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VEZET�I ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A tanulmány alapvet� célkit�zése az, hogy az elektronikus köziratok archiválásával 

kapcsolatban szabályozási koncepciót vázoljon fel. A szerz�k számoltak azzal, hogy stratégiai 

és finanszírozási szinten számos eldöntetlen kérdés nehezíti a munkát. Ugyanakkor 

álláspontunk szerint a hatályos szabályozási környezet adottságaiból, és az elérend� célok 

elemzéséb�l meghatározhatók azok a beavatkozási eszközök, és ezen eszközök alapvet� 

tartalma, amelyek egyes konkrét kormányzati döntésekt�l függetlenül egy koherens rendszer 

alapját jelenthetik. A tanulmány az alkalmazandó szabályozási eszközök elemzése mellett 

érinti azokat a stratégiai és közpolitikai intézkedéseket, amelyek szintén szükségesek egy 

m�köd� rendszer létrehozásához.  

 

A tanulmány egy leíró, bemutató résszel kezd�dik, amelyben foglalkozunk az iratarchiválás 

lehetséges szabályozói eszközeivel, a jelenlegi szabályozási környezettel, az elektronikus 

iratmeg�rzési modell kereteivel. Bemutatjuk az elektronikus iratkezeléssel és –meg�rzéssel 

kapcsolatos európai törekvéseket, valamint azokat a tapasztalatokat, amelyek a már 

megvalósult archiválási szabályozást követ� gyakorlatból következnek. E bemutató rész 

zárásaként foglalkozunk azzal, hogy az általunk javasolt szabályozás hogyan kapcsolódik más 

hasonló állami feladatokhoz. A tanulmány második fele az el�z�höz képest stratégiai 

szempontú: itt foglalkozunk az elektronikus iratarchiválás megvalósításának id�szer�ségével, 

elérend� céljaival, az iratkezeléshez kapcsolódó állami feladatokkal, a tanúsítással, az 

ellen�rzéssel és általában a magánszektor szerepével. A tanulmány végén számba vesszük az 

elektronikus archiválási rendszer kialakításához szükséges lépéseket.  

 

A tanulmány alapvet� megállapítása az, hogy a köziratok meg�rzésével kapcsolatos kérdések 

rendezéséhez a levéltári törvény módosítása nem szükséges, az archiválási kérdések többsége 

rendeleti szinten kezelhet�.  

 

A jogalkotó a szabályozási környezet legutóbbi, 2004. évi felülvizsgálatakor a legújabb 

nemzetközi trendeknek megfelel�en komplex projekt keretében – a kormányzat az iratok 

életciklus-szemléletét is figyelembe véve (DLM, document lifecycle management) – fektette 

le az szabályozási alapokat. Fontos megállapítása a tanulmánynak, hogy szükség lenne egy 

egységes dokumentummenedzsment-stratégia elfogadására– a köziratoknál tágabb értelemben 
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–, amely az elektronikus dokumentumok keletkezésének, továbbításának, átalakításának, 

befogadásának és meg�rzésének koncepcionális kérdéseit rendezné. Ennek részeként 

szükséges vizsgálni különösen a dokumentumok hitelességével és az elektronikus aláírással 

kapcsolatos kérdéseket is. A stratégia hatályának a közigazgatási informatikára is ki kell 

terjednie, kitérve az elektronikus irattárak, levéltárak infrastrukturális- és szervezeti 

kérdéseire.  

 

A tanulmány a hatályos jogszabályi környezetet elemzi, különösen, az elektronikus 

dokumentumarchiváláshoz kapcsolódó jogszabályokat, valamint az iratmeg�rzéshez, levéltári 

m�ködéshez kapcsolódó funkciókat. A szerz�k állítása az, hogy egy köziratarchiválási 

szabályozási rendszer megalkotásához jól felhasználható szabályozási el�képpel 

rendelkezünk. Bár az archiválási szolgáltatási modell teljes egészében nem használható fel, 

annak egyes elemei (szervezeti, biztonsági követelmények, ellen�rzés, hosszú távú meg�rzés 

technikai feltételei, szolgáltatási szabályzatok) sorvezet�ként szolgálhatnak. Ugyancsak az 

elemzés tárgyát képezi az szolgáltatóként m�köd� szervezetek közrem�köd�ként történ� 

igénybe vétele a köziratok elektronikus meg�rzésénél, mint a központi kormányzati beruházás 

melletti egyik alternatívája. A tanulmány – összhangban a levéltári szakemberek ajánlásával, 

valamint az e-levéltár megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakkal – az elektronikus iratok 

esetében 5 éves irattári meg�rzést követ�en javasolja az iratátadást az elektronikus levéltár 

felé, csökkentve a meg�rzéssel kapcsolatos, szervnél jelentkez� kockázatokat. 

 

 Az iratok átvételével, valamint hozzáférhet�vé tételével kapcsolatban vizsgálja a központi 

elektronikus szolgáltató rendszer lehetséges szerepét, de a szinergiák kihasználását ösztönzi 

az archivált iratok kereshet�vé tételével kapcsolatban is a közadatkeres� rendszerbe illesztésre 

vonatkozó javaslatával. A hosszú távú meg�rzéssel kapcsolatos technikai kérdések 

vizsgálatán túl a tanulmány hangsúlyozza a levéltári anyag kutathatóságához, a személyes 

adatok védelméhez és a közérdek� adatok nyilvánosságához kapcsolódó kérdéseket, 

alapvet�en egy új, szolgáltató levéltár koncepcióval számolva – összhangban a levéltári 

stratégiával. A dokumentumformátumok tekintetében a tanulmány a nyílt szabványon alapuló 

formátumok kormányzati támogatását ösztönzi, amellyel kezelni lehetne a hosszú távú 

meg�rzéssel kapcsolatos egyes technikai nehézségeket. Míg a tanulmány az e-levéltári 

funkciók ellátását alapvet�en a Magyar Országos Levéltárhoz és Budapest F�város 

Levéltárához telepítené, a javasolt 5 éves iratkezelés és iratmeg�rzés idejére felhívja a 

figyelmet a területi alkalmazásszolgáltató-központok kialakításában rejl�, er�forrás-kímél� 
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lehet�ségekre. A tanulmány a fent említett stratégiák elkészítését, illetve véglegesítését 

követ�en egy kormányhatározat megalkotását látja szükségesnek, amely kijelölné az egyes 

intézkedések felel�seit, azok felel�seit, valamint a határid�ket. Az archiválás alapvet� 

szabályait meghatározó jogszabályának megalkotásához konkrét tartalmi támpontokat ad, 

továbbá elemzi a nem kifejezetten iratkezelési, de a tárgyhoz kapcsolódó jogszabályokkal 

kapcsolatos módosítási igényeket (polgári perrendtartás, elektronikus információszabadságról 

szóló törvény). Az elektronikus iratkezeléssel kapcsolatos speciális kérdéseket (adatbázisok, 

hypertext dokumentumok meg�rzése, elektronikus levelezés), valamint az elektronikus 

irattárak és levéltárak m�ködésével kapcsolatos részletkérdések rendezését miniszteri irányelv 

szintre utalja.  



 7 

BEVEZETÉS: EGY SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ LEHET�SÉGEI 
 

A tanulmány célja, hogy kidolgozza az elektronikus iratok archiválásának szabályozási 

koncepcióját. Kijelenthet� ugyanakkor, hogy végleges formájukban nem ismertek azok a 

stratégiai és koncepcionális kormányzati törekvések, amelyek az elektronikus ügyintézéssel, 

az elektronikus azonosítással, a hiteles elektronikus dokumentumok útján történ� 

kommunikációval, valamint az elektronikus dokumentumok hosszú távú meg�rzésével 

kapcsolatosak. A közvetlen cél ezért az, hogy megválaszolandó tartalmi problémákat és 

szabályozási eszközöket azonosítsanak a szerz�k megbecsülve azok várható kimenetelét. A 

hatályos szabályozási környezet mellett szinte minden kérdéskörben léteznek – egymással 

verseng� – koncepcionális elképzelések, nem nyilvános, az EU forrásokat felhasználni kívánó 

projektjavaslatokhoz kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányok, el nem fogadott 

(elektronikus) közigazgatási stratégiák. A „szabályozási mozaikok” kidolgozásán túl 

megkísérlünk egyfajta m�köd�képes szabályozási szcenáriót felvázolni.  
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HELYZETELEMZ� FEJEZETEK 

I. AZ IRATARCHIVÁLÁS LEHETSÉGES SZABÁLYOZÓI ESZKÖZEI 

I. 1. A szabályozási szint meghatározásának szempontjai 
 

Alapvet� szabályozási elv, hogy jogi szabályozáshoz akkor kell folyamodni, ha az 

önszabályozás, vagy más szabályozási eszközök nem bizonyulnak elegend�nek (akár az 

alapvet� jogok érintettsége, akár a kényszerít� er� szükségessége vagy más szempontok 

indokolhatják ezt.) Ideális esetben a szabályozási eszköz és szint meghatározását a 

szabályozás tartalmi jellemz�i, az érintett jogok és kötelezettségek determinálják. Ez a 

módszer azonban számos helyzetben nem használható. Egy két éven belül teljes egészében 

megvalósítandó projektbe nem feltétlenül fér bele egy átfogó törvénymódosítás, amely 

megfelel� el�készítéssel önmagában egy évet vesz igénybe. Egyes 2/3-os törvények 

módosítása pedig a gyakorlatban ténylegesen kivitelezhetetlen. A tanulmány a beavatkozási 

eszközök meghatározásánál ezt a szempontot is figyelembe veszi. 

 

I. 2. A szabályozás lehetséges eszközei 
 

Els�ként számba vesszük, hogy milyen szabályozási eszközök közül lehet választanunk az 

iratarchiválás szabályozása területén. Ezt követ�en az archiválás szabályozásával kapcsolatos 

tartalmi kérdésköröket vizsgáljuk részleteiben, majd konkrét ajánlást teszünk arra 

vonatkozóan – a tanulmány végén táblázatos formában is –, hogy az egyes tartalmi kérdéseket 

milyen szabályozási eszközök útján (jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, egyéb 

szabályozási eszköz) célszer� rendezni. 

 

I. 2. 1. Jogszabályi szint 
 

A jogszabályok útján megvalósított szabályozás esetében fontos, de gyakran elhanyagolt 

szempont, hogy a jelent�s részben m�szaki jelleg�nek tekinthet� kérdésekben óvakodjunk a 

m�szaki-technikai fejl�dés túlzott korlátozásától. A jogszabályalkotás folyamata er�sen 

formalizált, jelent�s id�igény�, alapvet�en alkalmatlan a gyors m�szaki változások 

lekövetésére. Jogszabályi szinten a szervezetekre és a folyamatokra vonatkozó alapvet� 

szabályokat szükséges lefektetni, az informatikai termékekkel, szolgáltatásokkal és 
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m�ködéssel kapcsolatos általános, keretjelleg� követelményeket kell meghatározni. Az 

iratoknak a közfeladatot ellátó szervek m�ködésébe ágyazottságából következ�en a 

szabályozási környezet törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szinten is 

egymáshoz els� ránézésre lazábban kapcsolódó normák hálózata. Ezért amikor a jogszabályok 

módosítására vonatkozó javaslatokat teszünk, nem kizárólag az iratkezelés sz�kebb 

jogszabályi környezetére összpontosítunk, hanem arra a tágabb összefüggésrendszerre, 

amelynek része az iratkezelés. A tanulmány írói úgy vélik, hogy az iratkezelés alapját jelent� 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér�l szóló 1995. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban Ltv.) szabályozása alapvet�en kielégít�, így ennek módosítása nem 

indokolt. Ennek oka az, hogy az Ltv. legutóbbi, átfogó felülvizsgálata egy komplex projekt 

(az ún. KEIR-projekt1) keretében valósult meg, amely az iratkezelés folyamatának 

elektronikus aspektusait is feldolgozta, ügyelve az elektronikus közigazgatási hatósági 

ügyintézéssel való összhangra is. Az Ltv. szintjén valamennyi, az elektronikus iratkezeléssel 

kapcsolatos alapvet� kérdés tisztázásra került, amelynek rendezése törvényi szintet igényel. 

Az, hogy az Ltv. átfogó módosítását nem igényli az elektronikus köziratarchiválás 

szabályozási környezetének kialakítása, nem jelenti azonban, hogy törvényi szint� 

szabályozás egyáltalán nem szükséges egyes kapcsolódó területeken. Megállapítható, hogy az 

elektronikus köziratok archiválását alapvet�en miniszteri rendeleti szinten szükséges 

megvalósítani, ezt az eszközt maga az Ltv. határozza meg.   

 

I. 2. 2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei 

I. 2. 2. 1. Utasítás 
 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 49. §-ának (1) bekezdése 

szerint a miniszter és az országos hatáskör� szerv vezet�je jogszabályban meghatározott 

irányítási jogkörében a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevékenységét szabályozó 

utasítást adhat ki. Ebben a körben kiemelend�k a minisztériumok és országos hatáskör� 

szervek egyedi iratkezelési szabályzatai, amelyek a Jat. szerinti utasítás formájában kerülnek 

kiadásra. 

 

                                                 
1 A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelésének szabályozására a 2205/2003. (IX. 4.) Korm. határozat 
alapján lefolytatott projekt. 
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I. 2. 2. 2. Jogi iránymutatás 
 

Az iratarchiválás szabályozása körében az állami irányítás egyéb jogi eszközei közül 

megvizsgálandó eszköz a jogi iránymutatás. E kategóriában két eszköz, a miniszter által 

kiadható irányelv és tájékoztató emelend� ki. Az irányelv „ajánlást ad a jogszabály 

végrehajtásának f� irányára és módszerére”2, míg a tájékoztató „olyan tényt és adatot közöl, 

amelyet a jogszabály végrehajtásáért felel�s szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell”. 

Kiemelend�, hogy a jogi iránymutatások el�zetes véleményezésére a Jat. 56. § (2) bekezdése 

értelmében a miniszteri rendelet el�zetes véleményezésére vonatkozó szabályokat kell 

megfelel�en alkalmazni. Megjegyezzük, hogy e garanciális rendelkezés betartása azonban 

sem a normaalkotás folyamatát nem lassítja túlzottan, sem a m�szaki szabályozás 

rugalmassága iránti igényt nem gátolja. Kiemelend�, hogy sem az irányelv, sem a tájékoztató 

nem kötelez�en követend� magatartásszabályokat ír el� címzettjei számára. Míg az irányelv 

ajánlásokat tartalmaz, addig a tájékoztató még ilyen kötelezettséget sem keletkeztet. 

Tekintettel azonban arra, hogy az irányelvet minisztérium adja ki, de facto olyan hatással bír, 

mint a kötelez� er�vel rendelkez� norma, a címzettek követni fogják az abban foglalt 

ajánlásokat. Éppen erre a tényre tekintettel támaszt a Jat. garanciális követelményeket az 

irányelv megalkotásával szemben, és �rködik az Alkotmánybíróság e követelmények 

betartása felett.3 

 

I. 2. 3. Ajánlás 
 

A hazai m�szaki szabályozásban – különösen a Kormányzati Informatikai Egyeztet� 

Tárcaközi Bizottság (KIETB) 2004-es létrejötte óta – kiemelt szerepet töltenek be az 

ajánlások (megemlíthet� a 21. számú az ügyfélkapu szolgáltatásaihoz történ� kapcsolódás 

m�szaki specifikációjáról, valamint a 19. számú ajánlás a központi államigazgatás szervezetei 

által m�ködtetett honlapok tartalmi és formai követelményeir�l). Az Informatikai és 

Hírközlési Minisztérium ajánlásaként jelent meg egyebek mellett a közigazgatásban 

alkalmazható végfelhasználói tanúsítványok szerkezetének és adattartalmának m�szaki 

specifikációjára vonatkozó ajánlás, vagy a viszontazonosítás protokolljára vonatkozó ajánlás 

2005-ben és 2006-ban. Az Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében megállapítható 

azonban, hogy mind a KIETB, mind az informatikai és hírközlési miniszter által kiadott 
                                                 
2 Jat. 55. § (2) bek. 
3 E körben kiemelend� a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat 
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ajánlások ebben a formában az AB határozatban foglalt „tesztbe” ütköznek, mert az 

ajánlásokat központi szerv adja ki ugyan, de mégsem a Jat. irányelvi formájában. „Nem teszi 

önmagában jogszer�vé az ajánlási forma használatát egyszer�en az, hogy az ajánlások 

kiadásának lehet�ségét nevesítették pl. a 194/2005. (IX.22.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdésében, s�t, ez esetben maga a Korm. rendelet ezen rendelkezése is a Jat.-ba ütközik.”4 

A tárcaközi koordináció 1026/2007. (IV. 11.) kormányhatározat 3. pontja által létrehozott 

szervezete, a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) folytatni kívánja az ajánlások útján 

történ� szabályozást. Ezúton hívjuk fel a kormányzati döntéshozók figyelmét, hogy központi 

szerv – az Alkotmánybíróság gyakorlatából következ�en a KIB is ilyennek min�sül – számára 

a miniszteri irányelvi forma áll rendelkezésre, amennyiben jogszabály végrehajtásának f� 

irányára és módszerére kíván ajánlást adni, a nem ilyen formában, valamint a Jat. 

garanciáinak be nem tartásával hozott ajánlás alkotmányellenes. Hangsúlyozandó 

ugyanakkor, hogy nem központi szervre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy az egyik, a m�szaki szabályozás céljaira alkalmas, nem jogszabályi 

szabályozási eszköz a miniszteri irányelv. Kibocsátásához nincs szükség törvényben, vagy a 

Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazásra, kiemelend� ugyanakkor, 

hogy elfogadására a Jat. szerint a miniszteri rendelet elfogadására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

I. 2. 4. Szabályzat 
 

A szabályzat nem csupán a dokumentummenedzsment egyik központi szabályozási eszköze 

(iratkezelési szabályzat), hanem bármely szervezet szervezeti felépítését és m�ködését leíró 

dokumentum. Ahogyan jelent�s szerepet tölt be az archiválási szolgáltatók m�ködésében, úgy 

alapvet� feladata lesz az elektronikus levéltári funkciót betölt� szervezet esetében is. 

 

I. 2. 5. Szabvány 
 

A szabvány jogszabálynak vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközének nem min�sül� 

m�szaki szabályozási eszköz. Kitüntetett vizsgálatát az indokolja, hogy a hazai információs 

társadalommal összefügg� szabályozásban folyamatosan visszatér� követelés, hogy a 

                                                 
4 Homoki Péter (2008): A m�szaki szabályozás egyes jogalkotási problémáiról. Szakdolgozat, ELTE ÁJK JTI 
kodifikációs (szabályozási) szakjogász képzés, kézirat. 
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jogszabályok a) a szabványok részletességével rendelkezzenek valamely tárgykörr�l, vagy b) 

tegyenek kötelez�vé adott szabványokat, esetleg c) emeljék be valamely szabvány tartalmát a 

jogszabályba. A szabványokkal kapcsolatos alapvet� – hazánkban 1994. április 1-je óta 

érvényesül� – elv, hogy azok önmagukban soha nem kötelez�ek: követésük önkéntes. 

Jogszabály elvben kötelez�vé teheti �ket, még akkor is, ha az erre vonatkozó hivatkozás 

2002-ben kikerült a szabványügyi törvényb�l. A szerz�i jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 2002. január 1-jéig úgy rendelkezett, hogy a szabványt a szerz�i jog nem védi: "Nem 

tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, […], 

valamint a szabványok és más hasonló rendelkezések.”5 Emiatt a Magyar Szabványügyi 

Testületnek elutasították a teljes jogú tagságra vonatkozó felvételi kérelmét a 

CEN/CENELEC6-nél, hiszen elvárás volt a szabványok szerz�i jogi védettségének biztosítása. 

Ezért a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény beiktatott egy 

kiegészítést a szerz�i jogi törvény e rendelkezésébe, és azóta csak a „jogszabállyal kötelez�vé 

tett szabványok” nem esnek szerz�i jogi védelem alá.7 Fontos tehát látnunk, hogy a 

kötelez�vé tett szabványt a szerz�i jog nem védi, ez azonban a szabványszervezetek számára 

nem kívánt következmény, a szabványok értékesítéséb�l befolyó bevételekt�l ugyanis nem 

szeretnének elesni. Bár a bels� jog alkalmazása szempontjából a szabványosítási szervezetek 

ezen elvárása nem releváns, e szervezetek informális úton nyomást képesek gyakorolni a 

nemzeti szabványosítási szervezeten belül Magyarországra. Így a szabványok kötelez� 

szabvánnyá való min�sítése legfeljebb a kizárólag Magyarországon használt, nemzeti 

szabványok terén lehet m�köd�képes. A szabványt kötelez�vé tev� jogalkotói aktus ugyanis 

Magyarország területén id�legesen „felfüggeszti” az adott szabvány szerz�i jogi védelmét. A 

szabványok el�nyös tulajdonsága azonban, hogy akkor is normaként követik �ket, ha azokat 

jogszabály nem teszi kötelez�vé. Járható út, ha a jogalkotó arról rendelkezik, hogy egy 

szabványban el�írt követelményt „más hasonló módon” vagy „azzal egyenérték� módon” is 

ki lehet elégíteni, ezzel a szabvány már nem kötelez� a jogi normativitás szerinti értelemben. 

Önkéntes szabványkövetést eredményez az a megoldás is, ha a jogszabály a szabványra 

akként hivatkozik, hogy aki az abban foglaltakat teljesíti, az a jogszabályi követelményeket is 

teljesíti. Az el�z� pontban írtak alapján elmondható, hogy a javasolt megoldás az, hogy a 

szabványok csak háttér jogszabályok vagy jogalkalmazás (akár megfelel�ség értékel� 

szervezetek) útján érvényesüljenek. Részben a felvázolt szerz�i jogi problémák, részben a 

                                                 
5 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (4) bekezdés 
6 Comité Européen de Normalisation/Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
7 Homoki Péter i. m. 
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különböz� piaci szervezetek érdekeit�l való függés csökkentése érdekében er�sen javasolt 
olyan szabványosítási folyamatok, szabványok támogatása a hazai jogalkotásban, amely a 

szabványosítás garanciáit teljes mértékben felhasználja (önkéntes és konszenzuson alapul), de 

az elfogadott szabvány nyílt, és bárki által ingyenesen megismerhet�. 
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II. A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 
 

A szerz�knek nincs nehéz dolga a szabályozási környezet bemutatásával, hiszen a köziratok 

elektronikus meg�rzésének szabályozása teljességgel hiányzik, máig kitöltetlen a Ltv. 35/A. § 

(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás, amely „az elektronikus iratok levéltárba adásával, 

tárolásával kapcsolatban támasztott követelmények meghatározását” a köziratok kezelésének 

szakmai irányításáért felel�s miniszter (ÖM), a közigazgatási informatikáért felel�s miniszter 

(MeH), valamint a kultúráért felel�s miniszter (OKM) együttes rendelete feladatává teszi. Mi 

a magyarázata annak, hogy ez az együttes miniszteri rendelet nem készült el? A Kormányzati 

Iratkezelési Felügyelet 2006. évi tevékenységér�l szóló beszámolója8 a kidolgozás alatt álló 

jogszabályok között említi az együttes rendeletet, amelynek el�készítését meg kell el�znie a 

levéltárak informatikai fejlesztésének, „hiszen csak ezt követ�en leszünk képesek az átvétel 

technológiai szintjét szabályozni”. A megalkotandó jogszabály a KIF szerint „azokat az 

elektronikus dokumentumformátumokat határozná meg, melyekben a dokumentumok 

átadásra kerülnének végleges meg�rzésre az illetékes levéltárnak”, valamint szabályozná az 

„elektronikus dokumentumoknak a keletkezés helyén történ� biztonságos tárolását, 

meg�rzését és esetleges konvertálását”. Az iratkezelési szervezet véleményével részben 

egyetértünk, ugyanis a szabályozás el�készítésekor már részben rendelkezésre kell állnia a 

m�szaki megvalósításra is vonatkozó koncepciónak, a fejlesztéshez szükséges források 

biztosítása mellett. Az ellentétes irány „halott normaszöveghez” vezetne, nem m�köd� 

szabályozáshoz, erre a jelenségre számos múltbeli jogszabály példaként szolgálhat.9 E 

m�szaki-megvalósítási koncepció nélkül is azonosítható azonban számos olyan terület, 

amelynek szabályozási célú felülvizsgálata – függetlenül a konkrét koncepciótól – 

mindenképpen szükséges. 

 

 

                                                 
8 Dr. Kissné dr. Szabó Krisztina: Szakmai tájékoztató a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet 2006. évi 
tevékenységér�l, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetér�l, Budapest, 2007 augusztus 
http://www.otm.gov.hu/web/portal.nsf/index/7E8CB8D1A90A0D61C1257147003D814A/$file/KIF_beszamolo
_atdolg_augusztus.doc?OpenElement 
9 Gondoljunk csak a Ket. elektronikus hatósági ügyintézés területén megalkotott végrehajtási rendeleteire, 
amelyek rendkívül szofisztikáltak, mindegyik egy-egy „szabályozási gyöngyszem”, ugyanakkor alig néhány 
rendelkezésük m�ködik a valóságban. 
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II. 1. Írásbeliség, hitelesség, joghatás, bizonyító er� 
 

Nem magyarországi sajátosság, hogy – az alapok koncepcionális tisztázása, az azzal 

kapcsolatos koncepcionális döntések meghozatalának hiánya hátráltatja az elektronikus 

dokumentumok útján megvalósuló ügyvitelt mind a közigazgatásban, mind azon kívül. Az 

elektronikus aláírás szabályozását, mint az elektronikus környezetben a hitelesség, a kézi 

aláírásnak megfelel� egyedüli megoldást óriási várakozás el�zte meg világszerte, úgy t�nt, 

hogy egy csapásra megoldódik minden, az elektronikus dokumentumok hitelességével, 

sérthetetlenségével, letagadhatatlanságával kapcsolatos probléma. Közismert tény, hogy egy 

olyan eszköz nélkül, amely lehet�vé teszi bármilyen módosítás kimutatását egy elektronikus 

dokumentumon, védtelenek vagyunk a hamisítással szemben, bármikor pillanatok alatt 

el�állítható tetsz�leges tartalmú e-mail, feltörhet� a dokumentumvédelem, átírható egy 

dokumentum tartalma. Ez egyrészt a papír alapú iratok párhuzamos használatának 

fennmaradását eredményezi olyan dokumentumok esetében is, ahol maga a fizikai irat nem 

hordoz értéket és információt, másrészt a folyamatos bizalmatlanságot mindennel szemben, 

ami elektronikus. Az elektronikus aláírás azonban nem terjedt el. Részben azért, mert a 

nemzetközi tapasztalatokból okulva nem t�nik életszer�nek a tömeges elterjedést az 

alkalmazások számának növekedését�l várni,10 részben azért mert a technológia túl 

összetett, nehezen átlátható a felhasználók (és a szakemberek) számára. Ezzel egyidej�leg 

azonban számos területen (például a banki ügyintézésben) elterjedt az elektronikus 

dokumentumok elektronikus aláírás nélküli használata, a felhasználói név-jelszó alapú 

azonosítás. Miután hazánkban a központi költségvetés nem finanszírozta az elektronikus 

aláíráshoz való hozzájutást, ugyanakkor a terjedés hiánya tovább nem hátráltathatta a 

hatósági és egyéb elektronikus közigazgatási ügyintézés beindulását, a felhasználói név-

jelszó alapú azonosítás ebben a körben is terjedni kezdett. Jelenleg megfigyelhet� egy 

leküzdhetetlen igény az elektronikus dokumentumok használata iránt, egyre éget�bbé válik 

azok – különösen a maradandó érték� iratok – hosszú távú meg�rzésének biztosítása. 

