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ÁlralÁNos RENDELKEzÉsBr

Az Elektronikus Aláírási

és Bélyegzési Szabályzat cé|ja

1. Az

Elektronikus Aláírási és Elektronikus BélyegzésiSzabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) meghatározzaaz elektronikus aláírás és az elektronikus bé|yegző létrehozására
és ellenőrzésére vonatkoző azon szabályokat amelyek a|apján az elektronikus aláírás és
elektronikus bélyegző érvényesnektekintheto az aláírő és ellenőrző felek számára, valamint
a harmadik fél előtt.

2. A

Szabályzat célja az országgyűlési Őrségnél (a továbbiakban: Őrség) indult hivatali és
hatósági elj árások során:

a) aZ orség dokumentumainak

hitelesítéséreszolgáló elektronikus aláírások

és

elektronikus bélyegzők alkalmazására, valamint
b) az őrség által elektronikus aláírással és elektronikus bélye gzővel hitelesített és az
ügyfelek vagy más szervek részéremegküldött dokumentumok ellenőrzésére vonatkozó
szabályok megállapítása.
J

ASzabályzat összefoglaljaaz elektronikus aláírásra vonatkozó j ogszabályirendelkezéseket'
fogalmakat és felhasználoi e|őirásokat, annak érdekében,hogy az Őrség elektronikus
aláírással rendelkező és elektronikus bélyegző hasznáIatára feljogosított munkatársai,
valamint az Órséggel kapcsolatba kerülő személyek, illetve szerveietek az őrség álta|i
alkalmazás szabály ait és feltételeit me gi smerhessék.

4.

A Szabá|yzat meghatározza:

a)

az Órség hatásköréb e tartoző eljárások során az Órség által alkalm azható elektronikus
aláírási és elektronikus bélyegzési megoldásokat;
b) a hitelesítés-szolgáltatóval és idt|bélyegzésselkapcsolatos megkötéseket;
c) az elektronikusan aláirt vagy elektronikusan bélyegzett dokumentumok elküldésének'
értelmezésénekés ellenőrzésének szabályait;
d) az elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegzí! érvényesítésérevonatkoző részében
azokat a technikai és eljárási k<jvetelményeket, amelyek az elektronikus aláirás és
elektronikus bélyegző létrehozás során azaláíróra, az elektronikus aláírás és az elektronikus
bélyegző ellenőrzése során pedig az érvényességellenőrzőjére vonatkoznak.
2. Értelmező rendelkezések

5. A

szabályzat alkalmazásában:

a)

b)
c)

Aláírás-létrehozó adat: olyan egyedi adat (ellemzően kriptográfiai magánkulcs)'

melyet az aláirő az elektronikus aláírás létrehozásáhozhasznál.
Aláírás-létrehozó eszktiz: olyan hardver vagy szoftver eszköz, amelynek segítségével
azaláiro azaláirás-|éttehoző adatok felhasználásáva|azelektronikus aláírást \étrehozza.
Aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehoző eszközt birtokolja és saját
vagy más személy nevében aláirásra jogosult, továbbá az a jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, amely az aláírás-létrehozó eszkozt birtokolja, és
amelynek a nevében az őt képviselő természetes személy (elektronikus aláírással
történő hitelesítésre jogosult) az elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon
elhelyezi.
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d)
e)
D

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)

