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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2013. január 11.)
a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének
meghatározásáról
(EKB/2013/1)
(2013/132/EU)
nálói számára nem áll rendelkezésre könnyű hozzáférés a
KBER által annak tanúsítványelfogadási keretrendszerével
összhangban elfogadott hitelesítés-szolgáltatóhoz.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikkére,
(5)

Az eurorendszer számára szükséges az olyan saját nyil
vános kulcsú infrastruktúra megteremtése, amely képes
valamennyi típusú elektronikus tanúsítvány – mint
például a KBER-en belüli és a KBER-en kívüli felhasz
nálók számára szolgáló személyes és technikai tanúsítvá
nyok – kibocsátására, és amely kellően rugalmas ahhoz,
hogy a KBER és az eurorendszer elektronikus alkalmazá
saiban, rendszereiben, platformjaiban és szolgáltatásaiban
bekövetkezett változásokhoz igazodhasson. Ennek a nyil
vános kulcsú infrastruktúrának (a továbbiakban: KBERPKI) a KBER által a KBER tanúsítványelfogadási keret
rendszerben foglaltaknak megfelelően elfogadott, illetve
a KBER által a TARGET2 és a TARGET2 Securities alkal
mazások tekintetében elfogadott egyéb hitelesítés-szolgál
tatók által nyújtott szolgáltatásokat kell kiegészítenie.

(6)

A Kormányzótanács 2010. szeptember 29-én határozott
a KBER-PKI projekt elindításáról a KBER-PKI kiépítése és
alkalmazása, valamint az ennek teljesítéséhez szükséges
források rendelkezésre bocsátása érdekében. A kormány
zótanács elhatározta, hogy a KBER-PKI-t a Banco de
España fogja kialakítani, befogadni és fejleszteni.

(7)

A KBER-PKI közvetetten támogatja a KBER és az euro
rendszer feladatainak ellátását, amely az irányítás három
szintjén alapul: Az 1. szintet a Kormányzótanács és az
Igazgatóság, a 2. szintet az eurorendszer-beli központi
bankok, a 3. szintet pedig a szolgáltató központi bank
alkotja.

(8)

Az 1. szinten a Kormányzótanács feladatkörébe tartozik
a KBER-PKI kialakításához és működtetéséhez szükséges
tevékenységek, valamint a leszállítandó termékek igazga
tása, irányítása és ellenőrzése. A Kormányzótanács
feladatkörébe tartozik továbbá a KBER-PKI-val kapcso
latos döntéshozatal, valamint a kifejezetten nem a 2. és
3. szinthez rendelt feladatok kiosztásáról történő döntés.

(9)

Az eurorendszer-beli központi bankok felelősek a 2.
szinthez hozzárendelt feladatokért, a Kormányzótanács
által meghatározott általános keretrendszeren belül.
Hatáskörükbe tartoznak a KBER-PKI végrehajtására szol
gáló technikai eszközök.

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 12.1. cikkére, a 3.1., az 5.,
a 12.3. és 16–24. cikkével együttesen,
mivel:
(1)

A KBER Alapokmányának 12.1. cikke szerint a
Kormányzótanács fogadja el azokat az iránymutatásokat
és hozza meg azokat a határozatokat, amelyek a Szer
ződés és a KBER Alapokmánya alapján szükségesek a
Központi Bankok Európai Rendszerére (KBER) és az
eurorendszerre ruházott feladatok ellátásának biztosításá
hoz. Ez magában foglalja az ilyen feladatok ellátásához
szükséges kapcsolódó tevékenységek – mint például a
KBER és az eurorendszer elektronikus alkalmazásai, rend
szerei, platformjai és szolgáltatásai által feldolgozott és
tárolt információk, valamint a hozzájuk eljuttatott, illetve
tőlük származó adatátvitel biztosításához szükséges elekt
ronikus tanúsítványok kibocsátása és kezelése – szerveze
tére vonatkozó döntés meghozatalát.