Rendelkezünk egy több szerepl�s, számos területen jól m�köd�, PKI infrastruktúrával, és 

kérd�jelekkel egy kormányzati hitelesítés-szolgáltató (CA) felállítását, pontos szerepét 

illet�en. Legf�képpen azonban naponta tömegével keletkez� elektronikus 

dokumentumokkal rendelkezünk (elektronikus levélben megküldött feljegyzésekkel, 

elektronikus adóbevallásokkal), amelyek egy része – a felkészületlenség miatt – elveszik az 

                                                 
10 Az irány fordított lehet. El�ször a tanúsítványt kell könnyen elérhet�vé tenni, majd annak, mint 
infrastruktúrának rendelkezésre állására hivatkozva lehet azt kezel� alkalmazásokat fejleszteni. 
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utókor számára (és láthatatlan az információszabadság jelene számára). Az alapkérdések 

megválaszolása a KEIR-projekt keretében sem történt meg. Azon túl, hogy a Ltv. „irat” 

fogalmának gyakorlatilag bármi, természetesen az elektronikus dokumentum is része, és a 

törvény az „irattár” fogalma alatt az elektronikus tárolóhelyet is érti, a jogszabályok nem 

adnak eligazítást. Nem kaptak elegend� hangsúlyt az elektronikus dokumentumok 

jellemz�ib�l fakadó sajátosságok, továbbra sem tudjuk, hogyan gondoljunk a hivatali élet 

mindennapjait jelent� elektronikus levelezésre. Lehet természetesen azt mondani, hogy 

mindez nem az iratkezelési szabályozás sz�ken vett területe, hiszen annak feladata ott 

kezd�dik, hogy valamir�l eldöntjük, irat-e, nem halogatható azonban tovább e problémák 

megoldása. Joghatása nem csak az elektronikusan aláírt dokumentumnak lehet, hanem 

bármilyen jogi ténynek, amelyhez a jog a jogalanyok jogi helyzetében való változást 

kapcsol. A szóbeli, a ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak, vagy az e-mailben történt 

üzenetváltásnak is lehet joghatása. El�fordul azonban, hogy valamely jognyilatkozatnak 

jogszabály által el�írt alakisággal kell rendelkeznie (tipikusan az írásbeliség ilyen 

követelmény), ilyen esetben mindezen aktusok érvénytelenek, joghatás kiváltására 

alkalmatlanok. Egy elektronikus aláírás nélküli dokumentumban tett nyilatkozat tehát adott 

esetben bírhat joghatással, más esetekben nem, mindezt a jogszabályi rendelkezések 

határozzák meg. A központi elektronikus szolgáltató rendszerr�l szóló 182/2007. (VII. 10.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: KR rendelet) 34. §-ának (4) bekezdése szerint 

„amennyiben az elektronikus úton érkezett dokumentum fogadására és továbbítására e 

rendelet szabályai szerint került sor, úgy az eljárás során ellenkez� bizonyításig vélelmezni 

kell, hogy a személyazonosító adatok egyezése esetén a beadvány az annak benyújtójaként 

megjelölt és az ügyfélkapu igénybe vev�jeként azonosított természetes személyt�l 

származik, és a továbbított dokumentumot az eljárásban joghatás kiváltására alkalmas 

elektronikus dokumentumnak kell tekinteni.” E rendelkezés lényege az, hogy egy, az 

írásbeliséghez hasonlító, de írásbelinek nem min�sül� cselekményhez rendel joghatást. A 

bizonyító er�r�l elmondható, hogy szintén nem csak az legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumhoz f�z�dik, hazai jogrendszerünkben ugyanis a 

szabad bizonyítás elve érvényesül, a bíróságok, hatóságok mérlegelik valamely bizonyítási 

eszköz (egyszer� e-mail, elektronikus aláírással el nem látott dokumentum) bizonyító erejét. 

A teljes bizonyító erej� magánokiratisághoz a min�sített elektronikus aláírás jelenléte 

szükséges11, a közokiratok esetében azonban már nem következetes a rendszer. „Az olyan 

                                                 
11 Pp. 196. § (1) bek. f) pont 
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papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyz� vagy más hatóság, illetve 

közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen 

bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok 

és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak 

idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más 

jogszabály közokiratnak nyilvánít.”12 A közokiratok esetében tehát – legalábbis elvben -- 

már nem általános elvárás az elektronikus aláírás jelenléte. A jogrendszer az írásbeliség 

területén is hozzákezdett az elektronikus aláírástól való elszakadástól. A szerz�i jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény szerint „a felhasználási szerz�dést írásba foglaltnak kell 

tekinteni, ha a m�re a szerz� elektronikus úton kötött és rögzített szerz�déssel enged további 

felhasználást.”13 A hitelesség megkövetelésekor azonban jelenleg nem szakadhatunk el túl 

könnyen az elektronikus aláírástól. Különösen akkor, ha egy elektronikus dokumentum 

hitelességét úgy kívánjuk vizsgálni, ahogy egy papír alapú okiratét szokás, elszakítva az azt 

kezel� informatikai rendszert�l, függetlenítve magunkat az okirat felmutatójától, ha azt 

szeretnénk, hogy száz év múlva is nagy valószín�séggel nyilatkozni lehessen a hitelességt�l. 

Ha biztosak akarunk lenni abban, ki állította el� (illetve ki írta alá) az adott dokumentumot, 

abban, hogy a kiállítást követ�en a dokumentum tartalma nem változott, biztosítani akarjuk, 

hogy letagadhatatlan legyen a nyilatkozat megtétele, elektronikus aláírásra van szükségünk, 

vagy az egész gondolkodásunk megváltoztatására mindarról, amit az okiratokról gondolunk. 

Ebben a tekintetben a szerz�k nem kívánják átvágni a gordiuszi csomót, csak javasolnak egy 

párbeszédet a kormányzat, az igazságszolgáltatás és a tudományos élet képvisel�i között. E 

kérdések megválaszolása nélkül ugyanis sem arra nem lehet egyértelm� választ adni, hogy 

mit archiváljuk, sem arra, hogy hogyan tegyük azt. E párbeszéd végeredményét egy 

elektronikus dokumentum menedzsment stratégia rögzíthetné, amelynek hatóköre 

szükségszer�en tágabb lenne az elektronikus köziratok életciklusának szabályozásánál, és az 

elektronikus dokumentumok keletkezésével, továbbításával, befogadásával és meg�rzésével 

kapcsolatos alapvet� kérdésekre adna választ. 

 

 

 

                                                 
12 Pp. 195. § (1) bek. 
13 1999. évi LXXVI. törvény a szerz�i jogról, 45. § (3) bek. 
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II. 2. Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó egyes szabályozási kérdések 
 

Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szabályozás – attól függ�en, hogy milyen 

perspektívát választunk – tekinthet� akár teljes kör�nek, akár hiányosnak is. Teljes kör� a 

szabályozás akkor, ha kijelentjük, az Eat. és végrehajtási rendeletei megfelel�en írnak le egy 

több szerepl�s hitelesítés-szolgáltatói piacot, alapvet�en a vállalkozói szféra aktív 

közrem�ködésével számolva mind a közigazgatási, mind az azon kívüli felhasználói 

körben.14 Id�r�l id�re felmerül azonban egy közigazgatási CA felállításának igénye, és az 

általa kibocsátott tanúsítványok használatának kizárólagossá tétele az elektronikus 

közigazgatás körében. Kijelenthet�, hogy nem ismert olyan legjobb gyakorlat a világon, 

amely az elektronikus aláírás tömeges elterjedését eredményezte volna úgy, hogy azt teljes 

egészében a keresleti-kínálati mechanizmusra bízza. A tapasztalatok alapján úgy t�nik, hogy 

nem lehet m�köd�képes egy olyan irány, amely az alkalmazási kör b�vítését�l várja az 

elektronikus aláírás iránti igény jelentkezését, az aláírás terjedését. Az irány ellentétes: a 

kormányzat el�ször biztosítja az „infrastruktúrát”, a tanúsítványok szétosztását, és ezzel 

párhuzamosan/ezt követ�en kezd�dnek meg az alkalmazás-fejlesztések.15 Ez a megoldás 

figyelhet� meg Észtország esetében, ahol a központi költségvetés finanszírozta az 

elektronikus aláíráshoz való hozzájutást E megoldás körében tipikusnak tekinthet� 

közigazgatási CA felállítása, amelyre vonatkozó elképzelések hazánkban is meg-

megjelennek, sem megkezd�dött projekttel, sem létez� szabályozással nem találkozunk 

azonban, ebb�l az aspektusból tehát jelent�s szabályozási munka áll a jogalkotó el�tt. Az 

elektronikus aláírás gyakorlati használatával kapcsolatos 2001 óta jelen lév� 

koncepciótlanság, az aláírás melletti konzekvens kiállás hiánya vezetett el oda, hogy 

jelenleg az elektronikus ügyintézés tipikus, tömeges útját az ügyfélkapu útján történ� 

azonosítás, és az elektronikus aláírás nélküli dokumentumtovábbítás jelenti. Sokan, teljesen 

tévesen mindezt csupán biztonsági kérdésnek fogják fel, holott hitelességi probléma is. Az 

aláírással ellátott dokumentumhoz köt�dik a hitelesség, a sértetlenség és a 

letagadhatatlanság vélelme, míg elektronikus aláírás nélkül mindezekr�l nem beszélhetünk. 

A technika mai állása szerint egyedül a PKI-technológia alkalmas minderre, a jogalkotó nem 

pusztán egy esetleges döntést hozott akkor, amikor az írásbeliség és a teljes bizonyító er� 

                                                 
14 A rendszer alkalmazható egyébként kormányzat által létrehozott hitelesítés-szolgáltatókra is, például a 
„Biztonsági Hitelesítés Szolgáltatóra” (BHSZ). (www.bhsz.gov.hu).  
15 Mindebb�l következik, hogy az elektronikus aláírás használatára vonatkozó statisztikák esetében a 
„kibocsátott tanúsítványok száma” csak részinformációt közöl. Az, hogy valaki rendelkezik tanúsítvánnyal, nem 
jelenti azt, hogy használja is. 
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joghatásával ruházta fel az elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat.16 A fentiekben 

vázolt, egységes állampolgári azonosító rendszer koncepciója önálló törvényi szint� 

szabályozást igényelne, kitérve az Eat.-hoz való viszonyrendszerre is. Amennyiben abból a 

feltevésb�l indulunk ki, hogy egy kormányzati CA helyett a jelenleg m�köd� szolgáltatók 

bocsáthatnak ki a jöv�ben is közigazgatási célra használatos tanúsítványokat, az alábbi 

problémák szabályozási vagy közpolitikai kezelése javasolt. 

 

Interoperabilitás 

 

A kormányzati és piaci egységesítési törekvések17 ellenére nem sikerült létrehozni a 

tökéletesen együttm�köd� tanúsítványok és aláírás-ellen�rz� eszközök ideális állapotát. 

Számos formátum, ellen�rz� szoftver létezik, amelyek nem minden esetben m�ködnek 

együtt, növelve az elektronikus dokumentumokkal szembeni bizalmatlanságot. Szükséges 

egy ingyenesen, mindenki számára hozzáférhet�, egyszer�en kezelhet� elektronikus aláírás 

érvényességének ellen�rzésére szolgáló szoftver kifejlesztése és elérhet�vé tétele, amely 

egymagában kezelni képes a Magyarországon használatos elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumokat. Úgy t�nik, hogy a potenciális szolgáltatási sokszín�séget fel kell áldozni 

az egyértelm�ség és egyszer�ség oltárán. Az elektronikus aláírás befogadói nem kívánnak 

több formátummal, ellen�rz� szoftverrel megismerkedni, utánajárni, hogy a különböz� 

ellen�rzési algoritmusok futtatása során kapott eredményeket hogyan értelmezzék. 

 

Egyszer�sítés 

 

Az el�z� ponthoz kapcsolható az az igény, hogy a hazai hitelesítés-szolgáltatói piac 

szolgáltatásait, ideértve a különböz� aláírás-típusokat le kell egyszer�síteni, egyúttal 

pontosabban meghatározni a követelményeket. A gyakorlat rámutatott arra, hogy messze 

nem elég annyit el�írni, hogy „fokozott biztonságú” vagy „min�sített” elektronikus aláírás 

szükséges, hiszen ezek a fogalmak m�szakilag rendkívül heterogén jelenségeket írnak le, és 

ez a sokszín�ség lehetetlenné teszi a fejlesztéseket és a használatot. A mindennapi 
                                                 
16 Megemlíthet�, hogy a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel támasztott 
követelményekr�l szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet tartalmaz egy túl sok segítséget 
nem nyújtó el�írást arra az esetre, ha az elektronikusan tárolt adatok integritásának védelme nem az elektronikus 
aláírás felhasználásával történik. „Ilyen esetben a változtathatatlanságról egyéb – akár papíralapú – megoldással 
gondoskodni kell.” (11.4 pont)  
17 A piac megpróbálta – egyéb „kényszerít� szabályozás” hiányában – megoldani a kérdést a Melasz-Ready 
formátum kialakításával és elfogadásával. A Melasz azonban csupán a piac egy részének érdekeit képviseli, 
ráadásul az ilyen min�sítés� termékek között is vannak interoperabilitási problémák. 
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technológiai fejlettségi szintek megfelel�en – nem jogszabályi szinten – meg kell hivatkozni 

például a hosszú távú archiválásra alkalmas elektronikus aláírást leíró szabványt, és 

egységesen azt kell alkalmazni. 

 

Guideline-ok, kézikönyvek 

 

A szabályozáshoz kapcsolódó közpolitikai intézkedésként részletesen, a konkrét 

szolgáltatások szintjén kell bemutatni a PKI-szolgáltatások használatát, kormányzati 

szerepvállalással. A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM 

rendelet 4. § (4) bekezdésének el�írását például nem csak a felhasználók ok, hanem 

informatikai szakemberek sem feltétlenül tudják követni: 

 

 „4. § (4) Ha a meg�rzési kötelezettség id�tartama hosszabb, mint az elektronikus aláírás 

elhelyezését�l számított 11 év, a meg�rzésre kötelezett 

a) gondoskodik az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információk 

(az érvényességi lánc) beszerzésér�l és meg�rzésér�l;” 

 

Közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírás 

 

Javasolt annak felülvizsgálata, hogy mell�zhetetlen-e a Közigazgatási Gyökér Hitelesítés-

szolgáltató (KGYHSZ) m�ködése, a KGYHSZ mint RootCA alá rendelése a hitelesítés-

szolgáltatói CA-knak. Megfelel�-e a KGYHSZ visszavonási listájának frissítési ideje?18 

Szükséges-e, és megfelel�en m�ködik-e a viszontazonosítás? Mindezen kérdéseket költség-

haszon elemzések lebonyolításával kell megvizsgálni, és ennek megfelel�en szükséges a 

szabályozást felülvizsgálata/korrekciója. Elemezni szükséges azt a problémát, hogy míg a 

nem közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványok tömegesen kerülnek forgalomba, 

és felhasználásra, különösen az elektronikus cégeljárás következtében, a közigazgatási 

felhasználásra alkalmas tanúsítványok használatát a hitelesítés-szolgáltatók nem ajánlják 

ügyfeleiknek. 

                                                 
18 A közigazgatási gyökér hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítványokat nagyon nehéz megbízhatóan 
ellen�rizni, és aki a közigazgatási gyökér hitelesítésszolgáltató alapján ellen�riz valamit, csak nagyon sokára – a 
következ� visszavonási lista megjelenésekor – tudja igazolni, hogy gondosan járt el. A KGYHSZ ugyanis 35 
naponta teszi közzé az általa visszavont tanúsítványok listáját. Így a felhasználó vagy eltekint a visszavonási 
listájának kivárásától és ellen�rzését�l (és viseli ennek következményeit) vagy vár 35 napot. Így – a KGYHSZ 
által alkalmazott elavult technológiák miatt – a közigazgatásban használható tanúsítványok használata más 
eljárásokban (pl. a cégeljárásban) problémás. 



 21 

 

II. 3. A dokumentumok konverziójának kérdésköre 
 

Amikor elektronikus archiválásról beszélünk, mindenképpen szem el�tt kell tartanunk, hogy 

két alapvet� esetkörrel szembesülhetünk: az els� esetben eredetileg elektronikus formában 

létrejöv� dokumentumokkal találkozunk, míg a második esetben eredetileg hagyományos, 

papír alapú iratok elektronikus archiválását kell megoldanunk. Mindkét esetben felmerül az 

elektronikus és a papír forma közötti átalakítás igénye, az ún. konverzió. A kérdéskörök 

gyakran keverednek, és szakért�k nyilatkozataiban is találkozni azzal, hogy az archiválás 

részének tekintik a papír dokumentum „szkennelését”, mint a folyamat elválaszthatatlan, 

figyelmet nem érdeml� részét. A papír/elektronikus konverzió kérdése több vonatkozásban is 

jelent�séggel bír az elektronikus archiválás területén. Felmerülhet annak az igénye, hogy a 

köziratok elektronikus tárolása ne csupán az elektronikus formában keletkez� iratokra 

vonatkozzon, hanem a papír alapon létrejött iratok is elektronikus formában kerüljenek 

meg�rzésre, az eredeti megtartása mellett, vagy anélkül. Ezt indokolhatja a jobb kereshet�ség, 

a kutatásra való alkalmasság, az információszabadság szempontjai, vagy akár a vegyes iratok 

kezelésének kérdésköre (a vegyes iratok egységes formába történ� átalakítása). Az 

elektronikus/papír konverzió kérdése mindaddig jelen lesz a szabályozásban (és a mindennapi 

valóságban), amíg az elektronikus forma lesz a kivétel, az egzotikus, az „eltér�en kezelend�”. 

Amíg az elektronikus dokumentumok befogadása, továbbítása, kezelése nem magától értet�d� 

a hatóságok, az közszolgáltatók és a magánszemélyek körében, addig szükség lesz arra, hogy 

az elektronikus formában meg�rzött iratról hiteles papír alapú másolatot készítsünk.19 Az 

elektronikus iratarchiválás szabályozása és m�ködése nélkül a köziratok meg�rzése területén 

is a konverzió jelenthet átmeneti megoldást: az elektronikus dokumentum kinyomtatását és 

hitelesítését követ�en már a papír alapú iratok meg�rzési szabályai, eljárásai alkalmazhatók. 

A konverzió témaköréhez kapcsolódó, az okiratokra mint bizonyítási eszközre vonatkozó 

alapvet� rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény tartalmazza (a 

továbbiakban: Pp.). Sajnálatos módon a törvény szövege szakemberek számára is nehezen 

követhet�, nem tesz eleget a Jat. közérthet�ségre vonatkozó el�írásainak. Az elektronikus 

okiratkészítés útján megvalósuló konverzióról szól a Pp. 195. §-ának (3) bekezdése: „Az 

eredeti papír alapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak a 

                                                 
19 Tény, hogy például az elektronikus számlázás egyik legnagyobb gátját a könyvel�k, a hitelintézetek, a 
hatóságok felkészületlensége jelenti. A hitelesen, eredeti formájában elektronikusan létez�, valamilyen 
adathordozón tárolt dokumentumok kezelésére nincsenek jól bejáratott protokollok. 



 22 

közokiratról készített elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult 

ügykörén belül, a megszabott alakban készített el, és amelyen min�sített elektronikus aláírást, 

valamint – ha jogszabály így rendelkezik – id�bélyegz�t helyezett el. Az eredeti közokiratéval 

azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet a közokirat kiállítására 

jogosult külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve amelyet 

törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít.” Az elektronikus formába történ� átalakításhoz a 

közokirati bizonyító er� meg�rzésével szükséges tehát: 1) közokirat kiállítására való 

jogosultság, 2) ügykörön belüli tevékenység, 3) alakiságra vonatkozó követelményeknek való 

megfelelés, 4) min�sített elektronikus aláírással történ� aláírás, 5) jogszabály által el�írt 

esetben id�bélyegz� elhelyezése. E f�szabály mellett, azonban bármely jogszabály külön 

eljárásrendet határozhat meg, törvény pedig bármely elektronikus okiratot elektronikus 

közokirattá nyilváníthat. A szabályozás legkevésbé érthet� szakasza a Pp. 195. § (2) 

bekezdése, amely a (3) bekezdéshez való viszonyában is számos kérdést felvet: „Az eredeti 

papír alapú közokiratéval azonos bizonyító ereje van a közokiratról – általában m�szaki vagy 

vegyi úton – készült felvételnek (fénykép-, film-, hang- stb.), úgyszintén az eredeti okiratról 

bármely adathordozó útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetve az adathordozóról az 

okiratot bíróság, közjegyz� vagy más hatóság, továbbá közigazgatási szerv vagy ezek 

ellen�rzése mellett más szervezet készítette. Ugyanilyen bizonyító ereje van az okirat 

meg�rzésére hivatott szerv (pl. levéltár) által vagy ellen�rzése mellett készített felvételnek 

vagy okiratnak, továbbá a közokiratot kiállító vagy �rzésére hivatott szerv által a felvétel vagy 

adathordozó útján nyert adatok alapján készített okiratnak. Mit ért a jogszabály „bármely 

adathordozó útján készült okiratnak”? Különösen érdekes, hogy e rendelkezés egy kés�bbi 

fordulata szerint „az adathordozóról az okiratot” készíti valamely szervezet. Az adathordozó 

itt valamiféle közvetít� lenne, a sokszorosítás eszköze? Nehezíti a helyzetet az adathordozó 

ma elterjedt, „elektronikus adathordozóként”, vagy „gépi adathordozóként” történ� 

használata. További kérdés, hogy vajon mi határolja el az elektronikus okiratkészítéssel 

(szkennelés+elektronikus aláírás), és a digitális fényképezéssel történ� másolatkészítést? 

Hiteles lesz-e elektronikus aláírás nélkül, ha digitális fényképet készítünk a papír alapú 

közokiratról? Az iratarchiválás szabályozásának részeként feltétlenül szükségesnek látjuk a 

Pp. ezen szabályainak felülvizsgálata keretében e rendelkezések pontosítását. Amennyiben a 

konverzió Pp.-ben adott f�szabályától el kíván térni a jogalkotó, azt elvileg bármely 

jogszabályban megteheti. Ilyen módon lehetséges a min�sített elektronikus aláírás helyett a 

fokozott biztonságú elektronikus aláírás elégségessé tétele is. Ilyen külön jogszabály a 

papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történ� másolat készítésének szabályairól 
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szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Konverziós rendelet), amelynek a Pp.-

hez való viszonya bizonytalan, vitatott. Hatálya tekintetében – a Pp.-hez hasonlóan – 

általánosságra törekszik, nem egy sz�k területen határoz meg speciális szabályokat. El�írásai 

vonatkoznak a papíralapú közokiratokról, a teljes bizonyító erej� magánokiratokról, valamint 

a papír alapú számviteli bizonylatokról történ� elektronikus másolatkészítésre. A Pp. 

alkalmazása önmagában elegend� a hiteles másolatkészítéshez, hiszen nem „és”, hanem 

„vagy” viszonyt keletkeztet a törvény, így a Konverziós rendelet számos fontos el�írása 

(különösen a metaadatokra vonatkozók) nem kell, hogy alkalmazásra kerüljenek. A problémát 

fokozza, hogy bár a Pp. jogforrási hierarchiában elfoglalt helye, súlya, tekintélye 

összehasonlíthatatlan az IHM rendeletével, az elektronikus konverzióval és archiválással 

foglalkozó „célcsoport” (hitelesítés-szolgáltatók, dokumentumkezel� rendszerek el�állítói, 

levéltári szakemberek) számára a rendelet ismertebb, érthet�bb, szakmailag elfogadottabb, 

teljesebb. Ennek oka abban keresend�, hogy az elektronikus dokumentumok hitelességével 

kapcsolatos szabályozással szembeni igény a minél nagyobb részletesség, aprólékosság, a 

mérlegelés szerepének lehet�ség szerinti kikapcsolása. A rendelet az elektronikus aláírás 

szintje tekintetében nem tér el a Pp.-t�l, megköveteli a közokirat kiállítására jogosult esetében 

a min�sített elektronikus aláírás használatát. A másolati formátum tekintetében azonban a 

rendelet 5. § (1) bekezdése el�írja, hogy „az elektronikus másolatot olyan formátumban kell 

el�állítani, amelyb�l a külön jogszabály által meghatározott formátumok valamelyike 

információvesztés nélkül el�állítható.” Ez a külön jogszabály a formátumrendelet, amely 

alapját képezheti az elektronikus iratok meg�rzésére vonatkozó formátum el�írásoknak is. 

További sajátossága a rendeletnek, hogy – ellentétben a Pp.-vel – minden esetben kötelez�vé 

teszi az id�bélyegz�t, vagy a közokirat kiállítására jogosult saját id�forrásán alapuló, 

elektronikus aláírással hitelesített id�jelzést. A Pp. az id�bélyegz�t csak külön jogszabály 

el�írása esetén teszi kötelez�vé. Kérdéses, hogy a konverziós rendelet általános hatálya 

következtében ezzel a jogalkotói technikával felülíródik-e a Pp. id�bélyegz�re vonatkozó 

szabálya. Az iratarchiválás szabályozásának részeként feltétlenül szükségesnek látjuk a Pp. és 

a konverziós rendelet kapcsolatának tisztázását az alábbi módon:  

 

1. A szabályozásnak egyértelm�en a valós igényekb�l és m�szaki lehet�ségekb�l kell 

kiindulnia. A legfontosabb az automatizálás követelményének szem el�tt tartása, amelyhez 

nem a min�sített, hanem a fokozott biztonságú elektronikus aláírás az alkalmas eszköz.  
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2. Döntést kell hozni az id�bélyegz� (id�jelzés) szükségességér�l, és amennyiben használata 

általánosan szükséges, a Pp. szintjén kell alkalmazni rendelni.  

 

3. A Pp. mellett a konverziós rendelet nem vagylagosan, hanem a m�szaki részleteket 

tartalmazó többletként kell, hogy érvényesüljön („és” kapcsolat). A Pp. szintjén jelenleg még 

hiányzik az elektronikusról papírra történ� hiteles másolatkészítés rendezése (a bizonyító er� 

megtartásával). Az elektronikus hatósági ügyintézés körében a 193/2005. (IX. 22.) Korm. 

rendelet szól az elektronikus dokumentumról készített papíralapú másolatról, de ez csupán 

kisegít� megoldás arra az esetre, ha valamely hatóság nem képes az elektronikus dokumentum 

használatára, vagy valamely eljárási cselekményt nem lehetséges elektronikus úton elvégezni. 

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) 4. §-ának (3) bekezdése 

kifejezetten úgy rendelkezik, hogy „A fokozott biztonságú, illetve min�sített elektronikus 

aláírással ellátott elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum kinyomtatott változatához 

nem f�z�dnek az ugyanezen dokumentum elektronikus változatának bizonyító ereje 

tekintetében el�írt szabályok.” A szabályozás jelenleg tehát kifejezetten gátolja az ún. 

„fordított irányú” konverziót. Az iratarchiválás szabályozásának részeként feltétlenül 

szükségesnek látjuk a Pp. szintjén az elektronikus okiratról történ� hiteles, papír alapú 

másolatkészítés szabályainak rögzítését. Az IRM munkatársai el�készítettek egy, a kérdés 

rendezését célzó el�terjesztést, amelynek jelenleg közigazgatási egyeztetése20 folyik. A Pp. 

195. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ� rendelkezés lépne: 

 

„(4) Az eredeti elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus közokiratról 

készített papír alapú okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban 

vagy külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el. Ugyanilyen bizonyító ereje van az 

elektronikus közokirat meg�rzésére hivatott szerv által vagy ellen�rzése mellett készített papír alapú okiratnak, 

továbbá a közokiratot kiállító vagy �rzésére hivatott szerv által az elektronikus közokiratot tároló adathordozó 

útján nyert adatok alapján készített papír alapú okiratnak.” 

 

Továbbá e szakasz a következ� (5) bekezdéssel egészülne ki: 

 

„(5) A magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati alakban 

készített okirat – ideértve az elektronikus okiratot, valamint az elektronikus magánokiratról készített papír alapú 

okiratot is – teljesen bizonyítja, hogy annak tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. Elektronikus okirat 

                                                 
20 Az el�terjesztés a Kormány 2008. április 23-ai ülésén szerepel, „El�terjesztés a jogérvényesítés polgári peres 
és nemperes eljárásokban való hatékonyabbá tételéhez szükséges törvényjavaslatokról” címmel. 
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esetében e bizonyító er� megállapításának feltétele az is, hogy a közokirat kiállítására jogosult az okiratot 

min�sített elektronikus aláírással és – ha jogszabály így rendelkezik – id�bélyegz�vel lássa el, vagy azt külön 

jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítse el. A magánokiratról közokirati alakban készített okirat 

bizonyító ereje – a magánokirat tartalmát illet�en – megegyezik az eredeti okiratéval.” 

 

II. 4. Az eredeti papír megsemmisíthet�sége a konverziót és archiválást követ�en 
 

Ahogyan arra e tanulmányban is rámutatunk, a papír alapú dokumentumok digitalizálásának 

számos haszna van akkor is, ha meg�rizzük az eredetit. Felmerülhet azonban távlatilag, hogy 

lehetséges lenne csupán az elektronikus másolat megtartása, az eredeti megsemmisítése 

mellett. A maradandó iratok meg�rzése körében ennek a kérdésnek a felvetése szokatlannak 

t�nhet, és természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy maradandó érték� iratként a papír 

eredeti nem selejtezhet�, a kérdés rövid vizsgálatát azonban szükségesnek tartjuk a témakör 

teljességre törekv� bemutatásához.21 Ezen elvi lehet�séget – amennyiben a kés�bbiekben a 

levéltári politika azt igényelné – a Ltv. mellett a Pp. szintjén kellene megteremteni. A Pp. 191. 

