
Kriptográf Tanúsítványkibocsátó és
Digitális Tartalom Titkosító Intézet

KT&DTT Intézet

Az Intézet három szekcióban végzi digitális, kriptográfiai eljáráson alapuló, eredetiséget hitelesen
igazoló tanúsítvány kibocsátását:

–  Kortárs alkotó materiális alkotásának eredetiségét hitelesen igazoló digitális tanúsítvány
– Nem élő alkotó materiális alkotásának eredetiségét hitelesen igazoló digitális tanúsítvány 
– Digitális tartalom eredetiségét hitelesen igazoló digitális tanúsítvány

1. Kortárs alkotás tanúsítványa

1.1 Alkalmazási kör
Minden olyan tárgy, amelyik mérete és felülete lehetővé teszi, hogy rajta elhelyezésre kerüljön egy
50x50 mm méretű,  egyedi azonosítóval ellátott  hologram-matrica.  A matrica magába foglal  egy
NFC chipet, mely a kriptográfiai azonosítást végzi.

1.2 Azonosítási eljárás
Az azonosítás alapja a személyében azonosított alkotó, aki sajátjaként igazolja az alkotást.
Az eljárás a KNRF irodájában folytatható le, aminek során egyrészt a megfelelő adminisztráció,
másrészt  a  matrica  felhelyezése  történik  meg.  A  továbbiakban  egy  mobiltelefonon  futó
applikációval (CoAReader.app) – a telefont a matricától 1 cm-nél nem távolabbra tartva – a telefon
képernyőjére kiíródnak az alkotás hiteles információi.

2. Bármely nem kortárs alkotás tanúsítványa

Az  eljárás  azonos  az  1.  pontban  megfogalmazott  eljárással,  kivéve,  hogy  az  alkotó
azonosíthatóságának hiányában az azonosítási eljárást szakértő végzi. Minden hitelesítésért felelős
szakértő a megfelelő azonosítási adatokkal a tanúsítvány részeként jelölésre kerül.
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3. Digitális tartalom tanúsítványa

A digitális tartalmak tanúsítványa kettős célt szolgál. 

3.1 Az  alkotó  megrendelésére  a  rendszerben  átkódolt  formában  letárolt  digitális  alkotás
egyediségének biztosítása. Az átkódolt tartalmat csak a kulcs-kód birtokosa tudhatja megjeleníteni
és/vagy letölteni.
Megrendelhető a rendszer zártságát megtartó megjelenítő eszköz is, mely a kívánt felbontásban, az
adott tárgy kizárólagos megjelenítőjeként funkcionál.

3.2 A rendszerben kódolt formában tárolt egyedi alkotás egyedi másolatainak értékesítése az alkotó
által  szabályozott  számban  és  értékben.  Az  egyedi  másolatok  birtoklásának  jogát  megvásárló
ügyfelek a továbbiakban az eredetivel azonos feltételek között férnek hozzá a tulajdonukat képező
digitális  tartalomhoz.  A digitális  tartalmak tulajdonjogának megszerzéséhez licitet  lehetővé tevő
felhasználói felület is rendelkezésre áll.

3.3 A digitális tartalmak egyediesítési eljárása

Az  eljárás  a  KNRF  irodájában,  vagy  regisztrációt  követően,  online  történik.  Az  eljárás
eredményeként kiadásra kerül egy chipkártya,  melynek birtokosa gyakorolja a digitális  tartalom
tulajdonjogait. A digitális tartalmak értékesítése további chipkártyák kibocsátását vonja maga után
az új tulajdonosok részére.