(2)

A KBER Alapokmányának 12.3. cikke alapján a
Kormányzótanács jogosult továbbá az Európai Központi
Bank („EKB”) és annak döntéshozó szervei belső felépí
tésének meghatározására. Ennek megfelelően a Kormány
zótanács jogosult dönteni arról, hogy az EKB az euro
rendszer saját nyilvános kulcsú infrastruktúrája által kibo
csátott tanúsítványokat fog használni.

(3)

A KBER és az eurorendszer növekvő számú, folyama
tosan változó elektronikus alkalmazásaihoz, rendszerei
hez, platformjaihoz és szolgáltatásaihoz hozzáférő
felhasználók száma egyre növekszik. A Kormányzótanács
megállapította, hogy fejlett információbiztonsági szolgál
tatásokra – mint például az elektronikus tanúsítványok
használata által történő erős azonosításra, elektronikus
aláírásokra és titkosításra – van szükség.

(4)

Kevés számú KBER központi bank rendelkezik saját nyil
vános kulcsú infrastruktúrával, továbbá a KBER központi
bankokkal együttműködő számos harmadik fél felhasz
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(10)

A KBER Informatikai Bizottságának („ITC”) irányító
szerepe van a KBER-PKI kialakításában. Az ITC a KBER
tanúsítványelfogadási keretrendszerében foglalt megfele
lési követelményeknek, valamint a Kormányzótanács
által jóváhagyott terjedelemnek és ütemtervnek megfele
lően irányítja, értékeli, ellenőrzi és hagyja jóvá a projekt
által leszállítandó termékeket.

(11)

A 3. szinten a Kormányzótanács által meghatározott álta
lános keretrendszerben hozzárendelt feladatokat ellátó
szolgáltató központi bankként a Banco de España került
kijelölésre. A szolgáltató központi bank a nyilvános
kulcsú infrastruktúra létrehozásához és használatához
szükséges technikai infrastruktúrát, biztonságos eszkö
zöket és szolgáltatásokat az alábbiakkal összhangban
alakította ki: a) az elektronikus aláírásra vonatkozó
közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i
1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1)
a hazai jogba átültető nemzeti jogszabályok, amint az
alkalmazandó; b) a személyes adatok feldolgozása vonat
kozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) a hazai jogba
átültető nemzeti jogszabályok, amint az alkalmazandó; és
c) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védel
méről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,
2000. december 18-i 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (3).

(12)

(13)