§ (1) bekezdése ugyanis jelenleg még akadályozza – illetve kockázatossá teszi –, hogy 

kizárólag a hiteles másolat kerüljön meg�rzésre: „191. § (1) Az eredeti okirat helyett annak 

hiteles vagy egyszer� másolatban való bemutatása is elegend�, ha ezt az ellenfél nem 

kifogásolja, és az eredeti okirat bemutatását a bíróság sem tartja szükségesnek.” E korlát 

oldását kísérli meg az IRM által el�készítette el�terjesztés tervezet, amely a 191. § (1) 

bekezdését az alábbi második mondattal egészíti ki: „Ha azonban az eredeti okiratról készített 

okirat (másolat, felvétel, adathordozó útján készített okirat) a 195. és 196. §-ban 

meghatározott bizonyító er�vel rendelkezik, az eredeti okirat bemutatására a felet az 

ellenbizonyítás keretén belül a 190. § (2) bekezdése szerint lehet kötelezni.” A 190. § (2) 

bekezdése az ellenfél „birtokában lév�” okirat bemutatására szóló kötelezésr�l szól, amelyr�l 

nem beszélhetünk, ha az eredeti okirat megsemmisült. (Megjegyezzük, hogy ez a szövegezés 

továbbra sem járul hozzá a helyzet megnyugtató rendezéséhez, továbbra is bizonytalanságban 

hagyja a jogalanyokat az eredeti okirat megsemmisíthet�ségével kapcsolatban.) 

 

 

                                                 
21 A számviteli bizonylatok meg�rzése területén e kérdés megoldása az egyik legsürget�bb feladat. Tekintettel 
arra, hogy a levéltárak korlátlan ideig kell, hogy meg�rizzék a maradandó érték� iratokat, figyelembe véve az 
iratok mennyiségét és a kapacitáskorlátokat talán nem haszontalan legalább körüljárni a kérdést. 
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II. 5. Az elektronikus ügyintézés 
 

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése az utóbbi években a kormányzati politika egyik fontos 

célkit�zésévé vált. Ezt követeli meg a technológiai fejl�dés, illetve a versenyképesség 

javításának, az ügyintézési hatékonyság növelésének, az ügyfelek gyorsabb, korszer�bb 

kiszolgálásának szükségessége, továbbá ezt várják el az Európai Unió információs társadalmi 

stratégiái is, amelyek az 1990-es végét�l mind nagyobb hangsúlyt helyeznek a szolgáltató 

állam megteremtésére, az IKT eszközöket alkalmazó elektronikus közigazgatásra. Az e-

közigazgatás fejl�désének könnyebb nyomon követése érdekében az EU 2001-ben 

meghatározott 20 alapvet� szolgáltatást22 (12-t állampolgárok, 8-at vállalkozások számára), 

melyeket a tagországoknak nyújtaniuk kell elektronikus úton, ezek színvonalának 

értékeléséhez pedig egy négyszint� (2007-t�l ötszint�) rendszert dolgozott ki. Ebben a 

harmadik szintet elér� szolgáltatások esetén már létrejönnek elektronikus iratok az ügyintézés 

során, a negyedik szinten pedig a teljes ügyintézési folyamat elektronikus úton zajlik. A 

GVOP pályázatok keretében számos önkormányzat nyert komoly támogatást az e-

önkormányzat kiépítésére, így náluk már ma is naponta keletkeznek elektronikus iratok. 

Emellett – a hatósági ügyintézésen kívül is – a közigazgatás m�ködésének majd minden 

területén tör el�re az elektronikus kommunikáció, új alapokra helyezve az eddig megszokott 

munkafolyamatokat, amit szintén le kell követni a jogszabályok, szabályzatok szintjén is. 

E folyamatokat alátámasztására az elmúlt 6-8 évben megszülettek azok a jogszabályok, 

amelyek megteremtették a papíralapú és elektronikus iratok egyenérték�ségét, az azonos 

joghatás kiváltására való alkalmasságát, a közigazgatási ügyintézésben a papírral 

egyenrangúvá vált az elektronikus forma, valamint az elektronikus dokumentumok (iratok) 

kezelésének szabályai is beépültek az iratkezelés rendjébe. Az elektronikus dokumentumok 

hosszú távú meg�rzésével kapcsolatos problémák kezelése e kezdeti években háttérbe szorult, 

majd az általános jelleg�, törvényi szint� el�írások megszületése után a részletes szabályok, 

szakmai követelményrendszerek kidolgozása mindmáig nem történt meg teljes kör�en. Így 

például 2004-ben és 2005-ben elkészült a – IV. fejezetben részletesen bemutatott – közjegyz�i 

archiválás szabályozása, illetve az olyan elektronikus dokumentumok archiválására vonatkozó 

jogszabály, amelyek meg�rzését nem a közfeladatot ellátó szervek végzik, azonban a 

köziratok hosszú távú elektronikus meg�rzésének részletszabályai a mai napig hiányoznak. 

 

                                                 
22 Ami Magyarországon 27 szolgáltatást jelent a közigazgatás korszer�sítését szolgáló aktuális e-kormányzati 
feladatokról szóló 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján. 



 27 

II. 6. Az elektronikus levéltár az iratkezelési jogszabályokban 
 

A szakterület legfontosabb jogszabályait megvizsgálva megállapítható, hogy az elektronikus 

iratokra vonatkozó általános rendelkezések megvannak, s�t, az elektronikus iratkezelés 

részletes, korszer� szabályozása is megtörtént 2005-ben és 2006-ban, azonban az elektronikus 

iratok életciklusának levéltári szakaszáról csak elnagyoltan, hiányosan rendelkeznek a 

jogszabályok. 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér�l szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári törvény) „irat” fogalmába23 – és ezáltal a levéltári 

szempontból lényeges „maradandó érték� irat” fogalmába – beletartoznak az elektronikus 

iratok is. Ezen túlmen�en a törvény csak két helyen foglalkozik kifejezetten az elektronikus 

iratokkal. Egyrészt amikor el�írja, hogy elektronikus iratkezelés esetén a közfeladatot ellátó 

szerv kizárólag olyan iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely a külön jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik24, másrészt a 

felhatalmazó rendelkezések között25. Ezt a felhatalmazást sajnálatos módon a jogalkotó csak 

részben töltötte ki: a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel 

szemben támasztott követelményeket már meghatározták az érintett miniszterek. Azonban a 

felhatalmazásnak azon része alapján, amely szerint a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felel�s miniszter, a közigazgatási informatikáért felel�s miniszter és a kultúráért 

felel�s miniszter együttesen rendeletben állapítja meg az elektronikus iratok levéltárba 

adásával és tárolásával kapcsolatban támasztott követelményeket, mindeddig még nem 

született meg a jogszabály26. Szabályozási oldalon jelenleg e rendelet hiánya tekinthet� a 

legnagyobb problémának a köziratok elektronikus meg�rzése szempontjából, ugyanis a többi 

iratkezeléssel foglalkozó – alábbiakban röviden bemutatott – jogszabály is erre a még nem 

létez� jogszabályra hivatkozik. Szintén a Levéltári törvény felhatalmazása alapján készült, az 

elektronikus iratkezelésr�l szóló alapvet� jogszabály a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeir�l szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

                                                 
23 Levéltári törvény 3. § c) irat: valamely szerv m�ködése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy 
hozzá érkezett, egy egységként kezelend� rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, 
mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, 
hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lév� információ vagy ezek kombinációja; 
24 Levéltári törvény 9. § (2) 
25 Levéltári törvény 35/A. § (2) 
26 Az ÖTM honlapján a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet oldala jelenleg is el�készületben lév� 
jogszabályként tünteti fel az elektronikus iratok levéltárba adásáról és tárolásáról szóló miniszteri rendeletet – 
igaz, 2006-os tervezett évszámmal. http://www.otm.gov.hu/web/portal.nsf/html/kifjogszabalyok.html 
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továbbiakban: Iratkezelési rendelet). Ez a rendelet az irattárazás kapcsán azonban csak annyit 

ír el�, hogy az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát és használatát a 

selejtezési id� lejáratáig vagy levéltárba adásáig biztosítani kell27, majd pedig a levéltárba 

adás során az elektronikus ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott formátum 

szerint kell elvégezni28. Vagyis e külön jogszabály hiányában jelenleg nem ismert, hogy a 

levéltárba adás pontosan hogy történik. 

 

Az együttes rendelet el�készítése szükséges a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekr�l szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-

IHM-NKÖM együttes rendelet (a továbbiakban: Szoftver rendelet) egyes pontjainak 

tartalommal való kitöltéséhez is. E pontok szerint29 az iratok egy másik rendszerbe vagy küls� 

szervhez történ� átadása (exportálás), illetve egy másik rendszerb�l vagy küls� szervt�l 

történ� átvétele (importálás) során alkalmazható formátumokra, a levéltárba adás kivételével, 

a formátum rendelet30 az irányadó. A levéltárba adás és a levéltárból történ� átvétel esetén a 

külön jogszabályban megadott eltérésekkel kell lefolytatni az átadást/átvételt. 

                                                 
27 Iratkezelési rendelet 62. § (2) bekezdés 
28 Iratkezelési rendelet 65. (2) bekezdés 
29 Szoftver rendelet mellékeltének 8.3.2., 8.3.6. illetve 9.2. és 9.3. pontjai 
30 az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 
12/2005. (X. 27.) IHM rendelet 
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III. AZ ELEKTRONIKUS IRATKEZELÉSSEL, -MEG�RZÉSSEL KAPCSOLATOS 
EURÓPAI TÖREKVÉSEK 

 

III. 1. Az Európai Unió Tanácsának ajánlása az európai levéltári együttm�ködés 
meger�sítését szolgáló kiemelt cselekvésekr�l  
 

Az Európai Unió Tanácsa 2005 novemberében ajánlást31 fogadott el az európai levéltári 

együttm�ködés meger�sítése tárgyában. Ennek el�zményei közé tartozott egy 2003-as tanácsi 

állásfoglalás, amely szerint a levéltárak kiemelt jelent�ség�ek az európai történelem és 

kultúra megértése, valamint a társadalom demokratikus m�ködése szempontjából, ezért 

szükség van a levéltári infokommunikációs alkalmazások és megoldások továbbfejlesztésére. 

Ez az állásfoglalás jelentés készítését rendelte el a levéltárak jelenlegi helyzetér�l, valamint a 

kib�vített Unióban várható jöv�beli fejl�désükr�l, ami 2005-re elkészült, és megfelel� alapot 

szolgáltat az európai levéltárak jöv�beli fejl�déséhez. 

 

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi intézkedések szükségességét fogalmazta meg az 

ajánlásban: 

• A tagállamok és az Unió intézményei által kijelölt szakért�kb�l álló európai levéltári 

munkacsoportnak kell biztosítania a levéltári együttm�ködést és az általános levéltári ügyek 

összehangolását. 

• Fontos az elektronikus dokumentumokkal és levéltári iratokkal kapcsolatos európai 

interdiszciplináris együttm�ködés meger�sítése, beleértve a Tanács Kultúra munkatervének 

keretében folytatott együttm�ködést is, különös tekintettel a digitalizálás összehangolására. 

Meg kell er�síteni az együttm�ködést az elektronikus dokumentumok és levéltári iratok 

hitelességének fenntartása, hosszú távú meg�rzése, valamint hozzáférésének biztosítása 

területén, különösen az elektronikus dokumentumkezel� és archiváló rendszerek, például a 

MoReq kialakítására vonatkozó jelenlegi követelmények naprakésszé tétele és kiterjesztése, 

valamint az elektronikus dokumentumokkal és levéltárakkal foglalkozó további DLM-

fórumok (Document Lifecycle Management) szervezése révén. 

                                                 
31 A Tanács ajánlása ( 2005. november 14.) az európai levéltári együttm�ködés meger�sítését szolgáló kiemelt 
cselekvésekr�l (2005/835/EK) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:312:0055:0056:HU:PDF 
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• Kiemelt feladat egy internetes portál létrehozása és m�ködtetése az európai 

dokumentumok és levéltári iratok számára. Ez egy, a tagállami nemzeti levéltárak és az 

uniós intézmények levéltárai által m�ködtetett internetes portál, amely egyszer�bb és 

határokon átnyúló hozzáférést biztosítana a tagállamok és az uniós intézmények 

dokumentumaihoz és levéltári anyagához. 

• A legjobb gyakorlat támogatása a dokumentumok és levéltári iratok kezelése, valamint 

a kutathatóságukról szóló nemzeti és európai jogszabályok tekintetében.  

 

III. 2. MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) 
 

Az elektronikus iratkezelési rendszerekre vonatkozó átfogó európai követelmény-modell 

összeállításának igénye az 1990-es években fogalmazódott meg. Az EU IDA (Interchange of 

Data between Administrations) programja adott megbízást e modell specifikáció 

kidolgozására, ami 2001-ben készült el MoReq (Model Requirements for the Management of 

Electronic Records – Mintakövetelmények az Elektronikus Iratok Kezeléséhez)32 néven. 

 

Jelenleg ez tekinthet� az egyetlen olyan EU-s ajánlásnak, amely révén egységes iratkezelési 

rendszerek alakulhatnak ki. A MoReq célja, hogy mind az elektronikus iratkezel� 

rendszereket használó közintézmények, mind a magánszektor felhasználói számára egy átfogó 

követelményspecifikációt biztosítson, és gyakorlatias eszközként segítse a felhasználó 

szervezeteket feladataik ellátásában, mind a számítógépi, mind a papír-alapú iratok kezelése 

körében. Általános érvény�, mégis konkrét követelményeket fogalmaz meg az elektronikus 

iratkezel� rendszerek elvárt paramétereire vonatkozóan, és a hibrid rendszerek kialakítására és 

üzemeltetésére is megoldást kínál. Mivel „modell” követelményeket tartalmaz, nem 

foglalkozik platform-, vagy szektor specifikus kérdésekkel. Szerkezetét teljesen általános 

jelleg�ként alakították ki, moduláris felépítésénél fogva a felhasználói közösségek a saját 

m�ködési követelményeiknek megfelel�, további funkcionalitásokat vezethetnek be. 

 

A MoReq elektronikus iratkezelési tevékenység szempontjainak teljességét lefedi abban az 

értelemben, hogy az irat teljes életciklusára kiterjed� követelményeket határoz meg a 

rögzítést�l a selejtezésig, illetve archiválásig, valamint részletes követelményeket tartalmaz az 

Irattári Terv elkészítésére, a hozzáférési jogosultságokra és adatbiztonsági szempontokra, a 

                                                 
32 http://www.inform-consult.com/download/moreq/MoReq_Hungarian.pdf 
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hitelességi kritériumokra, az alkalmazható technikai szabványokra, a felhasználandó 

metaadat-csoportokra, a jogi/szabályozási környezet szempontjaira, az interoperabilitás és 

nyitottság kérdésére stb. 

 

A specifikáció fejezetekre, azokon belül pontokra tagolódik. A 3 – 11. fejezetek tartalmazzák 

részletesen az elektronikus iratkezel� rendszerek követelményeit. Mindegyik fejezet a 

funkcionális követelmények egy logikus csoportosítását adja az alábbi témakörök szerint: 

 

• irattári terv 

• ellen�rzés és biztonság 

• iratok meg�rzése és selejtezése 

• az iratok rögzítése 

• hivatkozások 

• adatok keresése, visszanyerése és kijelzése 

• adminisztratív funkciók 

• egyéb funkciók 

• nem funkcionális követelmények 

 

Mindezek után található benne egy fejezet a metaadat követelményekr�l is. A MoReq 

elismertté és népszer�vé vált szerte Európában. Magyarországon például a levéltárak 

informatikai stratégiája33 a bevet�jében külön kiemeli, hogy a levéltárak számára különös 

fontossággal bír a MoReq specifikáció, amelynek továbbfejlesztett verzióját a közeljöv�ben 

EU-s szabvánnyá kívánják tenni. A MoReq-ben lefektetett követelményrendszer a 

magyarországi gyakorlatba is megfelel�en átkerül, hiszen a közfeladatot ellátó szervezeteknél 

használható iratkezelési szoftverekr�l szóló Szoftver rendelet tartalmilag a MoReq-re épít. 

Sok szempontból (pl.: a jogosultság-kezelés, naplózás, biztonsági mentés) teljes egészében 

átvette ennek el�írásait, míg más területeken a magyar szabályozás enyhébb ezeknél.34 

 

 

 

                                                 
33 A levéltárak középtávú informatikai stratégiája és feladatterve (2006-2010): 
http://www.mol.gov.hu/letoltes.php?d_id=476 
34 Tanúsított szoftver a Contentum http://www.contentum.hu/hu/news/minositett-szoftver-a-contentum 
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III. 3. MoReq2 – a MoReq továbbfejlesztett változata 
 

Az infokommunikációs technológiák sokat változtak a MoReq 2001-es elkészítése óta, és ez 

er�teljes hatással volt az elektronikus iratok készítésére, kezelésére is. A MoReq235 a MoReq 

továbbfejlesztett frissített változata. A felépítése alapvet�en hasonló a MoReq-éhez és 

ugyanolyan koncepción alapul, azonban számos újdonságot is tartalmaz. Így például a 

MoReq2-höz készült egy tesztrendszer, illetve egy XML séma, ami a honlapon keresztül 

elérhet�. A moduláris felépítés megmaradt, de itt már van egy mag, amit különböz� 

opcionális modulok egészítenek ki. Az iratstruktúra új elemekkel egészült ki, így például a 

MoReq-ben lév� ügyirat és ügyiratdarab mellé a MoReq2 bevezeti az al-ügyirat (sub-file) 

fogalmat36. Fontos újdonság, hogy a metaadat modellje sokkal teljesebb, mint a MoReq-é 

volt. 

 

A nemrég megjelent MoReq2 olyan fontos újdonságokat tartalmaz a korábbi változathoz 

képest, amelyeknek a hazai iratkezelésben való alkalmazhatóságát véleményünk szerint 

mindenképpen meg kell vizsgálni – párhuzamosan azzal, hogy más európai országok hogy 

fogadták ezeket az újdonságokat, mit és hogyan vettek át bel�lük. 

 

III. 4. Az EU e-DOMEC projektje 
 

Az e-DOMEC (Electronic Archiving and Document Management in the European 

Commission)37 az Európai Bizottság elektronikus archiválási és dokumentumkezelési 

rendszere. A 2002-ben elindított e-DOMEC projekt a Bizottság elektronikus 

dokumentumarchiválás- és kezelés terén lefektetett új elveit valósítja meg az átláthatósági 

politika keretében. A Bizottság az új dokumentumkezelési rendszer bevezetése mellett 

kiegészítette a saját eljárási szabályzatát „a Bizottság elektronikus és digitalizált 

dokumentumokról szóló rendelkezései” cím� melléklettel38. Ezt az tette szükségessé, hogy az 

új információs és kommunikációs technológiák használatának általánossá vált a Bizottság 

                                                 
35 MoReq2 Specification, http://www.moreq2.eu/downloads.htm 
36 Füzessy Tamás: A MOREQ, MOREQ2 és a KEIR, (DMS Forte – Dokumentumkezelési újdonságok 
konferencia, 2007.09.27) http://www.dmslabor.hu/eloadas.aspx?id=378. Az al-ügyirat (sub-file) fogalmat a 
Moreq2 vezeti be, de ennek még hivatalos magyar fordítása sincs. Az al-ügyirat magyar nevet az el�adás vezeti 
be. 
37 http://ec.europa.eu/transparency/edoc_management/index_hu.htm  
38 Bizottság határozata (2004. július 7.) bels� eljárási szabályzatának módosításáról (2004/563/EK, Euratom) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2004/l_251/l_25120040727hu00090013.pdf 
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m�ködésében, és a Bizottság dokumentációs tere egyre több elektronikus és digitalizált 

dokumentumot tartalmazott. Szükség volt ezért olyan rendelkezések elfogadására, amelyek a 

Bizottság vonatkozásában meghatározzák az elektronikus és digitalizált dokumentumok 

érvényességi feltételeit, valamint azok meg�rzésének feltételeit, biztosítva a dokumentumok 

és az azokat kísér� metaadatok mindenkori teljességét és olvashatóságát a meg�rzési id� 

teljes tartamára. 

 

A szabályzat új mellékletét a Bizottság által létrehozott vagy az általa átvett és meg�rzött 

elektronikus dokumentumokra kell alkalmazni. A fogalom-meghatározások között olyan 

definíciók szerepelnek, mint például az 

 

• „elektronikus dokumentum”: minden olyan, informatikai rendszer vagy hasonló eszköz segítségével 
bármilyen hordozóra rögzített vagy azon tárolt adathalmaz, amelyet egy személy vagy hasonló rendszer, 
illetve eszköz segítségével olvasni vagy észlelni lehet, valamint ezeknek az adatoknak mindenfajta 
megjelenítését, nyomtatott vagy más formában történ� kimenetét; 

• „dokumentumok digitalizálása”: az a folyamat, amelynek során egy papírra írt vagy más, hagyományos 
hordozón tárolt dokumentumot elektronikus képpé alakítanak át. A digitalizálás minden 
dokumentumtípusra vonatkozik, és olyan különféle hordozókból kiindulva lehet végrehajtani, mint a 
papír, a fax, a mikrográfia útján el�állított dokumentumok (mikrofilmcédula, mikrofilm), fényképek, 
video- vagy hangfelvételek és filmek; 

• „dokumentum életciklusa”: egy dokumentum életszakaszainak, illetve periódusainak az összessége, a 
dokumentum átvételét�l vagy a dokumentumok kezelésére vonatkozó rendelkezések 4. cikke szerinti, 
hivatalos létrehozásától kezd�d�en annak a Bizottság levéltárába való áthelyezéséig és nyilvánossá 
tételéig vagy annak megsemmisítéséig; 

• „Bizottság dokumentációs tere”: azoknak a dokumentumoknak, aktáknak és metaadatoknak az összessége, 
amelyeket a Bizottság létrehoz, átvesz, iktat, min�sít és meg�riz; 

• „teljesség”: a dokumentumban szerepl� információk és az azokat kísér� metaadatok hiánytalan volta 
(valamennyi adat szerepel benne) és megfelel�sége (valamennyi adat változatlan formában szerepel 
benne); 

• „mindenkori olvashatóság”: azt jelenti, hogy a dokumentumokban szerepl� információkat és az azokat kísér� 
metaadatokat mindenki, akinek azokhoz hozzá kell férnie vagy hozzáférhet, nehézség nélkül olvashatja az 
adott dokumentumok teljes élettartama alatt, azok hivatalos létrehozásától vagy átvételét�l kezd�d�en a 
Bizottság levéltárába való áthelyezésükig és nyilvánossá tételükig vagy a szükséges meg�rzési id� 
függvényében engedélyezett megsemmisítéséig; 

 

A szabályzat kimondja, hogy ha egy dokumentum aláírt eredeti példányára is szükség van, 

akkor a Bizottság által elkészített vagy átvett elektronikus dokumentum akkor tesz eleget 

ennek a követelménynek, ha a kérdéses dokumentumot olyan fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással látták el, amely egy min�sített tanúsítványon alapul, és egy biztonságos 

aláírás-létrehozó eszközzel hoztak létre, vagy amelyet olyan elektronikus aláírással láttak el, 

amely hasonló biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkcionalitások tekintetében. 
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A dokumentumok továbbítása bármilyen kommunikációs eszközzel történhet, beleértve az 

elektronikus utat is, így faxon, e-mailben, elektronikus nyomtatványon, weboldalon – 

amennyiben valamely más rendelkezés különleges továbbítási módot nem ír el�. 

 

A meg�rzés szabályai kimondják, hogy a Bizottságnál az elektronikus és digitalizált 

dokumentumokat abban a formában �rzik meg, amelyben azt létrehozták, elküldték, illetve 

átvették, vagy olyan formában, amely nemcsak a dokumentum tartalmának, de az azt kísér� 

metaadatoknak a teljességét is biztosítja. A dokumentum tartalmának és az azt kísér� 

metaadatoknak a meg�rzésük teljes id�tartama alatt olvashatónak kell lenni valamennyi 

hozzáférésre jogosult személy által. Amennyiben egy dokumentumot elektronikus úton 

továbbítottak, illetve vettek át, az eredetének és címzésének megállapítását szolgáló 

információk, valamint az elküldés és az átvétel dátumának és id�pontjának meghatározását 

szolgáló adatok a meg�rzend� minimális metaadatok részét képezik. Amennyiben 

informatikai rendszerek által kezelt elektronikus eljárásokról van szó, az eljárás hivatalos 

szakaszaira vonatkozó információkat olyan feltételek mellett kell meg�rizni, hogy biztosítva 

legyen az egyes szakaszok, valamint a szerz�k és az eljárásban részt vev� többi szerepl� 

azonosítása. Mindezen szabályok érvényesülésének biztosítására a Bizottság létrehoz egy 

olyan elektronikus tárolásra szolgáló rendszert, amely az elektronikus és digitalizált 

dokumentumok életciklusának egészét lefedi. 

 

Az e-DOMEC abban különbözik az olyan nemzetközi ajánlásoktól, minta követelményekt�l, 

mint például a MoReq, hogy ez egy ténylegesen m�köd�, az Európai Bizottság hivatali 

szervezete által évek óta használt elektronikus archiválási és dokumentumkezelési rendszer. A 

hazai dokumentumkezelés és archiválás kialakítása szempontjából azért célszer� a vizsgálata, 

mert egy gyakorlatban használt megoldás tanulmányozásából olyan tapasztalatokat lehet 

nyerni, amelyeket egy elméleti modell-rendszerb�l nem lehetséges. 

 

III. 5. Metaadatok el�állítása, a Dublin Core modell 
 

A hazai iratkezelési jogszabályok közül a Szoftver rendelet mellékletében található meg a 

metaadat definíciója. E szerint a metaadat „strukturált vagy félig strukturált információ, amely 

lehet�vé teszi iratok létrehozását, kezelését és használatát hosszabb id�n át azon 

tartományokon belül, amelyekben létrehozására sor került”. A rendelet melléklete 
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meghatározza az iratkezelési szoftverek által használandó metaadatokat is. Kevésbé 

jogszabályíz� megfogalmazásban ezt úgy is lehetne mondani, hogy a „metaadat nem más, 

mint strukturált adatok az adatról. Ide tartozik a könyvtári katalógusok tárgyszó indexe, 

ugyanakkor az elektronikus formában tárolt dokumentumoknak leírásához és azonosításához 

szükséges adatok sora is”39.  

 

A metaadat szerepének vizsgálata az elektronikus levéltár esetében annak elemzését jelenti, 

hogy az elektronikus irathoz milyen, levéltári szempontból lényeges metaadatokat kell 

hozzárendelni. A hagyományos iratkezelésben a humán metaadatok többsége eddig is 

fellelhet� volt, hiszen pl. az irat ügyintéz�je, hitelesít�je stb. az iratborítón vagy a 

segédkönyvben eddig is szerepelt. Az elektronikus iratkezelés és a hagyományos iratkezelés 

közti különbség a metaadatok kapcsán inkább a lehet�ségek kiszélesedésében ragadható meg, 

nem az újdonságukban40.  

 

Sokféle metaadat formátum megjelenése nem szerencsés, hiszen a használhatóság érdekében 

a metaadatoknak valamilyen szabályt kell követniük ezért, hogy az információforrásokban 

keres�k ugyanazokat a metaadat jelöléseket és jellemz�ket használhassák, mint azok, akik 

létrehozták és fenntartják az információforrást. A metadatok egységes kezelésének 

megteremtése érdekében 1995 márciusában az Ohio állambeli Dublinban a könyvtárügyi, 

informatikai szakemberek gy�ltek össze, hogy elkészítsék az elektronikus dokumentumok 

leírásának modelljét. Itt született meg az els� 13 metaadat elem, amelyeket mint 

legfontosabbakat, magnak (core) neveztek el, és a hálózaton lév� szöveges források leírására 

szántak. Ez a metaelemek dublini magja (Dublin Core Metadata Elements = DCME) néven 

vált közismertté41. A Dublin Core folyamatosan b�vül, a 15 legfontosabb adatelemb�l ISO 

szabvány készült, amely Magyarországon 2004-ben, az MSZ ISO 15836 Információ és 

dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete címen jelent meg42. A Dublin Core 

HTML-ben és XML-ben egyaránt címkézhet� 15 adatelemet tartalmaz. Minden elem 

                                                 
39 Takács Margit: A Dublin Core metaadat-rendszer könyvtári használata, 
https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/085.pdf 
40 Csóti Csaba: Az iratokhoz rendelt metaadatok kezelése, tárolása, a hiteles forrás adatkezelésének biztosítása, 
az elektronikus formátumok elterjedésének kulcskérdései http://www.dmslabor.hu/eloadas.aspx?id=161 
41 Takács Margit: i. m. 
42 http://www.mszt.hu/dokumentumok/134715.pdf  
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szabadon válaszható és ismételhet�, sorrendjük nem meghatározott, de az általános érthet�ség 

céljából kötött szókészlet alkalmazása szükséges43.  

 

A Dublin Core szabványban el�írt metaadat-elemeket a tanulmány melléklete tartalmazza. 

