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10:55 – 11:15

Regisztráció
A tájékoztató megnyitása
Jogi háttér bemutatása
A követendő szállítási folyamat ismertetése
A követendő elektronikus folyamat ismertetése
11:15 – 11:40 Szünet
11:40 – 12:00 Logisztikai kérdések, az Állami Futárszolgálat
feladatai
12:00 – 12:20 Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet szerepe
12:20 –
Kérdések - válaszok

Kormányzati Adattrezor
Jogi hátterének ismertetője
Dr. Gergyeni Zoltán
BM Főosztályvezető-helyettes

A szabályozás ismertetése I.
Alap: a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól – E-ügyintézési tv.
E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont: elektronikus ügyintézést biztosító szerv (az
államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat stb.) – egyedi kivétel lehet (Korm.
rendeletben)
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelezettségei – Tv. 25.§ sorolja
fel
Adattrezor: Tv. 25. § (4a) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
kötelesek az ügyek intézésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében
meghatározott adatokról - ha jogszabály szigorúbb követelményt nem állapít
meg - legalább a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti
gyakorisággal és rendben mentéseket létrehozni, valamint a biztonsági
mentéseket a Kormány által kijelölt, az adatok őrzéséért felelős szervnek
megküldeni. A biztonsági mentés adataiba az adatok őrzéséért felelős szerv
nem tekinthet bele.
Kapcsolódó felhatalmazó rendelkezés: E-ügyintézési tv. 105. § c) és o) pont.

A szabályozás ismertetése II.
Adatvédelmi kérdések:
- Nem operatív mentés, hanem nagy biztonságú archiválás történik;
- az adattrezor-archiválás titkosított (kódolt); adataiba az őrzésért
felelős szerv nem tekinthet bele, nem rendelkezik és nem
rendelkezhet a dekódoláshoz szükséges kulccsal - az archivált
állományok átvételéért és megőrzéséért, a biztonságos tárolásért
felel;
- az archivált adatok kódolása, előkészítése – beleértve az archivált
adat teljes körűségét és visszaállíthatóságának biztosítását – az
adatkezelő felelőssége (de! próba-visszaállítás – EÜF);
- előfordulhat, hogy maga a titkosító kulcs is megsemmisül – ezért: a
titkosító kulcs egy példánya az Információs Hivatal rendelkezésére áll
(okt. 1. után)
- az adattrezor-archiválás kiadása: csak az adatkezelő vagy jogutódja
részére (futárszolgálat: szállítás)

A szabályozás ismertetése III.
Adatok köre; archiválási gyakoriság kapcsán cél a
végrehajthatóság; két fő kategória:
1. nevesített rendszerek és nyilvántartások esetében
jogszabály által meghatározott;
2. egyéb rendszerek, nyilvántartások esetében: archiválási
szabályzat (öt kategóriába sorolás)
Archiválási szabályzat alapelvei:
- egyszerű, kis erőforrás-igénnyel elkészíthető
- érintett szervek maguk készítik;
- EÜF felülvizsgálja;
- Első változat: 2018. január 25.; változások haladéktalanul

A szabályozás ismertetése IV.
Adattrezor-archiválás hatósági felügyelete:
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF)
- Felülvizsgálja az archiválási szabályzatot;
- Ellenőrzést végez, próba-visszaállítást rendel el;
- Bírságolhat
Archiválás megkezdése:
- 2018. Január 25-től az archiválási szabályzatnak
megfelelően
- Ha nem készült el a szabályzat: mindent heti
gyakorisággal

A szabályozás ismertetése V.
2018. januártól:
érintett kör

A Kormányzati Felhő
szolgáltatásban, valamint az
ASP-ben tárolt adatok, valamint
a kis terjedelmű állományok

a nemzetbiztonsági szolgálatok
azon elektronikus információs
rendszerei, melyek nem
tartalmaznak minősített
adatokat

minden más kötelezett

archiválás módja

átadás módja

megőrzés módja

kiadás módja

online módon
(feltöltéssel)

adatközpontban (NISZ
meglévő infrastruktúrán)

online módon
(letöltéssel)