Tekintettel arra, hogy az elektronikus tanúsítványok
egyrészt az elektronikus alkalmazásokban az elektronikus
aláírások végrehajtásához használt azonosítási módszer,
másrészt a nyilvános kulcson alapuló titkosítás érdekében
alkalmazott alapvető alkotórészek, a KBER-PKI figye
lembe fogja venni a létező KBER és eurorendszer-beli
alkalmazásokat, rendszereket, platformokat és szolgálta
tásokat, valamint a jelenlegi KBER projekteket azok szük
ségleteinek fedezése érdekében.
Az euroövezeten kívüli központi bankok („NKB”-k) dönt
hetnek a KBER-PKI által nyújtott tanúsítványok és szol
gáltatások igénybevételéről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában:
1. „tanúsítvány” vagy „elektronikus tanúsítvány”: olyan elektro
nikus fájl, amelyet egy olyan hitelesítés-szolgáltató bocsátott
ki, amely egy nyilvános kulcsot egy tanúsítvány-előfizető
személyéhez kapcsolja, és amelyet az alábbiak valamelyike,
illetve mindegyike érdekében használnak: a) annak ellen
őrzése, hogy a nyilvános kulcs a tanúsítvány-előfizetőhöz
tartozik; b) egy tanúsítvány-előfizető hitelesítése; c) egy
tanúsítvány-előfizető aláírásának ellenőrzése; d) egy tanúsít
(1) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.
(2) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(3) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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vány-előfizetőnek címzett üzenet titkosítása; e) egy tanúsít
vány előfizetőnek a KBER és az eurorendszer elektronikus
alkalmazásaihoz, rendszereihez, platformjaihoz és szolgálta
tásaihoz való hozzáférési jogainak ellenőrzése. Minden
olyan esetben, amikor ez a határozat tanúsítványra vagy
elektronikus tanúsítványra utal, ez az utalás magában
fogalja azon adathordozó eszközöket is, amelyen a tanúsít
ványt vagy az elektronikus tanúsítványt tárolják;
2. „a KBER és eurorendszer elektronikus alkalmazásai, rend
szerei, platformjai és szolgáltatásai”: mindazon elektronikus
alkalmazások, rendszerek, platformok és szolgáltatások,
amelyeket a KBER és/vagy az eurorendszer a Szerződés és
a KBER Alapokmánya értelmében rábízott feladatainak ellá
tása során használ;
3. „nyilvános kulcsú infrastruktúra”: azon személyek, politikák,
eljárások és számítástechnikai rendszerek összessége,
amelyek a nyilvános- és magánkulcsú titkosítás és elektro
nikus tanúsítványok alkalmazásával az azonosítási, titkosí
tási, sértetlenségi és letagadhatatlansági szolgáltatások nyúj
tásához szükségesek.
4. „felhasználó”: a tanúsítvány-előfizető, egy érintett fél, illetve
mindkettő;
5. „azonosítás”: egy tanúsítvány-igénylő, illetve tanúsítványelőfizető személyazonosságának ellenőrzésére vonatkozó
eljárás;
6. „KBER központi bank”: egy eurorendszer-beli központi
bank, illetve egy euroövezeten kívüli központi bank;
7. „eurorendszer-beli központi bank”: egy olyan tagállam
központi bankja, amely pénzneme az euro - ideértve a
szolgáltató központi bankot –, illetve az EKB;
8. „szolgáltató központi bank”: a Kormányzótanács által a
KBER-PKI projekt kialakítására, valamint a KBER-PKI szol
gáltatásoknak az eurorendszer-beli központi bankok
nevében és javára történő nyújtására kijelölt központi bank;
9. „euroövezeten kívüli NKB”: olyan
amelynek pénzneme nem az euro;

tagállam

NKB-ja,

10. „KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató”: az a jogalany, amelyet a
felhasználók a tanúsítványoknak a KBER központi bankok,
illetve az eurorendszer-beli központi bankok nevében a
KBER tanúsítványelfogadási keretrendszerrel összhangban
megbíztak a tanúsítványok kibocsátásával, kezelésével,
visszavonásával és megújításával;
11. „KBER-PKI hitelesítési hatóság”: az a felhasználók által
megbízott jogalany, amely a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató
által kibocsátott tanúsítványok érvényességéről információt
szolgáltat;
12. „tanúsítvány-előfizető”: olyan jogalany, amely egy elektro
nikus tanúsítvány alanya és amely számára elektronikus
tanúsítványt bocsátottak ki, vagy egy olyan technikai össze
tevő-kezelő amely valamely technikai összetevő vonatkozá
sában elfogadta a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató által kibo
csátott tanúsítványt, illetve mindkettő;
13. „KBER tanúsítványelfogadási keretrendszer”: a KBER ITC
által létrehozott, a KBER-en belüli, illetve a KBER-en kívüli
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olyan hitelesítési hatóságok beazonosítására szolgáló köve
telmény, amelyek a KBER és az eurorendszer elektronikus
alkalmazásai, rendszerei, platformjai és szolgáltatásai tekin
tetében megbízhatónak tekintendők;
14. „nyilvántartási hatóság”: az a felhasználók által megbízott
jogalany, amely egy tanúsítvány-igénylő személyazonosságát
a tanúsítványnak a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató által
történő kibocsátását megelőzően ellenőrzi;
15. „érintett fél”: az a tanúsítvány-előfizetőtől eltérő egyén vagy
jogalany, amely a tanúsítványt elfogadja és hagyatkozik arra;
16. „könyvvizsgálati politika”: a KBER-nek a Kormányzótanács
által 1998. október 7-én meghatározott könyvvizsgálati
politikája, az EKB honlapján (1) közzétettek szerint;
17. „tanúsítvány-igénylő”: az a személy, amely saját maga vagy
egy technikai összetevő számára tanúsítvány kibocsátását
kérelmezi;
18. „technikai összetevő”: olyan szoftver- vagy hardver-eszköz,
amelyet az elektronikus tanúsítványok alkalmazásával
azonosítani lehet.
2. cikk

(3)

2013.3.16.