Bár a Dublin Core az egyik legnépszer�bb, legszélesebb körben használt formátum, ezen 

kívül még számos más metaadat séma létezik. Az általánosabb jelleg�ek mellett a különböz� 

szakterületek speciális igényeinek kielégítésére kifejlesztették specifikus szabványokat is. A 

levéltárak esetében ilyen például a gyakran használt ISAD(G) [the General International 

Standard Archival Description], ami a levéltári anyagok leírását szolgáló metaadatokra 

vonatkozik, illetve az ISAAR (CPF) [International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons and Families], ami az anyagok létrehozásának körülményeit leíró 

metaadatokat tartalmazza. Ezeken kívül elterjedt még az EAD (Encoded Archival 

Description) is.44 

                                                 
43 Berke Barnabásné: A szabványosítással kapcsolatos el�zetes munkálatok a NAVA projektben (Könyvtári 
Figyel�, 49. évfolyam, 2003. 1. szám) http://epa.oszk.hu/00100/00143/00044/berke.html 
44 Forrás: http://www.ki.oszk.hu/old/calimera/3kotet/3kotetforrasleiras.html  
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IV. A HATÁRTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN KIALAKÍTOTT ARCHIVÁLÁSI 
SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI 

 

Egy átfogó elektronikus iratarchiválásra vonatkozó szabályozási koncepció elkészítéséhez a 

m�köd� megoldások szolgáltathatják a legjobb példát. Vizsgáljuk meg els�ként a közjegyz�i 

archiválásra vonatkozó szabályozást, majd tekintsük át a közfeladatot ellátó szervekre ki nem 

terjed� hatályú, az elektronikus dokumentumok archiválására vonatkozó jogszabályt. 

 

IV. 1. A közjegyz�i levéltár szabályozása 
 

A közjegyz�kr�l szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) a közjegyz�i levéltárról 

rendelkez� XII. fejezetében szól a Magyar Országos Közjegyz�i Kamara „elektronikus úton 

vezetett levéltáráról”. 

 
 „A közjegyz� köteles az általa készített közjegyz�i okiratot és jegyz�könyvi tanúsítványt, valamint a nemperes 
eljárásban hozott joger�s határozatot a Magyar Országos Közjegyz�i Kamara elektronikus úton vezetett 
levéltárában elhelyezni. Az archiválás alkalmával a közjegyz� elkészíti a közokirat digitalizált másolatát, és azt a 
részére e célra rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírásával hitelesíti [137. § (3) bek.], továbbá az okirat 
kísér� lapján feltünteti annak jellemz� adatait és a betekintésre jogosultakat. Az elektronikus levéltárra 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”45 
 
 
A fenti rendelkezés értelmében nem egy kizárólag elektronikus formában létrejött 

dokumentum meg�rzése történik, hanem az archiválást egy papír alapú közokiratról történ� 

hiteles elektronikus másolatkészítés el�zi meg. E jogszabály, valamint a részletszabályokat 

tartalmazó, az elektronikus dokumentumok közjegyz�i archiválásának szabályairól és az 

elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 

fogalomhasználatában az „archiválás” szó a konverzió és a meg�rzés tartalmát is magában 

foglalja. Az elektronikus levéltár üzemeltetésére vonatkozóan az IM rendelet alapvet�en 

min�sített elektronikus archiválási szolgáltató megbízásával számol. A 3. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy „az országos kamara 3. § (1) Az országos kamara az elektronikus 

dokumentumok tekintetében a közjegyz�i törvény által el�írt meg�rzési kötelezettsége 

ellátásának érdekében az informatikai rendszer üzemeltetésére az elektronikus aláírásról szóló 

törvény szerinti min�sített archiválási szolgáltatót (a továbbiakban: üzemeltet�t) bízhat meg.” 

A fogalmazás alapján egyértelm�, hogy az üzemeltetést elláthatja maga az országos kamara 

is, a szolgáltató bevonása lehet�ség csupán. Ennek ellenére a jogszabály egyéb rendelkezései, 

                                                 
45 Ktv. 166/A. § (1) 



 38 

egész rendszere szolgáltató bevonásával számol, az „üzemeltet�” fogalmát is az informatikai 

rendszer üzemeltetését végz� szolgáltatóra vezeti be a jogszabály. Ez a megoldás rendkívül 

aggályos. Kijelenthet�, hogy amennyiben nem szolgáltatóval oldja meg az informatikai 

rendszer üzemeltetését a MOKK, gyakorlatilag semmilyen követelménynek nem kell eleget 

tennie. A személyzeti biztonsági követelményekt�l a folyamatos üzemmenet biztosításán át a 

naplózásig minden kötelezettség címzettje az üzemeltet�. Nyilván nem ez volt az eredeti 

jogalkotói szándék, így javasoljuk a jogszabály szövegének pontosítását a „saját maga általi 

meg�rzés” esetkörének megfelel� rendezése érdekében. Egyebekben a jogszabály kit�n� 

modellt szolgáltat arra, hogy egy jogszabálynak milyen mélységig szükséges rendeznie a 

meg�rzéssel kapcsolatos követelményeket.  

 
„4. § (1) Az elektronikus dokumentumokat oly módon kell meg�rizni, amely folyamatosan biztosítja a jogosultak 
számára a hozzáférést és az elektronikus dokumentumok értelmezhet�ségét (olvashatóságát). 
(2) Az elektronikus dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés és megsemmisítés 
ellen.” 
 
 
Ez az általános követelmény gyakorlatilag az archiválás lényegét, mibenlétét írja le, 

tulajdonképpen egyfajta értelmez� rendelkezésnek tekinthet�. A rendelkezés id�tálló, 

technológia-semleges, minden bizonnyal szinte szó szerint része lesz egy jöv�ben 

elkészítend� normaszövegnek46. 

 
„4. § (3) Az archiválási szabályzatban meghatározott formátumokban átadott elektronikus dokumentumok 
olvashatóságának és megjeleníthet�ségének folyamatos fenntartása érdekében az üzemeltet� köteles biztosítani 
az elektronikus dokumentumok megjeleníthet�ségét biztosító szoftver- és hardverkörnyezetet.” 
 
 
Ez a megfogalmazás a Székely Iván által „meg�rz� koncepciónak” nevezett megoldást 

tükrözi, amely „tiszta formájában azt hogy az elektronikus adatállományok meg�rzéséért és 

rendelkezésre állásuk biztosításáért felel�s (egyedi vagy központi) intézményeknek 

voltaképpen egy folyamatosan b�vül� m�szaki múzeumot kellene fenntartaniuk, amelyben 

meg�riznek legalább egy m�köd�képes példányt minden olyan hardverb�l és szoftverb�l, 

amelynek segítségével az archivált dokumentumokat el�állították, illetve amelyek a 

dokumentumok használatához szükségesek voltak az adott kor technikai körülményei 

                                                 
46 A megfogalmazás az Eat. 16/H. §-ából eredeztethet�: „A szolgáltató köteles a rábízott elektronikus 
dokumentumokat vagy lenyomatokat oly módon meg�rizni, amely kizárja az utólagos módosítás lehet�ségét, 
folyamatosan biztosítja a jogosultak hozzáférését, valamint – a szolgáltatási szabályzat erre vonatkozó 
rendelkezése esetén – az elektronikus dokumentumok értelmezhet�ségét (olvashatóságát). Az elektronikus 
dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.” További 
el�fordulásai: Ct. 40. § (3) bek., 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. § (1) bek. 
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között.”47 A „szoftver és hardverkörnyezet” biztosítása természetesen nem csak ilyen módon 

biztosítható, hanem akár szoftveres hardver-emulációval, akár a szoftvergyártók azon 

törekvésével, hogy az állományok olvashatóságát a szoftverek új verziói is biztosítják. 

Tekintettel azonban arra, hogy a maradandó érték� iratoknál korlátlan idej� meg�rzésre van 

szükség, kijelenthet�, hogy megfelel�, biztosan m�köd� megoldás a mai napig nem áll 

rendelkezésünkre. Ez nem jelenti azt, hogy különböz� eljárások vegyítésével – például az 

egyébként költséges migráltatás bevonásával – ne lehetne biztosítani a korlátlan idej� 

meg�rzést. Az igazi problémát nem a technikai megvalósítás lehet�sége, hanem a financiális 

lehet�ségek jelentik. Ezen a területen is el�nyös lehet a nyílt szabványokon alapuló 

formátumok használata, amelyek széles körben elfogadottak, bárki számára megismerhet�en, 

részletesen dokumentáltak. Ilyen esetben legalább az egy-egy piaci szerepl� üzleti 

elképzeléseit�l való függetlenség növelhet�, a formátummal kapcsolatos (szerz�i) jogi 

bizonytalanság csökkenthet�.48 

 
„5. § (5) Az üzemeltet� teljes felel�sséggel tartozik azért, hogy a megbízás megsz�ntével az általa kezelt 
adatbázis és az arról készített valamennyi biztonsági mentés sérülésmentesen az új üzemeltet� által olvasható 
formátumban kerüljön átadásra.” 
 
 
Bár a felel�sségre vonatkozó szabályok között kapott helyet a rendelkezés, valójában a hosszú 

távú értelmezhet�ség biztosítását célozza az (esetleges) migráltatási kötelezettség el�írásával. 

A megfogalmazás több ponton felülvizsgálatra szorul. Egyrészt problematikus egy 

tetsz�leges, ismeretlen formátumba migrálással kapcsolatos egyoldalú felel�sséget telepíteni, 

másrészt nem egyértelm�, hogy ehhez a felel�sséghez a migrálás költségeinek teljes viselése 

is hozzátartozik-e. Harmadrészt nem világos, hogy az „új üzemeltet� által olvasható 

formátumon” mit ért a jogalkotó. Az új üzemeltet� által használt rendszer legyen képes 

automatikusan kezelni? Ésszer� mérték� beruházás elvárható az új üzemeltet�t�l? Nyílt 

szabványon alapuló formátum kezelése kötelezettsége az új üzemeltet�nek? E kérdések 

megválaszolása a konkrét esetben, de egy általánosabb iratarchiválási szabályozás 

                                                 
47 Székely Iván: Az elektronikus adatállományok közép- és hosszú távú archiválása. IT3 tanulmány. Második 
kötet, 2005. http://www.nhit-it3.hu/images/stories/tag_and_publish/Files/it3-2-1-15.pdf 
48 A Nyílt Dokumentumformátum Szövetség (ODFA) magyar tagozata 2008. április 17-én petíciót adott át a 
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központjában, kérve a kormányt a nyílt 
dokumentumszabványok alkalmazására. http://odfalliance.hu/doc/odfa_peticio.pdf A szervezet honlapján 
ugyancsak közzétett háttéranyagban a szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy „a hazai gazdasági és 
közigazgatási, államigazgatási szervezetek munkájában, a magánszférában és a civil szférában is egyre nagyobb 
teret nyer� digitális dokumentumok meg�rzése, archiválása, kés�bbi megnyitása és olvashatósága egyre 
bizonytalanabb. Erre a problémára állításuk szerint csak egy olyan formátum jelent megoldást, amely 
szabványos, és ez a szabvány nyílt, vagyis bárki által megismerhet� és használható.” 
http://odfalliance.hu/hu/hatteranyag.html 
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megteremtésénél is szükséges. A jogszabály az üzemeltet�k számára felel�sségbiztosítási 

kötelezettséget ír el�, és szigorú személyzeti biztonsági követelményeket határoz meg. E 

rendelkezések szabályozási el�képét a hitelesítés-szolgáltatókkal szemben támasztott 

jogszabályi követelmények adják. Ugyanez elmondható az üzemeltetési és hozzáférési 

biztonságra vonatkozó el�írásokra, valamint a folyamatos üzemmenet és a naplózás 

követelményeire. Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok betartását az országos kamarának 

kell folyamatosan ellen�riznie, amely az üzemeltet� (legalább) éves beszámolási 

kötelezettségével valósul meg. A jogszabály megalkotásakor még nem létezett min�sített 

archiválási szolgáltató,49 így az eredeti szöveg „vállalkozó” szerepel. Míg a min�sített 

archiválási szolgáltatókra vonatkozóan a jogszabályok, és az NHH által kidolgozott 

követelményrendszer szigorú követelményeket támasztanak, a korábbi állapotban meglehet�s 

szabadságot élvezhettek volna a vállalkozók. A jogszabály ugyanis csupán egy üzemeltetési 

és archiválási szabályzat megalkotását írta el� a vállalkozó számára, amelynek kötelez� 

tartalmi elemeit az IM rendelet mellékletében határozta meg. A jogszabály módosítása óta a 

kötelezettségeket a min�sített archiválási szolgáltatókra vonatkozó szabályozás tartalmazza, 

az IM rendelet csupán egy üzemmenet folytonossági terv kidolgozását írja el�.50 

 

A tömör, mindössze 10. §-ból álló jogszabály tehát az alapvet� kereteket határozza meg 

csupán, a részletek tekintetében a min�sített archiválási szolgáltatókra vonatkozó szabályozás 

(jogszabályok, NHH követelményrendszer) irányadó. 

 

IV. 2. A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
 

Ez a rendelet nem vonatkozik a köziratokra, azonban egy már m�köd� piacon a piaci 

szerepl�k által pozitívan fogadott jogszabály, ezért érdemes áttekinteni, hogy miként rendez 

olyan problémákat, amelyek – a szabályozandó terület hasonlósága miatt – a köziratok 

archiválása során is felmerülnek. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007-ben egy 

átfogó felülvizsgálatot kezdett az elektronikus számlázás, és ehhez kapcsolódóan a digitális 

archiválás szabályozásának és gyakorlatának áttekintésére. A projekt célja annak 

feltérképezése volt, hogy milyen jogi és adminisztratív jelleg� akadályok miatt nem terjed 

megfelel� mértékben Magyarországon az elektronikus számlázás, és ezzel összefüggésben a 

                                                 
49 Az els�, és a kézirat lezárásáig egyetlen min�sített archiválási szolgáltató a Microsec Számítástechnikai 
Fejleszt� Kft., amelyet az NHH e min�ségében 2007. február 1-jén vett nyilvántartásba. 
50 8. § (2) bek. 
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digitális archiválási tevékenység. A projekt céljai közt szerepelt a digitális archiválás 

szabályairól, valamint az információs társadalommal összefügg� szolgáltatásokkal 

kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól szóló 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet 

felülvizsgálata is. E munka eredményeként készült el az IHM rendelet helyébe lép�, a digitális 

archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: archiválási 

rendelet), amely a gyakorlati tapasztalatok fényében egyszer�síti a korábbi szabályozást, 

illetve pontosításokkal igyekszik választ adni az értelmezési problémákra. 

 

Az archiválási rendelet hatálya nem terjed ki az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, 

vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy által végzett 

elektronikus archiválásra. Ez a megfogalmazás a Levéltári törvény „közfeladatot ellátó szerv” 

definíciója alapján készült, a hatály ilyen korlátozásának oka a minisztériumok közötti 

feladatmegosztásból eredeztethet�. Ezen túlmen�en az archiválási rendelet minden 

elektronikus dokumentumra vonatkozik, vagyis a f� ismérv az, hogy ha valakinek valamely 

dokumentumot kötelessége meg�rizni bizonyos ideig, és ez a dokumentum nem papíron, 

hanem elektronikus formában áll rendelkezésre, akkor a meg�rzés során e rendelet szabályai 

szerint kell eljárnia. A meg�rzésre kötelezett személy kötelessége, hogy gondoskodjon az 

elektronikus dokumentumok el�írásoknak megfelel� meg�rzésér�l, az ennek megsértéséb�l 

ered� következmények �t terhelik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a meg�rzést neki 

magának kell ellátnia, e feladattal mást is megbízhat, ezt szolgáltatásként mástól is igénybe 

veheti.  

 

Az elektronikus köziratok meg�rzése szabályozásának kialakítása kapcsán érdemes 

megvizsgálni az archiválási rendeletnek a meg�rzés során teljesítend� alapvet� 

követelményekr�l szóló szakaszát. Ez azokat a követelményeket határozza meg, melyeket 

teljesíteni kell az elektronikus dokumentumok meg�rzése során annak érdekében, hogy a 

dokumentumok hitelessége, épsége és használhatósága megmaradjon az id� múlásával. 

Eszerint a meg�rzésre kötelezettnek a meg�rzési kötelezettség lejártáig folyamatosan 

biztosítania kell, hogy az elektronikus dokumentumok meg�rzése olyan módon történjen, 

amely kizárja az utólagos módosítás lehet�ségét, valamint védi az elektronikus 

dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a 

jogosulatlan hozzáférés ellen. E követelmények általános jelleg�ek, azonban az egyedi esetek 

sokfélesége miatt jogszabályi szinten nem is lehet pontosan meghatározni, hogy konkrétan 

mit kell tenni ahhoz, hogy valaki megvédje a dokumentumait a sérülés, megsemmisülés, 
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jogosulatlan hozzáférés stb. ellen, mert ez indokolatlanul sz�kít� értelmezésekhez, újabb 

problémákhoz vezetne. Egy ilyen általános hatályú jogszabály mindenkire érvényes szintjén 

csak id�tálló, technológia-semleges alapkövetelményeket célszer� rögzíteni. Ilyen általános 

jelleg� rendelkezésre az elektronikus köziratok archiválási szabályozásában is szükség van. 

Ott azonban a meg�rzésre kötelezettek köre jóval sz�kebb, mint az archiválási rendeletnél, 

ezért javasoljuk, hogy e követelmények kifejtése, konkretizálása miniszteri irányelvi szinten 

történjen meg. Az archiválási rendelet el�írja, hogy a dokumentumok épsége mellett a 

meg�rzésre kötelezett azt is köteles biztosítani, hogy az elektronikus dokumentumok 

értelmezhet�sége (olvashatósága) megmaradjon a meg�rzési kötelezettség id�tartama alatt. 

Az archiválási rendelet a meg�rzés alapvet� követelményei után a meg�rzés lehetséges 

módozatait tárgyalja. Három olyan jelenleg létez� technikai megoldást sorol fel, amelyek 

használatával a meg�rzés történhet. E megoldások közös vonása, hogy – a biztonsági 

jellemz�ikt�l függ� mértékben – el�segítik az el�bb vázolt alapkövetelményeknek (vagy 

legalább azok egy részének) az érvényesülését. A meg�rzés az alábbi három mód 

valamelyikén végezhet�: (1) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentum megfelel� meg�rzésével, (2) zárt rendszer alkalmazásával, (3) elektronikus 

adatcsere (a továbbiakban: EDI) rendszer igénybevételével. Az archiválási rendelet további 

szakaszai e három megoldás részletszabályait adják meg. Az elektronikus köziratok 

meg�rzésénél a (3) megoldás érdektelen. Az els� két meg�rzési mód közül az elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumok meg�rzése a relevánsabb egy elektronikus levéltár esetében, 

hiszen a levéltári anyag jelent�s része közokiratokból áll, azok pedig f�szabály szerint 

elektronikus formában min�sített elektronikus aláírással hozhatók létre. A zárt rendszerben 

történ� meg�rzés lehet�ségét is érdemes megvizsgálni, mert elképzelhet�ek olyan 

állományok, amelyek nincsenek ellátva elektronikus aláírással (vagy valamilyen más, PKI 

alapú védelmi megoldással) 

 

Az el�bb felsorolt (1) meg�rzési mód arra az esetre vonatkozik, amikor az Eat.-ban 

meghatározott legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással már ellátott elektronikus 

dokumentumot kívánnak meg�rizni. Ez esetben két lehet�ség áll a meg�rzésre kötelezett 

el�tt: vagy az Eat. szerinti archiválási szolgáltatót bíz meg a meg�rzés ellátásával, vagy más 

módon maga gondoskodik a meg�rzésr�l. Az el�bbi megoldás számos gondot levesz a 

kötelezett válláról, mert az archiválási szolgáltatók m�ködését az Eat. és annak végrehajtási 

rendeletei részletesen szabályozzák, a Nemzeti Hírközlési Hatóság ellen�rzi a m�ködésüket. 

Épp ezért az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében az archiválási rendelet az Eat. 
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szerinti archiválási szolgáltató bevonása nélküli meg�rzésre határoz meg részletes 

szabályokat. Ha a meg�rzésre kötelezett ez utóbbi lehet�séget választja, akkor a meg�rzést 

végezheti saját maga, vagy ennek ellátására mást – nem az Eat. szerinti archiválási 

szolgáltatót – is igénybe vehet. Az els� lépés, hogy ellen�rizze az elektronikus aláírás 

érvényességét. Ez azért fontos, mert ha az aláírás érvénytelen, a meg�rzés értelmét veszti, 

hiszen a dokumentum nem tekinthet� hitelesnek. Ellen�rizni kell azt is, hogy van-e a 

dokumentumon megfelel� – az Eat. szerinti min�sített szolgáltató által kibocsátott – 

id�bélyegz�. Amennyiben nincs – hiszen nem minden elektronikus dokumentum esetében 

érvényességi feltétel, hogy létrehozáskor id�bélyegz�vel lássák el –, a meg�rzés kezdetekor 

kell ilyen id�bélyegz�t elhelyeztetni a dokumentumon. Az id� múlása hatással van az 

elektronikusan aláírt dokumentumok hitelességének és sértetlenségének megállapíthatóságára, 

ezért az archiválási rendelet – az Eat. szabályaiból kiindulva – különbséget tesz aközött, hogy 

a meg�rzési kötelezettség id�tartama hosszabb-e, mint az elektronikus aláírás elhelyezését�l 

számított tizenegy év, vagy rövidebb. Amennyiben hosszabb, akkor a meg�rzésre 

kötelezettnek további, a 4. § (4) bekezdésében leírt intézkedések megtételér�l is gondoskodnia 

kell (az elektronikus aláírás érvényességi láncának begy�jtése, hiteles meg�rzése). Az 

alapkövetelményekre visszautalva fontos megemlíteni, hogy az elektronikus aláírás és az 

id�bélyegz� önmagában az utólagos módosítás és a sérülés megtörténtének vagy meg nem 

történtének bizonyítására alkalmas. A törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés elleni 

védelmet, illetve az aláírt dokumentum olvashatóságát nem tudja biztosítani, így azokról más 

módon kell gondoskodni. Ez utóbbi megállapítást az elektronikus köziratok meg�rzésének 

szabályozásánál is érdemes szem el�tt tartani, de az el�tte bemutatott, úgynevezett „saját 

meg�rzés” véleményünk szerint nem egy elektronikus levéltárral szemben elvárt 

követelményeket teljesít� megoldás (és nem is ez a célja). Véleményünk szerint az archiválási 

rendeletben a saját meg�rzés alternatívájaként szerepl�, a tanulmányunkban is bemutatott Eat. 

szerinti archiválási szolgáltatói modellt kellene alapul venni az elektronikus levéltárak 

kialakításánál. Ennek keretében megfontolás tárgyát képezheti, hogy az elektronikus levéltár 

maga kívánja/képes teljesíteni a min�sített archiválási szolgáltatókkal szembeni 

követelmények teljes egészét, vagy pedig egyes részfeladatok ellátásával piaci min�sített 

archiválási szolgáltatót bíz meg. A (2) meg�rzési módnál az archiválási rendelet az 

úgynevezett „zárt rendszerben” történ� meg�rzésre ad a korábbinál pontosabban 

megfogalmazott szabályozást. Amennyiben olyan elektronikus dokumentumot kell meg�rizni, 

amely nem rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy a 

létrehozása és meg�rzése nem EDI rendszerben történik, akkor a meg�rzést „zárt 
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rendszerben” kell végezni. Egy rendszer zártsága olyan vélelem, ami különböz� szigorú 

el�írásoknak való megfelelés esetén állítható a rendszerr�l. A digitális archiválás kapcsán 

akkreditált tanúsító szervezet igazolja – megfelel� vizsgálatok, értékelés, illetve vonatkozó 

szabványok, m�szaki követelmények alapján – az általa kiállított tanúsítványban, hogy az 

adott rendszer teljesíti a meg�rzés (rendelet elején felsorolt) alapvet� követelményeit. A (3) 

meg�rzési módban szerepl� elektronikus adatcsere rendszert jellemz�en az egymással tartós 

kapcsolatban álló nagyobb cégek, szervezetek használnak az egymás közti, vagy kisebb 

partnereikkel folytatott ügyleteik során. Az EDI rendszer mindig a felek közti kétoldalú, 

külön jogszabály szerinti ajánlott tartalommal, el�zetesen, írásban kötött szerz�désen alapul, 

ahol ez a szerz�dés tartalmazza a felek közti kommunikáció szabályait, beleértve a továbbított 

dokumentumok formáját és a biztonsági követelményeket is. Amennyiben az ilyen EDI 

rendszer kielégíti a meg�rzés rendelet elején felsorolt alapvet� követelményeit, akkor 

nemcsak az elektronikus dokumentumok továbbítása (adatcsere), hanem a meg�rzése is 

történhet a rendszer keretein belül. 

 

IV. 3. Az archiválási szolgáltatói modell felhasználhatósága egy általános iratarchiválási 
szabályozásban 
 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az archiválási szolgáltatásra vonatkozó hatályos 

szabályozási környezetet, valamint m�köd� gyakorlatot annak érdekében, hogy felhívjuk a 

figyelmet annak egyes, a köziratarchiválásban felhasználható elemeire. Nem gondoljuk, hogy 

a köziratok hosszú távú meg�rzésének feladatát a min�sített archiválási szolgáltatókhoz 

javasolt telepíteni, ugyanakkor a szabályozási modell feltétlen figyelmet érdemel, továbbá – a 

központi rendszer felhasználhatóságának vizsgálata mellett – az archiválási szolgáltatók 

közrem�ködésének lehet�ségét is mérlegelni javasoljuk. 

 

IV. 3. 1. Jogszabályok és az NHH ajánlásai 
 

A professzionális, hosszú távú iratmeg�rzés szabályozási kereteit az Eat. 2004. évi LV. 

törvénnyel történ� módosítása teremtette meg. Az Eat. 2. §-ának 22. pontja szerint az 

archiválási szolgáltató az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elektronikus 

archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújt, amely a törvény 6. § (1) bekezdésének d) pontja 

alapján az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások csoportjába tartozik. Az 

elektronikus archiválás szolgáltatás keretében a szolgáltató a) a letagadhatatlanság biztosítása 
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és a dokumentumok hiteles meg�rzése céljából archiválja az archiválás id�pontjában létez� 

érvényességi láncot; b) biztosítja az érvényességi lánc sérthetetlenségét az ahhoz tartozó 

elektronikus aláírások érvényességének hosszú távú ellen�rizhet�sége érdekében; c) az 

érvényességi láncot az igénybe vev� kérésére részére haladéktalanul átadja; d) kérelemre 

igazolást bocsát ki az általa archivált elektronikus dokumentummal vagy érvényességi lánccal 

kapcsolatban. A törvény 16/C.—16/J. §-aiban kibontja az archiválási szolgáltatás részleteit, 

amelyek túlnyomó részt annak a feladatnak a megoldását célozzák, hogy a „régen” készült 

elektronikus aláírások érvényességét megbízhatóan lehessen ellen�rizni – egyúttal az 

elektronikusan meg�rzött dokumentumok hosszú távú hitelességét biztosítani. Az Eat. szerinti 

archiválási szolgáltatásnak tulajdonképpen ez jelenti a magvát, annak jogszabály szerint „nem 

része sem a dokumentumok strukturált tárolása, egymással való összerendelése, sem 

bonyolult keresési funkciók megvalósítása. Dokumentum- és tartalomkezel� rendszerek 

valósítják meg ezen feladatokat, amelyek – az aláírások hosszú távú hitelességének biztosítása 

céljából – háttérrendszerként támaszkodhatnak az archiválás szolgáltatóra.”51 Az Eat. mellett 

a szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet52 

tartalmazza. Ezen túlmen�en még az archivált adat értelmezhet�ségének fenntartása is csupán 

a szolgáltató által önként vállalható kiegészít� szolgáltatásnak min�sül, ahogyan az archivált 

adat titkosított formában való tárolása is (a bizalmasság fokozott fenntartása érdekében). A 

Nemzeti Hírközlési Hatóság két (szabályozási és m�szaki biztonsági követelményekre 

vonatkozó) ajánlást53 fogalmazott meg a jogszabályban rögzített követelmények kielégítésére, 

az archiválási szolgáltatás nyújtására készül�k részére. Az ajánlásokban meghatározott 

követelmények az elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási 

szolgáltatások megbízható m�ködésének kialakítására és a megfelel�ség ellen�rzésére 

egyaránt alkalmazhatók.54 Az ajánlások elkészítésével az NHH jelent�s el�relépést tett a hazai 

elektronikus archiválás fejlesztése érdekében, e dokumentumok a köziratok archiválásának 

szabályozásában feltétlenül felhasználandók. Ahogyan arra az ajánlások rámutatnak, „jelenleg 

nincs olyan nemzetközileg általánosan elfogadott követelményrendszer, mely jelen 

dokumentum meghatározó forrása lehetne. Ugyanakkor számos nemzeti és nemzetközi 

projekt, valamint több szabványosítási tevékenység foglalkozik a kérdéskör különböz� 

                                                 
51 Dr. Berta István Zsolt: Miért szükséges az elektronikus archiválás szolgáltatás? 2006. november. http://srv.e-
szigno.hu/menu/index.php?lap=wp_arch 
52 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira 
vonatkozó részletes követelményekr�l 
53 Az ajánlás mint szabályozási eszköz problematikus voltával a II. 2. 3. fejezet foglalkozik. 
54 Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos hatósági tájékoztató. Nemzeti Hírközlési Hatóság 
Hivatala, 2007. június. http://www.nhh.hu/?id=dokumentumtar&mid=1445&lang=hu 
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aspektusaival. Ezek egy része (rész)eredményekkel lezárult, más része különböz� készültségi 

szinteken álló tervezetek formájában megismerhet�.” Amikor tehát egy közirat archiválási 

szabályozási rendszert alakítunk ki, nincs egyetlen átfogó szabvány, m�szaki specifikáció, 

amit a „polcról levéve” megoldható a feladat, „szabályozási mozaikokból” kell mindent 

felépítenünk. 

