatvagyon nyilvántartások Kormányzati 
Adatközpontba történő integrálásával

• Költségvetés: 5,46 MrdFt
• Nyilvántartások továbbfejlesztésével felkészítni azokat a jelenlegi papír alapú, 

személyes ügyintézések mellett az e-közigazgatás kiszolgálásra
• SZEÜSZ-ök felhasználására felkészülés

SZEÜSZ projekt

• Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) 
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése (KÖFOP-1.0.0 - VEKOP-15)

• Költségvetés: 1,364 MrdFt
• SZEÜSZ-ök funkcionális továbbfejlesztése, szervezetbe illesztése
• ügyintézési módszertan és pilot kidolgozása
• SZEÜSZ-ök edukációja és népszerűsítése



Ügyfél időszaki értesítése (RÉR)
• az ügyfelek több elektronikus  cselekményről 

kapnak értesítést
• növekszik az e-közigazgatásba vetett bizalom

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
• nem természetes személyek (pl. gazdasági 

társaságok) képesek elektronikusan intézni 
ügyeiket

• törvényes képviseleti rendelkezések 
(elektronikus csatornán szülő intézheti 
gyermek ügyét)

• mobil applikáció fejlesztése (új, modern 
ügyintézési csatorna)

Részleges Kódú Telefonos Azonosítás 
(RKTA)
• személyes megjelenés nélkül, 

elektronikus felületen, telefonos 
azonosítás igénylése (Ügyfélkapu, eSZIG
birtokában)

• nagyobb ügyfélélmény (egységes
e-közigazgatási design használata)

Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer (EFER)
• tranzakciók  összege (80 milliárd) 

éves átlagban 20%-os növekedést 
mutat

• a további bővülés kiszolgálásához 
szükséges a szolgáltató képesség 
bővítése



Digitális szép jövő?!

A telefon, mint érdemi ügyintézési csatorna

Az ügyfelek időt, 
költséget spórolnak meg!

Ügyfelek megismerik, és használják 
az elektronikus közszolgáltatásokat

Vállalkozások e-ügyintézési 
lehetőségének megteremtése



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!