A KBER-PKI az alábbi hitelesítési szolgáltatásokat nyújtja:

a) tanúsítvány-kibocsátás, megújítás, illetve visszavonás, vala
mint egy tanúsítvány érvényességének az egyes tanúsítvány
típusok tekintetében történő visszaigazolása;
b) a KBER-felhasználók és a KBER-en kívüli felhasználók vonat
kozásában az azonosítás, elektronikus aláírás és titkosítás
tekintetében történő tanúsítvány és technikai tanúsítvány
kibocsátás;
c) magánkulcs helyreállítása a nyilvános kulcson alapuló titko
sított információ helyreállításának biztosítása érdekében a
tanúsítvány elvesztése esetén;
d) szükség esetén titkosító tokenek rendelkezésre bocsátása és
kezelése a tanúsítvány-előfizetők számára;
e) információszolgáltatás a KBER-PKI tanúsítvány-kezelési eljá
rásokról, valamint technikai támogatás a KBER projektme
nedzserek számára annak érdekében, hogy segítsék a
KBER-PKI tanúsítványoknak az alkalmazásaikba történő beil
lesztését.
A KBER és az eurorendszer elektronikus alkalmazásai, rendsze
rei, platformjai és szolgáltatásai által megkívántak szerint a
jövőben a szolgáltatások köre kibővíthető.

Hatály

4. cikk

(1)
Ez a határozat létrehozza a KBER-PKI keretrendszerét. A
KBER-PKI az eurorendszer saját – a szolgáltató központi bank
által az eurorendszer-beli központi bankok nevében és javára
kifejlesztett – nyilvános kulcsú infrastruktúrája, amely a tanúsít
ványok kibocsátását, kezelését, visszavonását és megújítását a
KBER tanúsítványelfogadási keretrendszerével összhangban
végzi.

KBER-PKI keretrendszer

(2)
Tekintettel arra, hogy a KBER-PKI szolgáltatások kiha
tással lehetnek az érintett felekre, ez a határozat rendelkezik
azon feltételekről is, amelyek alapján az ilyen felek a KBERPKI tanúsítványokra hagyatkozhatnak.
3. cikk
A KBER-PKI hatálya és célkitűzései
(1)
A KBER és az eurorendszer közepes vagy ezt meghaladó
fontossággal bíró elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez,
platformjaihoz és szolgáltatásaihoz csak abban az esetben
lehet hozzáférni, és azokat csak abban az esetben lehet hasz
nálni, ha a felhasználót a KBER által a KBER tanúsítványelfoga
dási keretrendszerével összhangban elfogadott hitelesítés-szolgál
tató – ideértve a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatót, illetve a KBER
által a TARGET2 és a TARGET2 Securities alkalmazások tekin
tetében elfogadott hitelesítés-szolgáltatókat – által kibocsátott
elektronikus tanúsítvány révén hitelesítették.
(2)
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató elektronikus tanúsítvá
nyokat bocsát ki és egyéb elektronikus hitelesítési szolgáltatá
sokat nyújt a KBER központi bankok, valamint a velük együtt
működő harmadik felek tanúsítvány-előfizetői számára annak
érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a KBER és az euro
rendszer elektronikus alkalmazásaihoz, rendszereihez, platform
jaihoz és szolgáltatásaihoz történő biztonságos hozzáférést és
azok használatát.
(1) www.ecb.europa.eu

