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1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

Az Elektronikus Dokumentumtár (a továbbiakban: EDT) elsődleges funkciója, hogy a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelő és dokumentumkezelő szoftverei, illetve specifikus 
szakalkalmazásaik (szakrendszerei) számára elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, 
hiteles megőrzését illetve a tárolt iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és 
tartós értelmezhetőségét (olvashatóságát) lehetővé tevő szolgáltatásokat nyújtson. 

Az EDT minden olyan Ügyfél részére lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki 
már rendelkezik hivatali kapu regisztrációval és hivatalos elektronikus irataikat hitelesen, 
biztonságosan és hosszú távú olvashatóság biztosítása mellett elektronikus formában 
szeretnék tárolni. 

A szolgáltatás előnye, hogy az állam által biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásként igénybe vehető az iratképző szervek szakrendszerei számára, mely során az 
elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás a közfeladatot ellátó szervek iratkezelési 
folyamatait az ügyintézés és irattárazás fázisában támogatja. 

A Szolgáltató a tárolt elektronikus dokumentumok hosszú távú olvashatóságát és 
értelmezhetőségének fenntartását egy, az elektronikus dokumentumok fájltípusának 
azonosítására épülő megoldással, formátumkatalógussal, és az egyes fájlformátumok közötti 
konverziót megvalósító konverziós eszközrendszerrel biztosítja. 

Az EDT a Kormányzati Felhőben (KOF) elérhető tároló rendszerek két különböző tárolási 
szolgáltatását használja: a diszk-alapú tároló rendszert (közvetlen elérésű) és szalagos tároló 
rendszert (olcsó, de lassú elérésű). A tárterületen az elektronikus dokumentumok 
szervezetekhez kötött CMIS repositorykban helyezkednek el, biztosítva ezzel az elkülönített 
tárolást. 

Az EDT három részszolgáltatása CMIS interfészen keresztül érhető el. A CMIS szerver által 
nyújtott lehetőségek szolgáltatásonként különböznek, melyről részletesen az EDT 
csatlakozási szabályzat rendelkezik.  

Az EDT Elektronikus Irattári szolgáltatása számára az elektronikus irat-együtteseket a Nyílt 
Archívum Információs Rendszerekre (OAIS) vonatkozó ISO 14721:2003 szabványban szereplő 
ún. Iratátadási Információs Csomagként (továbbiakban: SIP-ként) kell átadni. 

A. A szolgáltatás részei 

Az EDT három részszolgáltatása (tranzakciós tár, archív tár és irattár) CMIS interfészen 
keresztül érhető el, melyhez a Szolgáltató előfizetésenként elkülönülő CMIS repository-t 
biztosít. 

Elektronikus Tranzakciós Tár 

Az iratkezelési folyamat aktív ügyintézési fázisában az elektronikus dokumentumok 
rendszeres megnyitását támogató azonnali hozzáférésű, távoli egyszerű fájl-megőrzési 
szolgáltatást nyújtó dokumentumtár. Egy átmeneti tárhely, amelyen a felhasználók 
folyamatban lévő ügyeikkel kapcsolatos dokumentumaikat tárolhatják. A tranzakciós tár 



4 

 

tartalmát a tulajdonosok tetszőlegesen bővíthetik, módosíthatják és törölhetik.  
A Tranzakciós Tár részszolgáltatás (időbeli jellemzője miatt) nem támogatja az elektronikus 
aláírások kezelését. A Felhasználó által beadott hitelesített fájlokat az EDT egyszerű fájlként 
kezeli. 

Elektronikus Archiválási Tár 

Archiválási tár a dokumentumok hosszú távú, állomány szintű tárolását biztosítja. Az 
ügyintézés lezárta után ezen dokumentumtárban elhelyezett elektronikus dokumentumok 
késletett hozzáférésű, hosszú távú értelmezhetőségének fenntartását biztosító hiteles fájl-
megőrzési szolgáltatás. A tranzakciós tár szolgáltatásain kívül a dokumentumokat hitelesítve 
(saját digitális aláírással ellátva) tárolja, és a transzformációs szolgáltatáson keresztül 
fenntartja a dokumentumok hosszú távú olvashatóságát meghatározott 
dokumentumtípusok esetében. 
Az Archiválási Tár részszolgáltatás esetén a befogadáskor egy hitelesség-ellenőrzés történik a 
kliens oldalon opcionálisan elhelyezett aláírás ellenőrzésére, valamint a Szolgáltató (fogadó) 
a beérkezés és a hitelesség ellenőrzést igazolandó saját elektronikus aláírással látja el a 
beadott fájlokat. Ezen aláírás hitelességét a fájlok tárolása alatt biztosítja, fenntartja. 