egyéni archiválás saját
eszközre, saját
szoftverrel

a saját fizikai
adattároló eszköz
átadásával

az adattároló eszköz
fizikai megőrzésével –
kialakítandó
objektumban

az eszköz fizikai
visszaadásával

egyéni archiválás saját
eszközre, saját
szoftverrel

a saját fizikai
adattároló eszköz
átadásával

az adattároló eszköz
fizikai megőrzésével –
meglévő objektumban

Kormányzati Felhő, ASP:
NISZ útján
kis terjedelmű
állományok: egyéni
archiválás

az eszköz fizikai
visszaadásával

A szabályozás ismertetése VI.
2018. október:
érintett kör

a Kormányzati Felhő
szolgáltatásban, valamint az ASPben tárolt adatok, valamint a kis
terjedelmű állományok

archiválás módja

átadás módja

Kormányzati Felhő, ASP:
NISZ útján

megőrzés módja

adatközpontban (NISZ
online módon (feltöltéssel) kiépítendő
kis terjedelmű állományok:
infrastruktúrán)
egyéni archiválás

kiadás módja

online módon
(letöltéssel)

a nemzetbiztonsági szolgálatok
azon elektronikus információs
rendszerei, melyek nem
tartalmaznak minősített adatokat

egyéni archiválás saját
eszközre, saját szoftverrel

minden más kötelezett

adatközpontban, NISZ által
felmásolva (NISZ
online módon
kiépítendő
egyéni archiválás NISZ által
(letöltéssel), vagy
infrastruktúrán)
NISZ adathordozóra
adott szoftverrel
kiírva
adatközpontban (NISZ
online módon (feltöltéssel) kiépítendő
infrastruktúrán)

a saját fizikai adattároló
eszköz átadásával

a saját fizikai adattároló
eszköz átadásával

az adattároló eszköz fizikai
az eszköz fizikai
megőrzésével –
visszaadásával
kialakítandó objektumban

A követendő folyamat ismertetése
Bereczki Ferenc
BM IT Szakreferens

2018. Január 23. 24.

KAT Tájékoztató

A Kormányzati adattrezor
folyamat, előzmények
• 2018. január 25-ig be kell küldeni az Archiválási
szabályzatot az EÜF-nek (minta letölthető a
https://euf.gov.hu oldalról)
• Ki kell jelölni a kapcsolattartót és helyettesét,
adataikat el kell küldeni az EÜF-nek (Hivatali kapu:
EUF)
• Meghatalmazást kell adni a kapcsolattartóknak
• 2018. január 29-ig az első teljes adat és applikációs
környezet mentést el kell készíteni, 2018. január 31.
a szállítás első napja.
2018. Január 23. 24.
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KAT Tájékoztató
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Teljes illetve differenciális
mentések
• Teljes mentések tartalma
•a
Kormányzati
adattrezor
mentésre
rendszerekben tárolt adatok
• Az applikációs környezet
• A rendszer dokumentációja
• A visszaállításhoz szükséges dokumentáció

kijelölt

• A változásokra vonatkozó mentések mindig az előző
TELJES mentéshez képest változásokat kell
tartalmazzák
• Archiválási szabályzatban kell a részleteket megjeleníteni
2018. Január 23. 24.

KAT Tájékoztató

Archívum - mentések biztonsága
• Leplombált dobozokban történik az adathordozók
szállítása,
• A futárt összekészített szállítmánnyal kell várni
• A plomba sértetlenségét minden átadási ponton vizsgálni kell

• Az Állami Futárszolgálat fegyveres munkatársai szállítják
a dobozokat.
• A járművek kiemelt védelmi erővel lesznek ellátva
• Az archívum mentéseket titkosítani kell.
• Futárjegyzék letölthető az EÜF honlapjáról.
2018. Január 23. 24.

KAT Tájékoztató

Archívum-mentések titkosítása
• Az Archiválást az EÜF által elfogadott „Archiválási
szabályzat” szerint kell elvégezni, a megadott
gyakorisággal
• Az archívum mentés készítésére szolgáló szoftver
szolgáltatása a titkosítás – be kell állítani (pl.
szalagos egység kezelő szoftvere)
• Amennyiben
nincs
ilyen
szolgáltatás,
az
állományokat vagy a mentést megelőzően, vagy azt
követően kell titkosítani (pl. 7zip)
• Szervezet által generált titkosító kulcs használata.
2018. Január 23. 24.
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A követendő elektronikus folyamat ismertetése

Demeter Ferenc Tamás
NISZ

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

ADATTREZORBA ON-LINE KÜLDÉS –
KI JOGOSULT RÁ

• e-ügyintézést biztosító szerv
• a felelős irányító hatóság (Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet – EÜF) küldi meg a NISZ számára a
jogosult szervek pontos listáját.
• 300 MB méret alatti legyen a teljes mentésük

