Tájékoztatás a Magyar Posta Zrt. Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszerének
hitelesítési folyamatáról
A Magyar Posta Zrt. a Hibrid Kézbesítési és Konverziós rendszerén keresztül végzi a közigazgatási
szereplők számára az elektronikus dokumentumok papír alapú, hitelesített másolatának
elkészítését és kézbesítését.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL törvény és a
postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény alapján a Szervezeten belül elektronikusan
kezelt dokumentumok hiteles papír alapú másolatainak elkészítésére és ezekből postai küldemények
előállítására a 84/2012 (IV. 21.) Korm. rendeletben elektronikus dokumentumokból hiteles papír
alapú másolat készítésére kijelölt szolgáltató, a Magyar Posta Zrt A Magyar Posta a hozzá hiteles és
biztonságos elektronikus csatornán, megfelelően naplózottan eljuttatott elektronikus
dokumentumokat zárt folyamatban és ellenőrzött környezetben papír alapú küldeményekké alakítja
át és a hagyományos kézbesítési rendszerén keresztül juttatja el a címzettekhez.
Az ilyen úton készített küldemény a törvény erejénél fogva teljes bizonyító erejű, bármely hivatalos
ügyben bizonyítékként felhasználható hiteles másolat. Az ilyen módon készített küldeményeket az
alábbi formai jegyekről lehet felismerni:
Hitelességi jegyek
A másolatok hitelességét az azok minden oldalán elhelyezett hitelesítési záradék igazolja. A
hitelesítési záradékot a rendszer az oldalak alján helyezi el..
A záradék információt szolgáltat az eredeti iratot kiadmányozó személyről, az elektronikus
ügyintézést biztosító szervről, az aláírás időpontjáról, elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus
dokumentum esetén a bélyegzőhöz tartozó tanúsítvány szerint a bélyegző létrehozóját meghatározó
adatokról, valamint ezek ellenőrzésének eredményéről. Tartalmazza az elektronikus dokumentum
azonosítására vagy a másolat készítésére vonatkozó az előbbieken túlmenő adatokat, amelyeket a
másolatkészítést igénylő szerv bocsátott rendelkezésre. Ezen túlmenően tartalmazza „az elektronikus
dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat” szöveget a papír alapú másolat keltezését, és az
iratérvényességi nyilvántartás szabályai szerinti hitelesítéshez tartozó elemeket.
A záradékban található egyedi azonosító segítségével a hiteles másolatkészítés tényéről, a
másolatkészítőtől, a Magyar Postától független iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatójánál tárolt
adatok ellenőrzésével is meggyőződhet a küldemény címzettje. A dokumentumon található
azonosítóval a záradékban elhelyezett internet címen elérhetők a hiteles másolatot egyértelműen
azonosító adatok. A záradék mellett található kétdimenziós kód (QR kód) megkönnyíti az ellenőrzést,
mivel azt bármely QR kód olvasására képes okostelefonnal el lehet olvasni, és így el lehet jutni az
iratérvényességi bejegyzéshez, illetve az eredeti elektronikus dokumentum tárolási helyéhez.
Nyomtatási vezérlőjelek
A dokumentum szélein ezen kívül az előállításhoz, a küldemények összeállításához szükséges
vezérlőjelek is találhatók. Ezek a címzett számára nem hordoznak információt. Az ebben talált
információ alapján a gyártás körülményeit vissza lehet a másolatkészítő rendszerben keresni,
azonban az eredeti elektronikus dokumentumot a rendszer közvetlenül a felvétel visszaigazolását
követően az adatvédelmi követelményeknek megfelelően megsemmisíti.

