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1, A szabályzat célja
A Jó szív Temetkezé s i Ön se g éIy ező P énztár (tovább i akb an P énrtér)
másolatkészítési és elektronikus aláírási szabáIyzaténak célja: a 45I12016

(xII.19) Korm.rendelet 55.§-a szerinti, aPénztárhoz érkezett és aPénrtár áItaI

készítettpapír alapú okiratok, iratok, dokumentumok hiteles elektronikus irattá

történő átalakitásán* szab ály ozása.

2, Aszabályzathatálya
A szab áIy zat szeméIy i hatáIya k i terj e d a P énztárnál e 1 ektro n iku s aláír ás s aI

történő hitelesítésre j o gosult személyekre, a P énztár által elektronikusan
kézbesített dokumentumokat fogadó ügyfelekre, tisztségviselőkre, hatóságokra,

áIlami gazg atás i s z ervekre,
APénztár köteles minden az elektronikus űgyintézést biztosítő szervvel az

ügyeit elektronikus úton intézni,Ilyen szerv különösen aPénztár felügyeleti
szerve, aMagyar Nemzeti Bank.

3, Fogalmak

Papíralapú dokumentum: A papíronrögzített minden olyan szöveg,
számadatsor, térkép ,tervrajz, váz\at, kép vagy más adat, amely bármely eszkÖz

f e\használás áv aI, b árm e l y e lj ár á s s a l k e l etk e zett.

Papíralapú közokirat: papíralapú dokumentumba foglalt, a Polgári
Perrendtartásról szőIő l952.évilll.törrrény I95. § (1 ) bekezdése szerinti
közokirat

E letro n i ku s m á s o l a t : Val ame ly p apír alapú dokumentumró I e szab ály zat
előírásai a\apján készült, azzal képileg vagy íartalmilag egyező,joghatás
kiv áItás ára al k al m a s e l ektr o n iku s e s zk ö z űt1 án értelmezhető adate gyütte s,

elektronikus dokumentum

Digitalizálás: Olyan eljárás, amely apapír aIapű informáciőtszámítástechnikai
eszközök számára feldolgozhatő, digitális információvá, elektronikus adattá

alakítja át,

Hitelesítésizáradék: ,, Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező" a

Korm. rendelet szerinti adattartalommal elké szített állomány, amely az

el ektroniku s más o l a t e|v áIaszthatatl an r é szét kép ezi.

Képi megfetelés: Az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztositja a

papíralapú dokumentum tartalmának, de legaiább a joghatás kiváltása
szempontjából lényeges tartalmú és formai elemeinek megismerhetőségét.

Tartalmi megfelelé s: Az elektronikus másolat azon tulajdons ága, arnely szerint

ahozzákapcsolódó metaadatokkal (atároltdokumentumot leíró ismerlető adat)



együttesen, biztosítja a papíralapú dokumentum tartalmának, de legalább a

joghatás kiváltása szempontjából lényeges tartalmi elemeinek, a

megismerhetőségét, de nem biztosítja a képi megfelelést.

Má so la tkészítés i re nd sze r : A más o 1 atké szítés során alkalmazott valamennYi

eszköz (p1. hardver, s.zo ftver. . stb) val amint ezek e gyütte se.

Elektronikus aláírás: Olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus

adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelYet az aláírő

aláírásrahasznáI.

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: olyan elektronikus aláírás, amelY

meg felel az eIDA S 2 6. cild<b en me ghat ár ozott követe lményeknek.

Min ős ített ele ktro n ikus aláír ás z o lyan, fokozott b iztonságú elektronikus

aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehoző eszközzel áIlÍtottak

elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul

Eletronikus időbélyegzőz Olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus

adatokkal egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják,hogy utóbbi adatok

Iéteztek az adott időpontban.

4, Az elektronikus másolat elkészítése
APénztár űgyíntézője, a másolatl<észítésre jogosult személy a papíralapű

dokumentumról a Pénztár irodájában lévő lapszkenner segítségévei pdf
formátumű tájlt (digitális állományt)készít. A pdf fájlnak olyan nevet ad,

amelyből atartalmára is lehet következtetni. Több oldalas dokumentum egy

fajlként kerül szkennelésre. Csak olyan másolat készíthető, amely a papíralapú
dokumentum te lj e s tartalmát tartalmazza.