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

ADATTREZORBA ON-LINE KÜLDÉS – FELTÉTELEK,
ALAPVETÉSEK
• az érintett szerv rendelkezzen webes felületű hivatali kapuval (HKP)
• egy küldésnél csak 1 db teljes mentést tartalmazó fájl kerülhet feltöltésre
az adattrezor számára
• az utolsó két különböző napot lefedő mentés-fájlt marad meg az
adattrezorban
• katasztrófahelyzet esetén a lementett állományok visszaszolgáltatása az
arra felhatalmazottaknak fizikai hordozón történik
• az adatkezelők az állományokat titkosított formában töltik fel a központi
tárhelyre
• a titkosítás minden esetben a mentést készítő szervezet feladata

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

ADATTREZORBA ON-LINE KÜLDÉS - FELTÖLTENDŐ
CSOMAG ELŐKÉSZÍTÉSE
• A jogszabályban meghatározott módon titkosított mentési állomány elkészítése.
• Elvárt on-line feltöltési formátum 7z (ingyenes, letölthető: http://www.7-zip.org)
• A feltöltendő fájl névkonvenciója: kat_full_mentes_krrovidnev_datum_ido.7z, ahol
• krrovidnev: a feladó HKP postafiókot azonosító rövid név,
• datum: a mentés készítésének a napja; formátuma: év-hó-nap (20YY-MM-DD),
• ido: a mentés készítésének az időpontja; formátuma: ora-perc (HH-MM)
• A feltöltendő fájl tartalma:
• titkosított mentési állomány
• kizárólag egy darab tartalom.txt nevű titkosítatlan szöveg fájl (a mentett
rendszerek felsorolását tartalmazza az esetleges EÜF audit végzői számára)
Megjegyzés: a fájl tartalmat a KAT ügyfélszolgálat nem ellenőrzi, azok az esetleges EÜF audit során
lesznek vizsgálva a felhatalmazott auditorok által.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

ADATTREZORBA ON-LINE KÜLDÉS – FELTÖLTÉS
HIVATALI KAPUN KERESZTÜL

•

Hivatali kapu felhasználó kézikönyv elérhetősége:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hep_hkp_felh --> Hiteles
elektronikus postafiók - Hivatali kapu c. felhasználói kézikönyv Dokumentum küldés
fejezetében foglaltak szerint

•

Cím: https://tarhely.gov.hu/

•

ADATTREZOR Hivatali kaput kell kiválasztani címzettként (KRID:446852734)

•

kat_full_mentes_krrovidnev_datum_ido.7z fájl feltöltése

Megjegyzés: Célszerű legkésőbb tárgynap 22:00-ig megkezdeni a napi mentési fájl feltöltését, hogy aznapi
időponttal be is fejeződjön a feltöltés, azaz az adattrezorba megérkezés megtörténjen.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

Állami Futárszolgálat

Budapest XIV. Radovic Dusan köz 3.

A futárszolgálat feladatai (44/1998. /X.14./ BM rendelet)
A futárszolgálat alapvető feladata a minősített adatokat tartalmazó
küldemények fegyveres biztosítással való továbbítása a futárszolgálat országos
rendszerébe bekapcsolt, minősített adatot kezelő szervek között.
Köteles a futárszolgálat továbbítani:
 a KE, az OGY elnöke, a ME küldeményeit, utasításukra nem bekapcsolt
szervhez és soron kívül is;
 a KE Hivatala, az OGY Hivatala, az AB, az ÁSZ, az Országgyűlési Biztosok
Hivatala, a Kúria, a LfÜ, a MNB, valamint a központi államigazgatási szervek
vezetőinek döntése szerint sürgős, minősített adatokat nem tartalmazó
küldeményeit ezen szervek között;
 a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt okmányirodák, a
Belügyminisztérium, a NISZ Zrt., valamint a rendőrség szervei között;
 minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a rendőrség szervei, a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei, a Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal és a bekapcsolt szervek között.
 A futárszolgálat a szolgáltatást az egységes kormányzati ügyiratkezelő
rendszer (KÉR) telephelyéről munkanapokon, naponta egyszer teljesíti.

