NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)
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Az ÁSZF változatszáma
E dokumentum a NetLock Hálózatbiztonsági és Informatikai Szolgáltató Kft. (továbbiakban
Kibocsátó) Általános Szolgáltatási Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1.1-es változata. Közzétéve
1999. február 1-én, érvényes 1999. február 15-töl.
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Az ÁSZF elfogadása Kibocsátó által
A Kibocsátó kötelezettséget vállal jelen ÁSZF elfogadására, amennyiben azt Internet lapján,
digitálisan aláírva közzéteszi, ügyfélszolgálati irodájában kifüggeszti vagy az ügyfél részére
nyomtatott formában átadja.
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Az ÁSZF elfogadása Felhasználó által
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó által biztosított szolgáltatás igénybevételének
kötelezö feltétele, hogy elektronikus mail címmel vagy WEB hozzáféréssel rendelkezzen.
A Felhasználó kötelezettséget vállal jelen ÁSZF-ben, az Ügyfél-tájékoztatóban és a
Tanúsítványkezelési Eljárási Rendben foglaltak elfogadására, ha az Ügyfél-tájékoztató szerint
tanúsítványigénylést nyújt be Kibocsátóhoz és – amennyiben az szükséges - a Belépési
Nyilatkozatot aláírja.
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A Kibocsátó kötelességei
A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor a Tanúsítványkezelési Eljárási
Rendben meghatározottak szerint jár el a tanúsítványok kezeléskor, amelynek keretében
köteles különösen az alábbiakra:
• A Kibocsátó a Felhasználót a tanúsítvány igénylésekor köteles tájékoztatni az aktuális
árlistáról;
• A Kibocsátó mindenkor a Felhasználó (tanúsítványigénylö) által szolgáltatott adatok
alapján bocsátja ki a tanúsítványt, az adatokon változtatást nem eszközölhet.
Amennyiben a Kibocsátó észlelése vagy megállapítása szerint az adatok nem felelnek
meg a valóságnak köteles ezt jelezni a Felhasználó részére és kérni az adatok
kiigazítását. Ellenkezö esetben megtagadhatja a tanúsítvány kiadását vagy az adatok
nem megfelelö voltát a tanúsítványban feltüntetheti;
• A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a TER elöírásai szerint szükséges
ellenörzések a lehetö leghamarabb, de legalább a tanúsítványigénylésnek az Ügyféltájékoztató, és jelen ÁSZF elöírásai szerinti benyújtását követö 15 napon belül
megtörténnek;
• A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a részére beadott visszavonási kérelmeket a
TER alapján haladéktalanul feldolgozásra, és a visszavonási listákon közzétételre
kerülnek;
• Kibocsátó, a Felhasználó Írásbeli kérelemére, köteles - a Felhasználó tanúsítványainak
egyidejü visszavonása mellett - törölni Felhasználó regisztrációs adatait nyilvános
adatbázisából;
• A Kibocsátó köteles minden töle elvárhatót megtenni azért, hogy a Publikus Kulcs
Infrastruktúra (PKI) általa felügyelt rendszereinek folyamatos müködését biztosítsa;
• Kibocsátó köteles a lejáró tanúsítványokról a Felhasználó részére legalább 30 nappal a
lejárat elött, amennyiben lehetséges elektronikus formában, értesítést küldeni és kérni a
Felhasználó további intézkedését a tanúsítvánnyal kapcsoltban. Amennyiben a
Felhasználó a tanúsítvány lejártáig nem rendelkezik a Kibocsátó felé, az esetben a
Szerzödés az ÁSZF 0 pontja alapján megszünik;
• A Kibocsátó a rendelkezésére bocsátott illetve tudomására jutott adatokat harmadik
személynek - jogszabályi kötelezettség esetét kivéve - kizárólag az érintett személyek
írásos beleegyezésével adhatja át. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
regisztrációhoz illetve a tanúsítványhoz szükséges adatai, valamint maga a tanúsítvány