 

IV. 3. 2. M�köd� min�sített archiválási szolgáltató – a szabályzatok tükrében 
 

A kézirat lezárásáig egy elektronikus archiválási szolgáltató nyilvántartásba vétele már 

megtörtént az NHH-nál, min�sített szolgáltatóként, más szolgáltatók a felkészülési fázis 

végén tartanak. A kézirat lezárásakor a min�sített szolgáltató kizárólag saját 

gyökértanúsítványai alapján ellen�rizhet� elektronikus aláírással ellátott e-akták befogadására 

képes55. A szolgáltatási szabályzat56 különös hangsúlyt fektet arra, hogy pontosan 

meghatározza, milyen formátumú tanúsítványokat, id�bélyegz�t, fájlformátumokat fogad be. 

Egy központi közirat-archiválási rendszer megfelel� m�ködéséhez elengedhetetlen, hogy az 

alkalmazott elektronikus aláírással összefügg� formátumok egységesek legyenek. E cél 

megvalósítása érdekében szükséges annak vizsgálata, hogy a jelenlegi egységesítést szolgáló 

követelményrendszerek (közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírás 

követelményei) megfelel�ek-e, azok további finomítása szükséges.57 A szolgáltatás igénybe 

vételének els� lépése a szolgáltatói szerz�dés megkötése, amelynek során az el�fizet� 

megkapja az azonosításra és a titkosításra szolgáló tanúsítványokat, illetve a felhasználónév-

jelszó párost, amennyiben az authentikáció az utóbbi módon történik. A dokumentumok 

feltöltése interneten, SSL kapcsolaton keresztül, megállapodás alapján egyéb csatornán (pl. 

bérelt vonalon), vagy elektronikus adathordozón történik. Az el�fizet�nek lehet�sége van a 

dokumentumokkal kapcsolatban a Dublin Core szerinti metaadatok megadására, akár a 

feltöltés során, akár úgy, hogy azokat az e-aktákban helyezi el. A befogadás során 

                                                 
55 E-Akta: Az elektronikus archiválás szolgáltatás keretében a Szolgáltató rendszere elektronikus aláírásokat 
tartalmazó dokumentumokat, ún. e-aktákat fogad be. Az e-akták egy vagy több fájlt, és rajtuk egy vagy több – az 
ETSI TS 101 903 szabványnak megfelel� formátumú – elektronikus aláírást tartalmazhatnak. Az e-akta 
tartalmazhatja a benne lév� aláírásokhoz tartozó érvényességi láncok egy részét, illetve a teljes érvényességi 
láncokat is. Megkülönböztetünk nyílt e-aktát és titkosított e-aktát. 
56 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató -- min�sített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó – szolgáltatási 
szabályzat. Verzió 1.2, http://srv.e-szigno.hu/menu/docs/szolgaltatasiSzabalyzatASZ--v1.2.pdf 
57 Bár úgy t�nhet, hogy egy kormányzati CA felállítása ezt a problémát megoldaná, nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a közfeladatot ellátó szervek elektronikus iratainak meg�rzése a tanulmány tárgya, 
amely egy meglehet�sen széles személyi kört jelent. Nagy valószín�séggel a jöv�ben is azzal kell számolnunk, 
hogy piaci hitelesítés-szolgáltatók és kormányzati hitelesítés-szolgáltató(k) által kibocsátott tanúsítványokat kell 
tudnunk kezelni. 
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megtörténik az elektronikus aláírás ellen�rzése, majd a szolgáltató felépíti az e-aktákban 

szerepl� elektronikus aláírásokhoz tartozó érvényességi láncokat, és min�sített id�bélyegz�t 

helyez el rajtuk. A feltöltést követ�en legkés�bb 3 napon belül a szolgáltató elektronikus 

aláírással ellátott visszaigazolást küld a dokumentumok befogadásáról. A dokumentumokhoz 

való hozzáférés biztosítása szintén SSL kapcsolaton keresztül, a feltöltéshez használt 

authentikációs eljárások valamelyikével történik. A kereshet�ség természetesen biztosított a 

megadott metaadatok mentén. A jogosult letöltheti a szükséges dokumentumot, majd a 

titkosító tanúsítványához tartozó magánkulccsal dekódolja az e-aktát. „A Szolgáltató 

gondoskodik róla, hogy az archiválás id�tartama alatt bizonyos formátumú fájlok 

megjelenítéséhez szükséges szoftver és hardver eszközök folyamatosan rendelkezésére 

álljanak. A Szolgáltató ennek érdekében szabályozott és auditált bels� folyamatokat alakított 

ki. A Szolgáltató bels� szabályzatai kitérnek a fájlok megjelenítésére szolgáló mindenkori 

hardver és szoftver környezet rendelkezésre állásának biztosítására, a környezet rendszeres 

felülvizsgálatára és naprakészen tartására. Ezen szabályzatok szabályozzák az új 

adathordozókra történ� mentések elvégzésének módját és gyakoriságát is. A Szolgáltató az 

eredeti aláírt bitsorozat olvashatóságát, értelmezhet�ségét biztosítja, így a Szolgáltató nem 

viszi át az aláírt fájlt más formátumba.” A szolgáltató tehát nem végez más formátumba 

történ� migrálást, hanem az eredeti formátum olvashatóságához szükséges szoftver- és 

hardverkörnyezetet biztosítja. A hosszú távú olvashatóságot a szolgáltató a formátumrendelet 

1. számú mellékletében felsorolt formátumú fájlok esetében biztosítja. Az elektronikus 

levéltári funkciók ellátása olyan speciális képzettség�, tapasztalatú és m�ködés� rend� 

szervezetet igényel, hogy nyilvánvalóan nem bízható rá egy bármilyen szigorú 

követelményeknek is eleget tev� piaci szolgáltatóra. Komolyan megfontolandó azonban a 

min�sített archiválási szolgáltatók közrem�ködése egyes technikai részfeladatok ellátásában, 

különösen az elektronikus aláírás hosszú távú hitelességének biztosításában. Az elektronikus 

levéltár fenntartását végz� levéltári szervezet jogszabály által meghatározott feladatokra 

szolgáltatási szerz�dést köthetne egy min�sített archiválási szolgáltatóval. Az ezzel 

kapcsolatos döntés meghozatalánál számtalan szempontot kell igénybe venni, nem mellékesen 

a finanszírozási szempontokat (uniós források felhasználhatósága).  

 



 48 

V. A KIALAKÍTANDÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKEZELÉSI STRATÉGIA 
VISZONYA MÁS FELADATOKHOZ 

V. 1. Az elektronikus dokumentumkezelés és a levéltárak középtávú informatikai 
stratégiája és feladatterve (2006-2010) 
 

A levéltár stratégiát kidolgozó Informatikai Munkabizottságot 2004. szeptember 7-én hozta 

létre a Levéltári Kollégium Künstler Ferenc vezetésével. A dokumentumban felvázolt 

helyzetkép siralmas állapotúnak mutatja be a hazai közlevéltárak informatikai állapotát, mind 

az anyagi, mind az emberi er�források tekintetében, kiemelve a kompetencia, a szakmai-

elméleti módszertani munka és a koordináció hiányát az informatikai feladatok területén. A 

stratégia egy alapvet�en új, „szolgáltató levéltár” modellt mutat be, amelyet szem el�tt kell 

tartani a szabályozás megtervezésekor. Amellett, hogy a hosszú távú, hiteles meg�rzés 

kérdéskörére koncentrálunk, szem el�tt kell tartanunk, hogy a hagyományos levéltári 

alapfeladatok ellátása mellett egyre inkább a levéltári anyagot használó célközönség (kutatók, 

állampolgárok stb.) igényeit kielégít� on-line alkalmazásokat kell biztosítaniuk a 

levéltáraknak. A dokumentum rögzíti azt a széles körben elfogadott alapelvet, hogy nem 

indokolt valamennyi közlevéltár felkészítése az elektronikus iratok átvételére és meg�rzésére. 

Els� lépésként a Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) szervezeti keretei között 

felállítandó stratégiai központ felállítását tartja sürget� feladatnak, az e-levéltár m�ködésének 

beindulását pedig – szintén a MOL keretei között – 2010-re ütemezi. 

 

A stratégia üdvözlend� megközelítése szerint „a XXI. század közlevéltára elektronikus 

levéltár”. Ma még hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy az alapvet�en papírokkal dolgozó 

szervezeteknek lassan fel kell készülniük az „egzotikus” elektronikus forma kezelésére, de 

nem gondolunk arra, hogy – talán hamarabb, mint hinnénk – az elektronikus iratok meg�rzése 

válik f�feladattá, az olyan iratoké, amelyek digitalizálás útján vagy eredetileg elektronikus 

formában keletkeztek, és teljes életciklusuk során elektronikus formában is maradnak. A XXI. 

század közlevéltárának amellett, hogy biztosítja az �rzött iratanyag fennmaradását korlátlan 

ideig, folyamatos hozzáférést biztosít az �rzött információkhoz tért�l és id�t�l függetlenül. A 

dokumentum rendszerezetten és lényegre tör�en tárgyalja a jöv� levéltári nyilvántartására, a 

levéltári iratok digitalizálására, a levéltár elektronikus ügyintézés módjára vonatkozó 

elképzeléseket. A stratégia nem foglalkozik az elektronikus iratok teljes életciklusával, nem 

szól az elektronikus iratmeg�rzésr�l a közfeladatot ellátó szerveknél még az említés szintjén 

sem. Ez nyilvánvalóan szándékolt, és a stratégia célkit�zéséb�l következik, hibájaként nem 
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róható fel. Számos kutatás rámutat azonban arra, hogy a „folyamat végének”, a levéltári 

meg�rzésnek a szempontjai át kell, hogy járják a dokumentum keletkezését�l annak teljes 

életciklusát58, egy archiválási megvalósítási koncepciónál tehát erre a szempontokra is 

tekintettel kell lenni. 

 

V. 2. Az elektronikus dokumentumkezelés és az információszabadság viszonya 
 

Az információszabadság és a köziratarchiválás kérdéskörének kapcsolatát két oldalról 

szükséges megvizsgálni. Egyrészt a közérdek� adatok nyilvánosságához való jognak a 

személyes adatok védelme és a közérdek� adatok nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. 

törvényben (a továbbiakban: Avtv), valamint az elektronikus információszabadságról szóló 

2005. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv.) törvényben kifejtett szabályaihoz való 

viszonyából, másrészt a közérdek� adatok további hasznosításának oldaláról. E két esetkör 

tekintetében felmerül� alapvet� kérdés az archívumok hozzáférhet�vé tételének 

problematikája. Az elektronikus iratmeg�rzésre szolgáló rendszer kialakításánál alapvet� 

szempont, hogy alacsony költségek mellett, kis id�ráfordítással hozzáférhet�ek legyenek a 

már archivált adatok. A hozzáférésen túli, mindezidáig elhanyagolt szempontot, a közérdek� 

adatok további felhasználásának lehet�vé tételét szintén figyelembe kell venni a m�köd� 

rendszer kialakításánál. Az elektronikus információszabadság hazai alapjait azEitv., valamint 

végrehajtási rendeletei fektették le. A jogszabály rendezte a közérdek� adatokhoz való 

hozzáférés körében az elektronikus közzétételre vonatkozó kötelezettség kérdését, 

ugyanakkor szándékosan nem, illetve csak részben reagált a további felhasználás esetkörére. 

A jogtudósok, valamint a magyar kormányzat által elfogadott akkori hivatalos magyar 

álláspont az volt, hogy részben az Eitv., részben más jogszabályok (Alkotmány, Avtv. stb.) 

útján, a szerves implementáció elvének figyelembe vételével megtörtént az uniós irányelv 

(2003/98/EK irányelv) teljes átültetése. Azonban a közszféra adatai további hasznosításának 

kérdésköre, valamint az Európai Bizottság szakért�ivel folytatott tárgyalások rámutattak arra, 

hogy pusztán az a tény, hogy a hazai jogszabályi környezet nem gátolja egy közérdek� 

adatigénylés keretében igényelt, vagy közzétett adat kereskedelmi vagy nem kereskedelmi 

célú további felhasználását, nem teszi lehet�vé, és különösen nem ösztönzi a további 

felhasználás valós, mindennapi gyakorlatát, amely a digitális tartalomipar fejl�déséhez 

                                                 
58 Maguk a stratégiai szerz�i is hangsúlyozták ennek szükségességét 2003-ban megjelent tanulmányukban: 
Baracs Tibor—Cseh Gerg� Bendegúz--Körmendy Lajos—Sz�ke Zoltán—Vánkosné Timár Éva: Az elektronikus 
iratok levéltári archiválása, Levéltári Szemle, 2003., 2. szám 
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nélkülözhetetlen. Elfogadott ágazati stratégia, akcióterv jelenleg nem szól a 

közadathasznosítás kérdéskörér�l. A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-

központja a kézirat lezárásáig el nem fogadott elektronikus közigazgatási stratégiájában 

hangsúlyozta a terület fontosságát, és helyet kap a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban 

(GKM) el�készített, a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért és e-közigazgatásért 

felel�s szakállamtitkára irányítása alatt álló Infokommunikációs F�osztály által 

véglegesítend� eGazdaság Akciótervben is. Jelenleg egy törvénymódosítási koncepció 

létezik, amely a tárcák (GKM-IRM-PM-MeH)59 közötti el�zetes szakmai egyeztetések 

lefolytatásához készült a GKM-ben, és megkezd�dött a Neumann Kht. vezetésével egy, a 

GKM-re és háttérintézményeire kiterjed� projekt, amely a rendelkezésre álló közadatok 

közzétételét, kereshet�ségét, és további felhasználásra alkalmassá tételét szolgálja. Mind a 

törvénymódosítás el�készületei, mind a projekttervezés egyik kiindulópontja az volt, hogy a 

közérdek� adatok további hasznosítása számos olyan kérdést vet fel, amely nem válaszolható 

meg az Alkotmány, az Avtv. és az Eitv. hatályos rendelkezései alapján. A közérdek� 

adatoknak létezik (létezhet) egy megismerésre alkalmas, értelmezhet� formája, és ezek az 

adatok szolgáltathatók további felhasználásra alkalmas módon is. További felhasználási cél 

esetében tipikusan nagy tömeg� adat rendszeres, folyamatos frissülés� szolgáltatásáról 

beszélünk, míg a hozzáférés, amelyet a magyar jog biztosít, tipikusan nem ilyen. Ebb�l 

adódóan mind a szervezeti-személyi feltételek eltér�ek, mind a tévedés, pontatlanság 

megnövekedett lehet�sége fontossá teszi a felel�sségi viszonyok alaposabb rendezését 

(szerz�déses úton is). Nem megkerülhet� a díjazás kérdése sem. A kereskedelmi célú további 

felhasználás esetében az ingyenesség, kontra költségközpontú árazás és ésszer� 

nyereséghányad a mérlegelend� alternatívák. Az elektronikus archiválás kérdésköre és az 

elektronikus információszabadság közötti fontos kapcsolódási pont a 

dokumentumformátumok kérdése. Ugyanez a kapcsolat hangsúlyozandó az elektronikus 

ügyintézés és az elektronikus archiválás viszonylatában is, beleértve mind a közfeladatot 

ellátó szerv/ügyfél, mind a közfeladatot ellátó szervek közötti viszonyrendszereket. A 

kapcsolat a PSI tekintetében közvetettebb, mint az ügyintézés és az archiválás tekintetében. A 

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Formátumrendelet) az eljárásokban 

felhasznált elektronikus dokumentumok formátumára vonatkozó követelményeket írja el�, így 

az e körben keletkez� adatokból létrehozandó adatbázisok el�állítását befolyásolja els�sorban. 

                                                 
59 A kormány szervezetének átalakítása alapvet�en érintett az információs társadalommal kapcsolatos 
hatásköröket. A kézirat lezárásának napján, 2008. május 21-én azonban az új tárcák statútumai, SZMSZ-ei, 
valamint stratégiai elképzelései csak töredékesen ismertek, így az elfogadás alatt álló stratégiák, futó projektek 
és jogszabály alkotási feladatok jöv�jér�l biztos információt a tanulmány írói nem tudnak adni. 
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Javasoljuk, hogy a meglév� szakértelem kiaknázása, valamint a szigetszer� informatikai 

beruházások elkerülése érdekében az iratarchiválási/e-levéltári projekt megvalósításával 

megbízott szakemberek vizsgálják meg az Eitv. által kötelez�en interneten közzétett 

elektronikus dokumentumok keresésére szolgáló közadatkeres� szolgáltatás felhasználásának, 

e célra történ� továbbfejlesztésének lehet�ségét.60 

 

V. 3. Az elektronikus dokumentumkezelés és a személyes adatok védelme 
 

Az Ltv. alapvet� céljaként jelöli meg annak biztosítását, hogy „a levéltári anyag használata 

során a közérdek� adatok megismerését és a tudományos kutatás szabadságát garantáló 

alkotmányos alapjogok érvényesítése a személyiséghez és a személyes adatokhoz f�z�d� 

alkotmányos alapjogok védelmével együtt valósuljon meg.”, valamint „az államtitkot és a 

szolgálati titkot képez� adatok védelme érvényre juthasson.”61 A személyes adatok védelme 

és a kutathatóság összefüggéseit az Ltv. alábbi rendelkezései bontják ki: 

 

„24. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett 

halálozási évét követ� harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi id�, ha a halálozás éve nem 

ismert, az érintett születést�l számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás id�pontja sem ismert, a 

levéltári anyag keletkezését�l számított hatvan év. 

(2) A védelmi id� lejárta el�tt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári anyag, ha 

a) a kutatás – a kérelmez� költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy 

b) a kutatáshoz az érintett, illet�leg annak halálát követ�en bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató 

kérésére hozzájárult, vagy 

c) a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a 22. §-a (1) bekezdésében meghatározott harminc, 

illet�leg tizenöt év már eltelt – és a kutató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget 

tesz.” 

 

E rendelkezések természetesen az elektronikus levéltári iratmeg�rzés esetében is 

alkalmazandók, de a két alapvet� jog együttes érvényesíthet�sége érdekében feltétlenül 

javasolt kihasználnunk az elektronikus dokumentumok és eljárások nyújtotta lehet�ségeket. 

Amennyiben egy dokumentum anonimizálása – a kérelmez� költségére – megtörténik, ezt 

olyan módon célszer� biztosítani, hogy a védelmi id� automatikusan kontrollálható legyen, és 

annak lejártát követ�en a hozzáférhetetlen személyes adatok automatikusan megjeleníthet�vé 

                                                 
60 A közadatkeres� szolgáltatást a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. m�ködteti, a 
szolgáltatás elérhet� a www.kozadat.hu weboldalon. 
61 Ltv. 1. § c)-d) 
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váljanak. Javaslatunk egy olyan, kifinomult jogosultság-menedzsment rendszer technikai és 

szabályozási megvalósítására irányul, amely a személyes adatok védelme mellett biztosíthatná 

a min�sített, vagy egyéb bizalmas adatok hozzáférhetetlenségét, illetve az azokhoz való 

hozzáférést. Kitüntetett figyelmet érdemel maga az anonimizálás is, amely elektronikus 

környezetben jelent�s részben automatizálható. Az erre vonatkozó módszertan kidolgozása 

során, azonban különös gondossággal kell eljárni, és megfelel� ellen�rzési mechanizmus 

beépítése is szükséges a rendszerbe. 

 

V. 4. Az elektronikus dokumentumkezelés és az elektronikus közigazgatás stratégiája 
 

Az e-Közigazgatás 2010 stratégia62 sz�kszavúan szól az elektronikus iratkezelés kérdésér�l, 

nem is említve a meg�rzés (elektronikus irattár, elektronikus levéltár) kérdéskörét. A 

dokumentum a szigetszer�, egymással nem interoperábilis iratkezelési rendszerek problémáját 

tárgyalja, amely a gyakorlatban az alapvet�en sikeresnek értékelhet� KEIR-projektet 

követ�en sem oldódott meg. Az egységes m�szaki specifikációnak megfelel� elektronikus 

iratkezelési szoftverek bevezetésére vonatkozó kötelezettség mellé ugyanis a megfelel� forrás 

nincs biztosítva, így a jogalkotó a határid� kitolása mellett döntött. Ezzel párhuzamosan 

megjelentek olyan elképzelések, amelyek területi ASP-központok létesítésével javasolták 

megoldani az iratkezelési szoftverek kérdését. Ahelyett, hogy valamennyi, alacsony 

lakosságszámú, forráshiányos önkormányzat egyenként szerezzen be tanúsított iratkezel� 

szoftvert, célszer� lenne a néhány (3-4) területi alkalmazásszolgáltató-központhoz való 

hozzáférés feltételeit megteremteni, megtakarítva az egyedi szoftverberuházások 

szükségességét. A területi ASP-központok kérdéskörének vizsgálata az elektronikus iratok 

átmeneti archiválásának tekintetében is fontos. Az iratok biztonságos meg�rzésének feltételeit 

még rövidtávon sem lenne képes valamennyi önkormányzat egyedileg megoldani. Az 

elektronikus iratok meg�rzését biztosító szolgáltatások bizonyos mérték� központosítása erre 

a problémára megfelel� választ adhat. Az e-Közigazgatás 2010 stratégia el�készítésével 

párhuzamosan megkezd�dött egy általánosabb hatókör�, a magyar közigazgatás reformjához 

szükséges intézkedéseket összefoglaló stratégia el�készítése, amelynek gondozását a 

Kormányzati Igazgatás Összehangolásáért Felel�s Tárca Nélküli Miniszter látta el63. A 

                                                 
62 A dokumentum a MeH EKK el�készítése alatt áll, tervezet formájában létezik. A stratégia egyeztetése arra 
való hivatkozással maradt félbe, hogy a tágabb területet lefedni szándékozó, a tárca nélküli miniszter által 
gondozott közigazgatási reform-stratégia elfogadásának bevárása szükséges. 
63 A tárca nélküli miniszteri poszt megsz�nését követ�en a közigazgatási reformmal kapcsolatos stratégiai 
feladatok az IRM-hez kerültek át, a stratégia egyeztetése azonban jelenleg áll. 



 53 

„Javaslat a reformlépések összehangolására a magyar közigazgatásban” címet visel� 

munkaanyag az elektronikus ügyintézés fejlesztéséhez szükséges egyik legfontosabb 

feladatként említi a „dokumentumok országszint� egységes tárolását” az ügyfél és az 

ügyintéz� azonosítása, a jogosulatlan hozzáférés kisz�rése, valamint a dokumentumok 

„országszint� hitelesítése” mellett. A konkrét megvalósításról túl sokat nem árul el a 

dokumentum. Az „országos iktatás és e-irattározás (levéltározás) kérdését az ún. 

„alapinfrastruktúrák” között említi a tervezet, másutt a „dokumentumok hitelesítését és 

egységes tárolását (irattár, levéltár) biztosító szabványok bevezetésér�l és használatáról” szól. 

A szövegezés egyes helyeken egyetlen, központi iratkezel�- és tároló rendszer 

szükségességére enged következtetni, máshol egymással együttm�köd� rendszerekr�l szól. A 

tervezet figyelmen kívül hagyja a KEIR-projektet. Javasoljuk, hogy egy ilyen tárgyú kiemelt 

projekt helyett legfeljebb a KEIR-projekt eredményeinek gyors elemzésére, a projekt 

keretében elhanyagolt egyes szempontok vizsgálatára tegyen javaslatot a stratégia. 
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KONCEPCIÓALKOTÁSI FEJEZETEK 

VI. AZ ELEKTRONIKUS IRATARCHIVÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
ID�SZER�SÉGE, ELÉREND� CÉLJAI 

 

Az elektronikus kormányzat fejl�désével az iratkezelés egyre nagyobb hányadát teszik ki az 

olyan elektronikus iratok, amelyek papíralapon meg sem jelennek, nem papíralapú formában 

kerülnek irattárba. Az integrált elektronikus iratkezel� rendszerekben keletkeztetett 

maradandó érték� iratok átvételénél nem lehet kizárólag a papíralapú adathordozókra szabott 

levéltári jogszabályokra hagyatkozni.64 Az eddigiekb�l kit�nhet, hogy az elektronikus 

dokumentumok és az infokommunikációs eszközök terjedése kihívások elé állította a 

hagyományos levéltári rendszert. Egyrészt az elektronikus köziratok már megjelentek az 

ügyintézésben, és ezek aránya egyre nagyobb mértékben növekszik, másrészt a közfeladatot 

ellátó szervek nagy részénél papíralapú iratokra vonatkozó iktatókönyvi állományok 

elektronikus rendszerekben állnak rendelkezésre. Ezek átvétele jelenleg nem megoldott, és ha 

rövid id�n belül nem jönnek létre a maradandó érték� elektronikus iratok megfelel� átvételére 

és meg�rzésére képes elektronikus levéltári rendszerek, akkor a fennáll a komoly veszélye, 

hogy a nemzeti adatvagyon egy része megsemmisülhet az utókor számára. 

 

A jelen fejezetnek nem célja, hogy „kulcsrakész” megoldást adjon egy e-levéltár 

megvalósításához, hanem inkább az elektronikus dokumentumok sajátosságai alapján 

támpontokat kíván adni a jogszabályi háttér kialakításához, módosításához. 

 

A levéltárak korábban említett középtávú informatikai stratégiájából kiindulva egy szolgáltató 

levéltár típusú e-levéltár kialakításakor cél egyrészt a levéltári jogszabályokban foglalt 

követelmények adaptálása az elektronikus környezetre, és ezáltal a maradandó érték� 

elektronikus iratok szakszer� és biztonságos meg�rzése id�beli korlát nélkül. Másrészt cél a 

levéltári anyag minél szélesebb körben és minél egyszer�bben történ� hozzáférhet�vé tétele, 

az információhoz, kutatáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése. Mindezek mellett 

járulékos célként itt is – mint mindenhol, ahol infokommunikációs technológia használatával 

korszer�sítik a régi megoldásokat – megjelenik a hatékonyság növelése. 

 

                                                 
64 Haraszti Viktor: Digitalizálás a gyakorlatban, Levéltári Szemle 2002/4. 
http://www.natarch.hu/szemle/20024/haraszti.htm 
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VI. 1. A jogszabályi követelmények újragondolása, a modell kialakítása során kezelend� 
problémák felvázolása 
 

Az alábbiakban azokat a fontosabb szempontokat és lehetséges problémaforrásokat vesszük 

számba, amelyeket az elektronikus archiválás rendszerének kialakítása, illetve az archiválás 

végzése során figyelembe kell venni. Ezek egy része nem újkelet� a papír alapú archiváláshoz 

képest, de a tartalmuk, a súlyuk és a kezelésük módja eltér� lehet az elektronikus 

környezetben. A fejezet tárgyát alapvet�en az elektronikus levéltárak képezik, az alábbi 

szempontok némelyikére azonban már az irat keletkezésekor, az adott szerv irattárában, 

iratkezelési rendszerében célszer� tekintettel lenni. 

 

VI. 2. Hány elektronikus levéltárra van szükség? 
 

Jelenleg a közlevéltárak rendszere meglehet�sen széttagolt. A Levéltári törvény ismer65 

általános levéltárat, állami szaklevéltárat, települési önkormányzat, köztestület, közalapítvány, 

illet�leg jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv levéltárát. A min�sítés 

annak alapján történik, hogy az adott levéltár a közfeladatot ellátó szervek mely körét�l 

illetékes átvenni a maradandó érték� iratokat. E rendszeren belül az általános levéltárak is két 

szinten (központi, területi) és különböz� fenntartói háttérrel (állami, önkormányzati) 

m�ködnek.  

