
Hozzon létre teljes bizonyító erejű dokumentumokat egyszerűen és papírmentesen

Felejtse el a papíralapú szerződéskötést, a dokumentumok több példányban történő nyomtatását, postázását, szkennelé-
sét. Felejtse el a több száz oldalas szerződések oldalankénti szignózásával eltöltött időt.  

Ha szerződéskötéshez e-aláírást használ, időt és pénzt takaríthat meg
A papíralapú hitelesítési folyamatok korlátozzák a cégek működését. Megnövelik az adminisztrációra fordított időt, lelassítják 
a döntéshozatalt, megnehezítik az üzleti partnerekkel történő kapcsolattartást, ideértve a szerződéskötést is. Az elektronikus 
aláírásnak köszönhetően ma már papír és toll használata nélkül is teljes bizonyító erejű dokumentumokat lehet létrehozni.

Az e-aláírás megfelel minden magyar és EU-s jogszabályi előírásnak
A releváns magyar szabályozás szerint teljes bizonyító erejű magánokiratot elektronikus úton is létre lehet hozni, amennyiben 
„az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus aláírá-
sát vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el”. [2016. évi CXXX. 
törvény a polgári perrendtartásról 325. § (1) f) pontja] 
A releváns európai szabályozás szerint „a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású”. [Az Európai 
Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (eIDAS) III. fejezet 4. szakasz 25. cikk (2)] Az elektronikus aláírással hitelesített szer-
ződéseket valamennyi EU-tagországban elfogadják.

Miért érdemes elektronikus aláírást használni szerződéskötéshez?
 Digitális környezetben is hiteles, teljes bizonyító erejű dokumentumokat hozhat létre.

 Megfelel valamennyi magyar és EU-s jogszabályi előírásnak.

 Helyszíntől és időponttól függetlenül szerződhet partnereivel. 

 100%-ban papírmentes, így környezetbarát és költséghatékony megoldás.

 Száz oldalnyi dokumentumot pár perc alatt akár többen is aláírhatnak. 

 Egy aláírt szerződés korlátlan hiteles másolati példányt eredményez. 

 Leegyszerűsíti a szerződések megőrzését és visszakereshetőségét.

 
Szerződéskötés elektronikus aláírással



Az elektronikus szerződéskötéshez Önnek szüksége lesz
1. e-Szignó minősített elektronikus aláírásra. Minősített elektronikus aláírás elérhető intelligens kártyán, USB-tok-

enen vagy mobiltelefonon távoli kulcsmenedzsment szolgáltatással. Az igénylési folyamat gyors és kényelmes, 
videóazonosítás után pár nappal már használhatja elektronikus aláírását.

2. Időbélyegzés szolgáltatásra az aláírt dokumentumok hosszú távú hitelességéhez. Az elektronikus aláírás mellett 
elhelyezett időbélyeg tanúsítja hitelesen az aláírás elhelyezésének pontos idejét, és ezzel biztosítja az elektronikus 
aláírás, s egyben a dokumentum hitelességének fenntartását hosszú távon. A Microsec által kiadott időbélyegek 
legalább 10 éves érvényességgel rendelkeznek.

3. e-Szignó programra az elektronikus aláírás és az időbélyegzés műveletének elvégzéséhez. 

A szerződések hiteles megőrzése sem probléma többé!
Minősített archiválás szolgáltatásunk segítségével szerződéseit biztonságosan – akár 50 évre is – archiválhatja.  
Az archívumban őrzött dokumentumok könnyen visszakereshetők és letölthetők.

Ne maradjon le a digitális átállásban! Váltson elektronikus aláírásra!

Ügyfeleink, akik az e-Szignót választották elektronikus szerződéskötéshez:

Microsec zrt.  1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.  +36 1 505 4444  info@microsec.hu  microsec.hu

1.szint
Elektronikus aláírás  
a cégvezetésnek

Felhasználási terület: 
cégképviselet,  
szerződéskötés

Ajánlott megoldás:  
e-Szignó minősített aláíró 
csomagok

2.szint
 Elektronikus aláírás  

a cégvezetés számára

Felhasználási terület: 
cégképviselet,  

szerződéskötés

Ajánlott megoldás:  
e-Szignó minősített aláíró 

csomagok

2.szint
Elektronikus aláírás  
a külső kapcsolattartást végző 
munkatársaknak

Felhasználási terület:

ajánlatok, megrendelések,  
teljesítésigazolások, jelentések 
aláírása 

Ajánlott megoldások: 

•  e-Szignó minősített aláíró cso-
magok a munkatársaknak.

•  web-Szignó work-flow támo-
gatással.

•  Ügyviteli alkalmazásokba integ-
rálható szerveroldali e-Szignó 
az integrált, illetve automatizált 
működéshez.

3.szint
Elektronikus aláírási képesség  
a partnerek (üzletfelek, alvállal-
kozók, beszállítók, megrendelők) 
számára

Felhasználási terület:

szerződéskötés, ajánlatok,  
megrendelések, teljesítésigazolá-
sok aláírása

Ajánlott megoldások: 

•  e-Szignó minősített aláírócso-
magok a partnereknek.

•  web-Szignó work-flow támo-
gatással.

•  Ügyviteli alkalmazásokba integ-
rálható szerveroldali e-Szignó 
az integrált, illetve automatizált 
működéshez.

Keresse elektronikus aláírás szakértőinket a következő elérhetőségeken:
sales@microsec.hu | +36 1 505 4443



Minősített 
archiválás

Elektronikus  
szerződéskötés

HR dokumentumok 
hitelesítése

E-számlák  
hitelesítése  

és megőrzése

Papíralapú  
dokumentumok  

hiteles e-konverziója

Engedélyeztetési,  
jóváhagyási  
folyamatok

  Digitális környezetben is hiteles, bizonyító erejű dokumentumokat hozhat létre.

  Megfelel valamennyi magyar és az EU-s jogszabályi előírásnak.

  Gyorsítja és költséghatékonnyá teszi az üzleti kapcsolatokat.

  Egyszerűvé és átláthatóvá teszi a belső engedélyeztetési folyamatokat 

 Megszünteti a papíralapú dokumetumok nyomtatási és tárolási költségeit.

Digitálisan hitelesített üzleti folyamatok
e-Szignó megoldásokkal

sales@microsec.hu | +36 1 505 4443