nyilvános tanúsítványgyüjtö helyen kerül elhelyezésre, amelyhez bármely harmadik
személy hozzáférhet. Kibocsátó az ilyen felhasználásokért felelösséget nem vállal.
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A Kibocsátó jogai
• A Kibocsátó jogosult a Felhasználóknak a regisztrációhoz szükséges adatait és kiadott
tanúsítványaikat a szolgáltatás céljainak elérése érdekében nyilvánosságra hozni, és
saját vagy más nyilvános tanúsítványgyüjtö helyeken tárolni. A Kibocsátó a
regisztrációhoz közvetlenül nem szükséges, azonban a Felhasználó által megadott
adatokat nem hozhatja nyilvánosságra, azokat kizárólag saját belsö céljaira vagy
statisztikai célból használhatja fel;
• A Kibocsátó jogosult szerzödésszegés - így különösen jelen Általános Szolgáltatási
feltételek, az Ügyfél-tájékoztató rendelkezéseinek megszegése - esetén illetve
amennyiben kiderül, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a
valóságnak, vagy azok megváltoztak és a Felhasználó a változást nem jelentette be, az
általa kiadott tanúsítványt visszavonni;
• Jogosult a regisztrációkért, tanúsítvány kérelmek elbírálásáért és kibocsátásáért
szolgáltatási díjat kérni.
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A Felhasználó kötelességei
Felhasználó a belépési nyilatkozat aláírásával illetve a tanúsítvány igénylés benyújtásával
kötelezettséget vállal jelen Általános Szolgáltatási Feltételek, illetve az Ügyfél-tájékoztatóban
foglaltak maradéktalan betartására, így különösen az alábbiakra:
• Felhasználó köteles az Ügyfél-tájékoztatót átvenni, azt áttanulmányozni, és annak
rendelkezéseit betartani különösen a digitális aláírás megfelelö használatával, technikai
feltételeivel és jogi következményeivel kapcsolatosan;
• Felhasználó köteles a valóságnak megfelelö adatot vagy adatokat szolgáltatni a
Kibocsátónak a regisztrálás és tanúsítvány kiadása céljából;
• Felhasználó a Tanúsítvány kiadásához szükséges adatok ellenörzése érdekében
Kibocsátóval együttmüködni és mindent megtenni azért, hogy az ellenörzés a lehetö
leghamarabb befejezödhessen;
• Felhasználó köteles elismerni és tanúsítani, hogy a tanúsítványban szereplö minden adat
egyetértésével és/vagy tudomásával került a tanúsítványba;
• A tanúsítvány érvényességét befolyásoló illetve a tanúsítványban szereplö tények
változásáról haladéktalanul értesíteni a Kibocsátót;
• A Felhasználó a tanúsítványt kizárólag törvényes célokra, az Ügyfél-tájékoztatóban
leírtaknak megfelelöen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelöen köteles
használni;
• A Felhasználó nem jogosult a tanúsítványban megadott nyilvános kulcs titkos párját
újabb tanúsítványok vagy bármely más formátumú tanúsított nyilvános kulcs,
visszavonási lista kiadására használni;
• Felhasználó digitális aláírást csak tanúsítványának érvényességi ideje alatt és csak az
Ügyfél-tájékoztatóban elöírt módon készíthet;
• Felhasználó, az általa illetve az ö titkos kulcsával készített digitális aláírás esetén köteles
elismerni, hogy az saját digitális aláírása;
• Felhasználó köteles biztosítani, hogy jogosulatlan személy ne férhessen titkos kulcsához.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy titkos kulcsának védelme és a digitális aláírás
készítése kizárólag a saját felelössége, ezért ezzel - így különösen a titkos kulcsának
illetéktelen harmadik személyhez kerülésével - kapcsolatban a Kibocsátót semmiféle
felelösség nem terheli;
• Felhasználó köteles titkos kulcsának megsemmisülését, elvesztését vagy illetéktelen
harmadik személyhez történö kerülését haladéktalanul köteles Kibocsátónak bejelenteni
és egyben kérni tanúsítványának törlését az adatbázisból.
• Felhasználó köteles a digitális aláírás elfogadásának az Ügyfél-tájékoztatóban leírt
lépéseiröl tájékoztatnia a digitális aláírás elfogadóját, de legalább a következök egyikét
kell tennie:
• A következö tartalmú felhívást füzni aláírt üzenetéhez: “A digitális aláírás
elfogadásának feltétele az elöírt ellenörzési eljárás megtétele. Az eljárás leírását

térítésmentesen kérheti a NetLock Kft-töl a 345-2255 telefonszámon vagy
Internet honlapjukon, a http://www.netlock.net címen.”
• A digitálisan aláírt üzenethez csatolni saját tanúsítványát, mely tartalmazza a
fenti felhívást.
• Felhasználó köteles a mindenkor érvényes szolgáltatási díjakat Kibocsátónak megfizetni.
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A Felhasználó jogai
Felhasználó az Ügyfél-tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartása illetve a mindenkor
érvényes árlista szerinti szolgáltatási díjak megfizetése esetén jogosult a szolgáltatás teljes
körü igénybe vételére, amelynek során különösen az alábbiakra jogosult:
• Felhasználó jogosult regisztrációs adatainak a Kibocsátó nyilvános adatbázisából történö
törlését írásban bármikor kérni a Kibocsátótól;
• A Felhasználó jogosult a visszavonást követöen a visszavont tanúsítványában szereplö
nyilvános kulcs titkos párját megsemmisíteni.
• A Felhasználó, amennyiben tanúsítványa lejárt, a lejáratot követöen jogosult új
tanúsítvány kiadását kezdeményezni.

