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E-KONVERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA
Tüntessük el együtt a papírt az ügyintézésből!
Az elektronikus konverzió vagy másnéven hiteles

den dokumentum elérhető és vissza is kereshető

elektronikus másolatkészítéssel az eredeti pa-

egyszerűen pár kattintással, valamint a táro-

píralapú dokumentumok kiválthatók jogszabá-

lási költségek is csökkennek. Továbbá az a pa-

lyi megfelelés mellett. Ez igaz a múltban készült

píralapú dokumentum, amelyről nem készül idő-

és már felhalmozódott dokumentumokra, illetve

ben elektronikus másolat, az a hosszú évek során

a jövőben is érkező papíralapú dokumentumokra

el is kallódhat és az ilyenkor a dokumentum újra-

is. Aki alkalmazza az elektronikus másolatkészítés

előállítása hosszadalmas, illetve költséges is lehet.

adta lehetőségeket, az jelentős költségcsökkenést

A digitalizált dokumentumokat a kötelező megőr-

realizálhat a folyamatok gyorsulásával, hiszen min-

zési idő függvényében kerülhetnek hitelesítésre!

AZ E-KONVERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPFELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI
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ELEKTRONIKUS MÁSOLATKÉSZÍTÉS
Milyen elvárásoknak kell megfelelni?

1

MINŐSÍTETT ALÁÍRÓ VAGY BÉLYEGZŐ TANUSÍTVÁNY
Rendelkezni kell minősített aláíró vagy bélyegző tanúsítvánnyal, ami legalább minősített tanúsítványon alapú fokozott biztonságú aláírás vagy bélyegző létrehozására
képes. A használt tanúsítvány nem lehet álneves tanúsítvány.

2

MINŐSÍTETT IDŐBÉLYEG SZOLGÁLTATÁS SZERZŐDÉS
A hiteles elektronikus másolaton minősített időbélyeget is el kell helyezni, ehhez
minősített időbélyeg szolgáltatás szerződés szükséges.

3

HITELESÍTETT ZÁRADÉK ELHELYEZÉSE
Az elektronikus dokumentumon hitelesítési záradékot kell tudni elhelyezni.

4

DOKUMENTÁCIÓ, A KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL
A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítő rendszer olyan részletességű dokumentációjával, amelyből a rendszerrel szemben a rendeletben megállapított követelmények teljesülése megállapítható.

5

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁS ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEKET
TARTALMAZÓ SZABÁLYZAT
A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelősségi kérdéseket tartalmazó másolatkészítési szabályzattal. A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított személyek körét
belső szabályzatban kell meghatározni.

6

PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ÉS ELEKTRONIKUS MÁSOLAT
KÉPI VAGY TARTALMI MEGFELELÉSE
A papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolatkészítő biztosítja
a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden - az aláírás vagy bélyegző elhelyezését követően az
elektronikus másolaton tett - módosítás érzékelhető legyen.

MEGOLDÁS A NETLOCKTÓL
A hiteles elektronikus másolatok készítésére
A NETLOCK CryptoServer SIGNASSIST egy új ge-

aláírok esetében az adott elektronikus dokumen-

nerációs, moduláris felépítésű, univerzális és vál-

tumhoz tartozó megjegyzés mezőben helyezzük el.

lalati IT-rendszerekhez is illeszthető szerveroldali
hitelesítő- és folyamatvezérlő alkalmazás, amely

A szolgáltatásban rejlő előnyök, lehetőségek:

komplex és nagyszámú kriptográfiai művelet vég-

Automatikus vagy manuális konverzió is lehetsé-

rehajtására képes. A NETLOCK CryptoServer

ges, a dokumentumok mennyiségének, típusainak

SIGNASSIST konverziós moduljának célja a pa-

a számától, illetve a folyamatosan érkező egyéb

píralapú dokumentumokról történő hiteles

dokumentumok mennyiségének függvényében.

elektronikus másolatkészítés során a hatályos
jogszabályok által elvárt hitelesítési záradék elhelyezése az elektronikus dokumentumban. Célunk
azon vállalati ügyfeleink igényeinek a kielégítése, akik a jogszabályoknak megfelelő hiteles konverziót szeretnének végezni egy automata CryptoServer segítségével, amelynek a
SIGNASSIST 100%-ban megfelel.