5, Az elektronikus másolat hitelesítése
Az elektronikus aláírással történő hitelesítésre jogosult személy a szkenneléssel

elkészített pdf faj lt legalább fokozott biztonságú aláíráss aI látja eI a

kártyaolvasóba helyezett aláírő |<ártyáhozmegadott aláírő PIN kód beírásával. A
Pénztámál alkalmazott tanúsítványok kibocsátója a Microsec Zrt .

Az e l e ktro n i ku s d o kum ent um m e g v á|to ztathatatlans ágát az elektr oni ku s

bélyegző biztosítja. Az elektronikus béIyegző a Microsec digitális aláírő
program segítségével az elektror-rikus aláíráskor is létrejön amennyiben a

felhasználó név és jelszó nregadásra kerül.
Az elektronikus másolat sikeres, ha az eredeti papíralapú dokumentum és az

elektronikus másolat képi és tarta|mi megfelelése megállapítható.

6, A Fetügyetet részére beküldendő elektronikus iratok köre
Apénztár kizárőlag a saját maga által kiállított iratokrÓl jogosul hiteles

elektronikus másolatot ké szíteni.



Ilyenek lehetnek: küldöttközgyűlési jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, éves

beszámol ők, pénzűgyi tervek, EB és 1T jelentések, kimutatások, levelezés

hivatalos szervekkel
Apénztárnál lévő papíralapú közokiratokról, más papíralapú teljes bizonyítő
erejű magánokiratokról vagy egyéb dokumentumokról készíthető elektronikus

másolat, de hiteles másolatnak nem tekinthető. Ilyenek: hatósági erkölcsi
bizottyítvány, vezetó tisztségviselő tisztséget elfogadó nyilatkozatavagy
könywizsgálói vélemény.
A p apír alapú közokiratró 1 hitele s e l ektronikus máso 1 atot cs ak a közokir at

kiállítója vagy közokirat kiállítására jogosult személy (pl. közjegyzŐ) készíthet.

tes személy nyilatkozatai (tisztséeet elfo gadó és összeférhetetlenségi

nyilatkozat) az MNB részére az alábbi módon n},újtható be:

. a nyilatkozatot atermészetes szeméIy lega\ább fokozott biztonságú
elektronikus aláírás áv aI látja el

o ha atermészetes személy rendelkezik ügyfelkapuval akkor aI{ISZ Zrt
o 1 dal án azono sításra v i s sza v ezetett dokumentumhitel es ítés sel (AVDH)
hitelesíti a nyilatko zaíot

o közjeEyző áIta| készített hiteles elektronikus másolatként küldi be

o eljáró ügyvéd yagy kamaraijogtanácsos által készített elektronikus
másolatként küldi be

Gazdálkodó szervezet által kiállított okirat (kön},wizsgálói jelentés és

vélemén}r) az MNB részére az alábbi módon nyújtható be:

. a szerv ezet a cégképviseleti szabályoknak megfelelően aláírt legalább
fo ko zo tt b tztons ágú e 1 ektro n iku s al áír ásáv aI e l l átott ny llatko zatként

nyújtja be
o az okiratot papír alapon kiállító szervezet áItaIkészített hiteles

elektronikus másolatként - minősített elektronikus aláírással vagy
minő sített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus
aláírással és időbély egzőveI látja el

. kozjegyző áItal készített hiteles elektronikus nrásolatként küldi be

. eljáró ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített elektronikus
másolatként küldi be

7, Az elektronikus iratok selejtezésének rendje
Az elektronikus iratok aziratkezelési szabáIyzatban leírt megőrzési határidők
lejárta után sel ej tezhetők. (törölh etők )

8, A Pénztárnál elektronikus aláírással rendelkező személyek
Cégképviseleti j oggal rendelkező : Dr.Lad otsy G éza lgazgatőtanács Elnöke
Elektronikus másolással megbízott személy: Nagy Líviamérlegképes könyvelŐ,
pénztári űgyintéző