Az Állami Futárszolgálat feladatait és működését meghatározó
legfontosabb jogszabályok és normák
 Az minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény egyes rendelkezései
 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) kormányrendelet egyes
rendelkezései

 A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló
44/1998. (X. 14.) BM rendelet
 A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló
19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás
 A belföldi Állami Futárszolgálatnak az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter
irányítása és felügyelete alá tartozó szervek által történő igénybevételéről szóló
8/2007. IRM utasítás

A KAT dobozok futárszolgálat útján
történő továbbításának jogalapja:

A 44/1998. (X. 14.) BM rendelet tervezett módosítása:
 A futárszolgálat közreműködik az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok
biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti fizikai adattároló
eszköznek a Korm. rendelet 3. §-a szerinti őrzésért felelős szerv és a Korm.
rendelet 2. §-a szerinti adatkezelő részére történő továbbításában.

A futárszolgálat működtetése és irányítása
(44/1998. /X.14./ BM rendelet)

A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét, központi
szerve a Készenléti Rendőrség alárendeltségében
 országos hatáskörű,
 területi besorolású,
 főosztály jogállású
szervként működik.
Az ÁFSZ kihelyezett szervezeti egységei a megyei rendőr-főkapitányságok
szervezetébe tartoznak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest megyei Rendőr-főkapitányság
szervezetében futárcsoport nem működik. A budapesti és a pest megyei szervek
kiszolgálását az ÁFSZ központi szerve végzi.

A futár jogállása (44/1998. /X.14./ BM rendelet)
Futár: a rendőrséggel meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban álló személy
lehet . (hiv. rendőr, köa, ktv, mu. vállaló, FBŐ stb.)
Megfelelő szakmai ismeretek és egyéb feltételek (személyi biztonsági tanúsítvány,
felhasználói engedély , titoktartási nyilatkozat) !
A hivatásos állományú futár különleges feladatokat teljesítő rendőr.
A futár jogosult a küldemények átvételére és átadására, köteles azokat a címzetthez
továbbítani, a továbbítás időtartama alatt az illetéktelen megismeréstől megőrizni és
megvédeni.
A minősített adatokat tartalmazó küldemény kizárólag hivatásos állományú futár
kíséretével továbbítható.
A minősített adatokat tartalmazó küldemények fegyveres őrzését a továbbítás teljes
tartama alatt biztosítani kell.
A minősített adatokat nem tartalmazó küldemény legalább egy hivatásos állományú
futár kíséretével továbbítható.

A futár jogállása:
A futár szolgálata teljesítése során a futárszolgálat vezetője által a nevére kiállított
futárigazolvánnyal igazolja magát, amely a rendőrségi szolgálati igazolvánnyal együtt
érvényes.
A futár futárigazolványa felmutatásával a bekapcsolt szerv épületébe és az ahhoz tartozó
zárt helyre beléphet, valamint jogosult a bekapcsolt szer rendelkezésére álló
parkolóhely használatára.

Az Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek száma
2018. január 1-én összesen:

1816
ÁFSZ által kiszolgált
bekapcsolt szervek

536

Megyei RFK futárcsoportok
által kiszolgált
bekapcsolt szervek

1280

A futárszolgálat 2017. évi küldeményforgalmi adatai

A küldemények továbbításának módja
A futárszolgálat a küldeményeket közúton, gépjárművel közlekedő futárjáratokkal továbbítja.
A küldemények bekapcsolt szervek közötti továbbítása alapvetően a menetrendszerű
futárjáratokkal történik. A menetrendszerűen egymáshoz kapcsolódó futárjáratok alkotják a
futárszolgálat folyamatosan működő országos küldeménytovábbítási rendszerét, amely a
küldeményeket gyorsan, kiszámítható módon juttatja el a címzetthez.
A menetrendszerű futárjáratokkal sürgősség, vagy más ok miatt nem továbbítható küldemények
továbbítása rendkívüli futárjáratokkal és futárokkal történik.

Biztonsági
átvilágítás
ÁLLAMI
FUTÁRSZOLGÁLAT

ADATTREZOR

Közvetlenül
bekapcsolt szervek
MRFK futárcsoportok

Megyék területén lévő
bekapcsolt szervek

A KAT dobozok átadás-átvételével kapcsolatos feladatok:

Az illetékes futárszerv értesítése legkésőbb a KAT doboz továbbításának esedékességét
megelőző napon! (Kivétel: naponta történő mentés és továbbítása esetén.)
A KAT doboz előkészítése átadásra, illetve szállításra.
Adathordozó elhelyezése a dobozban, a doboz lezárása;
 Plomba felhelyezése a KAT dobozra;
 Futárjegyzék elkészítése (doboz kódszám, plomba szám feltüntetése);
 Gondoskodás a futár gépjármű parkolásáról és a futár akadálytalan beléptetéséről.
A KAT doboz átadása/átvétele a futárnak/futártól.
 Személyazonosság igazolása (futár: rendőrségi szolgálati- és futárigazolvány,
átadó személy: szig. és meghatalmazás);
 Futárjegyzéken szereplő KAT doboz kódszám és plombaszám egyeztetése a dobozon
lévő számmal;
 KAT doboz és a plomba sértetlenségének ellenőrzése. (sérülés esetén jegyzőkönyv
felvétele!);
 Futárjegyzék aláírása (átadó és átvevő is!)