 

A Magyar Országos Levéltárhoz, mint központi általános levéltárhoz alapvet�en a központi 

szervek levéltári anyagai tartoznak az alábbiak szerint: 

 

„17. § (1) A Magyar Országos Levéltár központi általános levéltár. Illetékességi körébe tartozik a 
köztársasági elnöknek és hivatalának, az Országgy�lésnek és hivatalának, továbbá az országgy�lési 
biztosok hivatalainak, az Alkotmánybíróságnak, a 19. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a 
központi államigazgatási szerveknek (a miniszterelnöknek és hivatalának, a minisztériumoknak, az 
autonóm államigazgatási szerveknek, a kormányhivataloknak, a központi hivataloknak és a rendvédelmi 
szervek országos parancsnokságainak), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak, valamint – a 
központi államigazgatási szervek területi szervei, a rend�rség, a határ�rség, a polgári védelem, a vám- 
és pénzügy�rség, továbbá az állami és hivatásos önkormányzati t�zoltóság területi és helyi szervei és a 
büntetés-végrehajtási szervezet kivételével – a központi államigazgatási szervek közvetlen felügyelete 
és irányítása alatt m�köd� egyéb állami szerveknek, a Legfels�bb Bíróságnak, a Legf�bb 
Ügyészségnek, az Állami Számvev�széknek és a Magyar Nemzeti Banknak, valamint mindezen 
szervek jogel�deinek levéltári anyaga, továbbá minden, levéltárral nem rendelkez� országos köztestület 
és közalapítvány levéltári anyaga.” 

 

                                                 
65 Levéltári törvény 14. § (1) 
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Ezzel szemben a megye (f�város) önkormányzata által fenntartott közlevéltárakhoz, mint 

területi általános levéltárakhoz az adott megye területén keletkezett levéltári anyagok 

tartoznak: 

 

„18. § A megyei (f�városi) közlevéltár területi általános levéltárként a megye (f�város) 
önkormányzatának közvetlen felügyelete és irányítása alatt m�ködik. Illetékességi körébe tartozik a 
fenntartó önkormányzat testületének, hivatalainak és intézményeinek, valamint ezek jogel�deinek 
levéltári anyaga, továbbá a megye (f�város) területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely 
nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.” 

 

A levéltárak – korábban bemutatott – középtávú informatikai stratégiája úgy fogalmaz, hogy 

szakmai és költségvetési szempontból nem indokolt a közlevéltárak teljes körét felkészíteni az 

elektronikus iratok meg�rzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Ezzel egyet tudunk érteni, 

hiszen minél széttagoltabb egy informatikai rendszer, annál kevésbé gazdaságos a 

m�ködtetése. Kevesebb számú, de nagyobb tároló rendszer hatékonyabban, nagyobb 

biztonsággal tud m�ködni a tapasztalatok szerint. 

 

Az elektronikus levéltárak számára vonatkozó megoldás kidolgozása nem annyira jogi, 

inkább (szakma)politikai feladat. Mint a szabályozásból is kit�nik, Magyarországon nincs 

területi állami levéltári hálózat, a területi feladatokat – részben történelmi okokból – megyei 

önkormányzati levéltárak látják el, és a közeljöv�ben nem is várható e kett�s rendszer teljes 

megszüntetése. 

 

Miel�tt létrehozzuk az e-levéltárat, érdemes átgondolnunk, hogy mit is kell meg�riznie, azaz 

milyen elektronikus állomány min�sül iratnak. Jelenleg a Levéltári törvény a 

következ�képpen definiálja az iratot: „valamely szerv m�ködése vagy személy tevékenysége 

során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelend� rögzített információ, 

adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy 

bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép 

vagy bármely más formában lév� információ vagy ezek kombinációja”. A Levéltári törvény 

fogalom-meghatározása messze nem tekinthet� tökéletesnek, mert túl általános, és ebb�l 

ered�en pontatlan, összemossa az „irat” és a „dokumentum” fogalmát, a kelleténél szabadabb 

teret hagyva az egyéni értelmezésnek66. A Levéltári törvény egyáltalán nem használja a 

„dokumentum” fogalmat, csak iratokról rendelkezik. Ezzel szemben a Szoftver rendelet 

                                                 
66 Füzessy Tamás: A MOREQ, MOREQ2 és a KEIR, (DMS Forte – Dokumentumkezelési újdonságok 
konferencia, 2007.09.27) http://www.dmslabor.hu/eloadas.aspx?id=378 
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mellékletének értelmez� rendelkezései között már szerepel a „dokumentum” fogalma, ami 

nem más, mint „egyedi egységként kezelhet� rögzített információ vagy objektum”. E 

definícióra a rendeletben az „irattá nyilvánítás” – az Ltv.-ben nem szerepl� -- fogalmának 

meghatározása miatt van szükség. Az irattá nyilvánítás „az az egyedi eljárás, amely során 

manuálisan vagy el�re meghatározott szabályok alapján automatikusan az adott papíralapú 

vagy elektronikus dokumentumot az adott szervezet m�ködése szempontjából lényegesnek 

min�sítenek, és ezért nyilvántartását és a vele kapcsolatos m�veletek nyomon követését 

rendelik el”.67 Véleményünk szerint ez a két fogalom nagyon hasznos, és jól ki tudna 

egészíteni egy, a jelenleginél pontosabb törvényi irat fogalmat, jelenleg azonban nem 

egyértelm�, hogy milyen viszonyban vannak a Levéltári törvény fogalomrendszerével, illetve 

miért a Szoftver rendelet mellékletében kaptak helyet, amikor ezt követ�en a melléklet nem 

használja sem a dokumentum, sem az irattá nyilvánítás kifejezést. Véleményünk szerint 

célszer� lenne felülvizsgálni a Levéltári törvény túl általános irat fogalmát, mert jelenleg 

ellentmondás tapasztalható a tekintetben, hogy míg a Levéltári törvény iratnak nevez minden, 

valamely szerv m�ködése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett 

információt, addig a Szoftver rendelet csak valamely egyedi eljárás során lényegesnek 

min�sített dokumentumot tart iratnak. Emellett célszer� lenne teljesen egységesíteni az 

Iratkezelési rendelet és a Szoftver rendelet „ügyirat” definícióját68 is, vagy szó szerint azonos 

megfogalmazással, vagy a miniszteri rendeletben a kormányrendelet adott pontjára történ� 

visszautalással. Jelenleg ugyanis eltér� gyakorlatok kialakulására ad lehet�séget annak 

értelmezése, hogy egy ügy megegyezik-e egy egyedi eljárással (vagy esetleg egy ügy több 

eljárásból is állhat)69. Az archiválás szempontjából azonban ennél gyakorlatibb problémák is 

felmerülnek. Egy szövegszerkeszt�vel készített dokumentumot mindenki iratnak tekint, 

azonban mi a helyzet az adatbázisokkal, a weboldalakkal, a küls� hivatkozásokat tartalmazó 

dokumentumokkal (hypertext), vagy az elektronikus levelekkel? Az irat definíciójába 

mindegyik beletartozhat, és az is kétségtelen, hogy a szerv m�ködése szempontjából lényeges 

adatokat tartalmazhatnak, maradandó érték�nek min�sülhetnek. A meg�rzés szempontjából 

tisztázni kell, hogy az olyan nem statikus információt tartalmazó adathalmazokat, mint az 

adatbázisok vagy a weboldalak többsége, milyen módon és mikor, milyen gyakorisággal kell 

                                                 
67 Szoftver rendelet mellékeltének 1. c) és 1. j) pontjai 
68 Az Iratkezelési rendelet 2. § 36. pontja szerint „ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat”, míg a 
Szoftver rendelet mellékeltének 1. l) pontja szerint „ügyirat: egy egyedi eljárásban keletkezett valamennyi irat”.  
69 A minisztériumokban például a jogalkotás, a jogszabálytervezetek egyeztetése során akár még egy szerven 
belül is eltér� lehet a gyakorlat arra, hogy a tervezetek véleményezésének különböz� fázisai, az egymás utáni 
véleményezési fordulók egy ügynek min�sülnek-e, vagy pedig minden egyes újabb véleményezési fordulót új 
ügyként, új ügyiratnak iktatnak. 
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archiválni, egy épp aktuális állapotot kell-e meg�rizni, vagy az összes adatváltozást.70 

Érdemes megemlíteni, hogy a weboldalak meg�rzésére már több figyelemreméltó 

kezdeményezés indult világszerte (pl. Internet Archive71) és Magyarországon is (Magyar 

Internet Archívum72). Az adatbázisok kapcsán a technikai problémákon túl az is gondot jelent, 

hogy annak ellenére, hogy egyre több szerv épít a m�ködése során egyre nagyobb 

adatbázisokat, ezekr�l nem szólnak az iratkezelési szabályzatok. 

 

A hypertext dokumentumok esetén a kérdés az, hogy meddig terjed az irat határa? Az iraton 

kívüli helyre (pl. másik dokumentumba) mutató hivatkozás esetén elegend�-e csak a 

dokumentumot meg�rizni, vagy el kell tárolni mellé a hivatkozott anyagokat is?  

 

A kétségtelen praktikussága és gyorsasága miatt egyre inkább elektronikus levelezés útján 

történik a hivatalos levelezés, különösen a szervek közti, illetve az adott szerven belüli 

kommunikációban. Az elektronikus levelezés annyiban tér el az el�bbi formáktól, hogy – az 

alább idézett jogszabályok szerint – egyértelm�en az iratkezelés és meg�rzés körébe tartozik. 

Ennek ellenére a szervek többsége csak elvétve iktatja és archiválja a levelezését, így számos 

fontos, maradandó érték� irat t�nhet el. A hivatali szerveknél fenntartott postafiók egyaránt 

szolgál (illetve használatos) hivatali levelek (hivatalon belüli és kívüli) és privát levelek 

küldésére és fogadására. Már abban a kérdésben is nehéz döntést hozni, hogy mi az, ami a 

„hivatalos” levelek közül meg�rzésre lehet érdemes, még nehezebb az a kérdés, hogy mi 

min�sül maradandó érték�nek. A hivatali m�ködésben egyre gyakoribb, hogy az ügyintézés 

kizárólag elektronikus úton – elektronikusan aláírva vagy anélkül – történik, és az üzenetek 

archiválása egyáltalán nem történik meg. Elmondható, hogy egyes szervezetekben a 

szabályzattól független bels� megállapodások rögzítik, hogy mely ügyek keletkeztetnek 

ügyiratokat, és melyek maradnak azon kívül. Ha képz�dik is ügyirat, gyakran az elektronikus 

levelek kinyomtatott változata lesz azok része, amelyek hitelesnek semmiképpen nem 

mondhatók. Ennek hatása az, hogy a döntés-el�készítési folyamat egyre kisebb része 

örökít�dik meg, amely els� látásra a „bürokrácia csökkenését” sugallhatja, vékonyabb 

ügyiratokat eredményezhet, valójában azonban a döntéshozatal válik átláthatatlanabbá. Ezen a 

                                                 
70 Az elektronikus iratok archiválásával összefügg� kérdések áttekintése, Levéltári Szemle 2001/3. 
http://www.natarch.hu/szemle/20013/elektro.htm 
71 Az Internet Archive „Wayback Machine” szolgáltatása 85 milliárd web oldalt �riz 1996-tól napjainkig 
http://www.archive.org/web/web.php 
72 A Magyar Internet Archívum jelenleg teszt változatban érhet� el a http://mekosztaly.oszk.hu/mia/ oldalon. 
További információ az internet archívumokról: Drótos László (Országos Széchényi Könyvtár): Internet 
archiválás a világban és Magyarországon http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/mia.ppt 
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területen nem a technikai kihívások a lényegiek. Számos e-mail archiválásra specializált 

szoftver van jelen a piacon, az iratkezelési szoftverek rendelkeznek ilyen funkcióval, 

metaadatokkal elláthatók a levelek, stb. A problémát az elektronikus levelezés útján végzett 

hivatali ügyintézés jelent�ségének, annak irat-jellegének fel nem ismerése jelenti. Történik 

mindez annak ellenére, hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeir�l szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ának e) pontja értelmében az 

iratkezelés felügyeletével megbízott vezet�nek gondoskodnia kell „a hivatalos és személyes 

elektronikus postafiókok szabályozott m�ködésér�l.” A Levéltári törvény szerint73 a 

„közfeladatot ellátó szerv köteles a hozzá érkezett és az általa készített iratokat az érkezés, 

illetve a keletkezés id�pontjában nyilvántartásba venni”. Az Iratkezelési rendelet az iraton 

kívül ismeri a küldemény fogalmát74 is, amelybe – a nem reklám, sajtótermék vagy 

elektronikus szemét tartalmú – e-mail is beletartozik. A rendelet szerint75 érkeztetni minden 

beérkezett küldeményt kell, és bár az iratkezelési szabályzat meghatározza azon iratok körét, 

amelyeket az érkeztetésen túl iktatni már nem kell, általános jelleg� mentesítés nincs az e-

mailekre. 

 

Javaslatunk az, hogy célszer�en az Önkormányzati Minisztérium keretei között m�köd� 

Központi Iratkezelési Felügyelet dolgozzon ki irányelvet kifejezetten az elektronikus levelezés 

iratkezelési szabályzatban történ� rendezésére, mutasson be hazai és nemzetközi legjobb 

gyakorlatokat. 

 

VI. 3. Mennyi id� után kell/célszer� levéltárba adni az iratot? 
 

A nemzetközi elmélet és gyakorlat egyik legnagyobb problémája a hosszú távú meg�rzés 

biztosítása. A meg�rzés feladata valójában az irat keletkeztetésekor kezd�dik, és különösen 

igaz ez az elektronikus adatállományokra, amelyek sérülékenyek, a hardver és 

szoftverkörnyezet változásából adódóan is veszélyeztetettebbek, mint a papír állományok. A 

nemzetközi tapasztalat – de Magyarországon is igaz –, hogy az ügyviteli érték ritkán haladja 

meg az öt-tíz évet.76 A Levéltári törvény szerint a nem selejtezhet� köziratok teljes és lezárt 

                                                 
73 Levéltári törvény 9. § (1) bekezdés a) pont 
74 Iratkezelési rendelet 2. § 22. küldemény: az irat vagy tárgy – kivéve a reklámanyag, sajtótermék, elektronikus 
szemét -, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el; 
75 Iratkezelési rendelet 34. § (1) és (3) 
76 Az elektronikus iratok archiválásával összefügg� kérdések áttekintése, Levéltári Szemle 2001/3. 
http://www.natarch.hu/szemle/20013/elektro.htm 
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évfolyamait a keletkezés naptári évét�l számított tizenötödik év végéig kell az illetékes 

közlevéltárnak átadni. A közlevéltár tizenöt éven belül keletkezett közirat átvételére csak 

jogszabály alapján kötelezhet�77. Véleményünk szerint a maradandó érték� elektronikus 

iratoknál megfontolandó lenne a 15 éves levéltárba adási id� csökkentése, mert fél�, hogy 15 

év elteltével – ha közben az adott szerv irattárában nem a levéltárival azonos min�ségi szinten 

történik a meg�rzés – a dokumentumok épsége (ami elektronikus dokumentumoknál az 

adathordozó olvashatóságát, a formátum értelmezhet�ségét, a hitelesség és integritás 

fenntartását jelenti) már nem garantálható. Az iratot az irattárában �rz� szerv számára ez a 

megoldás azzal az el�nnyel járna, hogy a levéltárba adástól kezdve nem �t terheli az irat 

épsége meg�rzésének, értelmezhet�sége (olvashatóság) fenntartásának kötelezettsége. 

Ráadásul a levéltáraknál – központosított módon, erre kialakított nagy rendszerekben, 

megfelel� szakértelemmel rendelkez� személyzettel – mindez sokkal költséghatékonyabban 

és biztonságosabban valósítható meg, mint az egyes szervek saját irattári rendszerében. 

Amennyiben jogi szempontból nem lenne célszer� a 15 éves levéltárba adási id� csökkentése, 

arra vonatkozóan is vannak elképzelések, hogy a szerv az elektronikus iratot ügyviteli 

értékének megsz�nése után a 15 év leteltéig jogilag nem levéltárba adja, hanem egyfajta e-

irattári szolgáltatást igénybe véve tárolja a levéltár rendszerében. Az elektronikus iraton a 

szerv ez esetben ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mintha az a saját irattárában volna, de az 

irat meg�rzésével nem kell foglalkoznia. A következ� pontokban azokra a kérdésekre térünk 

ki részletesebben, amelyek a hosszú távú meg�rzés lényegét, az iratnak a meg�rzés által 

biztosítani kívánt tulajdonságait jelentik. 

 

VI. 4. A hitelesség és a sértetlenség fenntartása 
 

A hitelesség kérdését már érintettük az „Írásbeliség, hitelesség, joghatás, bizonyító er�” 

cím� fejezetünkben. Egy irat hitelessége inkább jogi, míg sértetlensége inkább technikai 

jelleg� kérdés. A papíralapú adathordozók hitelességét több minden biztosíthatja – saját 

kez� aláírás, tanúk, bélyegz�lenyomat, hitelesítési záradék stb. –, ezek megléte esetén 

beszélhetünk jogi értelemben vett hitelességr�l (közokiratról, teljes bizonyító erej� 

magánokiratról, egyszer� magánokiratról). A papír iratok sértetlenségének biztosítására 

többféle megoldás létezik, például a roncsolásmentesen nem bontható kötés. A hitelességet 

és a sértetlenséget a kizárólag elektronikus formában létez� irat esetén is biztosítani kell. 

                                                 
77 Levéltári törvény 12. § (1) és (4) bekezdés 
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Erre jelenleg a PKI-technológia használata áll rendelkezésre, amelynek jogszabályi hátterét 

az Eat. – illetve az ezzel összefüggésben alkotott, a Pp. elektronikus okiratokra vonatkozó 

rendelkezései – adják. Az Eat. meghatározza az elektronikus aláírás különböz� formáit – 

egyszer� elektronikus aláírás, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, min�sített 

elektronikus aláírás –, amelyekhez más-más joghatást f�z. Amennyiben az elektronikus 

dokumentumon a kiállítója min�sített elektronikus aláírást helyez el, akkor a Polgári 

Perrendtartás alapján – attól függ�en, hogy ki a kiállító – közokirat vagy teljes bizonyító 

erej� magánokirat jön létre. Míg a papír alapú okiratok hitelességének fenntartása nem sok 

gyakorlati problémát vet fel, az elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratok 

hitelességének fenntartása bizonyos intézkedések megtételét teszi szükségessé a hosszútávú 

meg�rzés során. Erre nézve már léteznek megfelel� jogszabályok, eljárásrendek, melyeket 

„Az archiválási szolgáltatói modell felhasználhatósága egy általános iratarchiválási 

szabályozásban” cím� részben mutattunk be. 

 

VI. 5. Értelmezhet�ség (olvashatóság) biztosítása 
 

Az értelmezhet�ség (olvashatóság) követelménye sem új kelet� – hasonlóan a hitelességhez 

és a sértetlenséghez – ezt a papír dokumentumoknál is biztosítani kell, azonban az 

elektronikus dokumentumoknál sokkal élesebben jelentkezik, míg a papírnál gyakorlatilag 

magától értet�d� és különösebb gondot nem okozó követelményt jelent. Elektronikus 

dokumentumoknál a probléma abból ered, hogy a technika gyors fejl�dése miatt a használt 

számítástechnikai eszközök, az alkalmazott fájlformátumok, illetve az azokat megjeleníteni és 

kezelni képes szoftverek gyorsan változnak, elavulnak, és az új eszközök gyakran nem 

képesek kezelni a régi, már nem használt adatformátumokat, adathordozókat. Ebb�l adódóan 

az értelmezhet�ség (olvashatóság) problémája elektronikus környezetben többféleképpen 

jelentkezhet. Lehet akár hardver probléma (pl. a tizenöt éve még szinte kizárólagosan elterjedt 

5 ¼ collos floppy-lemezekhez ma már majdnem lehetetlen olvasóegységet szerezni), akár 

szoftver probléma (pl. a gyártó megsz�nésével egyes régi szoftvereknek nincs a mai operációs 

rendszereken m�köd� változata), de lehet akár valamilyen egyéb, nehezen behatárolható 

probléma is (pl. a már említett Internet Archive által tárolt web oldalak közül számos régi 

magyar oldal nem, vagy nehezen, hiányosan, az eredetit�l eltér� megjelenési formában 

olvasható). 
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A szakirodalomban az elektronikus adatállományok hosszú távú meg�rzésére háromféle 

koncepció alakult ki, a meg�rz�, a migráltatáson alapuló és az „információ az információról” 

koncepció.78 A meg�rz� koncepció azt jelenti, hogy az elektronikus adatállományok 

�rz�jének el kellene tennie legalább egy m�köd�képes példányt minden olyan hardverb�l és 

szoftverb�l, amelynek segítségével az archivált dokumentumokat el�állították, illetve 

amelyek a dokumentumok használatához szükségesek voltak. Ez a megoldás önmagában csak 

korlátozott körben alkalmazható, hiszen rengeteg régi berendezést kellene beszerezni, 

karbantartani hozzá. A migráltatáson alapuló koncepcióban a korábbi formátumban készült, 

illetve tárolt elektronikus adatállományokat id�r�l id�re konvertálni (migráltatni) kell az épp 

aktuális formátumokba. A migráltatás több mint az adathordozón lév� állomány puszta 

átmásolása új adathordozóra, mert itt az állomány formátuma is megváltozik. Hátránya, hogy 

kumulatív feladat, az id� multával, ahogy az archívum b�vül, mindig több és több adatot kell 

migráltatni, ami a költségek és a feladatmennyiség folyamatos növekedését eredményezi. 

Emellett gondot okozhat az új formátumba konvertált állomány azonosságának és 

funkcionalitásának meg�rzése is. A funkcionalitás problémája az olyan, például adatbázis-

jelleg�, vagy hivatkozásokat (linkeket) tartalmazó dokumentumoknál merül fel, ahol egy 

elhibázott migráció az egész adatállomány használhatóságát teheti tönkre. Az azonosság 

meg�rzésének a kérdése els�sorban olyan dokumentumoknál lényeges, amelyeknél – például 

joghatás kiváltására alkalmasság miatt – a hitelesség és sértetlenség fenntartása alapvet� 

fontosságú, és ennek érdekében olyan védelmi technikát tartalmaznak, ami a dokumentumban 

bekövetkezett legkisebb változást is kimutatja. (ilyen például az el�z� pontban tárgyalt 

elektronikus aláírás is.) Az állomány formátumának megváltozásával járó migráltatás 

óhatatlanul a dokumentum bit-szint� változásával jár, ezért a hiteleség bizonyítása a 

továbbiakban problémássá válik. Nem véletlen, hogy a korábban ismertetett közjegyz�i 

levéltár és a már m�köd� min�sített archiválási szolgáltató nem migráltatással tartja fenn az 

�rzött dokumentumok értelmezhet�ségét. 

 

Az ún. „információ az információról” típusú koncepciónak két megvalósítási formája lehet: az 

emuláció és a „becsomagolás” (bundling). Emulációt ma is számos szoftvercsomag nyújt, 

amikor lehet�vé teszi, hogy a korábbi verziójával készített dokumentumokat az új verzió is 

képes megnyitni, kezelni. Hardver-emuláció esetén szoftveres úton hozzák létre azt a 

                                                 
78 Székely Iván: Az elektronikus adatállományok közép- és hosszú távú archiválása.  
IT3 tanulmány. Második kötet, 2005. december  
http://www.nhit-it3.hu/images/stories/tag_and_publish/Files/it3-2-1-15.pdf  
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hardverkörnyezetet, amelyben az eredeti adatállományt létrehozták, és amely az archivált 

adatállomány használatához szükséges. Amíg az emuláció általában csak rövid- és 

középtávon használható, a „becsomagolás” kifejezetten hosszú távú alkalmazásra szánt 

megoldás. Ennél a meg�rzött adatállomány újbóli használatát lehet�vé tev� szoftver- és 

hardverkörnyezet emulációjához szükséges dokumentációt külön mellékelik a meg�rzött 

állományhoz. A fenti megoldások véleményünk szerint nem direkt módon alkalmazhatók 

mintaként, hanem az elektronikus levéltár m�ködési modelljének kidolgozásakor 

felhasználható, továbbfejleszthet�, esetleg egymással vegyíthet� alapként szolgálhatnak. 

Javaslatunk szerint egy elektronikus levéltár esetén az újonnan meg�rzésbe vett iratokra 

lehet�ség szerint nyílt szabványú dokumentumformátumokat kell el�írni.  

 

Az elektronikus dokumentumok alkalmazási körének b�vülésével egyidej�leg n� a felhasznált 

dokumentumformátumok jelent�sége, és az elektronikus dokumentumokban tárolt információ 

hosszabb id�re történ� meg�rzése is egyre fontosabb szemponttá válik. A jelenlegi ismeretek 

szerint a hosszú távú meg�rzés biztosításának egyik legjobb módja a nyílt 

dokumentumformátumok használata. Az információ megbízható meg�rzése tíz évnél 

hosszabb id�távon már kockázatossá válik nyílt dokumentumformátumok használata nélkül, 

mert semmi nem garantálja, hogy egy gyártó ennyi ideig fennmarad, vagy tíz-húsz év 

elteltével is támogatni fogja az adott formátumot79. A nyílt szabványú 

dokumentumformátumok lényege, hogy valamely nemzetközi szabványosító testület (pl. ISO) 

szabvánnyá emelte �ket, így a dokumentumformátum sorsáról, esetleges továbbfejlesztésér�l 

ezentúl nem az eredeti gyártója, hanem a szabványosító testület határoz majd, bevonva a 

döntésbe a tagországai szabványosítási testületeit. Megsz�nik tehát a gyártó joga, hogy 

módosítsa a formátumot, erre legfeljebb csak javaslatot tehet, de a döntés a szabványosítási 

testület, és ezen keresztül a széles szakmai közvélemény kezében van. Emellett a nyílt 

szabványú dokumentum-formátumok másik el�nyös tulajdonsága, hogy a specifikációjukat 

bárki ingyen elérheti, és szabadon készíthet olyan szoftvereket, amelyekben olvasni, készíteni 

lehet ilyen formátumú dokumentumokat. A nyitott szabványok hardver- és 

szoftverfüggetlenek, ezáltal nagymértékben megkönnyítik a hosszú távú meg�rzést, a 

nyitottságuk pedig hasznos az interoperabilitás megteremtéséhez is. 

 

                                                 
79 Dokumentumformátumok jöv�je 
http://www.nhitit3.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=14788 
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Mindezek alapján a nyílt szabványú dokumentumformátumok kit�n�en alkalmasak levéltári 

felhasználásra, hiszen várhatóan kevésbé avulnak, megbízhatóbbak és állandóbbak, mint egy 

adott cég vagy személy tulajdonában álló zárt formátumok, amelyek támogatását – vagyis az 

ilyen formátumot értelmezni tudó szoftverek gyártását, forgalmazását – a gyártó bármikor 

beszüntetheti. A zártságuk – azaz a specifikációjuk nem nyilvános – okán pedig ez esetben 

más sem tud szoftvert készíteni az ilyen formátumokhoz.  

 

Egy elektronikus levéltár azonban nincs abban az ideális helyzetben, hogy teljesen szabadon 

döntsön a használni kívánt fájlformátumokról – különösen okiratok esetében, ahol a 

migráltatás kapcsán említett azonosság meg�rzésére is fontos –, figyelemmel kell lennie a 

levéltár alapanyagát szolgáltató iratképz� szervek gyakorlatára, az általuk használt 

fájlformátumokról szóló jogszabályokra is. E kérdésekre a Levéltári törvény felhatalmazása 

alapján készül�, az elektronikus iratok levéltárba adásával és tárolásával kapcsolatban 

támasztott követelményekr�l szóló miniszteri rendeletben kell megadni a választ. 

 

A dokumentumok formátuma mellett a hosszú távú meg�rzés során a másik fontos kockázati 

tényez� a dokumentumok tárolására szolgáló adathordozók élettartama és technikai avulási 

ideje. Az e-levéltár által használt adathordozók és ezek olvasó-berendezései tekintetében 

célszer� szabályzatot kidolgozni arra vonatkozóan, hogy milyen típusú adathordozó(ko)n kell 

a meg�rzést végezni, milyen id�közönként és módon (pl. szúrópróbaszer�en vagy 

generálisan) kell ellen�rizni az olvashatóságukat, illetve milyen id�közönként kell átmásolni 

az adatokat új adathordozóra. Ehhez figyelembe vehet� mintaként szolgálhat például a 

Nemzeti Audiovizuális Archívum80 (NAVA) gyakorlata. A NAVA esetében az audiovizuális 

m�sorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának m�szaki, min�ségi és egyéb 

követelményeir�l szóló 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet el�írja, hogy a 

gy�jtemény dokumentumainak épségét legalább öt évenként kell ellen�rzi, és id�szakosan, de 

legalább tizenöt évente gondoskodni kell arról, hogy a dokumentumok a m�szaki fejl�désnek 

megfelel� m�szaki színvonalú adathordozón kerüljenek tárolásra.81 

 

 

                                                 
80 http://www.nava.hu/  
81 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet 4. § (1) c)  
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VI. 6. Az elektronikus levéltár kapcsolata a hatályos Formátumrendelettel 
 

A tanulmányban már több helyen hivatkoztunk a Formátumrendeletre, amelynek szabályait 

figyelembe kell venni egy elektronikus levéltár kialakításánál is. A Formátumrendelet 

megalkotására a Ket. adott felhatalmazást azzal a céllal, hogy határozza meg az elektronikus 

ügyintézés során használható dokumentumok részletes technikai szabályait, azaz – 

egyszer�bben fogalmazva – azt, hogy milyen fájlformátumokban lehet dokumentumokat 

benyújtani egy közigazgatási eljárás során a hatóságoknak, és a hatóságok milyen formátumú 

dokumentumokat küldhetnek az ügyfélnek vagy más szerveknek. A Formátumrendelet egy 

elektronikus dokumentum formátumán érti egyrészt azt a m�szaki el�írást, amely egy 

elektronikus dokumentumfajta jellemz�it írja le, másrészt azt, amely az elektronikus 

dokumentumot tároló elektronikus adathordozóval szemben támasztott követelményeket adja 

meg. Az általános szabály az, hogy a hatóság az elektronikus ügyintézés során az ügyfél 

elektronikus dokumentum formájában benyújtott beadványát akkor fogadja be, ha olyan 

formátumban készült, (1) amelynek követelményeit nemzetközi szabványügyi szervezet vagy 

az ENSZ valamely szakosított intézménye tette közzé, vagy (2) amelynek követelményei 

ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhet�ek, vagy (3) a formátum széleskör�en elterjedt, és 

biztosítja, hogy a beadványt egyértelm�en és azonos tartalommal értelmezhessék. (a 

tanulmány e pontjában a továbbiakban: általános szabály). 

