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A sorozat minden második héten, keddenként, folytatódik 18.30-as kezdéssel (egy nyári szünet 
beiktatásával). 
 

Rendező: INTEGRITY Kft. 
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https://integrity.hu/
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Az INTEGRITY CIO webinár sorozat honlapja: 
https://integrity.hu/webinar/cio/ 

 
Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:webinar2021@integrity.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi 
Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. 

 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/webinar/cio/
mailto:webinar2021januar12@integrity.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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Okirat 
"Az okirat1 az eljárásjogokban olyan bizonyítási eszköz, amely a benne foglalt tények, adatok, 
nyilatkozatok, körülmények, cselekmények 
valóságát  bizonyítja." 
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Okirat_a_magyar_jogban  
 

Okirat lehet papíralapú, elektronikus, vagy másmódon rögzített információ2, 
okirat lehet egy  

 postai levél, 

 e-mail üzenet, 

 egy rögzített hangfelvétel, videofelvétel, 

 egy logbejegyzés 

 stb. 

                                                           
1 az 'okirat' angol nyelvű megfelelőjének a 'deed' vagy 'document' tekinthető, szövegkörnyezettől függően 
2 valójában az okirat nem információ, hanem információ + annak hordozója együtt 

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okirat_a_magyar_jogban
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Példák okiratra, illetve okirat tartalmára: 

 igazolás 

 igazolvány 

 írott szerződés 

 ajánlat 

 megrendelés 

 szerződést érintő valamilyen bejelentés valamely szerződő féltől 

 egyik szerződő fél kérése vagy utasítása a másik fél részére 

 szerződő fél valamely tájékoztatása, akár másik fél, akár harmadik felek részére 

 weblapon közzétett tájékoztató (pl. adatvédelmi tájékoztató) 

 naplóbejegyzések (log) 

 rendszerüzenetek (pl. riasztás, figyelmeztetés) 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Példák okiratokra és nem okirat iratokra: 

 

  

 

  
 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Okirat (értékpapír, váltó) Nem okirat (névjegykártya) 
Váltó (okirat azonosító: 2021/02/06/001) 
 

Fizetek ezen váltó alapján Gipsz Jakabnak (szül.: Kukutyin, 1963. 
április 1., anyja neve: Meszes Rozália) 
 

1 forintot 
 

Fizetés helye: Budapest XIII., Victor Hugo utca 18-22.  
Esedékesség: 2021. február 28. 
 

Kelt, 2021. február 9. 
 

Dravecz Tibor (kibocsátó) 

Gipsz Jakab 
+36 1 234-56-789 
j.gipsz@gipszmuvek.hu 
9999 Kukutyin, Lenin sugárút 555. 
https://www.gipszmuvek.hu 
 

 
 

Okirat (értékpapír, váltó) Nem okirat (névjegykártya) 

 3 

                                                           
3 https://hu.qr-code-generator.com/  

https://integrity.hu/webinar/cio/
mailto:j.gipsz@gipszmuvek.hu
https://www.gipszmuvek.hu/
https://hu.qr-code-generator.com/
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Jogi védelem 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
 Közokirat-hamisítás, 342. § 

 Hamis magánokirat felhasználása, 345. § 

 Okirattal visszaélés, 346. § 

 (továbbá: hamistanúzás, okirat ellopása stb.) 
 

 Egyedi azonosító jellel visszaélés, 347. § 
 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
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Papíralapú versus elektronikus 
 

Papíralapú okirat 

 papírra nyomtatott  
vagy írt adatok 

 
 

Továbbítás jellemző módjai: 

 személyes, postai, futár általi 
 

Elektronikus okirat 

 elektronikus adathordozóra 
rögzített adatok 

 

Továbbítás jellemző módjai: 

 web (GUI, API stb.) 

 e-mail 

 SMS 

 ritkábban fizikai adathordozó 
 

 

Ha papíralapú okiratról elektronikus másoldatot készítünk, pl. bescanneljük4, lefényképezzük, akkor a másolat már 
elektronikus okirat lesz! 