Az átadás-átvétel bizonylata

Eljárás rendkívüli esemény bekövetkezésekor:
Ha a KAT doboz elveszik, megsemmisül, sérült vagy nyitott állapotban érkezik,
jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 a feladó és a címzett azonosítási adatait, a KAT doboz és a plomba
nyilvántartási számát,
 elveszés, megsemmisülés esetén az esemény helyét, idejét, azon személyek
nevét és címét, akik a KAT dobozhoz hozzáférhettek,
 sérülés esetén a sérülés leírását, valószínűsíthető okát, azon személyek nevét
és címét, akik a sérülés folytán az adathordozó tartalmába betekinthettek, a
betekintési lehetőség megszüntetésének módját és
 minden olyan körülményt, amely az eseménnyel kapcsolatban szükséges
intézkedések megtétele, valamint a felelősség szempontjából lényeges lehet.
A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. Egy-egy példányt meg kell
küldeni a feladónak, a címzettnek, valamint a futárszolgálat vezetőjének, akik
gondoskodnak az ügykörükben szükséges intézkedések megtételéről és a
felelősség megállapításáról.

Készenléti Rendőrség
Különleges Szolgálatok Igazgatósága
Állami Futárszolgálat

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Dr. Németh Tamás r. ezredes
Állami Futárszolgálat szolgálatvezető

Adattrezor-archiválás
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet feladat- és hatáskörei
2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól
451/2016. (XII. 19.)
részletszabályairól

Korm.

rendelet

(Vhr.)

az

elektronikus

ügyintézés

466/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet (TrezorR.) az elektronikus ügyintézéssel
összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
38/2011. (III. 22.) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásainak biztosításáról

TrezorR. – meghatározza 2018. január 1-ét követően az elektronikus ügyintézést
biztosító szerveknek az ügyek intézésével kapcsolatos adatai biztonsági
mentésének rendjét és gyakoriságát, valamint az adatok őrzéséért felelős szerv
kijelölését.

VHR., TrezorR. – szabályozzák a Felügyelet eljárásának, valamint a felügyeleti
vizsgálat részletes szabályait

 A beérkezését követő 60 napon belül felülvizsgálja az archiválási szabályzatot és
álláspontjáról az adatkezelőt értesíti .
 Módosításra kötelezést ad ki, amennyiben a felülvizsgált archiválási szabályzattal
nem ért egyet.
 Az archiválási szabályzatokról belső használatú katalógust vezet.
 Műszaki irányelvet ad ki az őrzésért felelős bevonásával, melyet legalább két
évente felülvizsgál.
 Az őrzésért felelős szerv - a Felügyelet útján - közzéteszi azt a maximális, egy
adatkezelőre jutó adatmennyiséget, mely esetében az adattrezor-archiváláshoz
szükséges, az adatkezelő archiválási rendszere és az adattrezor központi
megoldása közötti egységes formátumot biztosító eszközrendszer virtuális úton
kerül biztosításra.
 Éves ellenőrzési terv alapján, valamint szükség esetén azon túl is - az adattrezorarchiválási kötelezettség végrehajtását az adatkezelőnél ellenőrzi. Ennek
keretében az adattrezor-archiválásból - előzetes bejelentési kötelezettség mellett próba-visszaállítást rendelhet el.