(1)
E határozat alapján a szolgáltató központi banknak és az
egyéb eurorendszer-beli központi bankoknak a KBER-PKI végre
hajtásával, működésével és használatával kapcsolatos felelősségi
körei és feladatai a 2. és a 3. szint közötti megállapodásban
kerülnek megállapításra, valamint azokat a KBER-PKI tanúsít
ványpolitika és a KBER-PKI tanúsítványalkalmazási nyilatkozat
tovább részletezi.
(2)
A 2. és a 3. szint közötti megállapodás – amely magában
foglalja a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást is –
tartalmazza a szolgáltató központi bank és az eurorendszerbeli központi bankok között létrejött, a szolgáltató központi
bank és az eurorendszer-beli központi bankok felelősségi
köreire és feladataira vonatkozó megállapodást. A megállapodást
a Kormányzótanács számára jóváhagyásra be kell nyújtani, ezt
követően pedig a szolgáltató központi bank és az eurorendszerbeli központi bankok írják alá.
(3)
A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás meghatá
rozza egyrészt a szolgáltató központi bank által az eurorendszer
számára nyújtandó szolgáltatások szintjét, másrészt az euro
rendszer által az euroövezeten kívüli központi bankok és
harmadik felek számára a KBER-PKI-val összefüggésben nyúj
tandó szolgáltatások szintjét.
(4)
A KBER-PKI tanúsítványalkalmazási nyilatkozata egy
olyan szabályzat, amely az elektronikus tanúsítványok életcik
lusát a kezdeti kérelemtől az előfizetés lejártáig, illetve annak
visszavonásáig, valamint a tanúsítvány-igénylő vagy előfizető, a
KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató és az érintett felek közti jogvi
szonyokat szabályozza. Az kiterjed az 1999/93/EK irányelv
hatálya alá tartozó, illetve az annak hatályán kívül eső elektro
nikus tanúsítványokra is. Az meghatározza továbbá a felek
feladataira és felelősségi köreire vonatkozó szabályokat, vala
mint a tanúsítványok kibocsátására és kezelésére vonatkozó
szabályokat. Az a 2. és a 3. szint között létrejött megállapodás
mellékletét képezi.
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(5)
A KBER-PKI tanúsítvány-politikája egy olyan szabályzat,
amely valamennyi kibocsátott tanúsítvány tekintetében alkalma
zandó. A szabályzatban foglalt rendelkezések tartalmazzák a
kibocsátott tanúsítványok egyes típusaira vonatkozó KBER-PKI
tanúsítványalkalmazási nyilatkozat végrehajtásával kapcsolatos
részletszabályokat. A KBER-PKI tanúsítvány-politikája a 2. és
3. szint közötti megállapodás mellékletét képezi.
(6)
A KBER-PKI tanúsítvány-politikáját és a KBER-PKI tanú
sítványalkalmazási nyilatkozatát a KBER-PKI honlapján (1) teszik
közzé.
(7)
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatóra vonatkozó informá
ciók – ideértve annak személyazonosságát és technikai összete
vőit – e határozat mellékletében kerültek meghatározásra.
5. cikk
A szolgáltató központi bank feladatai és szerepe
(1)
A szolgáltató központi bank feladata a KBER-PKI-nak az
eurorendszer-beli központi bankok javára történő működtetése
és fenntartása, beleértve annak a 2. és a 3. szint közötti megálla
podással összhangban történő befogadását, működtetését és
irányítását. Az különösen a KBER-PKI szolgáltatások számára
szállít le tanúsítványokat, összhangban az üzleti követelmé
nyekkel és a technikai specifikációkkal, mint például a KBER
tanúsítványelfogadási keretrendszere és a 2. és a 3. szint közötti
megállapodásban meghatározott követelmények és specifiká
ciók.
(2)
A szolgáltató központi bank kiépíti a tanúsítványok létre
hozatalához, kibocsátásához és kezeléséhez szükséges szervezeti
infrastruktúrát, valamint biztosítja annak fenntartását. Ebből a
célból az ITC-vel való konzultáció alapján a szolgáltató
központi bank a belső szervezetére és ügyintézésére vonatkozó
szabályokat fogadhat el.
(3)
A szolgáltató központi bank a KBER-PKI hitelesítés-szol
gáltatójaként, valamint a KBER-PKI hitelesítési hatóságaként jár
el.
(4)
A 2. és a 3. szint közötti megállapodás létrehozza a
szolgáltató központi bankra vonatkozó felelősségi rendszert.
6. cikk
Az eurorendszer-beli központi bankok feladatai és szerepe
(1)
Minden eurorendszer-beli központi bank feladata a tanú
sítvány-előfizetőinek azonosítása. Ennek a feladatnak az ellátása
érdekében létre kell hoznia a nyilvántartási tisztviselő feladatkö
rét, aki jogosult lesz a harmadik felek felhasználóinak regiszt
rációjára.
(2)
