TANÚSÍTVÁNY MEGRENDELŐ ÉS REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP
kitöltéséhez útmutató
1. Önkormányzati megrendelés és regisztráció során válasszuk a minősített szolgáltatást.
Ezen belül munkatársi aláíró, szervezeti bélyegző tanúsítványok esetén, minden
személyre külön űrlap kerüljön kitöltésre.
2. A minősített tanúsítvány esetén jelöljük be az e-ügyintézés célú igénylést.
3. E-ügyintézés tanúsítvány pontosításánál jelöljük a munkatárs szerepét.
4. El kell dönteni, hogy milyen tranzakciós limittel kérjük a tanúsítványt. A tanúsítványban
feltüntetett értékhatár, amely korlátozza, hogy a tanúsítvánnyal legfeljebb mekkora
kötelezettség vállalható. Ez a NISZ ZRt. által vállalt biztosítás. Javaslata az egyéb
összeg, mely 20MFt.- legyen.
5. Igénylő szervezet kitöltése vonatkozik az önkormányzatra vagy polgármesteri vagy
közös hivatalra.
6. A költségviselő résznél, ha eltérő az igénylő akkor kell kitölteni. Pl. az önkormányzat
nevére igénylünk, akkor lehet a polgármesteri vagy közös hivatal a költségviselő.
7. A tanúsítványhoz lehetőség van osztályok szervezeti egységek szerepeltetésére. Ez
elektronikus közokiraton megjelenik, szerepelhet. Pl. közös hivatal szervezeti
felépítésében az építési, szociális, gazdálkodási stb. osztály. Ennek kérése nem kötelező.
8. A 7. pontban az igénylő személy adatait kell rögzíteni. Pl. jegyző, munkatárs.
9. Csatolt dokumentumoknál az egyéb lehetőségnél a szervezet bélyegzője is megadható,
rögzíthető. Nem kötelező. A többi okmányok csatolása kötelező. Ami lemarad
hiánypótlást kér a NISZ.
10. Szükséges
kitölteni
a
MEGHATALMAZÁS
ELŐFIZETŐ
KAPCSOLATTARTÓJA RÉSZÉRE dokumentumot.
11. Kitöltés után aláírva a mellékelt dokumentumokkal meg kell küldeni
elektronikusan vagy faxon a NISZ felé (info@hiteles.gov.hu e-mailcímre vagy a +36
1 7950100 faxszámra)
12. Egyéb információ a NISZ-től:
 az elkészült tanúsítványt csak személyesen lehet átvenni a NISZ-nél melynek
összege 15.000.-Ft/ÁFA
 lehetőség van 10 fő feletti helyszíni átadásra, melynek összege egyszeri
alkalomnál 31.000.-Ft/ÁFA (ez egy óra időtartam) ezen felül minden
megkezdett óra plusz 8.500.-Ft/ÁFA
 célszerű közös hivatalok és önkormányzatok regisztrált személyeit adott időre
és helyre összehívni, ezzel kapcsolatban egyeztessenek az önkormányzatok és a
jelezzék a NISZ felé
13. Végezetül az alábbi linkről https://eszemelyi.hu/letoltesek letölthető és telepíthető a
program amivel a dokumentumainkat tudjuk hitelesíteni és elektronikus közokiratot
tudunk előállítani.
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