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Az elektronikus aláírásra vonatkozó magyar jogszabályi háttérről
										
Gyenge Anikó
										

	1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírások közösségi programjáról

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat.

Típusai:

Egyszerű elektronikus aláírás (bármilyen, ld. hétköznapi értelem);

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás 

 a) alkalmas az aláíró azonosítására,
b) egyedülállóan az aláíróhoz köthető,
c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és
d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető;

	Minősített elektronikus aláírás


olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

	különböző fokozatok – különböző joghatások járulhatnak hozzá


egyszerű okirat;
teljes bizonyító erejű magánokirat: az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Közokirat: - 

Szabályozási alapelvek:

technológia-semleges szabályozás
funkcionális ekvivalencia
elektronikus forma diszkriminációjának tilalma
önkéntes akkreditáció
elektronikus forma kizárólagosságának tilalma

Felhasználási lehetőségek:

	csak amiatt, mert valamely dokumentum csak elektronikus formában létezik, nem lehet megtagadni az elfogadását

házasság, gyámság, családi jogviszonyokban nem lehet kizárólagosan elektronikus dokumentumot használni
bírósági/közigazgatási eljárás: kizárólag csak akkor lehet elektronikus dokumentum, ha azt külön jogszabály engedélyezi (közigazgatási dokumentumok: külön feltételek írhatók elő – ügyfélnek nem tehető kötelezővé – kiv. adó)
írásos forma = elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum
minősített tanúsítvány – bármely bírósági v. államigazgatási eljárásban el kell fogadni!


Problémák:

	Kinyomtatás – olyan interface, amely garantálja, hogy a dokumentum tartalma kinyomtatással se tudjon megváltozni

Adóbevallás - 