Aláíró profil: olyan szabályok

összessége, amely az a|áirők számárameghatározza az

elektronikus aláírási termékhez történő hozzáférésmódját és az elektronikus aláírás'
valamint az időbélyeg típusát és annak alkalmazásának szükségességét.
Alany: a hitelesítés-szolgáltatő á|tal kibocsátott tanúsítványban azonosított természetes
személy' jogi személy, közhiteles nyilvántartásban szereplő jogi személyiség nélktili
szeÍvezet, aki' illetve amely a tanúsítványban szereplő nyilvános kulcshoz tartozo
magánkulcsot birtokolj a.
Aláírást ellenőrző: az aszemély vagy felügyelt aláírő automatizmus, aki, illetve amely
az aláirt elektronikus dokumentum fogadója, és aki' illetve amely ellenőrzi az ijzenet
sértetlenségét,azaz az elektronikusan aláírt elektronikus üzenet aláíráskori, illetve
ellenőrzéskori tartalmát összeveti, továbbá az a|áirő személyétazonosítja az ijzenet,
illetve a hitelesítés-szolgáltató által kózzétett aláírás-ellenórző adat, tanúsítvány
vi sszavonási információk, valamint a tanúsítvány felhas ználásáv al.
Elektronikus aláírás: az elektronikus dokumentumhoz azonosítási célból logikailag
hozzárendelt, vagy azza| e|választhatatlanul összekapcsolt elektronikus adatsor, mely
minden kétségetkizárőan bizonyitja a dokumentum eredetét, hitelességét,
sértetlenségét,és azonosítja az alanyt, mint aláíró személyt, illetve bizonyítja az aIáirás
tényét.Az elektronikus aláírás az a|áiró (alany) magánkulcsával készül és kizárólag
annak párjáva|, a nyilvános kulccsal lehet ellenőrizni az a|áitás eredetiségét' az a|áirt
elektronikus dokumentum sértetlenségét.
Elektronikus bé|yegzőz olyan elektronikus adatok, amelyeket más elektronikus
adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, hogy biztosítsák a kapcsolt
adatok eredetét és sértetlenségét.
Érvényességilánc: az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon
egymáshoz rendellrető irrfonrrációk sorozata (így külörrcisetr a tatrúsítváttyok, a
tanúsítványokkal kapcsolatos informáciők, az aláírás-ellenőrző adatok' a tanúsítvány
aktuális állapotára' visszavonására vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt
kibocsátó szolgáltató aláírás-ellenórző adatára és visszavonására vonatkozó
információk), melyek segítségévelmegállapithatő, hogy az elektronikus
dokumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített aláírás, illetve
időbélyeg, valamint az azo|<hoz kapcsolódó tanúsítvány az elektronikus aláírás, illetve
az időbélyegző elhelyezésének időpontj ában érvényesvolt.
Felhasználó: aki, illetve amely a szolgá|tatások keretében előállított kulcsokat és
tanúsítványokat' időbélyegeket rendeltetésüknek megfelelően használja. Felhasználó
lehet az aláíró vagy az a|áirást ellenőrző fél. EszköZ vagy alkalmazás is lehet
felhasználó.
Hitelesítés-szolgáltató: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, aki, illetve amely a hitelesítés-szolgáltatás keretében azonosítja a
tanúsítványt igénylő személyét'részéretanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet,
fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, valamint nyilvánosságra
hozza a tanúsítványhoz tartozo szabályzatokat, az aláírás-ellenőrzó adatokat és a
tanúsítványaktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó
információkat.
Hitelesítési rend: olyan szabálygytijtemény, amelyben a szolgáltatő valamely
tanúsítvány fe|használásának feltételeit előírja a szolgá|tatást igénybe vevő számára.
Időbélyegzész az a folyamat, melynek során az elektronikus dokumentumhoz olyan
igazolás (időbélyegző) rendelődik' amely tartalmazza az időbélyegzés hiteles
idopontját' és amely a dokumentumhoz oly módon kapcsolódik, hogy minden - az
igazolás kiadását követő _ módosítás érzékelhető.

-t

n)
o)
p)
q)
r)

s)

Időbélyegző: az elektronikus dokumentumhozvégérvényesenhozzárendeltvagy azza|
logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazo|ja,hogy az elektronikus dokumentum
az időb élyegzé s i d őp o ntj ában v álto zat|an form áb an már |étezett.
Időbélyegzés-szolgáltató: olyan hiteles és nagy pontosságú időforrással rendelkező
szolgáltató, amely az időbélyeget kérő előfizető számára az időbé|yeget kiállítja és azt
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz vagy lenyomatábozkapcsolja.
Kompromittálódás: olyan esemény, amely során az aláírás-létrehoző adat
(magánkulcs) vagy az aláirás-létrehoző eszköz illetéktelen személy által történő
hozzáférésétkorlátozó jelszó illetéktelen személy birtokábajut vagy ismertté válik, azaz
a védendő adat vagy kód bizalmassága sérül'
Lenyomat: olyan meghatározott hosszúságu, az elektronikus dokumentumhoz rendelt
bitsorozat, amely egyértelműen származtatható az adot1elektronikus dokumentumból'
és amelyből elvárható biztonsági szinten felül lehetséges az elektronikus dokumentum
tartalmának meghatározása vagy a tartalomra történő követkeáetés.
Tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely a nyilvános
kulcsot az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint egy meghatározott személyhez
(az aláirőhoz, alanyhoz) kapcsolj a, azaz garantálja a cimzett számára az aláítő (alany)
személyének' magánkulcsának és nyilvános kulcsának egymáshoz tartozását, és
igazolja e személy személyazonosságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve a
hatósági (hivatalos) jelleget. Az aláirási tanúsítvány tartalmazza az aláírás-ellenőrző
adatot (nyilvános kulcs), az a|áirő megnevezését, és a tanúsítvány kibocsátó
hite l e s ítés s zol gá|atő e l ektro niku s aláír ását.
Tanúsítvány visszavonási lÍsta: valamely okból visszavont vagy felfiiggesztett, azaz
érvénytelenítetttanúsítványok azonosítóit lairta|maző elektronikus lista, amelyet a
hitclcsítós-szolgáltató bocsát ki. A tarrúsítvárryok állapot irrforrrtációja valarrrely lista
(CRL - Certificate Revocation List, OCSP - Online Certificate Status Protocol)
lekérdezésévelés ellenőrzésével történhet meg.
3.

A Szabá|yzathatálya

6. A

Szabályzat hatá|ya az elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzőve| történő
hitelesítésre jogszabály vagy az őtség belső szabályzőja által felhata|mazott személyekre,
illetve ilyen automatizmusokra terjed ki.
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A Szabályzat tárgyihatálya az

a)

b)

c)
d)

alábbi tevékenységekre vonatkozik:
vagy aláírásra j ogosul tak á|tal az őrség hatásköréb e tartoző elj árások
során az elektronikus formában létrehozott, elektronikus aláírással és időbélyeggel vagy
elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel ellátott dokumentumok készítésére;
az orség által elektronikus aláíníssal vagy elektronikus bélyegzővel ellátott
küldemények hivatali kapun keresáül vagy egyéb elektronikus úton történő
megküldésére;
az orség által az ügyfélnek vagy más szervnek megküldött, elektronikus aláírással, vagy
elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumok hitelességének és sértetlenségénekaz
ügyfél vagy más címzett szerv általi ellenőrzésére,valamint a küldő személy
azonosítására;
az elektronikus aláírásnak és elektronikus bélyegzőnek az orség által tárolt és
elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hosszú táVu megőrzési kötelezettsége
miatt szükséges archiv álására.
a kiadmány ozásra
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4. Irányadó jogszabályok

8.

