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A szereplők



Jogszabályok és követelmények

• eIDAS (910/2014 EU rendelet)

• Eübszt. (2015 évi CCXXII törvény)

• 24/2016 (VI.30.) BM Rendelet

• ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04)

• CAB Forum Requirements



Az eIDAS – a bizalmi szolgáltatók

– 19.   „bizalmi szolgáltató”: egy vagy több bizalmi 
szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy; a 
bizalmi szolgáltató lehet minősített vagy nem minősített 
bizalmi szolgáltató;

– 20.   „minősített bizalmi szolgáltató”: olyan bizalmi 
szolgáltató, amely egy vagy több minősített bizalmi 
szolgáltatást nyújt, és amelynek minősített státusát a 
felügyeleti szerv jóváhagyta;



Az eIDAS – és a bizalmi szolgáltatások

16.   „bizalmi szolgáltatás”: rendszerint díjazás 
ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus 
szolgáltatások:

a) elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy 
elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy

b) weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, 
ellenőrzése és érvényesítése; vagy

c) elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése;

17.   „minősített bizalmi szolgáltatás”: olyan bizalmi 
szolgáltatás, amely megfelel az e rendeletben foglalt 
alkalmazandó követelményeknek;



Az eIDAS – 24. cikk (2)

A minősített bizalmi szolgáltatást nyújtó minősített bizalmi 
szolgáltató köteles:

a) értesíteni a felügyeleti szervet a minősített bizalmi 
szolgáltatásai nyújtásában bekövetkező változásokról, 
valamint e tevékenységek beszüntetésének szándékáról;

b) olyan munkatársakat és adott esetben olyan alvállalkozókat 
alkalmazni, akik megbízhatóak, rendelkeznek a szükséges 
szakértelemmel, tapasztalattal és képesítésekkel, 
valamint megfelelő képzésben részesültek a biztonságra és 
a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatban, továbbá köteles olyan igazgatási és ügyvezetési 
eljárásokat alkalmazni, amelyek megfelelnek az európai és 
nemzetközi szabványoknak;

c) a 13. cikk szerinti kártérítési felelősség kockázata 
tekintetében megfelelő pénzügyi forrásokkal és/vagy 
megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a nemzeti 
joggal összhangban;



Az ETSI – ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);

General Policy Requirements for Trust Service Providers

– REQ-7.1.1-04: The TSP shall maintain sufficient financial 
resources and/or obtain appropriate liability insurance, in 
accordance with applicable law, to cover liabilities arising 
from its operations and/or activities.

NOTE: For liability of TSPs operating in EU, see article 13 of 
the Regulation (EU) No 910/2014 [i.2]. 



Az eIDAS – 13. cikk: Felelősség és bizonyítási teher

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, a bizalmi szolgáltatók 
felelősek minden olyan kárért, amelyet szándékosan vagy 
gondatlanul bármely természetes vagy jogi személynek okoztak 
e rendelet szerinti kötelezettségeik megszegéséből eredően.

A nem minősített bizalmi szolgáltató szándékosságát vagy 
gondatlanságát annak a természetes vagy jogi személynek kell 
bizonyítania, aki/amely állítása szerint az első albekezdésben 
említett kár megtérítését követeli.

A minősített bizalmi szolgáltató szándékosságát vagy 
gondatlanságát vélelmezni kell, kivéve, ha a minősített 
bizalmi szolgáltató bizonyítja, hogy az első albekezdésben 
említett kár a szándékos vagy gondatlan közrehatása nélkül 
következett be.



Az eIDAS – 13. cikk: Felelősség és bizonyítási teher

(2)   Amennyiben a bizalmi szolgáltatók előzetesen megfelelően 
tájékoztatják az ügyfeleiket az általuk nyújtott szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó korlátozásokról, és amennyiben ezek 
a korlátozások harmadik felek számára felismerhetők, a bizalmi 
szolgáltatók nem felelősek a szolgáltatások igénybevételéből 
eredő, a jelzett korlátozásokat meghaladó károkért.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdést a felelősségre vonatkozó nemzeti 
szabályokkal összhangban kell alkalmazni.