 

A Formátumrendelet egyik legfontosabb vívmánya az, hogy egy ilyen, az átlagos ügyfelek és 

hatóságok számára gyakorlati tartalommal nehezen kitölthet� szabály mellett a mellékleteiben 

konkrét dokumentumformátumokat is felsorol, és úgy rendelkezik, hogy ezek a formátumok 

kielégítik a fenti követelményeket. Vagyis a mellékletekben felsorolt formátumok 

valamelyikében benyújtott beadványt a hatóság informatikai szempontból értelmezhet�nek 

fogja tekinteni. A rendeletben két mellékelt található. Az els�ben felsorolt formátumokat a 

hatóság mindenképpen elfogadja. 

 

Csak karakterszint� megjelenítésre képes, szöveget tartalmazó formátumok: 
• ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII) 
• ISO 8859-1:1998 (Latin-1, 8 bites grafikus karakterkészlet) 
• ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795-3:1992 ASCII 

és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is 
• ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0) 

Karakterszinten túli jellemz�ket is meghatározó, szöveget tartalmazó formátumok: 
• Karakterszinten túli jellemz�ket nem használó, a fenti karakterformátumot alkalmazó állomány, a 

következ� sorlezárás jelzések egyikével: együttes kocsivissza-soremelés, önálló soremelés vagy 
önálló kocsivissza (együttesen: egyszer� szöveg formátum) 
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• Microsoft Rich Text Format 1.7. 
Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum: 

• Portable Document Format 1.3. 
Elektronikus levél üzenet és az annak használatával küldött szöveges és nem szöveges tartalom formátuma: 

• IETF RFC 2822 (Internet Message Format) 
• IETF RFC 2045 (Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME) 

Az elektronikus aláírással kapcsolatos formátumok: 
• „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hosszú távú 

és archív elektronikus aláírás formátumok m�szaki specifikációjára” (Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium közleménye) 

• „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható 
végfelhasználói tanúsítványok szerkezetének és adattartalmának m�szaki specifikációjára” 
(Informatikai és Hírközlési Minisztérium közleménye) 

• „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható id�bélyegzés 
formátumok m�szaki specifikációjára” (Informatikai és Hírközlési Minisztérium közleménye) 

 

A második mellékletben olyan formátumok találhatóak, amelyek valamilyen külön funkciót 

(pl. titkosítás) biztosítanak, és e formátumokat a hatóság akkor fogad el, ha az adott funkciót 

elfogadja. 

 

Rejtjelezés és visszaállítás értelmezhet�ségét biztosító formátum: 
• „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható rejtjelezési 

formátumok m�szaki specifikációjára” (Informatikai és Hírközlési Minisztérium közleménye) 
Elektronikus adathordozóval kapcsolatos formátumok, ha a hatóság az elektronikus ügyintézés kapcsán 
adathordozón benyújtott elektronikus dokumentumot elfogad: 

• ISO/IEC 10149 (CD-ROM mechanikai, fizikai és optikai jellemz�k) 
• ISO/IEC 9660 (CD-ROM kötet- és fájlszerkezet leíró) 
• ISO/IEC 13490 (CD-R/RW kötet- és fájlszerkezet leíró) 
• ISO/IEC 8860, 9529 (90 mm hajlékonylemez, DD, HD), Microsoft File Allocation Table 12 (FAT 

12) fájlrendszerrel 
 

A Formátumrendelet az eddig bemutatott általános szabályokon kívül több speciális szabályt 

is tartalmaz annak érdekében, hogy az általános szabály alá be nem illeszthet� különleges 

igények – pl. speciális dokumentumformátumok szükségessége egyes hatóságok eljárásaiban 

– is szabályozott mederben legyenek kielégíthet�ek. 

 

Speciális szabály 1.: A beadvány a formátumától függetlenül csak akkor fogadható be, ha a 

beadvány tartalmához való korlátlan hozzáférést nem akadályozza olyan m�szaki intézkedés 

(pl. titkosítás, nyomtathatóság tiltása stb.), amit a hatóság el�zetesen nem hagyott jóvá.  

 

Speciális szabály 2.: Az általános szabálytól eltér�en a hatóság külön jogszabályban 

meghatározott tulajdonságú beadványok esetén dönthet úgy, hogy azokat nem kívánja 

befogadni. Például ha valamely jogszabályban a hatóság döntését�l függ, hogy elektronikus 

adathordozón benyújtott beadványt befogad-e vagy sem, vagy speciális rejtjelezési eljárással 
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továbbít-e az ügyfélnek elektronikus dokumentumot vagy sem, és a hatóság úgy döntött, hogy 

nem, akkor az ügyfél nem reklamálhat arra hivatkozással, hogy az adathordozó vagy a 

rejtjelezés egyébként megfelel a Formátumrendelet követelményeinek.  

 

Speciális szabály 3.: Bármely hatóságnak lehet�sége van arra, hogy az általános szabálynak 

meg nem felel� – de általa használni kívánt – formátumokat az illetékes miniszterek 

egyetértése esetén a honlapján közétegyen. A hatóságnak ezeket a formátumokat ezt követ�en 

el kell fogadnia.  

 

Speciális szabály 4.: A Formátumrendeletben meghatározott illetékes miniszterek gy�jtik, 

rendszeresen felülvizsgálják és egy listán közzéteszik azokat a szabványokat, amelyek 

el�segítik a közigazgatási informatika rendszerei közötti együttm�ködést, vagy amelyek 

ugyan nem felelnek meg az általános szabálynak, de széleskör�en elterjedtek és ezért célszer� 

a használatuk. Az ezen a listán szerepl� szabványnak megfelel� formátumot a hatóság külön 

miniszteri egyetértés esetén is használhat az eljárásaiban. 

 

Speciális szabály 5.: Ha a hatóság err�l az ügyféllel el�zetesen írásban megállapodott, az 

összes eddig felsorolt lehet�ségen kívüli egyéb, egyeztetett formátumú beadványt is elfogad. 

A Formátumrendelet meghatározza, hogy a hatóság az elektronikus ügyintézés során küls� 

szervnek vagy személynek (ügyfélnek, más hatóságnak, bíróságnak stb.) milyen formátumban 

küldhet elektronikus dokumentumot. Ez alapvet�en az általános szabálynak megfelel� 

formátum, de a hatóság az ügyfél számára a benyújtottal megegyez� formátumú elektronikus 

dokumentumot is küldhet, ha az ügyfél el�z�leg a Speciális szabály 3-5. szerinti formátumot 

használt. A formátumok közti konverzió szempontjából fontos szabály, hogy a hatóságnak 

képesnek kell lennie, hogy a fogadott és saját informatikai rendszerében használt elektronikus 

dokumentumokat – szükség szerint és m�szaki lehet�ségt�l függ�en – valamely általános 

szabály szerinti formátumba alakítsa. Ezzel függ össze a Formátumrendeletnek a levéltárak 

szempontjából egyik legfontosabb rendelkezése, miszerint ha a hatóság az elektronikus 

dokumentumot levéltárba köteles adni, akkor legkés�bb a levéltárba adásig az általános 

szabály, illetve a Speciális szabály 3-4. szerinti követelményekt�l eltér� formátumú 

elektronikus dokumentumokat e követelményeknek megfelel� formátumú elektronikus 

dokumentumra átalakítja. Ez az elektronikus levéltár számára konkrét válaszokat nem ad arra 

vonatkozóan, hogy pontosan milyen formátumokra számítson a hatóságok részér�l (persze a 
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gyakorlat alapján besz�kíthet� ezek köre), csak azt akadályozza meg, hogy a hatóságok a 

Speciális szabály 5. szerinti sajátos formátumban adják be a dokumentumot. 

 

A Formátumrendelet igyekszik a várható gyakorlati igények minél szélesebb körére megoldást 

adni, ezért véleményünk szerint alapvet�en megfelel� ez a szabályozás, alkalmas arra, hogy 

kiindulási alapot adjon az elektronikus ügyintézéshez. Azon kívül, hogy a gyakorlati 

tapasztalatok alapján a kés�bbiekben felmerülhetnek módosítási igények, néhány kiegészítési 

javaslat – a megalkotása óta eltelt több mint két év újdonságai következtében – már most is 

megtehet�: Az 1. mellékletben lév� dokumentum formátumokat célszer� lenne kiegészíteni 

újabb szabványosított nyílt formátumokkal. Ilyen lehet például az Open Document Format 

(ODF)82 és a pár hete szabványként elfogadott Office Open XML (OOXML)83. A mellékletben 

már szerepl� Portable Document Format-tal (PDF) kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 

létezik egy speciálisan a hosszú távú meg�rzés céljára kidolgozott változata (PDF/A)84, 

aminek a használata különösen hasznos lehet olyan elektronikus dokumentumok esetében, 

amelyekr�l már a készítéskor tudható, hogy sokáig meg kell �rizni �ket, levéltárba fognak 

kerülni. 

 

VI. 7. Egyes levéltári funkciók ellátása elektronikus környezetben (selejtezés, akvizíció) 
 

Jóllehet tanulmányunk középpontjában az iratok hosszú távú meg�rzésével kapcsolatos 

kérdések állnak, meg kell említenünk, hogy az elektronikus iratkezelés és archiválás 

aspektusából más klasszikus levéltári funkciók is más megvilágításba kerülnek. A 

közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefügg� szakmai 

követelményekr�l szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet (NKÖM R.) 9-11. §-ai 

rendelkeznek az iratselejtezés közlevéltári ellen�rzésér�l. A közlevéltár „az illetékességi 

körébe tartozó szervek iratainak selejtezését, és a maradandó értéket nem képvisel�, 

selejtezésre kiválogatott iratok megsemmisítését a hozzá legalább két példányban megküldött 

selejtezési jegyz�könyvek záradékolásával engedélyezi.”85 A NKÖM R. 9. § (2) 

bekezdésének b) pontja helyszíni vizsgálat lefolytatására is lehet�séget ad a levéltárnak abban 

az esetben, ha az ellen�rzések során az irattári terv használatával kapcsolatban hiányosságokat 

                                                 
82 ISO-szabvány (ISO 26300.2006) 
83 ISO-szabvány (ISO/IEC 29500) 
84 ISO-szabvány (ISO 19005-1:2005) 
85 NKÖM R. 9. § (1) bek. 
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tapasztalt. Természetesen a selejtezés ellen�rzésére a levéltáraknak elektronikus környezetben 

is lehet�séget kell biztosítani. Ez történhet kizárólag a szervnél, az elektronikus irattárhoz 

való hozzáférést biztosító jogosultság megadásával, de elképzelhet� a biztonságos online 

csatlakozás lehet�ségének megvalósítása is. Utóbbi lehet�vé tétele különösen abban az 

esetben javasolt, ha az elektronikus irattári funkciók telepítése kis számú (területi ASP-

központok), vagy egyetlen szolgáltatóhoz történne. A maradandó érték� irattári anyag 

illetékességb�l történ� átvételéhez javasoljuk a központi elektronikus szolgáltató rendszer 

egyes szolgáltatásai igénybe vételének vizsgálatát, ez gyakorlatilag valamennyi közigazgatási 

informatikai modell és szabályozás kidolgozásánál megkerülhetetlen. A megkerülhetetlenség 

nem csupán a központi rendszerhez való csatlakozás jogszabályi kötelezettségéb�l adódik,86 

hanem abból, hogy az azonosításnak és a biztonságos dokumentum-továbbításnak egy olyan 

modelljét valósítja meg, amelyet sem ésszer�, sem költséghatékony nem lenne figyelmen 

kívül hagyni. Az elektronikus iratarchiválás szempontjából különösen a „hivatali kapu” és a 

„biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás” (BEDSZ) bír fokozott 

jelent�séggel. E két, egymással szorosan összefügg� szolgáltatásnak mind az elektronikusan 

benyújtandó iratok feltöltésénél, mind az azokhoz való hozzáférésnél kitüntetett szerepe lehet. 

A KR rendelet 32. § (1) bekezdése szerint „a központi rendszer a BEDSZ útján fogadja az 

ügyfélkapun keresztül benyújtott, elektronikus aláírással el nem látott, illetve ellátott 

dokumentumokat, és az ügyfélkapu használata nélkül benyújtott, elektronikus aláírással 

ellátott dokumentumokat.” Jelenlegi állapotában azonban a szolgáltatás „csak az általános 

nyomtatványtervez�vel készített és a központi rendszerben el�zetesen regisztrált vagy annak 

megfelel� formátumú nyomtatványt fogadja.”87 A BEDSZ az ügyfél számára az ügyfélkapun 

keresztül, a csatlakozott szervezet számára pedig a hivatali kapun keresztül érhet� el. A 

dokumentumok sérülésmentességének, valamint formai követelményeknek való 

megfelel�ségének sikeres ellen�rzése után azonnal érkeztet� szám és id�bélyeg kerül, „amely 

utóbbi tanúsítja a dokumentum beérkezésének id�pontját és biztosítja a dokumentum 

sértetlensége utólagos ellen�rzésének lehet�ségét”. A BEDSZ keretében az ügyfél számára 

nyújtott szolgáltatások között szerepel „a megadott formátumú rejtjelez� kulcsaik kulcstárba 

történ� feltöltésének, majd feltöltés után törlésének és újrafeltöltésének biztosítása;”88 A 

„hivatali kapu” elnevezés� szolgáltatás a csatlakozó szervezet számára biztosítja az 

                                                 
86 A Magyar Országos Levéltár például a Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése értelmében köteles csatlakozni 
a központi rendszerhez, amennyiben a Ket. hatálya alá nem tartozó elektronikus szolgáltatást jogszabályi el�írás 
alapján nyújt. 
87 KR rendelet 32. § (3) bek. 
88 KR rendelet 35. § (2) bek. a) pont. 
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ügyfelekt�l a BEDSZ-en keresztül érkez� elektronikus dokumentumok fogadását, valamint 

küldését. A közfeladatot ellátó szervekt�l az elektronikus levéltár felé történ� 

dokumentumtovábbításban tulajdonképpen, hivatali kaput létesít� szervezetek használnák a 

BEDSZ-t mint szolgáltatást. A BEDSZ mint szolgáltatás továbbfejlesztése – és ezzel 

összefüggésben a KR rendelet módosítása -- szükséges azonban ahhoz, hogy megfelel�en 

felhasználható legyen az archiválandó iratok befogadásában. A legnyilvánvalóbb fejlesztés 

igény az, hogy ne csak intelligens �rlapok legyenek befogadhatók, hanem mindazon 

formátumok, amelyek archiválására a levéltárak felkészültek (és amelyek meghatározásához 

kiindulásként szolgálhat a formátumrendelet). Szembet�n� további sajátossága a BEDSZ-nek, 

hogy az elektronikus aláírással el nem látott dokumentumokat is befogad, s�t a gyakorlatból 

tudható, hogy tipikusan ilyen dokumentumok útján történik az elektronikus szolgáltatások 

igénybe vétele. Ezzel ellentétben az archiválási szolgáltatók kizárólag elektronikus aláírással 

ellátott dokumentumokat fogadnak be (még olyat sem, amelyen pusztán id�bélyegz� van 

elhelyezve. További különbség, hogy míg a központi rendszer pusztán egy „id�bélyeget” 

helyez el a befogadott dokumentumon, addig az archiválási szolgáltató felépíti az e-aktákban 

szerepl� elektronikus aláírásokhoz tartozó érvényességi láncokat, és min�sített id�bélyegz�t 

helyez el rajtuk89. További fontos fejlesztési igényként jelentkezik, és erre vonatkozóan 

komoly kormányzati törekvéseket is láthatunk, a felhasználói név-jelszó authentikáció 

meger�sítése PKI eszközökkel (authentikációs tanúsítvány), amelyet a m�köd� min�sített 

archiválási szolgáltató már biztosít az ügyfelek részére. Kiemelend�, hogy a köziratokhoz 

való hozzáférésben is szerepe lehet a központi rendszernek, figyelembe kell azonban venni, 

hogy mely esetekben nem köthet� regisztrációhoz az adatok megismerése. Az ilyen 

hozzáférést nem el�zheti meg sem ügyfélkapus, sem egyéb azonosítás, annak egyszer�nek, 

anonimnak, közvetlennek és bármely internes böngész�b�l megvalósíthatónak kell lennie.  

 

VI. 8. Levéltári dokumentumok hozzáférhet�sége az e-levéltárban 
 

Alapvet� jog, hogy a levéltári anyagban a keletkezését�l számítva a Levéltári törvényben 

meghatározott id� eltelte után – illetve nyilvános vagy már nyilvánosságra hozott anyagban 

id�beli korlát nélkül – a kutatni kívánt téma megjelölését tartalmazó kérelemre bármely 

természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját 

                                                 
89 Az így kapott érvényességi láncokat ETSI TS 101 903 formátumú ún. archív aláírásként (XAdES-A) 
elhelyezi az e-aktában. 
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költségén másolatot készíttethet90. A hagyományos levéltárakban e jog érvényesítése nem 

problémamentes, a levéltári anyaghoz való hozzáférés – például földrajzi okokból – nem 

mindenki számára egyformán lehetséges. Napjainkban az infokommunikációs technológia 

térnyerésével, az internet gyakorlatilag mindenki számára hozzáférhet�vé válásával az 

információhoz való hozzáférés igénye is meger�södött. Ezzel párhuzamosan európai uniós 

elvárás a közszféra információinak újrafelhasználása, a közigazgatás adatvagyona másodlagos 

hasznosításának lehet�vé tétele.  

 

A „szolgáltató levéltár” eszméjének egyik fontos eleme az, hogy az infokommunikációs 

technológia eszközeinek alkalmazásával biztosítja a levéltárakban felhalmozott ismeret- és 

tudásanyag mindenkori elérhet�ségét, id�t�l és tért�l függetlenül. A levéltárak középtávú 

informatikai stratégiája és feladatterve (2006-2010) az egyik f� célként nevezi meg azt, hogy 

az állampolgár a közlevéltárban �rzött iratanyagban lév�, valamint a levéltárra, a levéltár 

tevékenységére és a levéltári kutatásra vonatkozó információkat az interneten keresztül 

bármikor és bárhonnan közvetlenül elérhesse és lekérdezhesse. A stratégia tervei szerint a 

levéltáraknak nyitottabbak lesznek, és az intézmények által fenntartott honlap segítségével 

minden állampolgár számára elérhet�vé válnak. Ehhez jó alapot nyújthat az Ügyfélkapu, 

amelynek biztonságos csatornáin, azonosító-rendszerén és m�köd� hálózatán keresztül a 

levéltárak számára is lehet�ség nyílik elektronikus szolgáltatások kiépítésére. 

 

Az elektronikus levéltár modelljének kialakítása során ezeket a célkit�zéseket feltétlenül 

figyelembe kell venni.  

 

Emberi er�források problémája 

 

Problémát jelent, hogy az iratkezelést érint� beruházások, fejlesztések során nem fordítanak 

kell� figyelmet (és pénzügyi forrást) az ügyiratkezelésben részt vev� munkatársak képzésére, 

pedig ez alapvet� fontosságú, hiszen hozzáért� szakemberek nélkül még a legmodernebb 

módon kidolgozott, elektronizált, tanúsíttatott rendszer sem m�ködik megfelel�en. A 

Kormányzati Iratkezelési Felügyeletnek (KIF) az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

közrem�ködésével a közlevéltárak körében végzett 2006. évi felmérése91 szerint komoly 

                                                 
90 Levéltári törvény 22. § (1) bekezdés 
91 A felmérés eredményeir�l a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet 2006. évi tevékenységér�l, valamint a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetér�l szóló tájékoztató számol be  
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hiányosság az iratkezelés megfelel� színvonalú oktatása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

fiatalabb iratkezel�k az irattárak jogszabályi el�írásoknak megfelel� felállítására és kezelésére 

kevésbé képesek. A helyzetet tovább nehezítik a folyamatos létszámleépítések, melyek szinte 

kivétel nélkül érintik az ügykezel�i állományt. Az iratkezelés ilyen jelleg� problémái a 

levéltárakra is kihatnak, hiszen a felmérés szerint az elégtelen humán-er�forrás az oka a – 

mind a központi, mind a kézi – irattárak zsúfoltságának, a rendszeres selejtezések 

elmaradásának vagy hibás elvégzésének, ami miatt végül a maradandó érték� iratanyag 

levéltári átadása is akadozik. A levéltárak középtávú informatikai stratégiája és feladatterve 

(2006-2010) is kiemelt problémaként azonosítja a levéltári informatikában járatos 

szakemberek hiányát, az ezzel kapcsolatos képzések hiányát, valamint a levéltárak el�tt álló 

informatikai feladatok megoldását koordináló, a levéltári informatikához szakmai, elméleti, 

módszertani háttértámogatást nyújtó hazai intézmény hiányát. Egy elektronikus levéltár 

létrehozásában és m�ködtetésében még a jelenlegi levéltáraknál is hangsúlyosabban jelenik 

meg az informatikai szaktudás szükségessége, ezért erre irányuló képzési programok, oktatási 

segédletek, a szükséges tudásbázis felállítása nélkül az elektronikus levéltár létrehozása nem 

képzelhet� el. 

 

VI. 9. Információbiztonság az elektronikus levéltárakban 
 

Az elektronikus szolgáltatások esetében kiemelt szerepe van az információbiztonsági 

követelmények meghatározásának és a betartásuk ellen�rzésének. Az információbiztonság, 

mint gy�jt�fogalom alá tartoznak az kérdések is, mint például a kockázatelemzés, 

információbiztonsági politika, az információbiztonság szervezete, vagyontárgyak kezelése, 

emberi er�források biztonsága, fizikai, környezeti, üzemeltetési biztonság, kommunikáció és 

üzemeltetés irányítása, hozzáférés-ellen�rzés, információs rendszerek beszerzése, fejlesztése 

és karbantartása, információbiztonsági incidensek kezelése, m�ködési folytonosság.  

 

A tanulmányban korábban már esett szó arról, hogy az NHH az elektronikus archiválási 

szolgáltatók számára ajánlásokat fogalmazott meg olyan követelményekkel, amelyek az 

elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások 

megbízható m�ködésének kialakítására és a megfelel�ség ellen�rzésére egyaránt 

alkalmazhatók. Egy elektronikus levéltár m�ködése és tevékenysége informatikai oldalról 

nagyban hasonlít egy archiválási szolgáltató m�ködéséhez, ezért célszer� megoldás lenne, ha 
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az elektronikus levéltár kialakításakor, és kés�bb a m�ködése ellen�rzésekor figyelembe 

vennék az NHH vonatkozó ajánlásait. 
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VII. AZ IRATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI FELADATOK 
 

A levéltári törvény alapján a levéltári anyag védelmének ágazati irányítását a kultúráért 

felel�s miniszter, a köziratok kezelésének szakmai irányítását pedig a Kormány által kijelölt 

miniszter (az önkormányzati és területfejlesztési miniszter) látja el. Az iratkezelési rendelet 

szerint ez utóbbi miniszter e feladatkörét a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet (KIF) útján 

végzi.  

 

A statútum92 alapján az önkormányzati miniszter – vagyis a gyakorlatban a KIF – feladata az 

iratkezeléssel kapcsolatban, hogy ellen�rzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak 

végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél; ezenkívül a Magyar Országos 

Levéltárral egyetértésben jóváhagyja a központi államigazgatási szervek egyedi iratkezelési 

szabályzatait, valamint az általuk készített egységes iratkezelési szabályzatok, továbbá irattári 

mintatervek kiadásakor – az oktatási és kulturális miniszterrel közösen – egyetértési jogot 

gyakorol. 

 

Speciálisan az elektronikus iratkezelés területén az önkormányzati és területfejlesztési 

miniszter az alábbi feladatokkal rendelkezik: 

 

• évente értékeli, a közlevéltárak ellen�rzési tapasztalatait is felhasználva, a közfeladatokat ellátó szervek 
iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történ� áttérés tapasztalatait; 

• az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése 
érdekében 

o folyamatosan gy�jti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat; 

o koordinálja a központi államigazgatási szervekkel, valamint – a közigazgatási informatikáért felel�s 
miniszterrel együttm�ködve – a területi és helyi államigazgatási szervek, a polgármesteri hivatalok 
és a közlevéltárak iratkezelése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának 
megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését, 

o javaslatokat dolgoz ki a közigazgatási informatikáért felel�s miniszterrel együttm�ködve az el�z� 
pontban nem szerepl� közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének 
fejlesztésére. 

• figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rendszerek és eszközök alkalmazhatóságát, azok 
tanúsításával kapcsolatos követelményeket, elemzéseket végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a 
technológiai fejl�dés adta lehet�ségeket, és gondoskodik a tanúsítás követelményeinek folyamatos 
korszer�sítésér�l; 

• kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó bemeneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat 
meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását; 

                                                 
92 az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörér�l szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. 
rendelet 
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• meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísér� adatokat 
(metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek, meghatározza ezek egységes elnevezését, 
lehetséges adattartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt folyamatosan karbantartja; 

• részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható 
kommunikációs követelményekre, a hagyományos és elektronikus iratkezelésben használható 
formátumokra, anyagokra és ezek min�ségi el�írásaira vonatkozóan; 

 

Amennyiben létrejönnek az elektronikus levéltárak, a fenti feladat és hatáskörök közül 

véleményünk szerint az utolsó négy olyan feladatot tartalmaz, aminek ellátásába célszer� 

lenne bevonni az elektronikus levéltárat (vagy annak a szakmai irányítását ellátó szervet) is.  

 

A levéltáraknak a Levéltári törvény alapján jelenleg is van feladata az iratkezelés állami 

kontrollja területén: 

 

• Az egyedi iratkezelési szabályzatok, az egységes iratkezelési szabályzatok, illetve az önkormányzati minta 
irattári tervek kiadása ugyanis mindig az illetékes közlevéltár egyetértésével történhet csak meg.  

• Az irattári tételek kialakításával és a nem selejtezhet� irattári tételek kijelölésével, továbbá a nem 
selejtezhet� iratok levéltári használatát befolyásoló el�írásokkal összefügg� kérdésekben úgyszintén 
egyetértési joga van Magyar Országos Levéltárnak vagy az illetékes közlevéltárnak.  

• A közlevéltárak feladata, hogy a levéltári anyag védelme érdekében ellen�rizzék a közfeladatot ellátó 
szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel m�köd� gazdasági társaságok irattári 
selejtezését és iratkezelésének rendjét.  

• A Magyar Országos Levéltár ezen kívül a szakmai követelmények érvényesítése érdekében módszertani 
ajánlásokat és egyéb segédanyagokat dolgoz ki, s azokat a kultúráért felel�s miniszter egyetértésével 
közzéteszi, valamint részt vesz a levéltárosok fels�fokú képzésében, és ellátja a középfokú levéltári 
szakképzéssel kapcsolatos feladatait. 

 

A létrejöv� elektronikus levéltárnak e feladatok ellátásában is célszer� részt vállalnia, hogy a 

speciálisan az e-levéltári érdekeket, szempontokat megfelel�en képviselni tudja. 
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A címben megjelölt kérdéskör a hazai közigazgatási informatikai stratégia legkevésbé 

átgondolt része, annak ellenére, hogy egyébként nemzetközi viszonylatban meglehet�sen 

precízen kidolgozott megoldásokkal találkozhatunk. Akár piaci szolgáltatók által nyújtott 

szolgáltatásokból, akár közigazgatási szervezetek által m�ködtetett rendszerekb�l indulunk ki, 

alapvet� fontosságú annak eldöntése, hogy a jogszabályokban el�írt, vagy szabványok által 

meghatározott követelményeket milyen szervezet, milyen tartalommal ellen�rzi. Az alábbi 

kérdéseket szükséges eldönteni minden esetben: 

 

1. A szervezetre, vagy a termékre vonatkozó tanúsítvány meglétét szükséges-e el�írni? 

2. Kormányzati vagy piaci tanúsító szervezetekkel számolunk?  

3. Bármely, a NAT által akkreditált tanúsító szervezet végezhet tanúsítást, vagy csupán 

jogszabály által meghatározott kijelölési eljárás keretében, valamely miniszter által 

kijelölt tanúsító szervezet?  