                                                           
4 faxoljuk 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Okiratmásolatok 
Ha papíralapú okiratról elektronikus másoldatot készítünk, 

 pl. bescanneljük5, lefényképezzük,  

akkor egy elektronikus okiratot kaptunk! 
 

Ha elektronikus okiratról papírra rögzítjük az adatokat 

 pl. kinyomtatjuk,  

akkor egy papíros okiratot kapunk! 
 

Ezen új okiratok azon okirat másolatai, melyről a másolatok készültek (az okiratmásolatok is okiratok).  

                                                           
5 faxoljuk 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Példány 
Elektronikus okiratból bárhány azonos példány is készül,  

 ezek megegyező okiratok,  

 egyenértékűek,  

 nem tekintendők különböző okiratoknak, 
minden szempontból ezek a példányok egymással felcserélhetők, egymást 
helyettesítik. 

 
 

Egy okirat másolatára ez azonban általában már nem feltétlenül áll,  
akár elektronikusról készül papíralapú, akár papíralapúról elektronikus, akár 
papíralapúról papíralapú másolat. 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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(E1) Az elektronikus okirat egyik előnye tehát az, hogy 

identikus másolat (példány) készíthető belőle. 
 

Az identikus példányok ugyanannak az okiratnak tekintendők, a példányok 

egymást helyettesíthetik, a példányok egymással felcserélhetők. 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Hagyományos aláírás (kézjegy) 
 

 

 

 

 

 
 

A három dokumentumon hány személy 'aláírása' van6? 

 

Maguk az (alá)írók sem tudják már utólag megmondani: melyik igazi és melyik hamis?! 

Általában elmondható, hogy nem vagyunk írásszakértők, de írásszakértés eredményének 

megbízhatóságában is majd mindig van ok kételkedni!  

                                                           
6 itt csak az aláírásokat mutatjuk, nem az egész dokumentumokat - és persze csak másolatban, nem eredetiben szerepelnek itt ezen aláírások 

https://integrity.hu/webinar/cio/


 

INTEGRITY Kft. 14/50 
 

CIO WEBINÁR: PAPÍR HELYETT ELEKTRONIKUSAN 

Digitális aláírás 
 

Digitális és elektronikus aláírás eredendően szinonim fogalmak, 
 

azonban EU-s jogászok az elektronikus aláírás alatt el kezdtek valami olyat érteni, amit műszaki ember sosem 
értett volna aláírásnak sem! 
 

Ma van egy új elektronikus aláírás fogalom, mely eltér a digitalis aláírás, illetve a klasszikus elektronikus aláírás 
fogalmától. 
 

Jogi értelemben vett elektronikus aláírás 
- mely műszaki értelemben még csak nem is aláírás - 

 

Példák ilyen jogi értelemben vett elektronikus, de nem digitális aláírásokra: 
Kedves Piroska, 
Szeretlek, majd 
megeszlek,  
Farkas 

 
… 
Jocó 

 
… 
Gipsz Jakab 
ügyvezető 
Gipsz és Társai Kft. 
… 

 
… 
T 
 

 
… 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Felejtsük el egyelőre ezt az elektronikus aláírás ilyetén fogalmát, nem foglalkozunk jelen 

webinárunkon többet az ilyennel: következetesen a digitalis aláírás terminust használjuk.  
 
 

Elektronikus aláírás és elektronikus pecsét 
Ezek jogi, és nem műszaki fogalmak, 

műszaki nyelven digitalis aláírás mind a jogi értelemben vett digitalis aláírás, mind a pecsét.  
 
 
 

Jelen webinárunkban nem foglalkozunk az elektronikus pecséttel, mint elektronikus aláírástól 

elkülönített fogalommal.  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Az aláíró kilétének verifikálhatósága 
 

(E2) Digitális aláírás előnye: 

Nem írásszakértő is meg tudja állapítani, méghozzá tipikusan nagy 

bizonyossággal és biztonsággal, hogy  

 kitől származik az aláírás,  

 pontosabban KI TEKINTENDŐ AZ ALÁÍRÓNAK. 

