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e-Aláírás megoldások jogi háttere, 
típusok rendszerezése

1. rész



● független piaci elemzés
● e-Aláírásról egyszerűen, 

érthetően
● eIDAS rendelet áttekintése

e-Aláírás Riport
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https://investcee.hubspotpagebuilder.com/elektronikus-alairas-magyarorszagon


eIDAS >> az e-Aláírás szintje az aláíró 
személy azonosításának szintjétől függ

Egyszerű e-Aláírás

(Simple Electronic Signature >> SES)

Fokozott Biztonságú e-Aláírás

(Advanced Electronic Signature >> AES)

Minősített e-Aláírás

(Qualified Electronic Signature >> QES)

● A használat egyszerűsége miatt széles 
körben elterjedt. 

● Védelmet nyújt az e-Aláírás 
érvényességével kapcsolatos peres ügyek 
esetén, bár alacsony szintűt.

● Biztonságosabb, mint a SES. 

● Az e-Aláírás folyamatának meg kell felelnie 
eIDAS-specifikus követelményeknek. 

● Legtöbbször bizalmi szolgáltató biztosítja. 

● Jól egyensúlyoz a folyamat egyszerűsége 
és az e-Aláírás bizonyító ereje, biztonsága 
között.

● Az egyetlen, amelynek az egész EU-ban 
egységesen a kézzel írott aláírással 
egyenértékű a joghatása.

● Teljes bizonyító erő az egész EU-ban.

● Mindig minősített bizalmi szolgáltató 
biztosítja.

● Magas biztonsági fokozat, nagy értékű 
tranzakciókhoz ez ajánlott.
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e-Aláírás a digitális szerződéskötés 
életciklusában

2. rész



1 Előkészítés, sablonok             
gyártása

2 Igény bejelentése (új 
szerződés generálása, 
véleményezés, stb)

3 Szerkesztés

4 Tárgyalás
5 Ellenőrzés, jóváhagyás
6 Aláírás

7 Irattárazás, adattárolás
8 Szerződéses adatok 

kezelése, elemzése

SZERZŐDÉSEK
ÉLETCIKLUSA
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2021 Kockázatfelmérés >> Az összes ügylet 
hány %-ából lesz jogvita?
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2021 Kockázatfelmérés >> Mennyire indokolt a 
bizalmi szolgáltató igénybevétele az 
e-Aláíráshoz?
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3. rész
Jogi technológiák a digitális 

szerződéskezelésben



#1 Jogi adat analitika >> ügyvitel 
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✔ Szerződés 
management valós 
értékének a 
felbecsülése 

✔ Jogi munkafolyamatok 
számszerűsítése 

✔ Adatvezérelt üzleti-jogi 
kommunikáció

https://investcee.hu/legaltech-solution/xakia-matter-management/


#2 Tömeges szerződéskötés >> automatizálás 

✔ Regionális nagyvállalati 
ügyfél 

✔Újraszerződés üzleti 
hálózattal: 4-5 ezer partner

✔Manuális, rutin jellegű munka 
automatizációja

12

https://investcee.hu/legaltech-solution/digital-contracting-dealsign/


✔ Emlékeztető 
rendszerüzenetek pld. 
megőrzési idővel 
kapcsolatban

✔ Iratbetekintési 
jogosultságok 
szabályozása

✔ Kereshetőség és 
hatékony adatbányászat 
az archívumban

#3 Digitális archiváló rendszerek >> adatkeresés
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https://investcee.hu/legaltech-solution/contract-database-management-zefort/


SEGÍTÜNK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE HALADNI

Jelen prezentáció a Creative Commons 
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 
Nemzetközi Licenc feltételeinek 
megfelelően felhasználható.
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https://investcee.hu/legal-big-data-practical-roadmap/
https://investcee.hu/contract-data-analytics-strategy/
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