Útmutató oktatási intézmények részére

NetLock, első az egyenlők között
A NetLock Kft. Magyarországon elsőként, 1997 óta foglalkozik főtevékenységként az elektronikus aláírás
létrehozásához szükséges tanúsítványok kibocsátásával. Magyarországon elsőként szerezte meg a
joghatással bíró tanúsítványok kibocsátására jogosító ‘fokozott biztonságú”, majd a “minősített” címet,
illetve piacvezető a tanúsítványok kibocsátásában.
Az elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírás elektronikus tanúsítvány felhasználásával készíthető el. Ilyen tanúsítvány
kibocsátására jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő, hatóságilag ellenőrzött szervezet, a hitelesítésszolgáltató (mint például a NetLock Kft.), az igénylő azonosítása után jogosult. A tanúsítványhoz egy
kulcspár kapcsolódik, amelynek - az aláírás létrehozásához szükséges - titkos párját biztonságban kell
tartani, hogy más azt ne ismerhesse meg. A fokozott biztonságúként nyilvántartásba vett hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvánnyal készített aláírás joghatása azonos a kézzel aláírt papír alapú
dokumentuméval.
Rendelet a vizsgaösszesítő lapokról
A szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét a 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet
tartalmazza és a szakmai vizsgák szervezőinek adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő. Az adatküldés mely a 2005. július 1-jét követően szervezett szakmai vizsgákra vonatkozik, mind az iskolai rendszerű,
mind az iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsgák után kötelező, valamennyi OKJ
szerinti szakképesítés szakmai vizsgáját követően, mindegyik szakmacsoport vonatkozásában.
A rendelet alapján a vizsgaösszesítő lapok megküldésének elektronikus úton, elektronikus aláírással
hitelesítve kell történnie.
A vizsgaösszesítő lapok megküldése
A vizsgaösszesítő lapok a Szakképzési Intézet honlapján (www.nive.hu) keresztül elküldhetők, az ott
található szövegmezők kitöltésével, hasonlóan a “Vizsgabejelentések” menüponthoz, amely a vizsgák
előzetes bejelentésére szolgál. Az így kitöltött “lapokat” kell Önnek elektronikus aláírással ellátnia,
amelyhez Önnek tanúsítványra lesz szüksége.
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Rendelet a közoktatásról
A KIR a közoktatás feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. A KIR részére történő adatszolgáltatás és hitelesítés módja a
20/1997. II. 13. kormányrendelet 11 § (6) bekezdés c) pontja szerint történhet elektronikus úton és
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással. A rendelet kimondja, hogy a papír alapú adatközlés
csak abban az esetben engedélyezhető, ha az Internet hozzáférés a településen nem megoldott.
Rendelet a felsőoktatásról
A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról előírja a felsőoktatásban résztvevő személyek
nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a hallgatók. A rendszer működésének részleteit a
79/2006. sz. kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet 6 § (4) bekezdése szerint az adatközlés
történhet közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján, az Ügyfélkapu által biztosított rendszerben.
Kinek kell tanúsítvánnyal rendelkeznie?
A jogszabályi követelményeknek megfelelően a tanúsítványok személyhez kötődnek, azokat kizárólag az
abban feltüntetett személy használhatja. Így annak a személynek kell tanúsítvánnyal rendelkeznie, aki az
adatközlést ténylegesen elvégzi.
Amit ajánlunk, háromféle csomag
Az egyes csomagokban a tanúsítványt, illetve annak biztonságos használathoz szükséges eszközöket
kínáljuk Önnek. Amennyiben tanúsítványának titkos kulcsát nem biztonságos módon tárolja, úgy ezzel
bárki, aki ehhez hozzáfér (pl.: amennyiben Ön a kulcsot számítógépének merevlemezén tárolja, úgy
bárki, aki számítógépét használni tudja), képes lehet az Ön nevében bármilyen dokumentumot
elektronikus aláírással ellátni. Ennek elkerülésére biztonságos aláíró eszköz (BALE) használatát
javasoljuk, amely biztosítja kulcspárjának biztonságos tárolását. Az eszközből a kulcspár nem nyerhető
ki, illetve az csak a hozzá tartozó PIN kód ismeretében használható. Biztonsági csomagjainkat választva,
kulcspárját biztonságos aláíró eszközön, készen kapja meg, melyre rá kell töltenie a tanúsítványát.
eReport Alap csomag
eReport Alap csomagunk a vizsgaösszesítő lapok megküldéséhez szükséges fokozott biztonságú
tanúsítványt tartalmazza. Ez a csomag alkalmas a közoktatásban résztvevő adatszolgáltatásra kötelezett
intézmények számára is. Előfordulhat, hogy az a munkatárs, aki tanúsítvánnyal rendelkezik,
elérhetetlenné válik (pl.: megbetegszik), ilyen esetben az újabb tanúsítvány beszerzése időt vesz
igénybe, amíg Ön nem tudja a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.
Ennek elkerülése érdekében indokolt, hogy egy vizsgaszervezőnél legalább két munkatárs rendelkezzen
az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvánnyal, így Önök fennakadás nélkül tudják bejelentési
kötelezettségüket teljesíteni.
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eReport ECC csomag
eReport ECC csomagunk a vizsgaösszesítő lapok megküldéséhez szükséges fokozott biztonságú
tanúsítványt tartalmazza USB token eszközön. Ez a csomag alkalmas a közoktatásban résztvevő
adatszolgáltatásra kötelezett intézmények számára is. Előfordulhat, hogy az a munkatárs, aki
tanúsítvánnyal rendelkezik, elérhetetlenné válik (pl.: megbetegszik,) vagy a BALE eszközt elveszti, ilyen
esetben az újabb tanúsítvány beszerzése időt vesz igénybe, amíg Ön nem tudja a jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Ennek elkerülése érdekében indokolt, hogy
egy vizsgaszervezőnél legalább két munkatárs rendelkezzen az elektronikus aláíráshoz szükséges
tanúsítvánnyal, így Önök fennakadás nélkül tudják bejelentési kötelezettségüket teljesíteni.
eReport KÖZIG csomag
Az eReport KÖZIG csomagunk egy fokozott biztonságú közigazgatási célra alkalmas tanúsítványt, az
ennek tárolására szolgáló egy darab chipkártyát, illetve a használatához szükséges kártyaolvasót
tartalmazza.