 
 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Integritás: az okirat egészének megmásítatlan volta 
 

(E3) A digitalis aláírás további előnye: INTEGRITÁS, azaz az okirat egészének 
megmásítatlan volta igazolt. 

A digitalis aláírás igazolja azt, hogy az okiratot senki semmiben nem 
módosította azután, hogy azt az aláírója digitálisan aláírta. 

 
 
 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Esettanulmány: letagadott tájékoztatás 
 

X szolgáltató fizetési felszólítást küldött Y ügyfelének  
D napon. 
 

Tette ezt  
postai tértivevényes ajánlott levélben. 
 
 

Y megkapta a levelet, de tagadja, hogy fizetési felszólítást kapott volna7. 
Bizonyítási probléma: kinek van igaza? 

 
 

(E4) További előny: adott üzenet tartalma igazolható. 
 

                                                           
7 azt mondja, hogy a legutóbbi számlát kapta meg, vagy valami mást, amit még fel is tud mutatni, vagy azt mondja, hogy egy reklámlevél volt csak, amit kidobott 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Teljes bizonyítóerejű magánokirat fogalma 
 

Ez egy jogszabályi fogalom, a Polgári Perrendtartásról szóló törvény (Pe.) határozza meg és 
rendelkezik felőle,  

 de ne feledkezzünk meg, a Pe. bíróságokra hatályos jogszabály,  

 nem pedig két tetszőleges fél közti kapcsolatotra vonatkozik. 
 
 
 

 Szokás túldimenzionálni okirat teljes bizonyítóerejű okirat voltának fontosságát, 
jelentőségét, értékét,  

 miközben gyakran megfeledkezünk arról, hogy a szóban forgó okirat esetleg nem is teljes 
bizonyítóerejű okirat. 

  
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Minősített elektronikus aláírás8 (és pecsét) 
 

Hagyományos papíralapú teljes bizonyítóerejű magánokirat és a minősített elektronikus 

aláírással ellátott okirat jogilag egyenértékű, de 

SAJNOS CSAK EGYENÉRTÉKŰ – nagyon szerencsétlen, hogy csak egyenértékű, jogalkotók az 

élettől és ésszerűségtől sajnálatosan elrugaszkodtak. 
 

Technikailag, és a valós bizonyító képességet tekintve azonban más kategóriákról van szó, a 

(minősített) digitalis aláírás abszolút felsőbbrendű bármely hagyományos teljes 

bizonyítóerejű okirattal szemben. 
  

                                                           
8 EU-s jogszabályokban az angol megfelelője a 'qualified electronic signature', illetve 'qualified electronic seal' 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Inferior: Superior: 
hagyományos aláírás digitalis aláírás 
hagyományos teljes bizonyító 
erejű okirat  

minősített elektronikus aláírással 
ellátott okirat 

 

 

És ne feledkezzünk meg, hogy gyakran még csak igazi aláírás sincs az okiratokon, azok csak 

fénymásolatai eredeti okiratoknak!  

 

Útmutató: Hogy csaljunk okiratmásolatokkal?  
 

Sajnos könnyedén :-(  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Állítsunk elő teljes bizonyítóerejű elektronikus okiratot! 
 

Példa: Az állami azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés (AVDH) 

szolgáltatás alkalmazása 
 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 
 

A következőkben  

 egy PDF-ben elkészített iratot AVDH-val felülhitelesítünk, 

 így kapunk egy teljesbizonyítóerejű elektronikus iratot, 
o melyet megvizsgálunk,  

 megnézzük, hogy állapíthatjuk meg, hogy hiteles,  
 és kit tekintsünk az okirat aláírójának. 

