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TANÚSÍTVÁNY MELLÉKLETE 

(I-MT22T_TAN.QTIMESTAMP.HU) 

Dokumentumazonosító I-MT22T_TANF.QTIMESTAMP.HU.ME-01 

Projektazonosító I-MT22T Magyar Telekom Nyrt. minősített 
időbélyeg-szolgáltatás tanúsítás 2022.  

MATRIX tanúsítási igazgató Molnár Ádám 

Kelt Budaörs,időbélyegzőben látható időpontban. 

 

1. BEVEZETÉS 

A MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban MATRIX) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban NAH) által a 
NAH-6-0054/2019/K nyilvántartási számú akkreditálási okirat alapján az eIDAS rendelet 
szerinti bizalmi szolgáltatások (Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU 
rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről) tanúsítására akkreditált független tanúsító szervezet. 

A Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban MaTeK), mint bizalmi szolgáltató, a minősített 
időbélyegző bizalmi szolgáltatásának újra tanúsítását végezte el a MATRIX Kft. 

2. A MEGFELELŐSSÉGI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ 
KÖVETELMÉNYEK 

Az Értékelés Tárgyára vonatkozó követelmények az eIDAS rendeletben rögzítettek: 

• Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete a belső piacon 
történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 
bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről 

a következő bizalmi szolgáltatásra: 

• elektronikus időbélyegzők, valamint az ilyen szolgáltatáshoz kapcsolódó 
tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése. 

Az Értékelés Tárgyára vonatkozó normatívák: 

• 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet 

• 470/2017. (XII. 28.) Korm. Rendelet 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU rendelet 

• 2015. évi CCXXII. Törvény 

• ETSI EN 319 401 V2.3.1 szabvány 
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• ETSI EN 319 421 V1.1.1 szabvány 

• ETSI EN 319 422 V1.1.1 szabvány 

3. AZ MEGFELELŐSÉGI ÉRTÉKELÉS TÁRGYA (MÉT) 

Megnevezés: „Magyar Telekom Minősített Időbélyeg-szolgáltatás”. 

3.1. Az MÉT azonosítása 

Az MÉT egyértelmű azonosítása az alábbi adatok alapján lehetséges: 

Issuer of CA certificate (Root CA or intermediate CA): 

CN = Magyar Telekom RootCA 2011 

Certificate Serial Number: 01 

Name of CA (as in certificate) Serial number of certificate 

CN = TSU1 2017 0x2b 

CN = TSU2 2017 0x2c 

CN = TSU3 2018 0x34 

CN = TSU10 2021 0x4e 

CN = TSU12 2021 0x4f 

CN = TSU13 2021 0x50 

3.2. A MÉT-re vonatkozó nyilvános dokumentációk 

• Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Időbélyegzési Rendje,  
Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.12.2.4,  
Hatály kezdőnapja: 2022.04. 25. 

• Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata, 
Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.8  
Hatály kezdőnapja: 2022. 04.25. 

3.3. A tanúsítás megrendelője 

Az Értékelés Tárgyát képező bizalmi szolgáltatás megrendelője: 

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

timestamp@telekom.hu 

3.4. Értékelés módszertana 

A megfelelőség értékelést az auditcsoport auditálás módszerével végezte. 

Auditálás: Módszeres, független, dokumentált folyamat tényekre vonatkozó feljegyzések, 
állítások vagy egyéb fontos információk szerzésére és ezek objektív értékelésére, annak 
meghatározása céljából, hogy milyen mértékben teljesülnek az előírt követelmények. 

Az objektív bizonyítékokat az audit csoport az alábbi technikákkal gyűjtötte be: 

- Dokumentációértékelés 

- Szemrevételezés 
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- Interjúztatás 

- Technikai ellenőrzés 

Dokumentációértékelés: A szervezettől kapott politikák, hitelesítési rendek, szabályzó 
dokumentumok értékelése. 

Szemrevételezés: A helyszíni audit során az adminisztratív védelmi intézkedések és 
fizikai biztonsági védelmi intézkedések meglétének, alkalmazásának értékelése 
szemrevételezés alapján az audit menetének megfelelően. 

Interjúztatás: A bizalmi szolgáltatásban részt vevő személyek tevékenységének 
megfigyelése és az általuk végzett folyamattal, információbiztonsággal kapcsolatos 
területek célirányos kérdésekkel történő értékelése. 

Technikai ellenőrzés: A logikai védelmi intézkedések, technikai konfigurációs 
szabályzások értékelése az informatikai rendszerben. 

3.5. Értékelés időtartama 

A MATRIX Kft. a 3.4 fejezetben leírt audit programot az alábbi időszakban hajtotta végre: 

Az audit időtartama: 2022.08.09. – 2022.10.25. 

3.6. Az audit tervtől való eltérések ismertetése 

Az audit során az audit csoport tagjai az audittervnek megfelelően haladtak, ezért az 
audit a tervezett ütemezéstől nem tért el. 



BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK TANÚSÍTÁSA 
 

Fájlnév: I-MT22T_TAN.QTIMESTAMP.HU.ME-01 4/4 

 

4. MEGFELELŐSÉG 

4.1. Megfelelőségi értékelés követelményeinek összefoglalója 

Az eIDAS-ban a következő általános követelmények szerepelnek a bizalmi szolgáltatásra: 

4.1.1. Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élő személyek számára 

• eIDAS 15. cikk 

4.1.2. A bizalmi szolgáltatókra vonatkozó biztonsági előírások 

• eIDAS 19. cikk 1 és 2 bekezdések 

4.1.3. A minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények 

• eIDAS 24. cikk, 1 a), c), 2 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 3 és 4 bekezdések 

Az eIDAS-ban a következő speciális követelmények szerepelnek a bizalmi szolgáltatásra: 

4.1.4. A minősített elektronikus időbélyegzők létrehozására vonatkozó 

követelmények 

• eIDAS 42. cikk 1 a), b) és c) bekezdések 

A megfelelőségi értékelés tárgya megfelel az alkalmazandó megfelelőségi értékelési 
követelményeknek. 

A tanúsítási rendszerben meghatározott tanúsítási követelmények teljesülnek. 
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