ASzabá|yzatban rogzítettelvárások jogi hátterét aza!ábbi jogszabályok, valamintazorség
ektro ni ku s ü gyi ntézés i rendj ét me ghatár o ző szab ály o zók adj ák :
a) a bels<i piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról
és biza|mi szolgáltatásokról, valamint aZ 1999l93lEK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló azEurőpai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910l20l4l EU
el

rendelete;

b)

az elektronikus ügyintézésés bizalrmi szolgá|tatások általános szabályairól szóló 20t5.
évi CCXXII. törvény;
az elektronikus ügyintézési szo|gáltatások nyújtására használható elektronikus aláíráshoz
és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló l3712016. (VI. 13.) Korm. rendelet
[atovábbiakban: 13712016. (VI. l3.) Korm. rendeletl;
az elektronikus ügyintézésrész|etszabályairól szóló 45112016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84l20l2. (IV. 2l.) Korm. rendelet [a továbbiakban:84l20I2. (Iv.21.) Korm. rendelet];
az OrségParancsnok ának 4l20I9 . Szabályzata az országgyúlési orség iratkezelésének és
elektronikus ügyintézésénekrendjéről (a továbbiakban: ISZ), valamint
az örség MásolatkészítésiSzab ál,yzatánakkiadásáról szőlő e|járási rendelkezés.

c)
d)
e)

0
g)

II.

SZEREPKÖRÖK

1. Belső

1.1.

szerepkörök

Az aláírásra vagy kiadmányozásra jogosult munkatárs

9. Az

Őrség állományából kiadmányozási vagy aláirási jogot az a munkatárs gyakorolhat,
akinek ezen jogosultságát az Órség ügyrend kiadására kötelezett szewezeti elemének

ü
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0.

gyrendj e me ghatár o zza.

Az

a) kizárolagaza|áírásravagy

b)

c)

ll.

aláirásra vagy kiadm ány ozásra jo gosult munkatárs

:

kiadmányozásravonatkozó belső szabályzóknak megfelelően
v égezhet ilyen tevékenységet;
minősített elektronikus aláírás alkalmazása esetén kizárőlag intelligens chipkártya vagy
token birtokában és a hozzá ártoző jelszó megadásával hozhat létre minősített
elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon;
kizáró|ag statikus tartalmú vagy PDF formátumú dokumentumot hitelesíthet elektronikus
(PAdES típusú)aláírással és minősített időbélyeggel.

Az elektronikus aláírás haszná|atára jogosult munkatársak nevét és tanúsítványának nyilvános
adatait jelen szabályzat 1. melléklete tartalmazza.
2.

Külső szerepkörök
2.l. Az ügyfél

12.

Az Őrség a hatáskörébe tartozó eljárások során természetes és jogi személyek, illetve jogi
személyiség nélküli szervezetek részéreelektronikus formában készítettés elektronikusan
aláírt v agy e lektronikus bélye gzőve l el látott dokumentumot továbbít.
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2.2.
13.

14.

A hitelesítési szolgáltató

Az Órség

eljárásaiban használható elektronikus aláírások előállításához aközigazgatásban
való felhaszná|ásra alkalmas aláírás-létrehoző adat (kulcs) és aláírási tanúsítvány_ amely
teljesíti a 13712016. (u. l3.) Korm. rendeletben rögzített tanúsítványokra vonatkozó
elvárásokat - kizárőlag a 84l20I2. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. $ g) alpontjában foglalt
szolgáltatótől, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-től (a továbbiakban:
NISZ) igényelhető.

Az orség képviseletében elektronikus

aláírással történő kiadmányozásra jogosult
munkatárssal kapcsolatban végzett regisztrációs eljárás során a NISZ megbizonyosodik a
tanúsítványiránti kérelemben megjelölt munkatárs személyazonosságáról és adatai

helyességéről fényképes igazolvány segítségével,valamint a kiadmányozásravagy aláírásra
való jogosultságáról és az aláírás létrehozó eszköz birtokláSáról.
15.

Az orség elektronikus

aláírással kiadmányozásra vagy a|áirásra jogosult munkatársa
kiadmányozási vagy aláírási jogának igazolása a NISZ e|őtt az Órség szervezeti elemeinek
ügyrendj e a|apj án történik.

A NISZ

16.

állitja elő és bocsátja a munkatárs rendelkezésére az elektronikus aláírás
létrehozásához szükséges aláírási tanúsítványt, amelyet saját elektronikus a|áirásával lát el. A
NISZ a kibocsátásra kerülő tanúsítványokat olyan a|áirő profillal és hitelesítési rendre történő
hivatkozással hozza létre, amely összhangban van az Orség elektronikus ügyintézését
me ghatár o zó j o g szabál yo kkal.