 
 

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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https://integrity.hu/webinar/cio/
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AVDH hitelesítés lépései 
 

1. Dokumentum feltöltése az állami szolgáltatóhoz 
2. Bejelentkezés az állami ügyfélkapuba 
3. Az AVDH hitelesített dokumentum letöltése 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Dokumentum feltöltése 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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Bejelentkezés az állami ügyfélkapuba 

 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Az AVDH által hitelesített dokumentum letöltése 

 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Az AVDH hitelesített mintaokirat vizsgálata 

 

  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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https://integrity.hu/webinar/cio/


 

INTEGRITY Kft. 30/50 
 

CIO WEBINÁR: PAPÍR HELYETT ELEKTRONIKUSAN 

Ki írta alá? Pontosabban kit tekintsünk aláírónak? 
 

 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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https://integrity.hu/webinar/cio/
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A minősített elektronikus aláírás sem problémamentes 
 

(1) Nem tudhatjuk, hogy valójában ki írta alá,  

csak azt tudjuk, hogy az ellenkező bizonyításáig perben bíróságnak kit kell 

tekintenie aláírónak. 

(2) Nem tudhatjuk, hogy az aláíró önként, vagy kényszerítés hatására írta alá. 

(3) Nem tudhatjuk, hogy teljes cselekvőképessége birtokában írt-e alá a 

dokumentumot az aláírója. 

(4) Ha tudjuk is az igazolás szerinti aláíró természetes azonosítóit (teljes név, 

születési hely és idő, anyja neve), akkor is előfordulhat, hogy van pontosan 

ugyanilyen természetes azonosítókkal rendelkező másik személy. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Ezek azonban jellemzően csak a minor problémák,  

a jelentősebb problémákat más webinárjainkon tárgyaljuk, mint pl.: 

 tanúsítvány lejárata, 

o esetleges időszakos felülhitelesítés szüksége, 

 hosszútávú megőrzés problémái 

 stb., 

 és szintén nem itt – hanem más webinárjainkon – tárgyaljuk a visszaélési lehetőségeket 

és kockázatokat, azokat a probléma és veszélyforrásokat, amelyek speciálisan a digitális 

aláíráshoz, illetve digitálisan aláírt okiratokhoz kötődnek. 
 

 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Cégszerű aláírás 
 

Az AVDH hitelesítés cégszerű aláírást eredményez-e? 

(Érdemes szem előtt tartani, hogy legtöbbször nem cégszerű aláírásra van szükségünk, még cégek közti 

kapcsolatokban sem.) 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy más kérdés, hogy  

 szabad-e cégszerű aláírás létrehozására privát üzleti célokra az AVDH 

szolgáltatást használnunk,  

 és az, hogy az AVDH hitelesített dokumentum cégszerűen aláírtnak minősül-

e (tudjuk-e az AVDH-t cégszerű aláírásra használni). 

 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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Konklúzió 
 

 Egyszerűen, könnyen, gyorsan - akár ingyenes webes szolgáltatás segítségével - előállíthatunk egy okiratból 

minősített elektronikus aláírással ellátott okiratot,  

o mely okirat  teljes bizonyítóerejű magánokirat, 

o valamint az AVDH esetén még minősített időbélyegzővel is el van látva, 

 

 valamint nagyon egyszerűen meggyőződhetünk arról, hogy  

o kit tekinthetünk aláírónak,  

o pontosan tudjuk az aláírót személyes azonosítóadatai alapján azonosítani, 

o hogy az okirat egészének integritása biztosított (részben sem hamisíthatták meg), 

o letagadhatlanság is biztosított, 

o továbbá még az aláírás időpontja is hitelesített. 

https://integrity.hu/webinar/cio/
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További megtakarítás:  

 nem kell postára mennünk, 

 nincs postaköltség, 

 nem kell nyomtatnunk, 

 nem kell papírokat tárolnunk (elektronikus iratokat könnyebb több példányban, több helyen biztonságosan 

megőrizni, archiválni, nem tűzveszélyes a tárolás), 

 könnyebb elektronikus iratokat kezelni, azokat előkeresni, újrafelhasználni, továbbküldeni, 

 minden másolat egyenértekű az eredetivel, azaz a másolatok is 'eredeti'9 példányok, 

o ha van egy másolatunk, nem veszthetünk el eredeti példányt, 

 újabb eredeti példányt egyszerűen másolással10 állíthatunk elő. 