Minden eurorendszer-beli központi bank érintett félként
fog eljárni a KBER-PKI által az egyéb eurorendszer-beli központi
bankok vagy harmadik felek felhasználóinak tanúsítvány-előfi
zetői számára titkosítás és elektronikus aláírás céljából kibocsá
tott tanúsítványokkal kapcsolatban.
(3)
Valamennyi, a KBER-PKI szolgáltatásokat használó
központi bank nyilvántartási hatóságként fog eljárni a saját
tanúsítvány-igénylői vonatkozásában, és biztosítani fogja, hogy
a tanúsítvány-igénylői elfogadják és alkalmazzák a KBER-PKI
hitelesítés-szolgáltató által a szolgáltatásaira vonatkozó jelentke
zési lapban meghatározott felhasználói szerződési feltételeket.
(1) http://pki.escb.eu
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7. cikk
Az eurorendszer-beli központi bankok, a harmadik felek és
a tanúsítvány-előfizetők közötti jogviszonyok
Valamennyi eurorendszer-beli központi bank megteszi a
harmadik feleknek a KBER és az eurorendszer elektronikus
alkalmazásaihoz, rendszereihez és platformjaihoz a KBER-PKI
tanúsítványok felhasználásával történő biztonságos hozzáférése,
valamint azok alkalmazása érdekében szükséges intézkedéseket.
Ezek az intézkedések kizárólagos jelleggel rendeznek az érintett
eurorendszer-beli központi bank és a KBER-PKI tanúsítványokat
használó harmadik felek közötti jogviszonyt. Valamennyi
harmadik félnek meg kell felelnie a KBER-PKI tanúsítvány-poli
tikájának, a KBER-PKI tanúsítványalkalmazási nyilatkozatának,
valamint a KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatója által a szolgáltatá
saira vonatkozó jelentkezési lapban meghatározott felhasználói
szerződési feltételeknek.
8. cikk
Az érintett felekkel kapcsolatos jogviszonyok
Az e határozat alapján kibocsátott elektronikus tanúsítványra
hagyatkozni lehet, feltéve, hogy az érintett fél:
a) ellenőrzi a jelenlegi visszavonási állapotra vonatkozó infor
mációt felhasználó tanúsítvány érvényességét, felfüggesztését
vagy visszavonását;
b) figyelembe veszi a tanúsítványban részletezett felhasználási
korlátozásokat; valamint
c) elfogadja a KBER-PKI tanúsítványalkalmazási nyilatkozatot,
valamint az alkalmazandó KBER-PKI tanúsítvány-politikát.
9. cikk
A KBER-PKI-hoz fűződő jogok
(1)
A KBER-PKI teljes mértékben az eurorendszer-beli
központi bankok tulajdonában van.
(2)
A fentiekre tekintettel a szolgáltató központi bank – az
alkalmazandó jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben –
megadja az eurorendszer-beli központi bankok számára az
olyan szellemi tulajdonjogokra vonatkozó valamennyi enge
délyt, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eurorendszer-beli
központi bankok számára lehetővé tegyék a KBER-PKI, annak
alkotórészei, továbbá a KBER-PKI szolgáltatások teljes körének
alkalmazását, valamint a KBER-PKI tanúsítványalkalmazási
nyilatkozat és a KBER-PKI tanúsítványpolitika alapján harmadik
feleknek nyújtott KBER-PKI szolgáltatásokat. A szolgáltató
központi bank kártalanítja az eurorendszer-beli központi
bankokat a harmadik személyek által az ilyen szellemi tulajdon
jogokra vonatkozó jogsérelem tekintetében támasztott igények
tekintetében.
(3)
Az eurorendszer-beli központi bankokat a KBER-PKI-val
kapcsolatban megillető jogok a 2. és a 3. szint közötti megálla
podás alapján a 2. és a 3. szint közötti megállapodásban
kerülnek részletes meghatározásra.
10. cikk
Az eurorendszer-beli központi bankoknak a
felhasználókkal szemben fennálló felelőssége
(1)
Azt az esetet kivéve, ha bizonyítják, hogy nem terheli
őket gondatlanság, az eurorendszer-beli központi bankok a
KBER-PKI-n belüli feladataikra és felelősségi körükre tekintettel
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felelősek minden olyan felhasználónak okozott kárért, amely
ésszerűen hagyatkozik valamely jóváhagyott tanúsítványra az
1999/93/EK rendeletben meghatározottak szerint, az alábbiak
tekintetében:
a) a minősített tanúsítvány kibocsátásának időpontjában az
abban foglalt valamennyi adat helytállóságáért, valamint
azért, hogy a tanúsítvány tartalmazza-e az 1999/93/EK
irányelvben a minősített tanúsítvánnyal kapcsolatban előírt
adatokat;
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12. cikk
Adatvédelem
Az eurorendszer-beli központi bankok a KBER-PKI-val kapcso
latos feladataik ellátása során kötelesek megfelelni a személye
sadat-feldolgozásuk tekintetében irányadó jogszabályokban
foglaltak.
13. cikk
Könyvvizsgálat