8

A tanúsítvány átadása
Kibocsátó a felhasználó által igényelt és általa a Tanúsítványkezelési Eljárási Rend szerint
kiállított tanúsítvány elkészültéröl legalább elektronikus úton értesítést küld Felhasználónak. Az
elkészült tanúsítvány letölthetö a Kibocsátó Internetes honlapjáról. A tanúsítvány letöltése a
Felhasználó feladata.
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Díjak és fizetési feltételek
A mindenkor érvényes szolgáltatási díjakat a Kibocsátó Internet honlapján közzéteszi. A
Kibocsátó jogosult az árlistát egyoldalúan módosítani. A módosítást Kibocsátó köteles a fenti
Internet honlapján közzétenni, arra külön is felhívni a Felhasználók figyelmét, és a változásról
a Szolgáltatást igénybe vevö Felhasználókat az általuk megadott elektronikus címen értesíteni.
A módosított árlista a közzétételt illetve az értesítést követö 15. napon lép hatályba. Azok a
Felhasználók, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a szerzödést legkésöbb a
módosítás életbe lépésének napjáig 15 napos felmondási idövel felmondani. A szerzödés
felmondása egyben a kiadott tanúsítvány iránti visszavonási kérelemnek is tekintendö és a
Kibocsátó jogosult a tanúsítványt adatbázisából törölni.
Kibocsátó, a Felhasználó által benyújtott tanúsítványigénylést követöen jogosult a mindenkori
árlista szerinti tanúsítvány-kibocsátási díjat elöre leszámlázni Felhasználó részére. A
Felhasználó által igényelt tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a számla kiegyenlítésre
kerüljön és a szolgáltatás ellenértékét Kibocsátó számláján jóváírják.
A Felhasználó által igénybe vett egyéb szolgáltatásokat Kibocsátó a teljesítést követöen
jogosult leszámlázni Felhasználó részére.
Felhasználó a Kibocsátó által kiállított számlát, annak kézhezvételétöl számított 8 (nyolc)
napon belül köteles kiegyenlíteni készpénzben vagy banki átutalással Kibocsátónak a
WestDeutsche Landesbank-nál vezetett 12118063-20623658 számú bankszámlájára.
Fizetési késedelem esetén Kibocsátó jogosult évi 20% késedelmi kamatot felszámítani, napi
kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak
minösül.

10 Kapcsolattartás
Kibocsátó az Felhasználói igények teljesítésére - így különösen az tanúsítványigénylés
benyújtásához és azzal kapcsolatban felmerülö problémák orvoslására, megválaszolására,
reklamációk ügyintézésére - az alább meghatározott helyen és nyitvatartási idövel müködö
ügyfélszolgálatot üzemeltet. A Felhasználó az ügyfélszolgálatot nyitvatartási idöben telefonon
vagy személyesen, illetve levélben vagy elektronikus úton keresheti fel.

Felhasználó térítésmentesen kérheti a Kibocsátótól ügyfélszolgálatán:
• Ügyfél-tájékoztató (ÜT) aktuális változata
• Tanúsítványkezelési Eljárási Rend (TER) aktuális változata
• Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) aktuális változata
• Szolgáltatási díjak mindenkor érvényes változata
Az ügyfélszolgálat helye: 1023 Budapest Zsigmond tér 10., telefonszáma: (1) 345-2255,
nyitvatartási idö: munkanapokon 8.00-18.00 óráig. Az ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme:
info@netlock.net, Internet honlapja: http://www.netlock.net.
Az ügyfélszolgálat az Felhasználó kérelmét vagy panaszát köteles érkeztetve átvenni és azt a
kérelem vagy panasz elbírálására jogosult ügyintézöhöz továbbítani. A Kibocsátó a
Felhasználó által bejelentett hibákat haladéktalanul köteles kivizsgálni és amennyiben
szükséges megkezdeni a hiba elhárítását.