17.

A NISZ feladatkörébe tartozik a szolgáltatást igénybe vevő munkatárs számára kibocsátott
a|áírási tanúsítványánakteljes életciklusa alattazadatvá|tozások fogadásaés feldolgozása,az

új tanúsítványigényléséreirányuló kérelmek befogadása és feldolgozása, valamint szükség
esetén a tanúsítvány felftiggesztése vagy visszavonása.
18.

Az orség elektronikus bélyegzőjének igénylésea NISZ által meghatározott eljárásrendben,
valamint az Orségésa NISZ k<izött megkötött
történik.

19.

szerződésben meghatározott feltételek szerint

A NISZ, mint időbélyegzés-szolgáltató fogadja a

már elektronikusan aláírt dokumentumról
készítettlenyomatot, majd elkészítiés elválaszthatatlan módon az elektronikus aláíráshoz
kapcsolja az időbélyeget, azaz a lenyomatot az aktuális időpontta| egésziti ki, végül az
időbélyeget saját elektronikus aláírásával hitelesíti.

III. AZ

1.

ELEKTRoNIKUS nlÁÍnÁs Ésaz ELEKTRONIKUS
ALKALMAZÁsA

sinvnezÓ

Az elektronikus aláírás és az elektronikus bé|yegziÍalkalmazására vonatkozó
szabályok

20. Az orség a hatáskörébe tartozó eljárások során a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelően elektronikus kérelembenyújtást, illetve elektronikus kapcsolattartást biztosíthat,
valamint - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - tehet kötelezővé ügyfelei és más szervek
számára.
6

21. Amennyiben az adott eljárás tekintetében erre lehetőség van, aZ Őrség elektronikus formában

készítiratokat, és azokat elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel és
időbé|y egzővel látj a el'

22.

Az elektronikus dokumentumok hitelesítéseelektronikus bélyegzővel történik, kivéve' ha

23.

Az

jogszabály kifejezetten elektronikus aláírás alkalmazását írja elő, vagy ha a jogszabály a
kiadmányozás Vagy a|áirás jogosultságát személyhez rendeli. A kivételi körben aZ
elektronikus aláírással rendelkező munkatárs a kiadmányozásvagy aláírás során elektronikus
aláírást alka|maz.

Őrség döntést nem tartalmaző dokumentumainak és nagy tömegben előállított

értesítéseinek,tájékoztatóinak hitelesítéseelektronikus bélyegzővel és időbélyeggeltörténik.

24. Szabad fajl formátumú (open File Format) dokumentumok (XML-DSig típusú),PDF
formátumú dokumentumok (PAdES típusú),XML formátumú dokumentumok (XAdES
típusú)elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel hitelesíthetők.

25. AzŐrség kiadmányozási, illetve aláírási jogosultsággal rendelkező munkatársai által használt
elektronikus al áírás é s annak grafi kus me gj elenítésetartalma zza Ie ga|ább :
a) ,'A dokumentum személyes elektronikus aláírással hitelesített'' szöveget;
b) az aláírás dátumát (év, hó, nap, óra, perc pontossággal);
c) az elektronikus aláírást létrehozó személy vezeték és utónevét, valamint a hivatásos
állomány tagj ának rendfokozatát.

26. Azorség elektronikus bélyegző használatára jogosult munkatársai által használt elektronikus
bélye gző és annak grafi kus megj elenítésetartalma zza le galább :

a) ,,A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített'' szöveget;
b) azaláírás dátumát (év, hó, nap, óra, perc pontossággal);
c) az elektronikus aláírást létrehozó személy vezeték és utónevét,
állomány tagj ának rendfokozatát.

27.

valamint a hivatásos

Az orség által elektronikus formában készítettés elektronikus aláírással vagy elektronikus

bélyegzővel ellátott, az igyfé| részéreelektronikus úton kézbesítésrekeriilő iratok az ugyfél
rendelkezési nyilvántartásában megjelölt módon vagy ügyfelkapuján található értesítési
tárhelyre kerülnek megküldésre.
28.

Az Őrség által elektronikus formában készítettés elektronikus aláírással vagy elektronikus
bélyegzővel ellátott, az ngyfél részéreelektronikus úton nem kézbesíthető küldemények
levélpostai küldeményként a Magyar Posta Zrt. iltjánkerülnek megküldésre.

29.

Az Órség az elektronikus formában készítettés elektronikus aláírással vagy elektronikus
b,élyegzi|vel ellátott dokumentumait az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer
Étkeztető Rendszerébe (a továbbiakban: rÉn;bekapcsolt szerv részére NoVA SZEÜSZ
küldési móddal továbbítj

30.

a.

Az Őrség által elektronikus formában készítettés elektronikus aláírással vagy elektronikus
bélyegzővel ellátott dokumentumait a KÉRrendszerbe be nem kapcsolt szervek részére_
amennyiben rendelkezik hivatali kapuval

-

hivatali kapun' hagyományos módon a Magyar
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Posta Zrt. iiján, illetoleg
továbbítja.

az Allami Futárszolgálat vagy külön futár, illetve kézbesítő útján

2. AZ elektronikus dokumentumról hiteles

papíralapúmásolat készítése

31. Amennyiben az igyfé| vagy más címzett szerv részéreaz elektronikus úton kiadmányozott
dokumentum elektronikus úton nem küldhető meg, és annak további feltételei fennállnak' aÍ
az őrség a 13712016. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén
papíralapú irattá alakítja, és így továbbída azngyféltészére.
32.