Papíralapú dokumentumok kikerülnek a munkafolyamatokból, illetve igény szerint megsemmisíthetők. A megsemmisítés mindig egyéni üzleti döntés kérdése, melyet a hiteles elektronikus
másolatot készítő partner hoz meg a folyamataik
kialakítása során. Figyelembe kell venni azt, hogy
ha egy bírósági eljárás során megkérdőjeleződik az
eredeti papíralapú dokumentum hitelessége (pl.

Az elektronikus dokumentum kötelező hitelesítési

hamisított volt rajta az aláírás), akkor a konverzión

záradék elhelyezése: ezt a NETLOCK|SIGNASSIST

átesett elektronikus másolat hitelessége is meg-

CryptoServer konverziós modulja PDF dokumen-

kérdőjelezhető. Annak a mérlegelése, hogy ennek

tumok aláírása esetén az ETSI PAdES aláírás Meg-

a tudatában az eredeti papíralapú dokumentum

jegyzés/Reason mezőjében helyezi el, míg XAdES

megsemmisíthető az üzleti döntés kérdése.

MIT NYERHET HA BEVEZETI SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

ÜZLETI FOLYAMATOK GYORSULÁSA
MUNKAERŐ-KIHASZNÁLTSÁG JAVULÁSA
MODERNIZÁCIÓ
KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS KÖVETELMÉNYEK
A konverziós modul a 2015. évi CCXXII. törvény az elektroni-

dokumentummal egyező” − és a (4) bekezdésben meghatáro-

kus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabálya-

zott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással vagy

iról (Eüt.) és a 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet az elektroni-

bélyegzővel, és ha az időpont feltüntetése szükséges, elektro-

kus ügyintézés részletszabályairól jogszabályoknak megfelelő

nikus időbélyegzővel látja el.

(nem KEÜSZ alapú) konverziós működést tesz lehetővé.

(3) Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elekt-

2015. évi CCXXII. törvény - 6. Átjárás a papír alapú és az

ronikus másolat nem tartalmazza a papíralapú dokumentum

elektronikus ügyintézés között

teljes tartalmát, a (2) bekezdésben foglaltakon túl azt is fel

12. § (1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektroni-

kell tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás alapjául szolgáló

kus ügyintézése során szükség szerint

papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az

a) a papír alapon beérkező iratról hiteles elektronikus máso-

igénylő ilyen rendelkezése esetén a másolatkészítő elektro-

latot készít vagy készíttet,

nikus kivonatot is készíthet a papíralapú dokumentumról, a

b) az elektronikus úton kiadmányozott döntésről hiteles pa-

másolaton rögzítve azt, hogy a készített elektronikus kivonat a

pír alapú másolatot készít vagy azt hiteles papír alapú irattá

papíralapú dokumentumot mely részében, a dokumentumba

alakíttatja.

foglalt információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmaz-

(2) Az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegye-

za.

zik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével

(4) A másolaton minősített vagy minősített tanúsítványon

a) a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő

alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt vagy

másolat készítésének szabályai szerinti hiteles másolatkészí-

olyan, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló

tés esetén,

fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni,

b) az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása

amelyre vonatkozóan a bizalmi szolgáltató kizárja az álnév

szabályai szerinti hiteles másolatkészítés esetén.

használatát, és igazolja, hogy a regisztráció alapjául szolgáló

(3) A dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány-

elektronikus dokumentum bizonyító erejével, ha az elektro-

ban foglalt névvel betű szerint azonos a tanúsítványba foglalt

nikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, valamint elekt-

név.

ronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat

(5) Több dokumentumon is elhelyezhető egy elektronikus alá-

készítésére irányuló központi elektronikus ügyintézési szolgál-

írás vagy bélyegző, illetve egy időbélyegző, valamint a (2) be-

tatás szabályai szerinti készítették.

kezdés szerinti megjelölések több dokumentumon együttesen

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyinté-

is elhelyezhetőek. Ez esetben a dokumentumok a továbbiak-

zés részletszabályairól (III. fejezet)

ban csak együtt kezelhetőek.