Az Eübszt. – 81. §

50. A szolgáltatási szerződés és a bizalmi szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos követelmények

(5) A szolgáltatási szerződésre, valamint a bizalmi 
szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételeire (így különösen 
bizalmi szolgáltatási rendre és szolgáltatási szabályzatra) 
vonatkozó részletes feltételeket az e törvény 
végrehajtására kiadott rendelet szabályozza.

(6) A bizalmi szolgáltató jogosult arra, hogy bizalmi 
szolgáltatását különböző feltételekkel (így különösen eltérő 
felelősségvállalással vagy eltérő bizalmi szolgáltatási 
rendnek való megfelelés szerint) nyújtsa.;



Az Eübszt-vhr. – 24/2016. (VI.30.) BM rendelet

5. § (1) A szolgáltatónak a megbízhatóság biztosítása 
érdekében felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, 
amelynek ki kell terjednie a szolgáltató által nyújtott bizalmi 
szolgáltatásokkal összefüggésben okozott alábbi károkra és 
költségekre:

a) a bizalmi szolgáltatási ügyfélnek a bizalmi szolgáltatási 
szerződés megszegésével összefüggésben okozott 
károkra,

b) a bizalmi szolgáltatási ügyfélnek és harmadik 
személynek szerződésen kívüli okozott károkra,



Az Eübszt-vhr. – 24/2016. (VI.30.) BM rendelet

5. § (1) (A szolgáltatónak a megbízhatóság biztosítása 
érdekében felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, 
amelynek ki kell terjednie a szolgáltató által nyújtott bizalmi 
szolgáltatásokkal összefüggésben okozott alábbi károkra és 
költségekre:)

c) az E-ügyintézési tv. 88. §-ában foglalt kötelezettségek 
nem teljesítése miatt a bizalmi felügyeletnél felmerült, az E-
ügyintézési tv. 89. §-a szerinti költségekre, és

d) az eIDAS Rendelet 17. cikk (4) bekezdés e) pontja 
alapján a bizalmi felügyelet által felkért megfelelőség-
értékelő szervek eljárásának költségeire, ha azt a bizalmi 
felügyelet eljárási költségként érvényesíti.

megszüntetés

a felügyeleti szerv bármikor ellenőrizheti a minősített bizalmi 

szolgáltatókat, felkérhet értékelő szerveket is



Az Eübszt-vhr. – 24/2016. (VI.30.) BM rendelet

– 5. § (2) A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az általa 
az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés 
érdekében kötött biztosítási szerződés kiterjedjen az (1) 
bekezdés szerinti költségekre és károkra. A biztosítási 
szerződésben szereplő felelősségvállalási érték 
káreseményenként nem lehet alacsonyabb, mint 
3.000.000 forint.

– (3) Ha a szolgáltató állami költségvetési szerv, az (1) 
bekezdésben meghatározott károk és költségek 
fedezetéről a (2) bekezdésben meghatározott mértékig 
költségvetése terhére köteles gondoskodni.

Szolgáltató típusától is függhet!



Guidelines For The Issuance And Management Of Extended 
Validation Certificates (EVCG)

8.4. Insurance 

Each CA SHALL maintain the following insurance related to their 
respective performance and obligations under these Guidelines: 

(A) Commercial General Liability insurance (occurrence form) 
with policy limits of at least two million US dollars in 
coverage; and 

(B) Professional Liability/Errors and Omissions insurance, 
with policy limits of at least five million US dollars in 
coverage, and including coverage for 

(i) claims for damages arising out of an act, error, or omission, 
unintentional breach of contract, or neglect in issuing or 
maintaining EV Certificates, and 

(ii) claims for damages arising out of infringement of the 
proprietary rights of any third party (excluding copyright, and 
trademark infringement), and invasion of privacy and advertising 
injury.

Tanúsítvány típusától is függhet!

CA/Browser Forum 



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 1.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 2.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 3.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 4.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 5.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 6.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 7.



Hazai szolgáltatói gyakorlatok – 8.



Érdekesség - AVDH



Érdekesség - AVDH



Érdekesség – Állampolgári minősített tanúsítvány



Érdekesség – Állampolgári minősített tanúsítvány



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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