Az

elektronikus irat hiteles papíralapú irattá történő átalakításának szabá|yait
Másolatké szítési S zab á|y zata tartalmazza.
3.

Az elektronikus aláírással

az Órség

rendelkező dokumentumok
hosszú távú megőrzése (archiválása)
és elektronikus béIyegzővel

Az orség hatáskörébe

33.

tartozó eljárások során létrehozott és elektronikus aláírással vagy
elektronikus bélyegzővel hitelesített dokumentumok tekintetében a parancsnok felelőssége'
hogy azIsZ3. melléklete szerinti Irattári Tervben meghatározott megőrzési idő lejártáigaz
azokban foglaltak értelmezhetők (olvashatók) és visszakereshetők maradjanak, valamint az
elektronikus aláírás hitelessége bizonyítható legyen, amennyiben az a|áirás tartalmaz LTV
(Long Term Validated - hosszú távú érvényesítési)információkat.

34.

Az orség hatáskclrébe

tartoző eljárások során létrehozott és elektronikus aláírással vagy
elektronikus bélyegzővel lritelesített dokurrletrtunrok tekintetében a parancsnok a vonatkozó
jogszabályokban rögzítettekkel megegyező módon megteszi a szükséges intézkedéseketaz
archiválási feladat ellátása érdekébena következők szerint:
a) védi a dokumentumok bizalmasságát és integritását, különösen jogszerűtlen törlés'
véletlen megsemmisülés, megsemmisítés' valamint jogosulatlanhozzáférés ellen;
b) kizárjaaz utólagos módosítás lehetőségét;
c) amennyiben több dokumentumon egy elektronikus aláírás vagy bélyegző került
elhelyezésre, akkor a megőrzési idő leteltéig ezeket a dokumentumokat együtt kezeli
(archiválja);
d) az adott dokumentumnak azISZ 3. melléklete szerinti lrattári Tervében meghatározott
megőrzési ideje alatt gondoskodik az elektronikus aláirás hosszú távú érvényesítéséhez
szükséges információk, azaz az érvényességilánc beszerzéséről és megőrzéséről,
valamint szükség esetén időbélyegző elhelyezésérő| az érvényességiláncon;
e) amennyiben az elektronikus a|áírás érvényesítéséhez
szükséges információk (online
tanúsítvány-állapot és/vagy a hiteles időbélyeg) nem szerezhetők be, úgy az a|áírő
eldöntheti, hogy ezek hiányában hitelesíti a dokumentumát, azaz az online tanúsítványállapot éslvagy a hiteles időbélyeg szolgá|tatás kiesése esetén ezen információk
elhagyhatók;
0 figyelemmel kísériaz elektronikus aláírással és bélyegzővel kapcsolatos biztonsági
előírásokat, és szükség esetén gondoskodik időbélyegző elhelyezéséről a korábban
elektronikus aláírással ellátott dokumentumokon.
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voNATKozÓ szanÁlyox

1.

35.

Az elektronikus aláírás

és bélyegző

elfogadójára (ellenőrzőjére, címzettre) vonatkozó
szabályok

Az elektronikus aláírással ellátott dokumentum címzettjéneka legnagyobb körültekintéssel

kell eljárnia az elektronikus aláírás és azahhoztartoző tanúsítvány elfogadása során, ezért az
elektronikusan átvett dokumentumon az érvényességilánc vizsgálatáva| az e|ektronikus
aláírás ellenőrzésének elvégzésea címzett felelősségi körébe tartozik.

36. Az elektronikusan aláírt dokumentum hitelességének ellenőrzése magában foglalja:
a) a dokumentum sértetlenségének(a dokumentum tartalma az aláirás óta nem változott);
b) a tanúsítványnak (az aláirást az a személy vagy szerv készítette,aki vagy amely aláíróként
meg van jelölve), valamint
c) az időbélyegnek (a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpontban irta alá az aláirő
és azőta annak tartalma nem változott meg)
az ellenőrzését.
37. Az elektronikus aláírás és az ahhoztartozó tanúsítvány ellenőrzése az alábbia|<ra terjed ki:
a) az elektronikus aláíráshoz tartozó aláírási tanúsítvány segítségévelazonosítani kell az
aláírási tanúsítványt kibocsátó hitelesítési-szolgáltatót;
b) az aláírási tanúsítvány kibocsátó hitelesítési-szolgáltató tanúsítványának segítségével
meg kell győződni az a|áirási tanúsítvány integritásáról;
c) az aláirásitanúsítvány és az aztkibocsátó hitelesítés-szolgáltató tanúsítványának állapotát
(érvényességét)
ellenőrizni kell atanúsítvány visszavonási listák alapján;
d) meg kell vizsgálni az aláirási tanúsítvány összes attribútumát, beleértve a hitelesítési
rendet is.
38. Nem fogadható el az elektronikus aláírás,ha az elektronikus aláírás, az a|áírási tanúsítvány
vagy az érvényességilánc valamely tanúsítványának valamely adata az a|áírás
érvénytelenségéreutal.
39.

