Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., HSZ Szolgáltatási Szerződés – Személyi tanúsítvány v2.0, Budapest

A szerződés azonosítója: ……………..…………………………….

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Nyilvános közigazgatásban is felhasználható, fokozott biztonságú aláíráshoz kapcsolódó, nem minősített
hitelesítés szolgáltatások igénybevételére
Amely létrejött egyrészről
Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint): [ Kitölthető mező ]
E-mail cím: [ Kitölthető mező ]
Lakcím: [ Kitölthető mező ]
Tartózkodási cím: [ Kitölthető mező ]
Személyi igazolvány szám/útlevélszám/ gépjármű vezetői engedély szám:  [ Kitölthető mező ]
Oktatási azonosító szám / Technikai azonosító szám*: 70123456789
Anyja leánykori neve: [ Kitölthető mező ]
Születési hely, idő: [ Kitölthető mező ]
Telefon szám: [ Kitölthető mező ]
továbbiakban:

Aláíró

másrészről
az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
székhely:
1134 Budapest, Váci út 37.
cégbíróság:
Fővárosi Bíróság
cégjegyzékszám:
01-14-000308
cégjegyzésre jogosult:
Kerekes Gábor ügyvezető
továbbiakban:
Hitelesítés Szolgáltató vagy EDUCATIO Kht. ,
együttes említésük esetén: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:
1) Aláíró megbízza a Hitelesítés Szolgáltatót a következő hitelesítés szolgáltatási feladatok ellátásával:
 Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás
 Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése.


Ezen adatok a kiadott tanúsítványban megjelennek.
(Amennyiben nem rendelkezik Oktatási azonosító számmal, személyes átvételkor kap Technikai azonosító számot.)



A megfelelőt kérjük aláhúzni.
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2)

A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvényben meghatározott fokozott biztonságú (nem minősített) hitelesítés szolgáltatásnak, a Szolgáltató által kibocsátott
tanúsítvány pedig a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó
tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló
194/2005 (IX. 22.) Korm. Rendelet értelmében közigazgatási célra alkalmas tanúsítványnak minősül.

3)

A fenti 1) pontban meghatározott szolgáltatásokat a Hitelesítés Szolgáltató a tanúsítvány kibocsátásától számított egy év
időtartamra nyújtja az Aláírónak a Hitelesítés szolgáltató által a http://www.educatio.hu címen keresztül közzétett aktuális
árlistában meghatározott díjfizetés ellenében. A tanúsítvány a kibocsátásától számított egy év határozott ideig érvényes, a
lejártát követően meghosszabbítható további évekre a Hitelesítés szolgáltató által a http://www.educatio.hu címen
keresztül közzétett aktuális árlistában meghatározott díjfizetés ellenében. A tanúsítvány lejártáról annak lejárta előtt a
Hitelesítés Szolgáltató értesítést küld az Aláíró részére, aki a tanúsítvány meghosszabbítását igényelheti. Amennyiben az
Aláíró nem igényli a tanúsítvány meghosszabbítását, a tanúsítvány hatálya megszűnik.

4)

Hitelesítés Szolgáltató a megbízást a jelen szolgáltatási szerződés aláírásával elvállalja és azt a jelen szolgáltatási
szerződésben, az EDUCATIO Kht. Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSzF), az EDUCATIO Kht.
Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzatában (a továbbiakban: HSzSz), és a közigazgatási hitelesítési rendekben (a
továbbiakban HR) foglalt feltételekkel teljesíti. (A hivatkozott HR-ek megjelölése a HSzSz-ben található.)

5)

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Hitelesítés Szolgáltató által kibocsátott tanúsítvány személyi tanúsítvány, amely
használatával tanúsítvány alapján aláíró természetes személy a saját nevében jár el.

6)

Aláíró jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a fenti 2) pontban, valamint a HSzSz-ben, a HR-ben és az ÁSzF-ben
foglaltakat - amelyek az Interneten, a http://www.educatio.hu címen keresztül elérhetők - megismerte, megértette és annak
alapján a Felek jogaival, és kötelességeivel tisztában van és azokat elfogadja, tudomásul veszi.

7)

Aláíró nyilatkozik továbbá, hogy a részére biztosított kriptográfiai hardver eszköz (chipkártya) használatával kapcsolatos
kötelezettségeit megismerte és azok betartását vállalja.

8)

Aláíró jelen szerződés mellékletét képező Átadás-Átvételi jegyzőkönyvben nyilatkozik, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a
Hitelesítés Szolgáltató az Aláírónak a tanúsítványban szereplő adatait közzétegye.

9)

A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy a vonatkozó EU ajánlásokat, ezek között a megfelelő CEN CWA-kat, az ETSI
vonatkozó dokumentumait, valamint az IETF/PKIX RFC-ket figyelembe veszi és a HSzSz-ben foglaltak szerint alkalmazza.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat
és specifikációkat is.
11) Szolgáltató kizárja a felelősségét az elektronikus aláíráshoz felhasznált egyéb elektronikus aláírási termékek
megfelelőségéért, függetlenül azok származási helyétől.
12) Az Aláíró jelen Szolgáltatási Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Hitelesítés Szolgáltató az Aláíró tanúsítvány
igénylésében szereplő adatait az elektronikus aláírás létrehozása céljából nyilvántartsa és kezelje, a tanúsítvány
kibocsátása és menedzselése érdekében a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozójának továbbítsa, valamint az
adatok helytállóságának ellenőrzésére a központi személynyilvántartó rendszerével egyeztesse. Az Aláíró hozzájárul
továbbá az egyes szolgáltatások során felhasznált információk Hitelesítés Szolgáltató által történő nyilvántartásba
vételéhez.
13) Aláíró a jelen Szolgáltatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) b),
valamint a 12. §- 15.§ pontjai alapján, a közigazgatási rendszer viszontazonosítás útján ellenőrzi az Aláíró természetes
személyazonosító adatait. Természetes azonosító adat: különösen az érintett viselt neve, anyja neve, születési helye és
ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. A Hitelesítés Szolgáltató által alkalmazott nyilvántartás (ld. előző
pontban) az ezen viszontazonosításhoz szükséges adatokat tartalmazzák.