 

Covid-19 járványra tekintettel: 

 nem kell mások közelébe menni, 

 elektronikusan nem lehet elkapni vagy továbbadni egy biológiai vírust. 

                                                           
9 feltéve, hogy digitálisan aláírt elektronikus okiratokról és identikus másolatokról van szó 
10 filemásolással 
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A bizonyosság fokozása 
 

Ha egy AVDH hitelesített dokumentumot kapunk emailen, akkor még a feladó hitelességét is 
tudjuk vizsgálni. Ezzel egy további faktort is bevontunk, ha egyik faktor esetén bizonytalanok 
vagyunk, akkor kétséget támaszthatunk a másikkal szemben. 
 

Szó sincs róla, hogy egy szerződő félnek el kellene fogadnia hitelesnek egy teljes bizonyítóerejű 
okiratot, akkor sem, ha az minősített elektronikus aláírással van ellátva. 
 

Minden alaposan, körültekintően, gondosan járjunk el, ha valami gyanús, a gyanú kellően 
megalapozott, akkor ha csak nem jogszabályi kényszer, ne fogadjunk el hitelesnek semmilyen 
hitelesnek látszó dokumentumot csak azért, mert mondjuk az teljes bizonyítóerejű okirat. Nem 
bíróság vagyunk, jogosultak vagyunk józan ésszel cselekedni és dönteni! 
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Kérjük  

 az elektronikus aláírást  

 és elektronikus okiratokat  

preferálja  

 a hagyományos aláírással  

 és papíralapú ügyintézéssel szemben. 
 

Mi pedig elektronikus okiratokkal gyorsabb és jobb ügyintézést 

tudunk ekkor Önöknek biztosítani! 

Köszönjük, INTEGRITY Kft.  
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Ajánlott irodalom és webcímek 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_electronic_signature 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS 
 
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=1857036FB73E6CBB6E4D6EFBBC679AB9.route2 (ez egy másik 
változata az AVDH-nak11) 
 
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/  
https://www.tuvit.de/en/services/certification/eidas-conformity-assessment-for-trust-service-provider/ 
 
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation   

                                                           
11 az állami ügyfélkapus email cím szerepel az AVDH igazolásban a természetes azonosítók (teljes név, szül. hely és idő, anyja neve) helyett  

https://integrity.hu/webinar/cio/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature
https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_electronic_signature
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS
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https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=1857036FB73E6CBB6E4D6EFBBC679AB9.route2
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://www.tuvit.de/en/services/certification/eidas-conformity-assessment-for-trust-service-provider/
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Köszönjük a figyelmet, 

és kellemes további estét kívánunk, 

Dravecz Tibor 

INTEGRITY Kft. 
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SUPPORT: A webináron való részvétel támogatása 
 

Zoomot alkalmazunk most, 2021. február 9-én. 
 
Ha még nem használt Zoomot, akkor kérjük valamivel a 18.30-as kezdés előtt már próbálja meg a csatlakozást. 
 
Ha bárkinek bármilyen problémája lenne a Zoom használatával, a webinár közvetítéssel, akkor kérheti 
segítségünket, 
 

 vagy a Zoomban küldhet üzenetet, vagy ha ez nem lehetséges, 

 vagy emailen a webinar2021@integrity.hu címre, 

 vagy, ha 'már minden kötél szakad', akkor a webinár alatt telefonon az alábbi számon hívhatja támogatást 
biztosító kollégánkat: +36 1 7070-87-97 (de inkább kérjük, telefonszámuk és nevük megadásával emailen 
kérjenek visszahívást). 

