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A MOKK 
27. iránymutatása 

 
 

A papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú 
közhiteles másolat készítésének szabályairól1 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

I. Fejezet 
 

Értelmezı rendelkezések 
 
1. § Ezen iránymutatás alkalmazásában:  
a) elektronikus másolat: valamely papíralapú okiratról az iránymutatás szabályai szerint 
készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyezı, s a külön jogszabályban meghatározott 
joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhetı adategyüttes, kivéve a 
papíralapú okiratba foglalt adategyüttest; 
b) metaadat: Más adatok leírására és meghatározására szolgáló adat. Olyan tulajdonságok 
definiálására alkalmas, mint név, típus, fellelhetıség, összefüggés más adatokkal. 
c) másolatkészítı rendszer: a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, valamint 
ezek együttese;  
d) tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az – a hozzá 
kapcsolódó metaadatokkal együttesen – biztosítja a papíralapú okirat – a joghatás kiváltása 
szempontjából lényeges – tartalmi elemeinek megismerhetıségét, de nem biztosítja a képi 
megfelelést; 
e) képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a papíralapú 
okirat – joghatás kiváltása szempontjából lényeges – tartalmi és formai elemeinek 
megismerhetıségét.  
 
 

II. Fejezet 
 

A papíralapú okiratról elektronikus másolat készítésének szabályai 
 
2. § (1) A papíralapú okiratról történı elektronikus hiteles másolat készítése során a 
másolatkészítı biztosítja a papíralapú okirat és az elektronikus hiteles másolat képi vagy 
tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden – az aláírás elhelyezését követıen az elektronikus 
másolaton tett – módosítás érzékelhetı legyen. 
 
(2) Papíralapú okiratról történı elektronikus hiteles másolat készítése során a másolat 
készítıje: 
a) elkészíti az elektronikus másolatot (lapolvasó berendezés igénybevételével készített 
másolat), 
b) megállapítja a papíralapú okirat és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, 
c) majd a 3. §-ban meghatározott metaadatok elhelyezését követıen az elektronikus hiteles 
másolatot a Ktv. szerinti hitelesítési záradékkal (pl. az elıttem eredetiként felmutatott papír 
alapú okirattal mindenben egyezı), valamint 
                                                           
1 Iránymutatás elfogadva: 2009. május 25. 
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d) a Ktv. szerinti hivatali minısített elektronikus aláírásával látja el. 
 
3. § (1) Az elektronikus hiteles másolatot a következı metaadatok elhelyezésével kell 
létrehozni és azt egyértelmően az eredeti papíralapú okirathoz rendelni:  
a) a papíralapú okirat megnevezése, illetve megjelölése (pl.: „OKLEVÉL”); 
b) a papíralapú okirat fizikai méretei; 
c) a másolatkészítı közjegyzı (közjegyzı-helyettes) neve;  
d) a másolatkészítı rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és 
verziószáma; 
e) a másolatkészítés helye, ideje;  
f) érvényességi idı, vagy annak jelzése, hogy az érvényességi idı nem meghatározott. 
 
(2) A metaadatokat a hitelesítı záradékban kell megadni. A hitelesítı záradékot aláírás 
elkészítés elıtt „*.pdf” formátumban az elektronikus másolattal együtt az elektronikus 
aktában kell elhelyezni. Az aláírásnál a „közjegyzıi 2009” sémadefiníció megfelelı 
ügycsoportját kell választani. 
 
4. § (1) A papíralapú okiratról a közokirat kiállítására jogosult általi másolatkészítés esetén az 
elektronikus másolatot – amennyiben jogszabály eltérıen nem rendelkezik - „*.pdf” 
formátumban kell létrehozni. 
 
(2) Az okiraton – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – el kell helyezni a közjegyzı 
hivatali minısített elektronikus aláírását (XAdES-A formátumban). 
 
5. § Az aláírónak gondoskodnia kell az elhelyezett aláírás érvényességének érvényességi idın 
belüli folyamatos megállapíthatóságáról, ezért – jogszabály eltérı rendelkezése hiányában – a 
hiteles elektronikus másolatot archiválni kell.  
 
6. § A hiteles elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek: a közjegyzı és a 
közjegyzı-helyettes.  
 

 
III. Fejezet 

 
Elektronikus okiratról papíralapú másolat készítésének szabályai 

 
7. § (1) Az elektronikus okiratról történı papír alapú hiteles másolat készítése során, ha az 
elektronikus okirat papír alapon történı megjelenítésének mőszaki feltételei adottak, papír 
alapú hiteles másolathoz rendelt záradéki tanúsítványban rögzíteni kell az alábbi adatokat is: 
a) amennyiben az okirat elektronikus aláírással van ellátva, az okiraton szereplı elektronikus 
aláírás érvényessége ellenırzésének megtörténtét; 
b) az elektronikus okirat azonosítására vonatkozó azon adatokat (metaadatokat), amelyek az 
elektronikus okirat képi megjelenítése során egyébként nem állapíthatóak meg, de a másolatot 
kérı szempontjából jelentıséggel bírnak (pl.: formátum). 
 
(2) A papír alapú hiteles másolaton az elektronikus okirat szöveges és ábrázolt tartalmát meg 
kell jeleníteni. 
 
(3) Ha az okirat elektronikus aláírással van ellátva, nem végezhetı el a hitelesítés, ha az 
aláírás ellenırzésének eredménye „érvénytelen” vagy „nem állapítható meg”. 
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IV. Fejezet 
 

Közjegyzıi elektronikus letéti tárban elhelyezendı másolatra vonatkozó eltérı 
szabályok  

 
 

8. § A II. fejezet rendelkezéseit a Közjegyzıi Elektronikus Letéti Tárban (továbbiakban: 
KELTÁR) elhelyezendı hiteles elektronikus másolat elkészítésénél az alábbi eltérésekkel kell 
alkalmazni: 
 
9. §2 
 

10. § Az iránymutatás által nem szabályozott kérdések tekintetében a papíralapú 
dokumentumokról elektronikus úton történı másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. 
(X. 27.) IHM rendelet rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 
11. § Ez az iránymutatás 2009. június 1-jén lép hatályba. 
 
Szeged, 2009. május 25. 
 
 

Dr. Tóth Ádám s.k. 
a MOKK elnöke 

                                                           
2 Hatályon kívül helyezte a MOKK Választmányának 52/2009. számú határozata, 2009. december 7-i hatállyal. 