b) annak garantálásáért, hogy a minősített tanúsítvány kibocsá
tásának időpontjában az azonosított tanúsítvány-előfizető
birtokában volt a tanúsítványban megadott vagy azonosított
aláírás-ellenőrző adatoknak megfelelő aláírás-létrehozó
adatoknak;

A KBER-PKI könyvvizsgálatát a könyvvizsgálati politikában
meghatározott alapelvek és előírások alapján folytatják le.
Azok nem érintik az eurorendszer-beli központi bankokra
irányadó, illetve általuk elfogadott belső ellenőrzési és könyv
vizsgálati szabályokat.

c) annak garantálásáért, hogy az aláírás-létrehozó eszköz és az
aláírás-ellenőrző eszköz egymást kiegészítve használhatók,
amennyiben mindkettőt a KBER-PKI hozza létre;

14. cikk

d) a minősített tanúsítvány visszavonása nyilvántartásba véte
lének elmulasztásáért.
(2)
Az eurorendszer-beli központi bankok nem
kötelezettséget, nem nyújthatnak garanciát és nem
felelősséget a felhasználóik irányába, hacsak arról e
a KBER-PKI tanúsítványalkalmazási nyilatkozata
nem rendelkezik.

vállalhatnak
vállalhatnak
határozat és
kifejezetten

11. cikk
Az eurorendszeren kívüli NKB-k KBER-PKI-ban való
részvétele
(1)
Az eurorendszeren kívüli NKB-k nyilvántartási hatóság
ként járhatnak el a saját belső felhasználóik, valamint harmadik
személyek felhasználói vonatkozásában, továbbá ennek a
feladatnak az ellátása érdekében kialakíthatják a nyilvántartási
tisztviselő feladatkörét.
(2)
A Kormányzótanács engedélye alapján az euroövezeten
kívüli központi bankok is dönthetnek a KBER-PKI szolgáltatások
alkalmazásáról, ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek az
eurorendszer-beli központi bankokra vonatkoznak. Ebből a
célból az eurorendszeren kívüli központi bankoknak az ebben
a határozatban, valamint a 2. és a 3. szint közötti megállapo
dásban foglalt kötelezettségeknek történő megfelelést megerő
sítő nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Kormányzótanács
számára. Az euroövezeten kívüli központi bankok nem válnak
a KBER-PKI társtulajdonosává, és azok nem kötelesek hozzájá
rulni a KBER-PKI pénzügyi keretéhez.