 
Az előadásunk, majd élő demónk után szóban is lehetőség van hozzászólni a Zoomon keresztül. 
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Két hét múlva, 2021. február 23-án CIO webinár sorozatunk folytatódik,  

 

valamint egy egész napos workshopot tartunk 

2021. február 18-án, csütörtökön, 9.00 - 16.30 között: 

'Katasztrófa nap' címmel. 
Ezen workshop a vállalati cloud adatmentést, katasztrófa-felkészülést, és a katasztrófa hely 

(disaster recovery site) szolgáltatást tárgyalja. 
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Adatvédelem 
 

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi előadás prezentáció anyagot videokonferenciákkal kapcsolatos adatvédelem 

kapcsán: 

 
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf 

(Ez egy tavalyi ISZT-HunCERT előadás anyaga, mely az alábbi adatvédelmi workshopon hangzott el: 

https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020) 

 

A résztvevők személyes adatait csak a webinár bonyolításához legszükségesebb mértékben használjuk fel, különösen arra, hogy akik be 
szeretnének csatlakozni a webinárra, azoknak el tudjuk emailen küldeni a webinár (Zoom) linkjét, valamint nevet kérünk és telefonszámot, 
hogy szükség esetén supportot tudjunk adni, tudjuk, hogy regisztrált résztvevő kér supportot a konferencián. 
  

https://integrity.hu/webinar/cio/
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További kiegészítések 
 
AVDH-vel már digitálisan aláírt PDF dokumentumot (PDF formában) nem lehet hitelesíteni: 
 

 
 
Ha több személy aláírása is kellene egy dokumentumra, akkor azt tehetjük, hogy a dokumentumot külön 
példányban minden személy aláírja, és így bár nem egy dokumentumon van mindenki aláírása, de van mindenkitől 
aláírt dokumentumunk. 
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Például amikor A és B szerződnek, a szerződést rögzítő, még aláíratlan dokumentumot  

 aláírja A és megküldi B-nek,  

 majd az aláíratlan dokumentumot B is aláírja és megküldi A-nak,  
így  

 A-nak is van saját maga által és B által is aláírt okirata, 

 és B-nek is van saját maga által és A által is aláírt okirata. 
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ASiC 
 

Lehetőségünk van az ún. ASiC konténert használni, az AVDH ezt a formátumot támogatja. ASiC konténerrel 
megoldható, hogy egy konténerben már aláírt dokumentumot AVDH-val felülhitelesítsünk. 
 
Az ASiC többek közt  

 PDF, XML, CMS formátumú dokumentumok együttes kezelésére alkalmas, 

 mint már említettük többszörös aláírás szabványos kezelését teszi lehetővé, 

 ASiC konténerek egy típusa a hosszútávú archiválást szolgálja. 
 
Az ASiC világa nem egyszerű és problémamentes, egy külön webinárunk foglalkozik ezzel a témával. 
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Helyes gyakorlat (legjobb gyakorlat) 
 

jelek, jelzések, tájékoztatók, táblák, címkék stb. elhelyezésére és korrekt tájékoztatás nyújtására. 
 

 

A táblán (címkén stb-n) QR-kódot és URL-t elhelyezni,  
 

amely segítségével az érintett egy olyan digitálisan aláírt elektronikus dokumtumot 
ér el (teljes bizonyító erejű magánokiratot, illetve hatóság esetén közokiratot, mint 
minősített elektronikus aláírással ellátott okiratot), 
 

melyből az érintett hitelesen megállapíthatja azt, hogy ki, milyen jogon, milyen 
jogszabályi rendelkezések alapján, miért, milyen hatállyal/érvényességgel helyezte el 
az okiratot, és kihez lehet fordulni további felvilágosításért vagy panasszal. 
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Kvíz 
(1) Hány személy írása ('aláírása') ez? 
 

 

 

 

 

 
 

[ ] egy 

[ ] kettő 

[ ] három 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(2) Kétféle AVDH aláírás van. Mely állítások hamisak az alábbiak közül? 

[ ] egyikben az aláíró ún. természetes azonosító adatait kapcsolja az AVDH a dokumentumhoz 

[ ] a másikban az aláíró teljes nevét és az állami ügyfélkapuhoz tartózó e-mail címét kapcsolja 

[ ] nem igaz a fenti állítások egyike 

[ ] ezen négy állítás közül egyik sem igaz 
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