2

14) Az Aláíró kijelenti, hogy a jelen Szolgáltatási Szerződésben rögzített személyazonosító adatok a valóságnak megfelelnek.
Az Aláíró köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az adatok változásáról, különösen a tanúsítvány
felfüggesztésével, ill. visszavonásával összefüggő esetekben az ÁSzF-ben foglaltak szerint.
15) A Hitelesítés Szolgáltató kártérítési felelőssége tekintetében Szerződő Felek rögzítik a következőket:
 A Hitelesítés Szolgáltató kártérítési felelősségének összesített, illetve káreseményenként és tanúsítványonként
meghatározott felső határára az ÁSzF 7. pontjában foglaltak az irányadók.
 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen felelősségkorlátozó rendelkezést a szolgáltatás ellenértékére tekintettel
határozták meg.
 A tanúsítvánnyal aláírásonként tehető pénzügyi kötelezettségvállalás maximális mértékére a Hitelesítési Szolgáltatási
Szabályzatban foglaltak irányadók.
16) Jelen Szolgáltatási Szerződés mindkét Fél általi aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és időbeli hatályára, megszűnésére
az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
17) Amennyiben jelen Szolgáltatási Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szerződésre a 4./ pontban hivatkozott
HSzSz, HR és ÁSzF rendelkezései az irányadók.
18) Felek a jelen, 3 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A megállapodás 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyekből 1 db a Hitelesítés Szolgáltatónál, 1 db pedig az Aláírónál marad.

………………………………………..
EDUCATIO Kht.

Kelt: Budapest, ………………………………………..

……………………………………….
Aláíró

Kelt: Budapest, ………………………………………..

Mellékletek: 2 db
1. Átadás-Átvételi jegyzőkönyv
2. Előfizetői melléklet

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. - Hitelesítés szolgáltatás
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1. számú melléklet
ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
Név: [ Kitölthető mező ]
Személyazonosító okmány száma: [ Kitölthető mező ]
mint Átvevő kijelentem, hogy az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság („EDUCATIO Kht.”) regisztrációs
munkatársától, mint Átadótól a mai napon átvettem egy darab, a nevemre szóló (vizuálisan és elektronikusan
megszemélyesített) elektronikus aláírásra alkalmas, Axalto Cyberflex 64K típusú chipkártyát.
Hozzájárulok, hogy az Átadó a személyazonosító okmányomról fénymásolatot készítsen és hogy az EDUCATIO Kht. a
személyazonosságom megállapítása megtörténtének igazolása céljából a fénymásolatot a szolgáltatási szabályzatban
meghatározott ideig (a tanúsítvány lejártát követő 10 évig) megőrizze:
IGEN

NEM

Hozzájárulok, hogy az EDUCATIO Kht. a tanúsítványban szereplő adataimat az internetes honlapján közzétegye
(Ez a szolgáltatás az elektronikus aláírás ellenőrzését és biztonságos használatát segíti.):
IGEN

NEM

Átadó a jelen jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy az Átvevőt a személyes regisztráció során azonosította és az Átvevő a
szolgáltatási szerződést az Átadó jelenlétében hitelesítette (aláírta).
Kelt: Budapest, …………………………..

…………………………..
Átadó

………………………….
Átvevő
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2. számú melléklet
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
ELŐFIZETŐI MELLÉKLET
1. Az intézmény / szervezet (Előfizető) adatai
Az intézmény / szervezet neve: [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet székhelye: [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet számlázási címe: [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma / OM azonosítója: [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet adószáma (ha van ilyen): [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet telefonszáma / faxszáma: [ Kitölthető mező ]
Az intézmény / szervezet a továbbiakban, mint „Előfizető”
A jelen szolgáltatási szerződés keretében a Hitelesítés Szolgáltató közigazgatási célra alkalmas, fokozott biztonságú
elektronikus aláíráshoz használható, személyi tanúsítványt bocsát ki az alább meghatározott Aláíró számára a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező Hitelesítési Rend, a Hitelesítési Szolgáltatási Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek
alapján.
2. Az Aláíró adatai
Az Aláíró neve: [ Kitölthető mező ]
Az Aláíró lakcíme: [ Kitölthető mező ]
Az Aláíró személyazonosító okmány száma: [ Kitölthető mező ]
Az Előfizető jelen szerződés aláírásával kijelenti a következőket:
 Elfogadjuk a http://www.educatio.hu címen keresztül közzétett Hitelesítési Rend, Hitelesítési Szolgáltatási Szabályzat
és Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentumok tartalmát.
 Vállaljuk a szolgáltatás díjának megfizetését.

………………………………………..
EDUCATIO Kht.

Kelt: Budapest, ………………………………………..

……………………………………….
Aláíró

Kelt: Budapest, ………………………………………..
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