Az

elektronikus aláírás állapotára vonatkozó ellenőrzést és az elektronikus aláírással
kapcsolatos egyéb érvényességifeltételek megfelelősségének igazo|ásátazaláírást ellenőrző
fel szoftveres és webes eszközök alkalmazásávalis elvégezheti.
2. AZ időbélyegz ő és az időbélyegzés_szolgáltató alkalm azására vonatkozó

40.

41.

előírások

Az

elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegző időbeli érvényességétaz azokon
elhelyezett időbélyeg biztosítja. Amennyiben az elektronikusan a|áirt vagy elektronikus
bélyegzővel ellátott dokumentumon időbélyeg is szerepel, akkor az aláirő _ akinek az aláírási
tanúsítványa az aláírásban szerepel - személyén túl bizonyíthatő az is, hogy a dokumentum
az időbélyegben szereplő időpont előtt került aláirásra és a dokumentum tartalma azőta nem
változott meg. Így amennyiben az elektronikus a|áírási vagy elektronikus bélyegzési
tanúsítványt az azt kibocsátó NISZ visszavonja' akkor is igazolható, hogy a tanúsítvány
visszavonása előtt készült aláírások érvényesek.

Az

időbélyegző ellenőrzése során az elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegzó
elfogadója az alábbiak szerint győződhet meg arról, hogy az időbélyegző valóban a
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lebélyegzett dokumentumhoz tartozik-e, valamint azidőbé|yegző szolgáltató általelhelyezett,
azidóbélyegheztartozó elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző érvényes-e:
a) azonosítani kell az időbé|yegzés-szolgáltatót az időbélyeghez tartoző aláirás vagy
bélyegzéstanúsítványában feltüntetett azonosító alapj án;
b) ellenőrizni kell az időbélyegzés-szo|gáltatő á|tal az időbé|yegen elhelyezett aláiráshoz
vagy bélyegzőhóztaftoző aláírási vagy bélyegzésitanúsítvány érvényességétaz aláírási
vagy bélyegzésitanúsítványban megadott adatok alapján, valamint az aláitási vagy
bélyegzési tanúsítványintegritását a kibocsátó hitelesítésszolgáltató szolgáltatói
tanúsítványának segítségével;
c) a kibocsátó hitelesítés-szolgáltató azonosítója alapján meg kell győződni az időbélyegszo l gáltató aláír ási tanúsítványát kibo csátó hitelesítés- szol gáltató ki létéről ;
d) a tanúsítvány visszavonási listák felhasználásával ellenőrizni kell a hitelesítésszolgáltató
aláírási tanúsítványának és az azt kibocsátó hitelesítés-szolgáltató szolgáltatási
tanúsítványának állapotát.
42. Nem fogadható e| az időbélyeg, ha az időbélyegen elhelyezett elektronikus aláírás vagy
elektronikus bélyegző tanúsítványa vagy az éwényességilánc tanúsítványának valamely
adata annak érvénytelenségéreutal.
3.

Az irség képviseletében használt aláírási tanúsítványok érvényessége

Az

aláirási tanúsítvány érvénytelennektekintendő és az elektronikusan aláírt vagy
elektronikusan bélyegzett dokumentum visszautasítható' ha:
a) a tanúsítvány érvényességilánca nem építhetőfel egy megbízható hitelesítésszo|gá|tatőig,
illetve a hitelesítés-szolgáltató tanúsítványa kompromittálódott;
b) a kiállított időbélyeghez Íartoző szolgáltatói tanúsítvány érvényességilánca nem építhető
fel egy megbízható hitelesítés-szolgáltatőig, illetve a hitelesítés-szolgáltató tanúsítványa
kompromittálódott;
c) az a|áírás létrehozó adat kompromittálódott;
d) az aláiráshozvagy abé|yegzőhöz, illetve azidóbé|yegheztartozó tanúsítvány a hitelesítésszolgáltató visszavonási listáján szerepel;
e) az aláirás ellenőrző személy tudomására jut, hogy az aláirás-|étrehozó adat bizalmassága
sérült, vagy azza| visszaélés történt;
az
0 elektronikus aláírás alkalmazásakor használt algoritmusok nem megfelelőek vagy nem
biztonságosak;
g) az aláírás vagy bélyegzésegy olyan időpontban készült, amikor az a|áiráshoz vagy
bélyegzőhÓz, illetve időbélyeghez tartozo tanúsítvány érvényességelejárt, illetve a
tanúsítvány még nem volt érvényes;
h) a tanúsítványban szereplo adatok nem felelnek meg a valóságnak;
i) azaláiráshozvagy bélyegzőhözkibocsátotttanúsítványnemteljesíti aI3712016. (VI. 13.)
Korm. rende l etben me ghatár o zott k<ivete l ménye ket ;
j) a tanúsítványból hiányzik az aláíró neve.

43.

4.

