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1 Jogszabályi háttér
A szoftverben szükség van a hiteles másolat készítésére: a papír alapú iratról egy
jogosultsággal rendelkező felhasználónak a szoftverben tudnia kell egy papíralapú irat
elektronikus képéről meggyőződnie, hogy megfelel az eredetinek, majd elektronikus
aláírással, záradékkal és időbélyeggel ellátni.
Papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolat készítője elkészíti az
elektronikus másolatot, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat
képi vagy tartalmi megfelelését, majd ellátja az elektronikus másolatot hitelesítési
záradékkal és a jogszabályban (Eür. 57. § (1) bek.) meghatározott követelményeknek
megfelelő elektronikus dokumentumhitelesítési megoldással hitelesíti és ha az időpont
feltüntetése szükséges, elektronikus időbélyegzővel látja el.
Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elektronikus másolat nem tartalmazza a
papíralapú dokumentum teljes tartalmát (nem képi, hanem tartalmi megfelelés), akkor az
előző pontban foglaltakon túl azt is fel kell tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás alapjául
szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen
rendelkezése esetén a másolatkészítő elektronikus kivonatot készíthet a papíralapú
dokumentumról, a másolaton rögzítve azt, hogy a készített elektronikus kivonat a papíralapú
dokumentumot mely részében, a dokumentumba foglalt információtartalmat milyen
korlátozásokkal tartalmazza. Ilyenkor a záradékon ezt tételesen rögzítenie kell a hiteles
másolat készítését végző önkormányzati munkatársnak.
Az Eür. 57. § (1) bekezdése alapján a záradékolt másolat elektronikus hitelesítésekor két
megoldás alkalmazható:




olyan elektronikus aláírással vagy bélyegzővel látja el, amely megfelel az elektronikus
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és
bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm.
rendeletben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében dokumentum
hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással vagy bélyegzővel szemben
meghatározott követelményeknek, vagy
az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette.

2 Jogosultsági beállítások
2.1 Előfeltételek
A funkció használatához szükséges a Hiteles másolat készítése nevű menüjog megadása.
A funkció használatához elektronikus aláírás menüjog szükséges.
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A hitelesítéshez szükséges a következő, új adatok kitöltése Program beállítások között
(minden mező értéke max 255 karakter):




Másolatkészítési szabályzat megnevezése
Másolatkészítési szabályzat verziószáma
Másolatkészítési rend elérhetősége

Ez a három beállítás össze van kötve a hitelesítéssel oly módon, hogy ha a háromból
valamelyik nincs kitöltve, akkor nem lehet hitelesíteni. A hibaüzenet felhívja fel a figyelmet,
hogy a ki nem töltött programbeállítás kitöltése kötelező.

2.2 Jogosultságtól függő funkciógombok
Amennyiben a felhasználó rendelkezik az előbb említett Hiteles másolat készítése
jogosultsággal, úgy a Hiteles másolat készítése funkciógomb elérhető minden Csatolmányok
ablakban a megszokott funkciógombok mellett. (Mind a csatolmányok fülön, mind a
Csatolmányok ablakban). Az IRAT-ban a Hiteles másolat készítése funkciógomb működése
megegyezik, függetlenül attól, hogy melyik menüpontban és milyen iratkezelési folyamat
során történik a használata.

A csatolmányok griden megjelenik, hogy az adott csatolmány hitelesítve lett-e már a
rendszerben. Ezt a griden egy Hiteles nevű oszlopban megjelenített ikonnal jelezi a Rendszer.

2.3 Funkció működése, hitelesítő felület:
A gomb, a csatolmányok kijelölésétől függetlenül aktív (jogosultságtól függően persze) és a
felugró ablakban minden, a griden található csatolmány megjelenik.
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A felugró ablakban kiválaszthatók a csatolmányok, amelyiket hiteles másolattá szeretnénk
formálni. A két funkciógomb (Képi megfelelés és Tartalmi megfelelés) csak akkor aktív, ha egyetlen
olyan sor van kijelölve, amely még nem hiteles másolat. Jobb oldalon megjelenik a fájl előnézeti
képe.
2.3.1 Képi megfelelés
A gombra kattintva felugrik egy ablak, melyben szükséges megerősíteni, hogy a felhasználó hiteles
másolatot szeretne létrehozni a fájlról és megerősíti, hogy amit lát, az képileg megfelel a papír
alapú dokumentumnak. A Mégsemre kattintva a megerősítő ablak bezáródik. Rendbenre kattintva
legenerálásra kerül a záradék, elkészül az új pdf, benne egy xml-lel, majd a felhasználó
elektronikus aláírásával és időbélyeggel kerül előállításra - ez a fájl lesz a kijelölt csatolmány új
verziója, a griden a Hiteles mező értéke Igenre változik.
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2.3.1.1 Záradék és xml tartalma
Záradék:
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.
Iktatószám: #iktatoszam_vagy_erkezetoszam
Másolatkészítő szervezet: (törzsadatból kinyerve)
Másolat hitelesítését végző személy (nem módosítható, belépett ASP user):
Másolatkészítés időpontja: (ééé.hh.nn. oo:pp)
Másolatkészítő rendszer megnevezése: (ASP.Irat pontos megnevezése)
Másolatkészítő rendszer verziószáma: (ASP.Irat pontos verziószáma)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési szabályzat verziószáma (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési rend elérhetősége (törzsadatból kinyerve):
Figyelem! Ha nincs iktatószám, úgy az Iktatószám felirat helyett Érkeztetőszám jelenik meg.
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>
<zaradek_szovege>#TELJES_ZARADEK_SZOVEG</zaradek_szovege>
<azonosito>#IKTATO_VAGY_ERKEZTETOSZAM</azonosito>
<szervezet>#SZERVEZET_NEVE</szervezet>
<masolat_keszito>#GENERALTUSERNEV_TELJESNEV-LOGIN</masolat_keszito>
<masolat_keszites_datum>#DATUM</masolat_keszites_datum>
<rendszer>#GENERALTRENDSZERNEV_ASP_VAGY_DMSONEULTIMATE</rendszer>
<rendszer_verzio>#VERZIOSZAM</rendszer_verzio>
<szabalyzat_megnevezes> #SZABALYZAT_MEGNEVEZES</szabalyzat_megnevezes>
<szabalyzat_verzio>#SZABALYZAT_VERZIO</szabalyzat_verzio>
<szabalyzat_elerhetoseg>#SZABALYZAT_ELERHETOSEG</szabalyzat_elerhetoseg>
</root>