A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL ELEKTRONIKUS ÚTON

(6) A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított sze-

TÖRTÉNŐ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

mélyek körét belső szabályzatban kell meghatározni.

55. § (1) A papíralapú dokumentumról történő digitalizálás

(7) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítő

során a másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum

rendszer olyan részletességű dokumentációjával, amelyből a

és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és

rendszerrel szemben e rendeletben megállapított követelmé-

azt, hogy minden - az aláírás vagy bélyegző elhelyezését köve-

nyek teljesülése megállapítható, vagy a rendszer gyártója/for-

tően az elektronikus másolaton tett - módosítás érzékelhető

galmazója által kiállított, a megfelelésre vonatkozó igazolással.

legyen.

(8) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés

(2) Papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a

eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelős-

másolat készítője elkészíti az elektronikus másolatot, megál-

ségi kérdéseket tartalmazó másolatkészítési szabályzattal. A

lapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat

másolatkészítő a másolatkészítési szabályzatot nyilvánosan,

képi vagy tartalmi megfelelését, majd ellátja az elektronikus

elektronikus úton közzéteszi.

másolatot hitelesítési záradékkal − „Az eredeti papíralapú
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MEGVALÓSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK
1) A hiteles elektronikus másolaton minősített vagy minő-

A konverziós modulban biztosítani kell egy előre meghatá-

sített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú aláírást

rozott hosszúságú plusz metaadat mező elhelyezhetőségét,

vagy bélyegzőt kell elhelyezni. A minősített tanúsítvány nem

amelyben megadható, hogy a másolat a digitalizálás alapjául

lehet álneves tanúsítvány. (Követelmény: 451/2016. 55. § (1);

szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmaz-

Követelmény: 451/2016. 55. § (4))

za. (Követelmény: 451/2016. 55. § (3))

2) A hiteles elektronikus másolaton minősített időbélyegzőt

5) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés el-

kell elhelyezni. (Követelmény: 451/2016. 55. § (2))

járási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó felelősségi

3) A hiteles elektronikus másolaton a következő hitelesítési

kérdéseket tartalmazó másolatkészítési szabályzattal, amely

záradékot kell elhelyezni: „Az eredeti papíralapú dokumen-

a következő információkat tartalmazza. A másolatkészítő a

tummal egyező” (Követelmény: 451/2016. 55. § (2)) - Amennyi-

másolatkészítési szabályzatot nyilvánosan, elektronikus úton

ben a hiteles másolat PDF-formátumú és önmagában is hite-

közzéteszi.

lesnek kell lennie, akkor a záradékot az ETSI PAdES BASELINE

a) A másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeinek leírása,

elektronikus aláírás “Megjegyzés/Reason” mezőjében javasolt

a kapcsolódó felelősségi kérdések egyértelműsítése. (Követel-

elhelyezni.

mény: 451/2016. 55. § (8))

Amennyiben a hiteles másolat e-akta (XML) formátumú, ak-

b) A papíralapú, illetve elektronikus dokumentum tartalmi

kor az adott e-aktába ágyazott elektronikus dokumentumhoz

egyezésének a belső kontrollált folyamata, illetve ennek leírá-

tartozó megjegyzés mezőben kell elhelyezni ezt a metaadatot.

sa (Követelmény: 451/2016. 55. § (2))

Ez utóbbi esetben egynél több elektronikus dokumentum is

c) A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított sze-

elhelyezhető az e-aktában, amik ebben az esetben csak együtt

mélyek köre (Követelmény: 451/2016. 55. § (6))

kezelhetők. (Követelmény: 451/2016. 55. § (5))

d) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítő

4) Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elekt-

rendszer olyan részletességű dokumentációjával, amelyből a

ronikus másolat nem tartalmazza a papíralapú dokumentum

rendszerrel szemben e rendeletben megállapított követelmé-

teljes tartalmát, a (2) bekezdésben foglaltakon túl azt is fel kell

nyek teljesülése megállapítható, vagy a rendszer gyártója/for-

tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás alapjául szolgáló pa-

galmazója által kiállított, a megfelelésre vonatkozó igazolással.

píralapú dokumentumot mely részében tartalmazza.

(Követelmény: 451/2016. 55. § (7))
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