Pénzügyi rendelkezések
Az eurorendszer-beli központi bankok viselik a KBER-PKI kiala
kításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a KBER-PKI
pénzügyi keretében részletesen meghatározottak szerint.
15. cikk
Az Igazgatóság szerepe
(1)
Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfoga
dásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozat (1)
17.3. cikkében foglaltakkal összhangban a Kormányzótanács
az Igazgatóságra ruházza át a normatív hatásköreit, hogy az
minden olyan intézkedést megtegyen az ebben a határozatban
foglaltak végrehajtása céljából, amelyek a KBER-PKI hatékony
sága és biztonsága, továbbá a KBER-PKI technikai vonatkozásai
és a 2. és 3. szint közötti megállapodás mellékleteiben meghatá
rozott KBER-PKI szolgáltatások módosításainak elfogadása érde
kében szükségesek, az ITC – valamint amint az alkalmazandó –
az eurorendszer IT-irányítóbizottsága által adott tanács megfon
tolását követően.
(2)
Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül értesíti a
Kormányzótanácsot az (1) bekezdés szerint végrehajtott minden
módosításról, továbbá az Igazgatóságot köti a Kormányzótanács
által e tárgyban elfogadott minden határozat.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. január 11-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

(1) HL L 80., 2004.3.18., 33. o.
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MELLÉKLET
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatóval kapcsolatos információk, beleértve annak személyazonosságát és technikai
összetevőit
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltatót a tanúsítványában kibocsátóként azonosították, és annak magánkulcsát tanúsítványok
aláírásához használják. A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató az alábbiakért felelős:
i. a magánkulcsok és a nyilvános kulcsok tanúsítványainak kibocsátása;
ii. a visszavonási listák közzététele;
iii. az egyes tanúsítványokhoz kapcsolódó kulcspárok létrehozatala, pl. azok, amelyek kulcshelyreállítást kívánnak meg;
iv. a KBER-PKI-val kapcsolatos átfogó felelősségi körének fenntartása, valamint annak biztosítása, hogy a KBER-PKI
működtetéséhez szükséges valamennyi követelménynek megfelelnek.
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató magában foglalja mindazon személyeket, politikákat, eljárásokat és számítástechnikai
rendszereket, amelyek az elektronikus tanúsítványok kibocsátását, valamint azoknak a tanúsítvány-előfizetőkhöz történő
rendelését végzik.
A KBER-PKI hitelesítés-szolgáltató az alábbi két technikai összetevőből áll:
— A KBER-PKI gyökérhitelesítés-szolgáltató: Ez a hitelesítés-szolgáltató az első szinten kizárólag saját maga, valamint
az alárendelt hitelesítés-szolgáltatói számára bocsát ki tanúsítványokat. Csak abban az esetben működik, ha a saját,
szűkkörűen meghatározott feladatait látja el. A legfontosabb adatai az alábbiak:
Megkülönböztető neve

CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU

Sorozatszáma

596F AC4C 218C 21BC 4E00 6B42 A164 46DD

A kibocsátó megkülönböztető
neve

CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU

Érvényességi időszak

2011. 6. 21-én 11 óra 58 perc 26 másodperctől 2041. 6. 21-én 11 óra 58 perc
26 másodpercig.

Az üzenet kivonata (SHA-1)

CEFE 6C32 E850 994A 09EA 1A77 0C60 3D90 ADC9 9192

— A KBER-PKI onlinehitelesítés-szolgáltató: Ez a hitelesítés-szolgáltató a második szinten a KBER-PKI gyökérhite
lesítés-szolgáltató alá van rendelve. Az a KBER-PKI tanúsítványok felhasználók részére történő kibocsátásáért felelős. A
legfontosabb adatai az alábbiak:
Megkülönböztető neve

CN=ESCB-PKI ONLINE CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS,
C=EU

Sorozatszáma

2C13 E18F FDB5 91CE 4E29 550B B5A3 F59C

A kibocsátó megkülönböztető
neve

CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU

Érvényességi időszak

2011. 7. 22-én 12 óra 46 perc 35 másodperctől 2026. 7. 22-én 12 óra 46 perc
35 másodpercig

Az üzenet kivonata (SHA-1)

D316 026C D2CF 1A8C 4AA3 8C29 EE3D 591E 4286 AD08
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