Elektronikus Irattár 

Az elektronikus irattári szolgáltatás során az iratkezelési hierarchiába szervezett, 
metaadatokkal ellátott elektronikus dokumentumok késleltetett hozzáférésű, az 
értelmezhetőség hosszú távú fenntartását biztosító összefüggő irategyüttesek hiteles 
megőrzését lehetővé tevő szolgáltatás.Az Archív tár szolgáltatásain kívül lehetővé teszi a 
dokumentumokon különböző irattári műveletek elvégzését, a dokumentumok selejtezését 
és levéltárba adáshoz a csomag aktualizált kikérését, illetve általában a megőrzésre átvett 
dokumentumok megtekintését a megőrzési idő alatt.  
Az Irattári szolgáltatás esetén a Szolgáltató a csomag egészére vonatkozóan egyértelműen 
biztosítja a beérkezést és hitelesség ellenőrzést igazoló aláírási szolgáltatásokat.  
Az Irattári szolgáltatást igénybevevők számára, amennyiben igénylik, lehetőség van 
selejtezési eljárás lefolytatására, selejtezési jegyzőkönyv előállítására és a levéltári átadáshoz 
szükséges iratátadási csomagok előállítására.  

Az iratképző szerv szakrendszere a szolgáltatás alábbi funkcióit veheti háttérszolgáltatásként 
igénybe:  

• Tárterület metaadatainak lekérdezése 

• Fájl szintű funkciók 

• Lekérdezések 

• Irattári műveletek 

• Selejtezéshez kapcsolódó funkciók 

• Levéltári átadáshoz kapcsolódó funkciók 

Az EDT Központi Szolgáltatások az Irattári és Archív tár szolgáltatások esetén beérkezést és 
hitelesség ellenőrzést igazolandó elektronikus aláírást és időbélyeget helyez el az 
állományokon a megőrzés hitelességének biztosítása érdekében.  
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A NISZ a Szolgáltatás nyújtása során az általa üzemeltetett aláíró és aláírás-ellenőrző 
szolgáltatásokat, valamint a Kormányzati Hitelesítés-szolgáltató (GovCA) által kibocsátott 
tanúsítványokat és időbélyegeket alkalmazza. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

Az elektronikus dokumentumtár szolgáltatást a szolgáltató az ÁSZF alapján és keretei között 
nyújtja. 

Az EDT szolgáltatáshoz történő kapcsolódás Hivatali kapun keresztül gépi csatlakozással, 
vagyis gépi interfészen keresztül valósul meg, mely során az igénybevevő szerv 
szakrendszere kapcsolódik az EDT-hez. 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

Az Elektronikus Dokumentumtár elsődleges funkciója, hogy az Ügyfelek szakrendszerei 
számára elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, hiteles megőrzését illetve a tárolt 
iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és tartós értelmezhetőségét 
(olvashatóságát) lehetővé tevő szolgáltatásokat nyújtson.  

4. A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI 

A szolgáltatás előnye, hogy az állam által biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásként igénybe vehető az iratképző szervek szakrendszerei számára, mely során az 
elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás a közfeladatot ellátó szervek iratkezelési 
folyamatait az ügyintézés és irattározás fázisában támogatja. 

5. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 

A Szolgáltatás elérhető a hét minden napján, 0 – 24 óráig  

A Szolgáltató az EDT központi szolgáltatásait szerver-kliens kommunikációt igénylő online 
tranzakciós műveletek esetén (kis adattartalmú (max. 10 KB), egyedi tranzakciók, adat 
le/feltöltés nélküli műveletek és keresés nélkül) maximálisan 5 másodperc válaszidővel 
nyújtja. 

6. DÍJAZÁS 

A Szolgáltató az EDT szolgáltatásokat díjmentesen nyújtja az Ügyfél számára. 

 