2.3.2 Tartalmi megfelelés
A gombra kattintva felugrik egy ablak, melyben a felhasználó megadhatja, hogy milyen a tartalmi
megfelelés: Kivonat vagy Részleges másolat.
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Ameddig nincs töltve ebben az esetben a záradék szövege, nem lehet hitelesíteni a pdf-et. A
felugró hibaüzenetben egy tájékoztató szöveg jelenik meg, hogy a záradék szövege mező töltése
kötelező.

Minden adat megadását követően a Mégsemre kattintva a megerősítő ablak bezáródik.
Rendbenre kattintva legenerálásra kerül a záradék, elkészül az új pdf, benne egy xml-lel, majd a
felhasználó elektronikus aláírásával és időbélyeggel kerül előállításra - ez a fájl lesz a kijelölt
csatolmány új verziója, a griden a Hiteles mező értéke Igenre változik.

2.3.2.1 Kivonat záradéka tartalma
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Az elektronikus kivonat a dokumentumba foglalt információtartalmat az alábbi
korlátozásokkal tartalmazza:
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(ez a rész a szabad szöveges, felhasználó által kitöltendő rész)
Iktatószám:
Másolatkészítő szervezet: (törzsadatból kinyerve)
Másolat hitelesítését végző személy (nem módosítható, belépett ASP user):
Másolatkészítés időpontja: (ééé.hh.nn oo:pp)
Másolatkészítő rendszer megnevezése: (ASP.Irat pontos megnevezése)
Másolatkészítő rendszer verziószáma: (ASP.Irat pontos verziószáma)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési szabályzat verziószáma (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési rend elérhetősége (törzsadatból kinyerve):
2.3.2.2 Részleges másolat záradék tartalma
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Részleges másolat, amely a másolatkészítés alapjául szolgáló papíralapú dokumentumot az
alábbiak szerint részben tartalmazza:
(ez a rész a szabad szöveges, felhasználó által kitöltendő rész)
Iktatószám:
Másolatkészítő szervezet: (törzsadatból kinyerve)
Másolat hitelesítését végző személy (nem módosítható, belépett ASP user):
Másolatkészítés időpontja: (ééé.hh.nn. oo:pp)
Másolatkészítő rendszer megnevezése: (ASP.Irat pontos megnevezése)
Másolatkészítő rendszer verziószáma: (ASP.Irat pontos verziószáma)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési szabályzat verziószáma (törzsadatból kinyerve):
Másolatkészítési rend elérhetősége (törzsadatból kinyerve):

2.4 Menüpontok, felületek, ahol a funkció elérhető



Csatolmányok ablakok
Érkeztetés-Bontás feladat elvégzése során lehetséges csatolmányt rögzíteni, azonban
itt a csatolmány még nem griden jelenik meg. Ha a Tömeges érkeztetés
programbeállítás Igen értékre van állítva, úgy az Érkeztetés-Bontás elvégzése után az
ablak nem zárul be.
Itt, ha csatolmányt töltöttek fel, jelenjen meg egy új gomb Hiteles másolat néven,
melyre kattintva ugorjon fel a Hiteles másolat készítése nevű ablak.

ASP Központ
Telefon: +36-1-327-5840
E-mail: asp@allamkincstar.gov.hu

8

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.
www.allamkincstar.gov.hu



A Feladatok / Bontás menüben elérhető bontás funkció használata során is
lehetséges a hitelesítés elvégzése, hiszen a Csatolmányok grid megjelenik ezen a
felületen, innen el lehet majd jutni a hitelesítésig.



Listák/Alszámok: Itt akár tömegesen is lehetséges több irat kijelölése, majd a
Csatolmányok gomb megnyomásával mind megjelenik a hitelesítő felületen.
A gyorsiktató felületen csatolmány feltöltés és iktatás után megjelenik egy új gomb a
gyorsiktató ablakban (ha került csatolmány az újonnan létrehozott iratba) mellyel a
hitelesítés ablak jelenik meg, benne az éppen iktatott irathoz tartozó
csatolmányokkal. Iktatás előtt nem látszik a gomb, csak ha végbement az iktatás és a
fájlfeltöltés megelőzte az iktatás rögzítését.



3 Naplózás
Minden hiteles másolatkészítésről eseménynapló bejegyzést rögzítünk:




Esemény szövege (hitelesítés módját is tartalmazza): Hiteles másolat készítés - Képi
megfelelés VAGY Hiteles másolat készítés - Kivonat VAGY Hiteles másolat készítés Részleges másolat
Felhasználó, Iktatószám és érkeztetési azonosító is kerüljön mentésre IP címmel
együtt.
Esemény adatok:
o Csatolmány neve: (új érték)
o Záradék szövege: (új érték)
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