 Minta archiválási szabályzatot készít (https://euf.gov.hu)
 Fogadja az archiválási szabályzatokat

Szankcionálási jog az adattrezor-archiválási kötelezettség végrehajtásának ellenőrzése
körében:
A jogsértés mértékétől függően a) az archiválási szabályzat elkészítésének vagy módosításának elmulasztása esetén
tízezertől ötszázezer forintig terjedő,
b) az adattrezor-archiválási kötelezettség megsértése esetén ötszázezertől ötmillió
forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
adattrezor-archiválás és archiválási szabályzat készítési kötelezettsége
 Az e-ügyintézést biztosító szervek körét az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja határozza
meg.
 Az adattrezor-archiválási kötelezettség az e-ügyintézést biztosító szervet, továbbá a
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (KEÜSZ), valamint szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatást (SZEÜSZ) nyújtó szervet terheli.
 Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek megnevezését és az
akadályozottság időtartamát a Vhr. 3. melléklete határozza meg. Esetükben az Eügyintézési tv. Második vagy Harmadik Részben foglaltakat az akadályozottság
időtartamát követően kell alkalmazni.
Bejelentési kötelezettség
E-ügyintézési kötelezettség (ügyfél felé, együttműködő szerv felé)
Arhiválási kötelezettség
 Önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzatok

Az első archiválási
szabályzat Felügyelet
részére történő
megküldés határideje

Adattrezor-archiválás megkezdésének
időpontja

E-ügyintézési tv. 1. § 17.
pontban meghatározott
jogalanyok, a Vhr. 3.
mellékletben felsorolt
szervek kivételével

2018. január 25.

Az archiválási szabályzat Felügyeletnek
történő megküldésével egyidejűleg*

Önhibán kívüli
akadályozottság hatálya
alatt álló szervek

Az önhibán kívüli
akadályozottság
időtartamát követően

Archiválási szabályzatukat annak elkészültét
követően a Felügyelet részére meg kell
küldeniük, addig viszont minden információs
rendszerüket hetente kötelesek archiválni.

Az E-ügyintézési Tv.
Alkalmazását önként
vállaló jogalanyok

Az E-ügyintézési tv. és
végrehajtási
rendeletei hatálya alá
kerülés időpontját
követően

Archiválási szabályzatukat annak elkészültét
követően a Felügyelet részére meg kell
küldeniük, addig viszont minden információs
rendszerüket hetente kötelesek archiválni.

E-ügyintézést biztosító
szerv

Archiválási szabályzat tartalma
Bevezetés
 A dokumentum célja, előzményei, fő jogszabályi háttere. Ellátandó tevékenységek
rövid leírása.
 Trezor R. 1. § 1. pontból javasolt kiindulni
 Trezor R. 4. § (1) bekezdése célmegjelölés*
 Jogszabályi kötelezettség, adatkezelői felelősség
Általános rendelkezések
Alkalmazás
 Az elektronikus információs rendszereinek a megnevezése.
A szabályzat személyi hatálya
 Trezor R. 12. § (1) bekezdése alapján az adattrezor-archiválásra kötelezett
adatkezelő tüntethető fel.
A szabályzat tárgyi hatálya
 Az adatkezelőnek az elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges
elektronikus információs rendszerei.
A szabályzat időbeli hatálya
 Az adatkezelő általi elfogadástól visszavonásig.

Az archiválási folyamat résztvevői
A folyamatban szereplő valamennyi érintett szervezet, szervezeti egység és személy
(munkakör) fő feladatai, felelősségi körei. Az egyes informatikai szolgáltatások
működtetéséhez szükséges informatikai, adminisztratív, fizikai és humán erőforrások
bemutatása.
 Saját szervezet
 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 Állami Futárszolgálat
 Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
Kockázatelemzés
A folyamatot támogató, kiszolgáló informatikai rendszerek időszakos leállása, kiesése,
működési zavara miatti késedelem vagy kiesés esetei. Lehetséges károk típusai,
nagysága, elhárítása.
 2013. évi L. törvény 1. § (1) bekezdés 29. pont

Az archiválás folyamata
Az archiválási folyamat fő szakaszai, azokon belül a folyamat lépéseinek részletes
leírása tevékenységi szintig, kiegészítve azzal, hogy ki végzi a feladatot.
A tárolt és mentésre kerülő adatok köre
 Az E-ügyintézési tv. 25. § (4a) bekezdése
 Trezor R. 1. § 1. pont
Hatósági ellenőrzés
 A Felügyelet eljárásának részletes szabályait, valamint a felügyeleti vizsgálat
részletes szabályait az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.), TrezorR. 12. § (5)-(8), 13. §, 14. § (1),
(2), 17. § (1) bekezdései szabályozzák.
Mellékletek
EIR adatlap – a mentett informatikai rendszerenként 1-1 készül
EIR összesítő – szervezetenként 1 készül, felsorolva az összes EIR adatlapon szereplő
rendszert

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
EUF@bm.gov.hu

KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

Kérem tegyék fel kérdéseiket!
Szakértőink készséggel válaszolnak rá.