A tanúsítvány felfüggesztése

és visszavonása

44. Abban az esetben, ha az elektronikus aláírással rendelkező munkatárs az aláiráslétrehozó
eszkozt vagy annak haszná|atához szükséges jelszót elveszti, aá ellopják, nyilvánosságra
kerül, illetve ezek gyanúja felmerül, köteles arról haladéktalanul _ a szolgálati út betartásával
_ az orség elektronikus ügyintézésés iratkezelés felügyeletét ellátó veietőjénél bejelentést
tenni.
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45.

Az elektronikus ügyintézésés iratkezelés felügyeletét ellátó vezető az iratkezelési felelős
iÍján intézkedik a NISZ irányában a tanúsítvány felfiiggesztésére vagy visszavonására,

valamint intézkedik a Szabá|yzat 1. mellékletének módosítására.
46.

A tanúsítványt fel kell

fi'iggeszteni:

a) a magánkulcs kompromittálódásának gyanúja esetén;
b) a magánkulcsot védő jelszó vagy intelligens chipkártya, illetve token

c)

d)

jelszava

kompromittálódásának gyanúja esetén;
a kulcshordoző eszköz eltulajdonításának gyanúja esetén, illetve
amennyiben az elektronikus aláírással rendelkező munkatárs munkavégzése szünetel.

47. Amennyiben a felfiiggesztésre okot adó körülmény már nem áll fenn' a visszaállítási igényt a
közvetlen vezető - a szo|gálati út betartásával - kezdeményezi az elektronikus ügyintézésés
iratkezelés felügyeletét ellátó vezetónél, aki az iratkezelési felelős Íltján intézkedik a NISZ
irányába a tanúsítvány felfiiggesztésének megszüntetéséről, valamint intézkedik aSzabályzat
1 . mellékletének módosítására.
48. A tanúsítványt vissza kell vonni:
a) amagánkulcs kompromittálódása;
b) a magánkulcsot védő jelszó vagy intelligens chipkártya, illetve tokenhez tartoző jelszó
kompromittálódása;
c) a kulcshordozó eszkÓz (szoftveres vagy hardveres) eltulajdonítása;
d) a munkatárs nevében történt változás
e) a hitelesítés-szolgáltató adataiban történt változások;
0 a hitelesítés szolgáltató szolgáltatásának megszüntetése;
g) a hitelesítés szolgáltató magánkulcsának kompromittálódása;
h) az elektronikus aláírással rendelkező munkatárs munkakörében történt váItozás vagy
munkaviszonyának megszűnése, továbbá kiadmányozási Vagy aláírási jogának
megszűnése esetén.
49.

A

tanúsítvány visszavonását az elektronikus aláírással rendelkező munkatárs a közvetlen
vezetője útján kezdeményezheti. A visszavonással a tanúsítvány véglegesen érvényétveszti,
és a visszavont tanúsítványalapján létrehozott elektronikus aláírás a továbbiakban
dokumentum hitelesítésre nem alkalmas.

50. A közvetlen vezető _ a szolgálati út betartásával _ az elektronikus ügyintézés és iratkezelés
felügyeletét ellátó vezetőnél kezdeményezi azon munkatárs aláitő-létrehozó eszközének a
visszavonását, akinek munkaviszonya megszúnik, más iratképző szervhezkerül áthelyezésre,
vezénylésre' vagy ki admányozási, illetve aláir ásij o gosultsága me gszűnik.

5I.

Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető intézkedik az
létrehoző eszköz visszavonásáról, illetve

mellékletének módosít ására.

a

visszavonással egyidőben

a

a|áirás-

Szabályzat l.

s. Ú1 auirási tanúsítvány igénylése

52.Új tanúsítvány kiadását a kiadmányozásra vagy aláirásra jogosult munkatárs közvetlen
vezetője írásban, a NISZ által' rendszeresített, kitöltött tanúsítvány-megrendelő és

regisztrációs űrlap elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezeto részére
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történő megküldésével kezdeményezheti, aki az iratkezelési felelős ittján intézkedik a NISZ
megkereséséről.
53.

A

tanúsítványérvényességéneknyomon követése az aláírő kötelessége. Az a|áírő a
tanúsítvány érvényességiidejének lejártát mege|őző 30 nappal kezdeményezi az új
tanúsítvány kiadását az elektronikus ügyintézésés iratkezelés felügyeletét ellátó vezetonél,
aki az iratkezelési felelős útján intézkedik a NISZ megkeresésérol.
6.

A személyes adatok megváltozásának kezdeményezése

54.

Az elektronikus aláíráshoz kibocsátott

55.

Az

tanúsítványban rögzített adatok megvá|tozásakor a
tanúsítvány tulajdonosa köteles a közvetlen vezetőjének ezt bejelenteni.

adatok változásáről (visszavonás, személyes adatok vá|tozásának kezdeményezése) a
közvetlen vezető írásban tájékoztatja az elektronikus ügyintézésés iratkezelés felügyeletét
ellátó vezetőt, aki az iratkezelési felelős utján az adatok megváltozásáról tájékoztatjaa NISZt, valamint intézkedik aSzabályzat 1. mellékletének módosítására.
7.

56.

Az Őrség szervezeti adatai megváltozásának kezelése

Az orség által

alkalmazott elektronikus aláiráshoz kibocsátott tanúsítványban rögzített
szervezeti adatok megvá|tozásárőlazelektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó
vezető aziratkezelési felelős útján tájékoztatja a NISZ-t.
v . AZ

57 .

aLÁÍnÁs lÉrnnHo zÓ nszrcijz tl lszNÁlnrn

Az elektronikus aláírás használatára jogosult munkatárs az elektronikus aláírási jogosultságát
kizárőlag az Órség hatáskörébe tartoző eljárások során, az Órség képviseleiében eljárva
alkalmazhatja. Az elektronikus aláírás magáncélra nem használható fel.

58. Az elektronikus aláírás használatára jogosult munkatárs köteles arészétekiadott intelligens
chipkártyát' illetve tokent biztonságos helyen tárolni. A kártyához tartoző titkos jelszót
illetéktelen személynek átadni vagy elérhetővé tenni tilos.

59. Azintelligens chipkártya vagy token elvesztése, illetve kompromittálódása, valamint azallhoz
hozzátartozó jelszó elfelejtése esetén a tanúsítvány visszavonása ügyében köteles a munkatárs
aSzabályzatban foglaltak szerint Soron kívüli intézkedésttenni.

vI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60.

Az orség külső szereplőkkel folytatott elektronikus kommunikációját rendező jogszabályok
esetleges módosítására' illetve a technológia folyamatos fejlődése miatt az elektronikus

aláírási és elektronikus bélyegzésimegoldásokat biztosító eljárások változására figyelemmel
a Szabályzat felülvizsgálatát az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó
v ezető évente ktjteles elvégeztetni.

6l. Amennyiben a jogszabályi vagy technológiai változások indokolják, úgy a módosításokat
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül át kell vezetni. Az uj, egységes szerkezetbe
foglalt verziő hatályba lépésévela korábbi veruiőhatályát veszti'

t2

62.

Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetó a

63.

A

13712016.

(VI. l3.)

Korm. rendelet 13. $ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szabályzatot és annak
elválaszthatatlan részétképező1. mellékletét az orség honlapján közzéteszí.
Szabá|yzat módosítását követően az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét
ellátó vezető gondoskodik a Szabályzat feltöltéséről.

Felterjesztem:

dr. Muharos Gáb

ogy. alezredes

elektronikus
és iratkezelés
felügyeletét ellátó vezető
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l. melléklet

Ssz.

Szervezeti elem

Kiadmányozásii
AIáírási joggal

rendelkez személy

Rendfokozata

Beosztása

neve

Elektronikus aláírás

tan sítványának száma

Bélyegzo oGYo

T

2.

3.

4.

5.

6.

objektumvédelmi
lgazgatoság
Igazgatási és
KoordináciÓs
lgazgatositg
Személyvédelmi

lgazgat ság
Parancsnoki
Titkárság

Lászl Tibor

s

7412625C5E8DAt78

http://qca.hiteles. gov.hu/tanusitvanykereso/

http ://qca.hiteles. gov. hu/tanusitvanykereso/

ogy. dandáttábomok

parancsnok

ccB4cDcc03987l9

Lisoczki Lászlil

ogy. ezredes

szakmai
parancsnok-helyettes

2895DB393AE5F5D8

http ://qca. hiteles. gov.

Dede Katalin

ogy. ezredes

általános
parancsnok-helyettes

3FC7EI A38C8B79EB

http ://qca.hiteles. gov. hu/tanusiwanykereso/

Gottlieb János

ogy. ezredes

igaz.gat

4644DoAAt 68F4281

http ://qca. hiteles. gov. hu/tanusitvanykereso/

dr. Muharos Gábor

ogy. alezredes

osztálwezet

9EAB99FA4s27254

http://qca.hiteles.gov.hu/tanusitvanykereso/

Molná'r Zsolt Károly

ogy. ezredes

igazgat -helyettes

7 CE42BCE4El8E78

http ://qca. hiteles. gov. hu/tanusitvanykereso/

Kovács Kálmán

ogy. ezredes

f<íosztályvezetci

D0578380070DF00

http ://qca. hiteles. gov.hu/tanusitvanykereso/

dr. Takács-S s Inez

ogy. alezredes

osáályvezet

73C8AA7BF3EAA4O4

dr. Ambrus Eszter

ogy. alezredes

osztályvezet

287A2D0578886550

th

Igazgatási és

Koordináci

Aláírás eIlen rzéséhez használhat cím

h

u/tanusitvanykereso/

Igazgatoság
lgazgatási és

8.

Koordináci

s

I

Igazgatoság
lgazgatási és
10.

Koordinácios

http ://qca. hiteles. gov.

h

u/tanusitvanykereso/

Igazgatoság

I

l.

Igazgatási és

Koordináci

s

Igazgat ság
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http ://qca.hiteles. gov. hu/tanusitvanykereso/

Visszavonás
dátuma

Felfiiggesztés
dátuma

lgazgatási és

12.

13.

Koordináci s
lgazgat ság

dr. Zsombori Beáta

ogy. magy

jogtanácsos

48AEFB3CI7M77B5

Lászl

ogl' dandártábornok

parancsnok

6E3EE

T

th

Tibor
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I

82D74EFA3D

http ://qca.hiteles. gov.hu/tanusitvanykereso/

h t tp
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