11 Hibaelhárítás
Kibocsátó a részére beérkezö hibajelzések kivizsgálását a beérkezést követöen azonnal, de
legkésöbb 1 munkanapon belül megkezdi. Kibocsátó a bejelentett hibákat haladéktalanul, de
legalább a müszakilag indokolt hibaelhárítási határidön belül kijavítja. A hibaelhárítás várható
idötartamáról, amennyiben az az 5 (öt) munkanapot meghaladja, Kibocsátó az adott
Felhasználót illetve Felhasználókat elektronikus úton tájékoztatni köteles.
Amennyiben Kibocsátó a hiba bejelentéstöl számított 30 napon belül - figyelembe véve a
müszakilag indokolt meghosszabbítás idejét is - nem tudja a saját érdekkörében felmerült hibát
elhárítani, az esetben Felhasználó jogosult a Szerzödést azonnali hatállyal felmondani.
Kibocsátó ilyen esetben, a Felhasználót ebböl ért kárt a polgári jog általános szabályai szerint
köteles megtéríteni. Felhasználó amennyiben ez szükséges köteles együttmüködni
Kibocsátóval a hiba elhárítása érdekében.
Amennyiben a felmerült hiba nem Kibocsátó érdekkörében merült fel, az esetben is töle
elvárható módon köteles együttmüködni a hiba elhárítását végzö személyekkel illetve
szervekkel.

12 Titkosság
Mind Kibocsátó, mind a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerzödés
teljesítése során bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett bármely
közlés adat, tény és egyéb információ, illetve a másik fél részére eljuttatott illetve az általa
megkapott iratok tartalma vonatkozásában - eltérö megállapodás illetve szerzödéses
rendelkezés hiányában (pl.: tanúsítványok nyilvános adatai) mindkét felet titoktartási
kötelezettség terheli és azt bizalmas üzleti információként kezeli a Szerzödés fennállása alatt
és azt követöen is, idöbeli korlátozás nélkül. Így különösen egyik szerzödö fél sem jogosult
jelen Szerzödés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet
vagy dokumentumot a másik fél elözetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek
átadni.
A felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint
felelnek.

13 A Szerzödés módosítása és megszünése
Az Általános Szolgáltatási Feltételek mindenkor érvényes változatát Kibocsátó köteles
közzétenni Internet honlapján. Kibocsátó jogosult az Általános Szolgáltatási Feltételeket
egyoldalúan módosítani. A módosítást Kibocsátó köteles a fenti Internet honlapján közzétenni,
arra külön is felhívni a Felhasználók figyelmét, és a változásról a Szolgáltatást igénybe vevö
Felhasználókat az általuk megadott elektronikus címen értesíteni.
A módosított Általános Szolgáltatási Feltételek a közzétételt illetve az értesítést követö 15.
napon lép hatályba. Azok a Felhasználók, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a
szerzödést legkésöbb a módosítás életbe lépésének napjáig 15 napos felmondási idövel

felmondani. A szerzödés felmondása egyben a kiadott tanúsítvány iránti visszavonási
kérelemnek is tekintendö és a Kibocsátó jogosult a tanúsítványt adatbázisából törölni.
A Kibocsátó és felhasználó közötti Szerzödés megszünik:
• Felhasználó elhalálozásával, jogutód nélküli megszünésével;
• Felhasználó kérelmére történö a tanúsítvány-visszavonáskor;
• Kibocsátó által (jelen ÁSZF szerint) kezdeményezett tanúsítványt-visszavonáskor;
• A tanúsítvány érvényességi idejének lejártával;
• Felhasználó vagy Kibocsátó által (jelen ÁSZF szerint) történö szerzödésfelmondáskor.

14 Jogkikötés, jogviták esetén követendö eljárás
A szerzödö felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerzödésböl eredö
jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ez az
egyeztetés kezdetétöl számított 30 napon belül nem vezet eredményre, arra az esetre a Felek
kölcsönösen alávetik magukat a Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó
Választottbíróság kizárólagos illetékességének. A Választottbírósági eljárás nyelve a magyar,
az eljárásban irányadó jog a mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárásjog.
A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, illetve az
adatvédelmi jogszabályok rendelkezésire. Jelen Szerzödésben szereplö kifejezéseket és
jogintézményeket - ha jelen Szerzödés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályi
szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar
jogszabályok alapján kell értelmezni.

NetLock Kft. (Kibocsátó)

