NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Az ügyfelek által igénybe vehető elektronikus eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás

1. Az ügyfelek által használható elektronikus ügyindítási felület

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):
A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe
vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít
lehetőséget. Elérhetősége: https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír):
Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen
lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK vagy
más formalizált űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen
keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézé sre
kötelezett szervek részére.
A szolgáltatás az ügyfelek számára a https://epapir.gov.hu linken érhető el
A Hivatalhoz tartozó, e-papír felületen indítható témacsoportok/ügytípusok:

Témacsoport megnevezése
S zakképzés

S zakképzés

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Szakmai bizonyítványmásodlat iránti

Szakmai vizsgákon kiadott bizonyítványmásodlat

kérelem

iránti kérelem NSZFH hatáskörben

Törvényességi kérelem

Törvényességi kérelem az NSZFH által
szervezett vizsgák esetén, a vizsgázó nyújtja be.

A Hivatal honlapjáról elérhető elektronikusan intézhető ügyek:
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Szakképzési közokiratok köztes hitelesítése
Az alábbi linken érhető el:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1080

2. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételének lehetőségéről:
A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja
nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az
állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezése ik
megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronik us
szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti
természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyinté zé st
igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.
Rendelkezés és meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban tehető.

2.1. A Hivatal rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és
bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 13.§ (5)
bekezdése értelmében a Hivatal a rendelkezésére álló aláírási tanúsítványok nyilvános adatait
közzé teszi.
Az
elektronikus
aláíró
tanúsítványok
érvényességi
https://nqca.hiteles.gov.hu/tanusitvanykereso/ oldalon.

ideje

megtekinthető

a

3. Elektronikus dokumentum-formátumok
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az E-ügyintézési törvény végrehajtási rendelete
alapján választhatja meg azokat a fájlformátumokat, melyeket az elektronikus együttműködés
során elfogad.

4. Tájékoztatás elektronikus úton történő kézbesítésről
Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az ügyfélkapu tárhely, az ide kapott
küldeményekről pedig e-mailben kap értesítést.
Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni a hivatalos elérhetőséget.
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Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronik us
ügyintézést biztosító szerv - ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt.
Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronik us
ügyintézést biztosító szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.
A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében a jogszabályban előírtak
szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.
Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatába n
elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet (sms) fogadására alkalmas telefonszá mát
vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől
eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az
ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel. Az e bekezdés szerinti
elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.
A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai
kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.
A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül:
-

-

ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő
átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény
átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntete tt
időpontban, vagy
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemé nyt
a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásba n
feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

5. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során
5.1 Elektronikus azonosítási kötelezettség
Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott
eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronik us
ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.
A nem elektronikus ügyintézés esetén - ha jogszabály erre lehetőséget ad - az ügyfél személyes
megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfé l
elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfé l
személyes megjelenését igénylő
személyazonosításra visszavezethető
elektronik us
azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműe n
megfeleltethető.
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Az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél
keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes
személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással
biztosítja, hogy az ügyfél neve az elektronikus ügyintézést biztosító
szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató

elektronikus ügyinté zés
megjelenését igénylő
azonosítja magát, amely
szerv, az azonosítás ho z
rendelkezésére álljanak.

5.2 Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége
Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével a Hivatal az ügyféltől nem kérheti olyan
adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet
jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy
adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását
követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől
kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a
beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles
elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges,
úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány
eredeti példányának felmutatására köteles.
Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy
eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő
rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronik us
beadványt köteles benyújtani.

5.3 Az ügyfél rendelkezési joga
Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél, így például az okmányirodákba n,
kormányablakokban ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet
jognyilatkozatokat:
-

-

elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
elektronikus azonosítási mód megválasztása,
kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is,
amelyek alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelö lt
informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!
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Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabályírásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalást követel meg, úgy a Rendelkezési Nyilvántartásban tett nyilatkozat e
követelményt teljesíti.
A Rendelkezési Nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyinté zé st
biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyinté zé s i
rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyinté zé st
elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.
Fontos az is, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően a Hivatal a
rendelkezési nyilvántartásba tett új, az ügyet is érintő rendelkezést vagy annak módosítását csak
akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél külön is bejelenti.

5.4 Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog
Az ügyfél jogosult a Hivatal ügyfélszolgálatán az ügye viteléhez az elektronikus ügyintézés he z
szükséges tájékoztatást kérni és kapni.
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