Mit kell tennem, ha...
... segítséget szeretnék kérni?
Használja ki ingyenes telefonos tanácsadási szolgáltatásunkat. Hívjon minket és segítünk az elektronikus
vizsgabejelentéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiben.
... meg szeretném rendelni a szükséges csomagot?
Amennyiben szeretné megrendelni a kiválasztott csomagot kérjük, töltse ki pontosan a honlapunkon
található űrlapot (Ajánlatunk), küldje meg személyi igazolványa és lakcímkártyája fénymásolatát faxon az
(1) 700-1101-es számunkra vagy e-mailben a kerelmek@netlock.hu címre. Az Ön által elküldött
dokumentumok feldolgozását követően munkatársunk e-mailben tájékoztatja a további teendőkről,
valamint díjbekérőt/számlát küldünk.
Az eReport KÖZIG csomagban szereplő közigazgatási célra alkalmas tanúsítvány kibocsátásához
feltételként szabott Belépési Nyilatkozat hitelesítése történhet a NetLock Kft. regisztrációs
adminisztrátora

előtti

személyes

megjelenéssel,

vagy

közjegyző

előtt

történő

aláírás-

hitelesítéssel.
Amennyiben egy intézménynél két fő részére kívánják csomagunk valamelyikét megrendelni, úgy kérjük
a két igénylőlapot két különböző személy részére, azonos számlázási adatokkal küldjék meg hozzánk a
fentiekkel azonos módon.
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NetLock Kft. elérhetőségei
Ügyfélszolgálatunkat eléri a következő címeken és telefonszámokon:
NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.
Cím:
1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Telefon:
06 (40) 22 55 22
Fax:
(1) 700-1101
E-mail:
info@netlock.hu, kerelmek@netlock.hu
Web:
www.netlock.hu
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