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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

a(z) <Előfizető neve> (székhely: <Irányítószám, Helység, Utca, házszám>; email címe: 
<Előfizető email címe>; telefon-/faxszáma: <Előfizető Telefon- vagy Faxszáma>; szervezet 
azonosító: <Előfizető egyedi azonosítója>) mint Előfizető 

és 

<Igénylő neve>; (állandó lakcíme, vagy tartózkodási helye: <Irányítószám, Helység, Utca, 
házszám>; email címe: <Igénylő email címe>; telefon-/faxszáma: <Igénylő Telefon- vagy 
faxszáma>; személyazonosító okmány száma: <Igénylő személyazonosító okmányának 
száma>) mint Igénylő  

(Előfizető és Igénylő együttes említése esetén Ügyfél) 

 

másrészről pedig 

a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., adószáma: 12201521-2-42, 

cégjegyzékszáma: 01-09-563961, weboldala: netlock.hu) mint Szolgáltató  

- együttesen Felek - között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint. 

 

A szerződés tárgya 

Szolgáltató jelen szolgáltatási szerződés keretén belül az alábbi szolgáltatást nyújtja Ügyfél 

részére: 

 
1. <igényelt tanúsítványtípus neve> tanúsítványszolgáltatás az alábbiak szerint: 

a. Elsődleges hitelesítési rend 

■ megnevezése: <igényelt tanúsítványba foglalandó szabványos hitelesítési 
rend neve>, 

■ azonosítója: <igényelt tanúsítványba foglalandó szabványos hitelesítési rend 
OID azonosítója> 

b. Másodlagos hitelesítési rend azonosítója: 

<igényelt tanúsítványba foglalandó, Szolgáltató által alkalmazott hitelesítési 

rend OID azonosítója> 

c. A tanúsítványba kerülő alany adatok: 
<igényelt tanúsítvány alany mezőjének adattartalma az igénylésnek 
megfelelően> 

d. A tanúsítványba foglalt szolgáltatói felelősségvállalás értékhatára: 
<igényelt tanúsítvány limitValue mezőjének tartalma az iénylésnek 
megfelelően> 

e. A tanúsítvány érvényességi ideje: 
<igényelt tanúsítvány érvényességi ideje az igénylésnek megfelelően> 

f. A tanúsítványba foglalandó nyilvános kulcs lenyomata: 
<az igénylés során generált nyilvános kulcs egyedi lenyomata> 

 

2. Ügyféleszközök az alábbiak szerint: 

<igényelt ügyféleszközök az igénylésnek megfelelően> 
 

3. Az alábbi opcionális szolgáltatások az ÁSZF 5.2 szerint: 

<igényelt ügyféleszközök az igénylésnek megfelelően> 
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Díjak 

Előfizető az igényelt szolgáltatások díját megismerte, azok kifizetését vállalja Szolgáltató 

mindenkori Árlistája szerint. 

 

Szabályzatok 

Az igényelt szolgáltatásokról részletesen a Szolgáltató alábbi dokumentumai rendelkeznek: 

● <az igényelt tanúsítványra vonatkozó bizalmi szolgáltatási rend neve és OID 

azonosítója>; 

● <az igényelt tanúsítványra vonatkozó bizalmi szolgáltatási szabályzat neve és OID 

azonosítója>; 

● NETLOCK Általános Szerződési Feltételek, 

OID: 1.3.6.1.4.1.3555.0.1.20170525 (a továbbiakban ÁSZF) 

 

(A fenti dokumentumok a továbbiakban együttesen Kikötések.) 

A szolgáltatás(ok)ra irányadó jog tekintetében lásd a vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat 

9.14 fejezetét. 

A szolgáltatói felelősség korlátozása kapcsán lásd a vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat 9.8. 

fejezetét. 

A jelen szerződés tárgyát képező tanúsítvány és a benne szereplő nyilvános kulcshoz tartozó 

magánkulcs használata tekintetében lásd a vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat 4.5.1. 

fejezetét. 

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó technikai feltételeket lásd az ÁSZF 3.2, az egyéb 

feltételeket és tudnivalókat pedig az ÁSZF 7. fejezetében, valamint a vonatkozó 

Szolgáltatási Szabályzatban.  

Az Ügyfelek kötelezettségei, felelőssége és jogai kapcsán lásd az ÁSZF 6.2 fejezetét.  

Tájékoztatás a szolgáltatás használatához Érintett felek számára: https://netlock.hu/info/. 

 

Nyilatkozatok 

Igénylő és Előfizető nyilatkozik az alábbiakról:  

● Szolgáltató szerződéses feltételeit (jelen szerződés és ÁSZF), valamint az ÁSZF 6.2 

fejezetében és a Kikötésekben megfogalmazott kötelezettségeit érti, és azok 

betartását vállalja; 

● Szolgáltató előírását az <QSCD/SCD> eszköz alkalmazására elfogadja (lásd a 

Szolgáltatási Szabályzat 6.1. fejezetét). 

● Hozzájárul megadott adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez, mely hozzájárulása 

nem visszavonható, s azok átadásához a szolgáltatás megszűnése esetén az azt 

átvevő Szolgáltatónak.  

● Elfogadja fent szereplő adatainak tanúsítványba foglalását és a tanúsítvány 
Szolgáltató általi közzétételéhez <hozzájárul / nem járul hozzá>. 

● A regisztráció és a személyazonosság ellenőrzése alapjául szolgáló, fentebb 

szereplő és szolgáltató részére átadott adatai és iratai helyesek; 
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● az ÁSZF 6.2 fejezetében az Igénylőre és Végfelhasználóra vonatkozó 

kötelezettségeket megértette és azok betartásáért mindent megtesz; 

● a jogszabályok által előírt tájékoztatást a Szolgáltatótól megkapta; 

● a Kikötések előírásait ismeri, érti és elfogadja az igényelt szolgáltatás(ok)ra 

vonatkozóan; 

● Szolgáltatót teljes körűen és valósághűen tájékoztatja minden a szolgáltatások 

nyújtásához szükséges adatáról, s bármilyen rendellenességről. 

 

<Előfizető nyilatkozik arról, hogy a szerződés tárgyát képező tanúsítványban feltüntetésre 

kerülő szervezeti egység létezik a tanúsítványban feltüntetésre kerülő szervezet részeként és 

Igénylő e szervezeti egység tagja.> 

 

Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés elfogadásával vállalja a szerződés tárgyát képező 

szolgáltatás(ok) Ügyfélnek történő nyújtását, rendelkezik a teljesítéshez szükséges személyi 

és tárgyi feltételekkel, valamint a szolgáltatás(ok) megfelelnek a hatályos előírásoknak. 

 

A szerződés hatálya 

Jelen szolgáltatási szerződés Igénylő és Előfizető valamint Szolgáltató aláírásával kerül 

megkötésre. Ennek módjait és a hatályba lépést illetően lásd az ÁSZF 4.1 pontját.   

Jelen szolgáltatási szerződés határozott időre jön létre, mely határozott idő megegyezik a 

szolgáltatási szerződés tárgyát képező tanúsítvány érvényességi idejével. A szerződés 

időtartamát a tárgyát képező tanúsítvány visszavonása vagy felfüggesztése nem befolyásolja. 

A szerződés megszűnésével és felmondásával kapcsolatban Szolgáltató Általános 

Szerződési Feltételeinek 4.3 és 4.4 pontja az irányadó. 

 

Zárónyilatkozat 

Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

  

Kelt <hely>, <dátum> 

<aláírások> 