4. Mit kell vizsgálni a tanúsítás során? Informatikai biztonsági, esetleg funkcionális 

követelményeket is? 

 

A kérdések eldöntésekor figyelembe kell venni a költség-haszon elemzések eredményét, azt, 

hogy egy mindenre kiterjed�, alapos és rendszeres ellen�rzés megteremtése kormányzati 

oldalon az esetek többségében jelent�sebb er�forrás-igénnyel jár együtt, mint a szolgáltatás 

piacról történ� beszerzése93. Mivel ez a kérdés a jelenlegi költségvetési gazdálkodás keretei 

között valósként nem is jelenik meg, elegend� a piaci tanúsító szervezetek körében 

gondolkodnunk. A különböz� szabványokon alapuló tanúsításnak jól m�köd�, kialakult 

rendszere van az élet számos területén (min�ségirányítási, információbiztonsági irányítási, 

környezetirányítási rendszerek). Az akkreditált tanúsító szervezet maguk is szabvány el�írásai 

alapján m�ködnek, tevékenységüket pedig a Nemzeti Akkreditáló Testület ellen�rzi. A 

közelmúltban készült jogszabályokban a jogalkotó több alkalommal is azt a jogi megoldást 

választotta, hogy ilyen, akkreditált tanúsító szervezetekt�l származó tanúsítvány meglétét írta 

el� a szolgáltatók számára, rájuk hárítva a tanúsítás és a folyamatos ellen�rzés költségeit. 

                                                 
93 Pozitív példaként kiemelend�, hogy az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások területén – ideértve 
az elektronikus archiválás szolgáltatást – a piacfelügyeleti tevékenységet ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóság 
néhány f�vel biztosítja a professzionális ellen�rzést.  
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A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 5. § (1) 

bekezdése szerint: 

 

„5. § (1) Amennyiben az elektronikus dokumentumot nem látták el legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással, vagy az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus dokumentum 
meg�rzése nem a 6. § szerint történik, akkor az elektronikus dokumentum meg�rzésére olyan rendszer 
használható, amelyr�l akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy megfelel a 2. 
§ (1) bekezdésében foglalt követelményeknek (meg�rzés zárt rendszer alkalmazásával). 
(2) Az akkreditált tanúsító szervezet az (1) bekezdés szerinti tanúsítványt küls�, független vizsgáló 
laboratórium által kiadott értékelési jelentés alapul vételével, valamely – informatikai termékek és 
rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános 
m�szaki követelményrendszer el�írásainak való megfelelés alapján állítja ki.” 
 
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 

szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. 

rendelet 5. §-ának (3) bekezdés szerint: 

 
„(3) Elektronikus közbeszerzési szolgáltatást nyújthat az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez� gazdasági társaság, amely 
a) rendelkezik küls�, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellen�rzött min�ségirányítási és 
információbiztonsági irányítási rendszerrel;” 
 
E jogszabályokban a jogalkotó nem tett megkötést az ellen�rzés során alkalmazandó 

szabványokkal kapcsolatban, annak eldöntését az iparágra bízva, lehet�vé téve a 

jogszabályszöveg viszonylagos id�beni állandóságát, és a technikai fejl�dés figyelembe 

vételének lehet�ségét94. A terméktanúsítás területén hazánk az EU 1995-ben felvázolt New 

Approach koncepcióját követi. Az Európai Tanács 1985. május 7-én a következ�képpen fogalmazta 

meg a m�szaki területek jogharmonizációjának új koncepcióját: 

 

1. A jogi normák harmonizálása arra szorítkozik, hogy EK-direktívák formájában rögzítik az alapvet� 
biztonsági követelményeket (és az egyéb elvárásokat). 

2. A szabvány összeállító szervezeteket bízzák meg azon m�szaki specifikációk kidolgozásával, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a gyártók a direktívákban szerepl� alapvet� követelményeknek megfelel� termékeket 
állítsanak el�. A m�szaki specifikációk önkéntes szabványok maradnak. 

3. A CEN és a CENELEC feladata a harmonizált európai szabványok kidolgozása és kibocsátása. 
4. A harmonizált szabványoknak megfelel�en el�állított termékekr�l feltételezik, hogy eleget tesznek egy 

vagy több direktívában megfogalmazott alapvet� követelménynek.  
 

Az új megközelítés�, 1985 óta kibocsátott irányelvek meghatározott termékkörök esetében 

csak a biztonság, az egészség, a környezet és a fogyasztók  védelmére vonatkozó alapvet� 

követelményekkel foglalkoznak, és a szabványosító szervezetre bízzák a részletes 

                                                 
94 A második példában a szolgáltatók azonosították külön el�írás hiányában is, hogy az ISO/IEC 27001:2005 
Information technology -- Security techniques -- Information security management systems szabványon alapuló 
tanúsítványt kell megszerezniük. 
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követelmények meghatározását. A kidolgozott európai szabványokat a tagállamoknak 

kötelez�en át kell venniük, a szabványok alkalmazása azonban önkéntes. A szabványtól eltér� 

módon is eleget lehet tennie az irányelvben (illetve az implementálást elvégz� jogszabályban) 

foglalt követelményeknek, ilyen esetben azonban a gyártónak kell bizonyítania a 

megfelel�séget (a szabvány követése esetében vélelmezett a jogszabályi megfelel�ség). A 

hazai terméktanúsítás rendszerére vonatkozó alapvet� jogszabály a m�szaki termékek 

megfelel�ségét vizsgáló, ellen�rz� és tanúsító szervezetek kijelölésér�l szóló 182/1997. (X. 

17.) Korm. rendelet, amely felhatalmazást ad a kijelöl�knek (az ágazati minisztereknek) a 

kijelölési eljárás részleteinek miniszteri rendeleti szabályozására. Bár e termékekre 

vonatkozóan nincs irányelvi szinten meghatározott megfelel�ségi követelményrendszer, a 

hazai jogalkotás az elektronikus aláírási termékekre, valamint az elektronikus iratkezelési 

szoftverekre vonatkozóan is ezt a terméktanúsítási modellt vezette be, annak kifinomultsága, 

fejlettsége miatt. Ez a rendszer ugyanis az ágazati miniszterre a tanúsításra jogosult szervezet 

kijelölésének feladatát telepíti, e szervezetek ellen�rzését a hatáskörrel rendelkez� hatóságok 

látják el, a tanúsítást és a vizsgálatokat pedig piaci szervezetek végzik. Mivel az elektronikus 

archiválás területén az irányelvek nem kötik a jogalkotó kezét, a modell rugalmasan 

alkalmazható, kiterjeszthet� lehet akár egy teljes archiválási vagy elektronikus levéltári 

rendszer m�ködésének tanúsítására is. Önmagában az a tény, hogy mondjuk az elektronikus 

levéltár valamely közigazgatás szervezet megvalósításában jön létre, nem teszi 

szükségtelenné, hogy akár hatósági ellen�rzésr�l, akár akkreditált vagy kijelölt tanúsító 

szervezetek bevonásáról gondoskodjon a jogalkotó. 
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IX. AZ ELEKTRONIKUS ARCHIVÁLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES LÉPÉSEK 

IX. 1. Stratégia, akcióterv, megvalósíthatósági tanulmány 
 

A hazai stratégiai dokumentumok tervezeteinek áttanulmányozását követ�en 

megállapíthatjuk, hogy azok nem tartalmazzák világosan az elektronikus iratarchiválás 

jöv�jére vonatkozó kormányzati elképzeléseket. A világos helyzetértékelés, a célállapot 

megjelölése, a kett� közti eltérések okainak azonosítása nélkül nem lehetséges akciótervi 

szinten a szükséges szabályozási, közpolitikai és pénzügyi intézkedések rendszerezett 

számbavétele. Nem feltétlenül szükséges önálló iratarchiválási stratégia, elegend�, ha az 

(elektronikus) közigazgatási stratégiák és akciótervek szentelnek megfelel� figyelmet a 

kérdésnek. A tanulmányban megjelölt koncepcionális kérdések közigazgatási informatikai 

egyeztetésen alapuló eldöntését nem helyettesítheti egy, a kérdéskör csupán egy, bár fontos 

részének megvalósítását célzó Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

megvalósíthatósági tanulmánya, amelyet a Magyar Országos Levéltár, Budapest F�város 

Levéltára, valamint a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. készített. Célja az, hogy konkrét 

ütemterv, felel�sök megjelölésével, valamint a szükséges források számszer�sítésével 

definiáljon egy elektronikus levéltári szervezet megvalósításához vezet� projektet. Jelen 

tanulmány készítése során igyekeztünk azokat a szempontokat, elképzeléseket megjeleníteni, 

amelyekr�l a megvalósíthatósági tanulmány nem szól. A két tanulmány között több 

kapcsolódási pont is megfigyelhet� (pl. 5 éves iratátadási id�, szervezeti kérdésekkel 

kapcsolatos javaslatok), ezek közös forrása azonban minden esetben a témakörrel kapcsolatos 

hazai szakirodalom, amelyekb�l e dokumentumok táplálkoztak. A megvalósíthatósági 

tanulmány hangvétele kevésbé kritikus, mint jelen tanulmányé, kevesebb el�feltétellel látja 

megvalósíthatónak a projektet. A szabályozási el�feltételeket sz�kszavúan érinti csupán, a 

szükséges szabályozási lépések megtételét a projekt – kés�bbiekben pontosítandó – részeként 

kezelve. 

 

IX. 2. Beavatkozási eszközök 

IX. 2. 1. Szabályozás 
 

Az alábbiakban táblázatos formában, valamint az összefüggésrendszert is bemutató ábrán 

foglaljuk össze a szükséges szabályozási intézkedéseket. Ezek javasolt tartalmát – a 
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kormányhatározat kivételével, amely elméleti elemzést nem igényel – a korábbiakban 

részleteztük –, a célunk katalógusszer�, rendszerezett felsorolás. A táblázat két utolsó 

sorában, zárójelben szerepl� intézkedések opcionálisak, megalkotásuk abban az esetben 

szükséges, ha kormányzati szinten adott irányú – a táblázat els� oszlopában megjelölt – 

koncepcionális döntések születnek. Szabályozási koncepciónk nem számol a levéltári törvény 

módosításával, a feladatot megoldhatónak látja annak hiányában is. Ugyancsak nem teszünk 

javaslatot a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeir�l szóló 

kormányrendelet módosítására. Azonosítottunk ugyanakkor több olyan beavatkozási igényt, 

amelyet az archiválással kapcsolatos dokumentumok általában nem vesznek figyelembe.  

 

Szabályozási eszköz Szabályozás tartalmi vázlata Felel�s 

Kormányhatározat a közfeladatot 

ellátó szerveknél keletkezett 

elektronikus iratok meg�rzése 

érdekében szükséges 

intézkedésekr�l 

A kormányhatározat 

meghozatalának szükségessége a 

feladat összetettségéb�l, a több 

kormányzati és közigazgatási 

szerepl� felel�sségéb�l adódik. A 

kormányhatározat meghatározza az 

elvégzend� stratégiaalkotási, 

szabályozási és 

programmenedzsment-feladatokat, 

kijelölve a felel�söket és a 

végrehajtás határidejét. 

Utóbbiaknak igazodniuk kell a 

projekt EKOP-ból történ� 

finanszírozásának ütemezéséhez. 

A korm. határozat el�készítése az 

ÖM feladata, a korm. határozati 

feladatok címzettjei: 

 

- a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felel�s miniszter 

- az informatikáért felel�s 

miniszter 

- a kultúráért felel�s miniszter 

- igazságügyért felel�s miniszter 

 

 

A központi elektronikus szolgáltató 

rendszerr�l szóló 182/2007. (VII. 

10.) Korm. rendelet módosítása 

- a BEDSZ továbbfejlesztése 

(levéltár által meg�rzend� 

formátumok befogadására való 

felkészülés) 

- ügyfélkapu és hivatali kapu 

authentikációjának 

továbbfejlesztése 

 

- az informatikáért felel�s 

miniszter 

 

Az elektronikus 

információszabadságról szóló 

2005. évi XC. törvény módosítása 

- az elektronikus levéltárban tárolt 

adatokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó alapvet� rendelkezések 

(a részletes szabályokat a 

miniszteri rendelet tartalmazná) 

- az informatikáért felel�s 

miniszter 
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A polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény módosítása 
- a Pp. és a 13/2005. (X. 27.) IHM 

rendelet viszonyának tisztázása 

- a konverziós szabályokra 

vonatkozó rendelkezések 

közérthet�ségének megteremtése 

- a min�sített elektronikus aláírás 

szintjér�l történ� visszalépés az 

automatizálás érdekében 

- igazságügyért felel�s miniszter 

 

ÖM irányelv az elektronikus 

levelezés, elektronikus adatbázisok, 

hypertext dokumentumok 

iratkezelési (archiválási) 

szabályozásáról 

- Annak érdekében, hogy az 

iratkezelési szabályzatok szintjén 

az elektronikus levelezés 

professzionális kezelést kapjon, 

szükséges a kérdéskörre vonatkozó 

legújabb nemzetközi eredmények 

összegy�jtése alapján irányelv 

kidolgozása. Az irányelvnek ki kell 

térnie arra, hogy az elektronikus 

levelezés milyen módon 

használható fel hivatali 

ügyintézésre, mikor szükséges, és 

mikor nem az elektronikus levelek 

iktatása, elektronikus aláírással 

történ� ellátása stb. Ugyancsak 

szükséges az adatbázisok, valamint 

a hypertext dokumentumok 

kezelésére, valamint meg�rzésére 

vonatkozó szabályok lefektetése. 

- a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felel�s miniszter, 

Kormányzati Iratkezelési 

Felügyelet 

ÖM irányelv az elektronikus 

irattározásról 

- A szerveknél történ� irattározás – 

még ha csak 5 éves meg�rzési 

id�vel számolunk is – 

nehézségeket hordoz magában. 

Egy sz�kszavú, csak a kereteket 

kijelöl� jogszabály nem alkalmas 

arra, hogy a rendkívül heterogén 

felkészültség�, financiális helyzet� 

szervek számára világosak 

legyenek a követelmények. Az 

irányelv tartalmazná azon 

tudnivalók, eljárások közérthet� 

leírását, amelyek birtokában a 

- a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felel�s miniszter, 

Kormányzati Iratkezelési 

Felügyelet 
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levéltárba adásig m�ködhet a 

meg�rzés a szerveknél.  

ÖM-MeH-OKM rendelet az 

elektronikus iratok levéltárba 

adásával, tárolásával kapcsolatban 

támasztott követelmények 

meghatározásáról 

- az irattári és a levéltári 

meg�rzésre vonatkozó közös 

követelmények meghatározása (a 

hatályos archiválási jogszabályok 

mintájára) 

Kockázatként jelentkezhet, hogy a 

felhatalmazás szövege értelmezhet� 

ügy, hogy csak a levéltári 

tárolással kapcsolatos 

követelményeket határozatja meg a 

miniszteri rendelet. 

- a levéltárba adás idejének (5 év) 

rögzítése 

- a szervezeti keretek rögzítése 

(m�ködtet� levéltár(ak) kijelölése, 

az archiválási szolgáltatók 

esetleges bevonása kereteinek 

megteremtése) 

- személyzeti biztonsági 

követelmények meghatározása 

(bizalmi munkakörök, szükséges 

végzettség meghatározása) 

 

- a közfeladatot ellátó szervek 

kötelezettségei a levéltárba adással 

kapcsolatban (Központi kérdés, 

hogy az e-levéltár milyen 

dokumentumformátumok és 

elektronikus aláíráshoz kapcsolatos 

formátumok befogadását vállalja. 

Valószín�leg elkerülhetetlen 

konverziós kötelezettség el�írása, 

hiszen megoldhatatlan, hogy a 

szervek csak olyan 

dokumentumformátumokat 

használjanak, amelyek hosszú távú 

értelmezhet�ségét a levéltár képes 

biztosítani). 

- a köziratok kezelésének szakmai 

irányításáért felel�s miniszter 

- az informatikáért felel�s 

miniszter 

- a kultúráért felel�s miniszter 
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- az iratok levéltárba történ� 

átadásának folyamata, és az 

iratokhoz való hozzáférés (a 

központi rendszer szolgáltatásaira 

történ� hivatkozással) 

- az elektronikus aláírás hosszú 

távú érvényességének 

biztosításához kapcsolódó 

kötelezettségek meghatározása (pl. 

érvényességi lánc beszerzése, 

rendszeres id�bélyegzés) 

- a formátumok olvashatóságát 

biztosító szoftver- és 

hardverkörnyezet folyamatos 

biztosításának kötelezettsége 

- üzemeltetési és hozzáférési 

biztonságra vonatkozó alapvet� 

el�írások 

- naplózás 

- az elektronikus levéltári 

szolgáltatást nyújtó szervezet által 

elkészítend� szabályzatok, és azok 

kötelez� tartalmi elemei 

OM irányelv az elektronikus 

levéltár m�ködésének m�szaki és 

biztonsági követelményeir�l 

Az NHH által az archiválási 

szolgáltatókra vonatkozóan 

kidolgozott követelményrendszer 

mintájára az e-levéltárra 

vonatkozóan tartalmazza a 

m�ködtetés m�szaki részleteit 

(alkalmazandó szabványok listája, 

a biztonsági követelmények 

teljesítésének módja, kötelez�en és 

választhatóan ellátandó funkciók, 

logikai modell leírása, stb.) 

- a kultúráért felel�s miniszter 

 

Az elektronikus levéltári 

szolgáltatást nyújtó szervezet 

szabályzatai 

- szolgáltatási szabályzat 

- archiválási rend 

- általános szerz�dési feltételek 

- elektronikus levéltári szolgáltatást 

nyújtó szervezet 

 (Törvényi szint� szabályozás egy 

egységes közigazgatási hitelesítési 

és azonosítási rendszerr�l, 

Azonosítási, hitelesítési is 

titkosítási kérdések rendezése egy 

kormányzati CA-t feltételez� 

- informatikáért felel�s miniszter 
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valamint titkosításról) 

 

Feltétel: amennyiben a piaci 

hitelesítés-szolgáltatók m�ködésén 

alapuló rendszer helyett egy 

kormányzati CA által kibocsátott 

tanúsítványokon alapuló rendszer 

koncepciója kerülne elfogadásra 

rendszerben 

(A területi ASP központok 

szabályozása kormányrendeleti 

szinten, esetlegesen a 182/2007. 

(VII. 10.) Korm. rendelet 

módosításával.) 

Feltétel: amennyiben az ASP-

központok létrehozását célzó 

EKOP projekt jóváhagyásra kerül, 

és a központok részeként 

elektronikus iratkezelési 

alkalmazás, illetve irattári 

szolgáltatás jelenik meg.  

 A központok létrehozásának, 

m�ködésének, a központok 

szolgáltatásai igénybe vételének, 

ellen�rzésének szabályai. 

- informatikáért felel�s miniszter 
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Az egyes szabályozási eszközök közötti összefüggésrendszer 
 

Stratégiai 
szint

 
 

Állami irányítás egyéb jogi eszközei szintje és jogszabályi szint 
(A jogszabályi szint feletti elhelyezést az ábrában a kormányhatározat feladatkijelöl� szerepe indokolja, az egyes jogszabályok 

megalkotásának kötelezettségét is a korm. határozat írná el�.) 
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IX. 2. 2. Közpolitikai eszközök 
 

A közpolitikai eszközök között els�ként a képzés fontosságára kell a figyelmet felhívnunk, 

amelyet egy korábbi fejezetben már érintettünk. Az elektronikus iratkezelés- és meg�rzés 

speciális szakembereket igényel, azonban amellett, hogy ki kell nevel�dnie egy új, 

dokumentum-menedzser szakemberállománynak, a jelenlegi, hagyományos iratkezelési 

képzést és gyakorlatot szerzett személyzetet is fel kell vértezni az új ismeretekkel. A 

képzésnek az attit�dváltozást is célul kell kit�znie. Amíg az elektronikus megoldásokra úgy 

tekintünk, mint valamilyen furcsa, egzotikus dologra, addig nem lesz valódi el�relépés. Addig 

az elektronikus iratkezelés rendezése az iratkezelési szabályzatokban mechanikus másolási 

munka lesz az Iratkezelési rendelet alapján. A szakembereknek a munka könnyebbé válását is 

látniuk kell, nem csupán az újonnan megjelen� kötelezettségeket. Ugyancsak nélkülözhetetlen 

szerepe van a tájékoztatásnak, amely különösen kritikus az információs társadalomhoz 

kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának el�segítésében. Közérthet�, az alkalmazásokat, 

eljárásokat a gyakorlatban bemutató részletes tájékoztató anyagok elkészítésére van szükség, 

rövid, figyelemfelkelt� brosúrákra, valamint szakmai rendezvényekre95. 

 

IX. 2. 3. Finanszírozás 
 

A feladat megvalósítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból szükséges 

megteremteni a szükséges kereteket. Az elektronikus levéltárra vonatkozóan kidolgozásra 

került egy, a korábbiakban röviden jellemzett projektjavaslat, ahogyan a területi ASP-

központokra is az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében. Mind a stratégiai, 

mind a szabályozási eszközök finomításánál javasolt az EU finanszírozási eljárás id�beli 

kereteib�l és lehet�ségeib�l kiindulni, mert alapvet�en ezek jelentik a sz�k keresztmetszetet. 

                                                 
95 Az információs társadalom területén alkotott jogszabályokat sok esetben a szakmai célcsoport sem tudja 
értelmezni, fel sem figyel rájuk. Így történt ez az elektronikus árlejtést a közbeszerzésben lehet�vé tev� 
jogszabály esetében is. Mindez egy közpolitikai projekt beindításához vezetett, amelynek során egy részletes 
kommentár, valamint népszer�sít� brosúrák kerülnek kidolgozásra. 
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ZÁRSZÓ 
 

Tanulmányunkban az elektronikus iratarchiválás m�ködésének megteremtéséhez szükséges 

intézkedéseket vázoltuk, és javaslatot fogalmaztunk meg azok tartalmi elemeivel 

kapcsolatban. Természetesen az egyes elemek további kidolgozást igényelnek, de bízunk 

benne, hogy mindehhez használható támpontot sikerült biztosítanunk. 
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Melléklet96 

A Dublin Core szabványban el�írt metaadat-elemek 

 

 Elemnév: Megnevezés: Meghatározás: Magyarázat: 
1. Title  Cím az információforrásnak adott 

név. 
a cím – jellemz�en – az a 
megnevezés, amelyen az 
információforrás általában ismert. 

2. Creator létrehozó az információforrás 
tartalmának létrehozásáért 
els�sorban felel�s entitás 

a létrehozó lehet személy, 
szervezet vagy szolgáltató. Az 
entitás megadásakor jellemz�en a 
létrehozó nevét kell feltüntetni. 

3. Subject tárgy- és 
kulcsszavak, 
jelzetek 

az információforrás tárgyának 
megadása 

a tárgy jellemz�en kulcsszavakkal, 
tárgyi kifejezésekkel vagy 
osztályozási jelzetekkel fejezend� 
ki, amelyek az információforrás 
témáját adják meg. Legjobb 
eljárásként szabályozott 
tárgyszójegyzékek elemeinek vagy 
rendszerbe foglalt osztályozási 
jelzetek használata ajánlatos. 

4. Description Leírás az információforrás 
tartalmának ismertetése 

a tartalmi leírásra, a teljesség 
igénye nélkül példa a referátum, a 
tartalomjegyzék, a hivatkozás a 
tartalom grafikus megjelenítésére 
vagy a tartalom szabadon 
megfogalmazott leírása 

5. Publisher Kiadó az információforrás 
nyilvánossághoz 
közvetítéséért felel�s entitás 

példák a kiadóra: személy, testület 
vagy szolgáltató. Az entitás 
megadásakor jellemz�en a kiadó 
nevét kell feltüntetni 

6. Contributor közrem�köd� az információforrás 
tartalmához készült 
hozzájárulás létrehozásáért 
felel�s entitás. 

példák a közrem�köd�re: személy, 
testület vagy szolgáltató. Az entitás 
megadásakor jellemz�en a 
közrem�köd� nevét kell feltüntetni 

7. Date Dátum az információforrás létezése 
során el�forduló esemény 
id�pontja (dátuma). 

jellemz�en az információforrás 
létrehozásával vagy 
hozzáférhet�vé tételével 
kapcsolatos dátum. Legjobb 
eljárásként az ISO 8601 
[W3CDTF] szerint meghatározott, 
kódolt formájú közlés ajánlatos, 
amely (többek között) az ÉÉÉÉ-
HH-NN (YYYY-MM-DD) 
formában tartalmazza a dátumot. 

8. Type Típus az információforrás 
tartalmának jellege, vagy 
fajtája 

az információforrás típusára 
vonatkozó, általános kategóriákat, 
funkciókat, fajtákat vagy a 
tartalom összetettségének szintjeit 
leíró kifejezések. Legjobb 
eljárásként ajánlatos szabályozott 
szótárban (például a forrástípusok 
DCMI szótárában [DCMI Type 
Vocabulary: DCT]) található 
kifejezések közül választani. Az 
információforrás fizikai vagy 

                                                 
96 "MSZ ISO 15836 Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete" 
elérhet�sége: http://www.mszt.hu/dokumentumok/134715.pdf 
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digitális megjelenési formájának 
leírására a „Format” elemet kell 
használni. 

9. Format formátum az információforrás fizikai 
vagy digitális megjelenési 
formája 

jellemz�en az információforrás 
hordozójának típusát vagy 
terjedelmét tartalmazza. A 
formátum a szoftver, a hardver 
vagy más, az információforrás 
megjelenítéséhez, vagy 
m�ködtetéséhez szükséges 
eszközök megnevezésére is 
használható. Példák a terjedelemre: 
méret és id�tartam. Legjobb 
eljárásként ajánlatos szabályozott 
szótárban (például a számítógéppel 
olvasható adathordozó-típusokat 
tartalmazó internetes 
információhordozó-típusok 
jegyzékében [Internet Media Types 
= MIME]) lév� kifejezések közül 
választani 

10 Identifier forrásazonosító az információforrásra való, 
adott környezeten belüli 
egyértelm� hivatkozás 

legjobb eljárásként ajánlatos az 
információforrás azonosítására 
szolgáló, szabványos azonosító 
rendszernek megfelel� jelsorozat 
használata. Hivatalos azonosító 
rendszerek, a teljesség igénye 
nélkül az egységesített 
forrásazonosító (Uniform Resource 
Indentifier = URI) (beleértve az 
egységes helymeghatározót, az 
URL-t = Uniform Resource 
Locator), a digitálisobjektum-
azonosító (Digital Object Identifier 
= DOI) és a nemzetközi 
szabványos könyvazonosító szám 
(International Standard Book 
Number = ISBN). 

11 Source eredeti 
információforrás 

hivatkozás arra az eredeti 
információforrásra, amelyb�l a 
jelen információforrás 
származik. 

a jelen információforrás részben 
vagy egészben eredeti 
forrásanyagból származtatható. 
Legjobb eljárásként ajánlatos a 
hivatkozott információforrás 
azonosítására szabványos 
azonosító rendszer megfelel� 
jelsorozatának használata. 

12 Language Nyelv az információforrás 
intellektuális tartalmának 
nyelve 

legjobb eljárásként ajánlatos az 
RFC 3066 [RFC3066] használata, 
amely az ISO 639 szabvánnyal 
[ISO639] együtt tartalmazza a két- 
vagy hárombet�s nyelvkódokat és 
a tetsz�legesen alkalmazható 
alkódokat. Példák: .en. vagy .eng. 
használata az angol nyelvre, .akk. 
az akkádra, és .en-GB. Az Egyesült 
Királyságban használt angolra. 

13 Relation kapcsolat hivatkozás az 
információforrással 
kapcsolatban lév� másik 
információforrásra 

legjobb eljárásként ajánlatos a 
hivatkozott információforrás 
azonosítására hivatalos azonosító 
rendszer megfelel� 
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jelsorozatának/értékének 
használata. 

14 Coverage tér-id� 
vonatkozás 

az információforrás tartalma 
vagy alkalmazási területe 
térben vagy id�ben 
(kiterjedés). 

a kiterjedés jellemz�en térbeli hely 
(helynév vagy földrajzi 
koordináták), id� (id� 
megnevezése, dátum vagy 
id�intervallum) vagy hatáskör 
(mint amilyen egy megnevezett 
igazgatási egység). Legjobb 
eljárásként ajánlatos szabályozott 
szótárban (például földrajzi 
tezauruszban [Thesaurus of 
Geographic Names = TGN]) 
található kifejezést választani, és 
ahol lehetséges, a számszer� 
értékek . mint például koordináták 
vagy id�intervallumok . helyett 
megnevezett helyeket és 
id�szakokat használni. 

�


