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1.0
Első változat
1.1

1.

melléklet kiegészítésrekerült

Hatálvbalépés
2020. március 2

202I. november 15.

2

Készítette
dr. Muharos Gábor ogy.
alezredes
dr. Muharos Gábor ogy.
alezredes

t.

ÁrruÁNos RENopI-rBzÉsBr
1. A Szabályzat célja, hatálya

l. Az

Országgyűlési Órség (a továbbiakban: Őrség) Másolatkészítési SzabáIyzatának (a
továbbiakban: Szabályzat) célja az Órséghez érkezett - kivételi körbe nem tartozó papíralapúküldemények, valamint az orség ügyintézési tevékenysége során keletkeztetett
hiteles papíralapúiratok (atovábbiakban együtt: papíralapúdokumentum) hiteles elektronikus
irattá törtónő átalakítására vonatkozó alapvető és egységes szabályok meghatározása a'z
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény, az elektronikus ügyintézésrészletszabályairól szóló 45112016. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)' valamint azÓrségParancsnokának4l2ol9.
Szabá|yzataazOrszággyűlési Őrség iratkezelésének és elektronikus ügyintézésénekrendjéről
(a továbbiakban: ISZ) rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. A

Szabályzat a vonatk oző jogszabályokkal összhangban tarta|mazza az Órséghez érkezett és
az orség ügyintézői által keletkeztetett papíralapúdokumentumról hiteles elektronikus
másolat átalakítáSának eljárási rendjét és műszaki feltételeit.

3.

A Szabályzatalapján az orséghezérkezettésaz orség ügyintézői által keletkeztetett papíralapú
dokumentumok hiteles elektronikus irattá alakításár a kerül sor.
2. Ertelmező rendelkezések

4. A

Szabályzat vonatkozásában:

a) elektronikus másolat: valamely papíralapú dokumentumról a

b)

c)
d)

e)

D

g)
h)

Szabályzatnak
megfelelően készült, azzal képileg és tartalmilag egyező, és a külön jogszabályban
meghatározott joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető
adategyüttes, kivéve a papíralapú dokumentumba foglalt adategyüttes;
hitelesítési zárad,ék (,,Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező")z a Korm.
rendelet szerinti adattartalommal elkészítettállomány, amely az elektronikus másolat
elválaszthatatlan részétképezi
hitelesített elektronikus másolat: olyan elektronikus másolat, amelyen elektronikus
bélyegzőt helyeztek el, és amelynek időpontját minősített időbélyeg szolgáltatótól
származő időbélye g igazo|j a;
képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a
papíralapú dokumentum - joghatás kiváltása szempontjából lényeges _ tartalmi és
formai elemeinek megismerhetőségét;
másolatkészítő rendszer: a másolatkészítés során alka|mazott hardver, szoftver,
humánerőforrás, j el en Szabály zat, valamint ezek e gyütte se ;
metaadat: a tárolt dokumentumot leíró ismertető adatok;
papíralapúdokumentum: a papíron rögzitett minden olyan szöveg' számadatsor,
térkép,tervrajz,váz|at, kép vagy más adat' amely bármely eszköz felhasználásával és
bármely elj árással keletkezett;
tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az _ a
hozzá kapcsolódó metaadatokkal együttesen _ biztosítja a papíralapú dokumentum
joghatás kiváltása szempontjából lényeges tartalmi elemeinek megismerhetőségét' de
nem biztosítja a képi megfelelést.
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II. A

MASOLATKESZITES FOLYAMATA
l. Általános szabályok

5. Az

érkezett papíralapú dokumentumról elektronikus másolatot az ene a feladatra kijelölt
ügykezelési tevékenységetellátó személy készíthetés hitelesíthet.

6. Az

ügyintézési tevékenységsorán keletkeztetett papíralapú dokumentumról elektronikus
másolatot a papíralapú dokumentumot létrehozó igyintéző, vagy a szervezeti elem vezetője
által kijelölt személy készíthet, és azt az elektronikus másolatot létrehoző úgyintéző' vagy a
szervezeti egység vezetóje által erre a feladatra kijelölt személy hitelesítheti.

7

.

Az elektronikus másolat hitelesítésérefeljogosított személyeket az

1. mellék|et tartalmazza.

A hiteles elektronikus másolat elkószítése

8. A

másolatkészítéstvégző személy a papíralapúdokumentumról a szkenner segítségével
legalább 100 dpi, maximum 300 dpi felbontású, színes .pdf formátumú állományt készít.

9.

A másolatkészítéssorán

10.

Kizárólag olyan elektronikus másolat készíthető' amely a papíralapú dokumentum teljes
tartalmát taftalmazza. részleges másolat vagy elektronikus kivonat nem készítheto.

a dokumentumok oldalanként kerülnek szkennelésre

l l. Amennyiben az érkezett küldemény több különálló papíralapú dokumentumot tartalmaz, ugy
a papíralapú dokumentumokról külön-külön
kell az elektronikus másolatot elkészíteni.
12.

A másolatkészítéstvégző személy megállapítj a a papíralapúdokumentum és az elektronikus
másolat képi és tartalmi megfelelését. A képi és tartalmi megfelelőség egyedileg és
oldalanként kerül ellenőrzésre.

13.

A másolatkészítés sikeres, ha az eredeti papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat
képi és tartalmi megfelelése megállapítható' azaz aZ eredeti papiralapű dokumentum tartalmi
és formai elemeinek me gi smerhetősé ge biztosított.

l4. Amennyiben a képi és tartalmi megfelelés nem állapítható meg, a másolatkészítést meg kell
ismételni, valamint a képi és tartalmi megfelelés megállapítására nem alkalmas dokumentum
törlésére intézkedni kell.
15.

Sikeres másolatkészítésesetén a másolatkészítéstvégző az elektronikus másolatot a
Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a
továbbiakban: RZS rendszer) érkezett papíralapú dokumentum esetén a postabontási
adatokhoz, saját keletkeztetésű papíralapú dokumentum esetén a főszámhozvagy azügyirat
alszámához csatolja és azt azonnal hitelesíti.

l6. A RZS rendszer a hitelesítés során az elektronikus másolatot hitelesitési záradékkal látja el,
és az elektronikus másolathoz az a|ábbi metaadatokat rendeli:
a) apapíralapúdokumentum megnevezése;
b) a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
c) a másolatkészitó szervezet elnevezése;
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d)
e)

0

a nláSolatkéSzítő nevel
a másolat képi vagy tartalrni egyezéséértfelelos személy neve;
a másolatkészítő rendszer megnevezése;

g) a másolatkészítésiszabályzat
h) a másolatkészítésidőpontja;

i)
j)
17.

a hitelesítés időponda;

az irányadő másolatkészítési rend elérhetősége.

A hitelesítési záradékkal ellátott elektronikus másolaton a RZS rendszer elhelyezi a hiteles
elektronikus másolatot készítőszemély nevét tarta|maző elektronikus bélyegzőt és az
időbé lye g szo l gáltató től származó

78.

megnevezése és verziószáma;

i

dőbélye get.

Az elektronikus dokumentum megváltoztathatatlanságátaz elektronikus bélyegző,valamint
a RZS rendszer biztosítja a 2. mellékletben foglalt műszaki feltételek szerint.

III. ZÁRÓ

l9. A Szabá|yzat
20.

RENDELKEZÉSEK

a kiadás napján lép hatályba.

A Szabá|yzatot az Órség hivatalos honlapján _ bárki számára elérhető módon _ közzé kelitenni, illetve amennyiben abban változáskövetkezik be, módosításáról és cseréjéről az orség
elektronikus ügyintézés és iratkezelés folügyeletét ellátó vezetője gondoskodik.
állapotot a honlapon 10 évig kell megőrizni.

Az

előző

21. Amennyiben az adott szewezeti elemnél a hiteles másolatkészítésrefeljogosított személyek

körében változás következik be' a szervezeti elem vezetője soron kívül, írásban tájékoztatja

az Őrség

elektronikus ügyintézésés iratkezelés felügyeletét ellátó ,"r"iőiét, uli

gondoskodik a melléklet módosításáról és honlapon történő cseréjéről.
22.

A

másolatkészitő rendszer műszaki dokumentációjában történt változásról a Híradó és
Biztonságtechnikai osztá|y vezetője tájékoztatja az Órség elektronikus ügyintézés és
iratkezelés felügyeletét ellátó vezetójét, aki gondoskodik a miíszaki dokumentáció
cseréjéről.

Felterjesztem:

dr. Muharos Gábor o

alezredes

elektronikus ügyintézés és iratkezelés
felügyeletét ellátó v ezető
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l. melléklet
Elektronikus másolat hitelesítésérefeljogosított személyek

Ssz.
I

2
J

4
5

6

l

8.

9
10.
I

l.

12.

Személv neve
Kovács Kálmán
Tordai Erika
Kovácsné Bukovinszki Judit
Pándi Krisztina
Hidvési Veronika
Kollar Mikl sné
Tamásné dr. Ugronitz Zita
Nádudvary Tímea Brieitta
Zsilk né Nagy Irén
Tary Magdolna Gyringyi
Mátyásné Berki Valéria
Dr. Zék Baléus

Szoleálati helve
gazeat
é s Koordi n áci s I
ság Humángazdál ko dás i F o sztál y
Igazgatási és Koordin áci s lgazgatoság,
Igazgatási és Koordin ácios Igazgat ság
Parancsnoki Titkársáe
Parancsnoki Titkársáe
Parancsnoki Titkársáe
Parancsnoki Titkárság
obi ektumvédel mi Isazgat sás
obi ektumvédel mi lgazeatoság obi ektumvédelmi F o sztály
obi ektumvéde l mi I gazgat ság obi ektumvédelmi KészenlétiF o sztály
S zemélwéde lmi |gazgat ság
S zemélwédelmi Isazsat sás Me sel z -védelmi és Helyszínbiztosít o sztály
I gazgatási
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Munkakiire
foosztályvezeto
titkárságvezeto
titkárno
titkárságvezeto
szervezési szakreferens
titkámo
kiemelt foreferens
titkárságvezeto
titkárn
titkárn
titkarn
o

sztályv

e

zeto -he l yette s

2. rnelléklet

Műszaki dokumentáció
Másolatkészítésműszaki megvalósításának leírása
I.

BEVEZETO

A papíralapú dokumentum hiteles elektronikus irattá alakításának szabá|yait figyelembe véve
a Robotzsaru NEo integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer 3.90
verziőja (a továbbiakban: RZS NEo) képes hiteles elektronikus másolat készítéséreaz RZS
Signer modul segítségével.

Az informatikai megoldás részletes terveit
l

e

írás ai tarta|mazzák.

fizikai tervei és telepítési

aZ egyes részrendszerek

Papíralapúdokumentumról hiteles elektronikus másolat készítése(a továbbiakban:
máso latkés zítés)az it atkezelé si folyamat során két e setben történhet

:

a) érkeztetés-postabontás folyamata: bejövő papíralapú küldemények digitalizálása1'
b) iktatás folyamata: munkafolyamat során keletkeztetett papíralapúdokumentumok
digitalizálása.

II. RENDSZERSZINTŰ

uÁsoLATKÉSZÍrÉstFoLYAMAT

A

másolatkészítésa szkennelő klienseknél kezdődik' ahol a digita|izá|ás szkennerek
segítségévelPDF formátumú fájlba történik. Az elektronikus másolat a másolatkészítő
tevékenységéttámogató informatikai kornyezet beállításának megfelelő tárhelyen kerül
letárolásra.

Az elektronikus másolat feldolgozását, hiteles elektronikus másolattá alakítását az RZS NEo
rendszer végzi azRZS Signer modul segítségével.

Az RZS NEo

rendszer biztositja az ügyviteli folyamatok támogatását, az Iratkezelési
Szabá|yzatnak megfelelően. Ennek kapcsán az elektronikus dokumentumok egyedi
azonosítóval' metaadatokkal kerülnek kiegészítésre.Az így előállított dokumentumok azRZS
NEo rendszer álta| elérhető zárt,biztonságos adatbázisban kerülnek letárolásra.

Az RZS Signer modul biztosítja a hitelesítéshezkapcsolódó technikai folyamatokat. Ennek
eredményeképpenaz ügyviteli rendszerbe PDF állományként érkező dokumentumokat a

feldolgozó SZerVer aláírt PDF dokumentumokká konvertálja, vagyis az elektronikus aláírás és
a metaadat konverzió Szerver oldalon történik.

Az

elektronikus aláírás, a metaadatrendszer elektronikus példányra történő bekerülésének
biztonságát a szerver oldali feldolgozás biztosítja.
III. RENDSZERSZINTŰ

uÁsoLATKÉsZÍrÉstFoLYAMAT

A másolat hitelesítésétazRZSSigner modul végzi.
Az elektronikus másolat hitelesítésénekalkotóelemei

a)

hitelesítési záradék szövege;
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bt
c)
d)

A

elektronikus dokumentr.un metaadatai;
elektronikusbélyegző;
időbélyeg.

hitelesítésizáradék szövege

-

,,AZ eredeti papíralapú dokumentummal egyező"

elhelyezésre kerül az elektronikus dokumentumon.

A

metaadatok

Az

a

jelen Szabá|yzatban foglaltaknak megfelelőek.

elektronikus bélyegzó biztositja az adott dokumentum lenyomatának segítségévela

dokumentum sértetlenségétés az elektronikus bélyegző tulajdonosának letagadhatatlanságát.

Az

elektronikus bélyegző használatához szükséges tanúsítványt a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) elektronikus tanúsítvány
szo|gá|tatő

ál l ítj a

ki.

Az időbélyegaztigazolja,hogy azadott dokumentum egy

adott időpillanatban már létezett.

Az időbélyeget

a NISZ ZÍt. időbé|yegzés szolgáltató állitja ki. Az időbélyeg egy olyan adat,
amely tarta|mazza az időbé|yegzett dokumentum lenyomatát , az időbéIyegzés időpontját és az
i d őbé l y e g et, am it az időb élye gzés szo| gáltató hite le s ít s aj át a|áir ásáv al.

Iv. ELEKTRONIKUS BIZToNSÁG
Vírusvédelem

A

másolatkészítéstvégző munkaállomásokon és a feldol gozást végző szervereken vírusirtó
szoftver működik, ami biaosítja az elektronikus dokumentumok vírusellenőrzését.

Az

élesuzemű környezetben
kerülnek, naprakészek.

a

szoftverek biztonsági frissítéseifolyamatosan telepítésre

Az elektronikus dokumentumok

megv áItoztathatatlansága

A papíralapú dokumentumokról készült hiteles elektronikus
megváltoztathatatlanságát
biztosítja.

dokumentumok
a hitelesítéssorán alkalmazott elektronikus bélyegző és időbélyeg

Naplózás

Az RZS Signer

saját naplóállománnyal rendelkezik, melynek maximális mérete 200

A

napló adatokból visszakereshető a hitelesítésimodul á|tal végzett művelet,
időpontja és a műveletet indító felhasználó azonosítója.

GB.

a művelet

Biztonsági osztályba sorolás

Az állami

és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs
eszközökre, termékekre' továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra
8

\onatkozókijretclnlérr1ckről sz(lló4l/20l-5.(VII. 1'5')BMrerrdclctalapjánaretrdszcr.ieler'rlegi
besorolása:

a)
b)
c)

Bizalmasság: 4. osztály
Sértetlenség: 4. osztály
Rendelkezésre állás: 4. osztáIy
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