
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának tájékoztatója a láncolt hitelesítés-
szolgáltatásokról és más alárendelt elektronikus aláírással kapcsolatos 

szolgáltatásokról 
(2007. május 22.) 

 
 

I. Láncolt hitelesítés-szolgáltatás: 
 
1. Bevezetés 
 
Jelen tájékoztató első része az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 
(továbbiakban: Eat.) hatálya alá eső azon hitelesítés-szolgáltatásokról szól, amelyeket 
olyan módon nyújtanak, hogy egy belföldi hitelesítés-szolgáltató szolgáltatói kulcsát egy, 
a szolgáltatótól elkülönülő másik belföldi szolgáltató entitás felülhitelesítette és ezzel a 
felülhitelesítő és a felülhitelesített között a tanúsítványhierarchiában alá-fölérendeltségi 
viszony jött létre. Ilyen esetben a felülhitelesített szolgáltató által kiadott végfelhasználói 
tanúsítványokban kibocsátóként (Issuer) a felülhitelesített szolgáltató van megjelölve. 
(láncolt hitelesítés-szolgáltatás). 
 
Nem vonatkozik az tájékoztató a Közigazgatási Gyökér Hitelesítés Szolgáltató 
(KGyHSz) által a közigazgatásban felhasználható tanúsítványok kibocsátására jogosult 
szolgáltatóknak adott úgynevezett gyökértanúsítványokra. (Az ezekre vonatkozó 
szabályozást a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 
és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó 
hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005 (IX. 22.) Korm. 
rendelet, illetve a KGyHSz Hitelesítési Rendje tartalmazzák.) Nem vonatkozik ez az 
tájékoztató a tanúsítványhierarchiában azonos szinten álló szolgáltatók között létrejövő 
kereszthitelesítési kapcsolatokra. Nem vonatkozik továbbá azokra az esetekre sem, 
amikor az alá-fölérendeltségi viszony nem elkülönült entitások között jön létre, hanem 
egyazon hitelesítés-szolgáltató szervezetén belül kerül sor a kialakítására. Ebben az 
esetben azonban a végfelhasználói tanúsítványokban kibocsátóként csak ez a 
hitelesítés-szolgáltató szerepelhet. 
 
2. A láncolt hitelesítés-szolgáltató megítélése 
 
Az Eat. 7. § (1) bekezdése szerint a belföldi szolgáltató által nyújtott hitelesítés-
szolgáltatást (Eat. 6. § (1) bekezdés a) pont) a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz 
(továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni. Ez független 
attól, hogy az adott szolgáltatást a szolgáltató láncolt szolgáltatóként, vagy önállóan 
kívánja nyújtani. A Hatóság a nyilvántartásba vétel során az Eat-ban és a 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban előírt követelmények teljesülését a 
láncolt hitelesítés-szolgáltatónál is az általános szabályok szerint vizsgálja, a 
tevékenység felügyeletére is az általános szabályok az irányadók. A bejelentést a 
láncolt szolgáltatónak (és nem a felülhitelesítést végzőnek) kell megtennie. 
Természetesen arra van lehetőség, hogy a felülhitelesítő szolgáltató a láncolt 
szolgáltatónak külön megállapodás alapján a szolgáltatási tevékenységben támogatást 



nyújtson, de a követelményeknek való megfelelést ilyen esetben is a láncolt 
szolgáltatónak kell a Hatóságnál igazolnia. 
 
Az általános szabályokkal összhangban az Eat. 1. § (2) bekezdés szerinti, elektronikus 
dokumentumoknak egymással szerződéses viszonyban álló személyek korlátozott és 
zárt körében való elfogadása érdekében működtetett hitelesítés-szolgáltatás (zárt 
rendszer) bejelentése láncolt hitelesítés-szolgáltatás esetében sem szükséges, de 
ebben az esetben a zárt rendszer követelményeinek maradéktalanul teljesülniük kell. 
 
3. A felülhitelesítő szolgáltató kötelezettségei: 
 
Mivel a felülhitelesítés a vele együttjáró jelentős felelősségi következmények miatt 
mindenképpen a szolgáltató működésében bekövetkezett jelentős változásnak minősül, 
ezért erről a felülhitelesítő szolgáltatónak az Eat. 7. § (7) bekezdésének megfelelően a 
Hatóságnál bejelentést kell tennie. A Hatóság felügyeleti tevékenysége keretében 
vizsgálja, hogy a felülhitelesítés, illetve a felülhitelesítő szolgáltató által esetlegesen 
vállalt egyéb közreműködés hátrányosan befolyásolja-e a felülhitelesítő szolgáltató saját 
megbízható működését. 
 
4. Eljárási szabályok nem belföldi hitelesítés-szolgáltató láncolása esetén: 
 
A fenti szabályok csak a belföldi szolgáltató felülhitelesítésére vonatkoznak. 
Amennyiben a láncolt szolgáltató másik EU-tagállamban működik, akkor az általa 
végzett hitelesítés-szolgáltatást a Hatóságnak továbbra sem kell bejelenteni, azonban a 
szolgáltató székhelye/telephelye szerinti állam irányadó jogszabályait figyelembe kell 
venni. A felülhitelesítő szolgáltató ilyenkor is köteles a felülhitelesítést a Hatóságnál az 
Eat. 7. § (7) bekezdés szerint bejelenteni. Amennyiben a felülhitelesített szolgáltató 
székhelye az EU-n kívüli harmadik országban van, az Eat. 5. § szerint kell eljárni. 
 
Amennyiben belföldi szolgáltatót nem belföldi szolgáltató hitelesít felül, akkor ezt a tényt, 
mint a szolgáltató működésében bekövetkezett jelentős változást, a felülhitelesített 
szolgáltató a Hatóságnak szintén köteles bejelenteni, mivel a felülhitelesítés révén a 
felülhitelesítő a szolgáltató működésére jelentős befolyást gyakorolhat. 
 
II. Alárendelt elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások 
 
A jelen tájékoztatóban fentebb kifejtetteket értelemszerűen alkalmazni kell az olyan 
egyéb, Eat. hatálya alá tartozó szolgáltatásokra is, amelyeket egy szolgáltató entitás a 
saját nevében, de olyan módon nyújt, hogy egy másik szolgáltató entitás a szolgáltatás 
nyújtására megállapodás alapján jelentős befolyással bír. (alárendelt elektronikus 
aláírással kapcsolatos szolgáltatás) Ilyen lehet például az időbélyegzés nyújtása abban 
az esetben, ha egy másik szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának körülményei folytán az 
időbélyegzés szolgáltatás működésébe jelentős beleszólással rendelkezik. 
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