1. oldal
Szerződésszám:

2016-DS/

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi
szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez
Amely létrejött egyrészről
A szervezet vagy
személy pontos
megnevezése:
Székhely vagy lakcím:
Cégjegyzékszám:
Adószám vagy
adóazonosító jel:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Faxszám:
e-mail cím:
Képviselő, megbízott
neve:
Képviselő, megbízott
telefonszáma:
Képviselő, megbízott
e-mail címe:
továbbiakban:
másrészről

Előfizető
a DIGITOLL Informatikai és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.
Cégjegyzék szám: 01-09-861809
Ügyfélszolgálati iroda: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H
Telefonszám: (+36-1) 487 9900
Telefax szám: (+36-1) 487 9901
Email cím: digitoll@digitoll.co.hu

továbbiakban: Szolgáltató
együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

Oldalak száma mellékletekkel együtt: 8 oldal

2. oldal
A Szerződés tárgya
Az Előfizető megbízza a Szolgáltatót jelen Szerződés keretein belül, a következő nem minősített bizalmi
szolgáltatások és az azokkal kapcsolatos feladatok (továbbiakban: Szolgáltatások) ellátásával1:
Fokozott biztonságú (nem minősített) elektronikus aláírás szolgáltatás
Fokozott biztonságú (nem minősített) elektronikus bélyegző szolgáltatás
Fokozott biztonságú (nem minősített) weboldal - hitelesítés szolgáltatás
Nem minősített időbélyegzés szolgáltatás.

I.

Jelen Szerződésben a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (továbbiakban: E-ügyintézési tv.), a 2014. július 23-i
910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (továbbiakban: eIDAS) foglaltak szerinti nem minősített
bizalmi szolgáltatásoknak minősülnek.
Szolgáltató szolgáltatásait a hazai valamint Uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően, jelen Szerződés valamint
saját belső és nyilvános szabályzatai szerint nyújtja.
II. A Szerződés hatálya
1. Jelen Szerződés I. pontjában meghatározott Szolgáltatásokat a Szolgáltató a tanúsítvány kibocsátásától
számítva határozott, 1 év időtartamra nyújtja az Előfizetőnek, a Szolgáltató által ds.digitoll.co.hu címen
közzétett, jelen Szerződés aláírásakor érvényes árlistában meghatározott díjak megfizetésének ellenében.
A tanúsítvány érvényességének lejárta előtt a Szolgáltató írásban értesíti az Előfizetőt. Az Előfizetőnek
lehetősége van annak meghosszabbítására. A meghosszabbítás új tanúsítvány kiállítását jelenti, melyhez
új Szerződés megkötése szükséges.
2. A Szolgáltatások végfelhasználói:
2.1. Személyi tanúsítvány kibocsátása esetében az Előfizető és az alany személye megegyezik.
2.2. Munkatársi tanúsítvány kibocsátása esetében, az Előfizető a megnevezett szervezet, a tanúsítvány
és az aláírás-létrehozó eszköz tulajdonosa, az alanyok(k) a megnevezett szervezethez tartozó
munkatársi tanúsítványok felhasználói és birtokosai.
2.3. Elektronikus bélyegző szolgáltatás esetén az Előfizető a bélyegző alanyaként megnevezett jogi
személy (szervezet) meghatalmazott képviselője.
2.4. A szolgáltatások végfelhasználói közé tartoznak Szolgáltatóval Szerződést nem kötő harmadik felek,
akik a tanúsítványokat ellenőrzik. Az érintett feleknek szóló tájékoztatást is tartalmaznak Szolgáltató
szabályzatai.
3. Alkalmazási korlátok: A tanúsítványokat csak az arra jogosultak, és csak a hatályos hazai és Uniós
törvényekben és rendeletekben, a Szolgáltató szabályzataiban és a megkötött Szerződésben
meghatározott célra használhatják. A tanúsítvány minden más célú használata tiltott.
Szolgáltató Bizalmi Szolgáltatási Rendjének érvényességi körében kibocsátott nem minősített
tanúsítványok olyan elektronikus aláírások igazolására használhatók, amelyek az írásbeliség jogi
követelményeit elektronikus formájú adatok vonatkozásában kielégítik, továbbá:
3.1. az alany valamint bélyegző létrehozója az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt
adatot kizárólag elektronikus aláírás, illetve bélyegző létrehozására használhatja.
3.2. a kibocsátott autentikációs tanúsítványok kizárólag autentikációs és titkosító célra használhatók fel.
3.3. a weboldalak hitelesítésére kibocsátott tanúsítványok kizárólag az adott web, szerver vagy kapcsolat
azonosítására és titkosítására használhatóak.
3.4. A Bizalmi Szolgáltatási Rend és Szolgáltatási Szabályzat keretében a Szolgáltató által kibocsátott nem
minősített tanúsítványok, generált kulcspárok, és az időbélyegzés szolgáltatás keretein belül
kibocsátott időbélyegekre és a további szolgáltatásokra a Szolgáltató szabályzataiban leírt
alkalmazhatósági szabályok érvényesek.
1

Jelen Szerződés a megjelölt szolgáltatásokra vonatkozik.
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III.

3. oldal
3.5. Az Előfizető a Szolgáltató szabályzataiban megnevezett alkalmazási korlátokon kívül, további
alkalmazási korlátokat adhat meg felhasználói részére. Ezek betartatásáért az Előfizető a felelős.
Munkatársi tanúsítvány valamint Elektronikus bélyegző tanúsítvány kibocsátása esetében az
felhasználó(k) személye jelen Szerződés 4. számú mellékletében vannak megnevezve.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a személyi tanúsítványt természetes magánszemély, a munkatársi és
elektronikus bélyegző tanúsítványt a szervezet képviseletében megnevezett és meghatalmazott
természetes személy használhatja a szervezet által meghatározott módon, betartva jelen Szerződés és
minden hozzá kapcsolódó szabályzat feltételeit, valamint a magyar és Uniós jogszabályban foglaltakat.
5. Jelen Szerződés időbeli hatálya az Felek aláírásától kezdődik és a Szerződéshez tartozó tanúsítvány
érvényességi idejének lejártával végződik. A részletes feltételeket a Szolgáltató Általános Szerződési
Feltételei tartalmazzák.
Egyéb feltételek
1. A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a számozott mellékletek, és
a Szolgáltató egyéb nyilvános szabályzatai (továbbiakban: Szabályzatok), melyek a következőek:
 Általános Szerződési Feltételek (OID: 1.3.6.1.4.1.46800.1.1.4.1.5, v1.5)
 Szolgáltatási Szabályzat (OID: 1.3.6.1.4.1.46800.1.1.1.1.7, v1.7)
 Bizalmi Szolgáltatási Rend (OID: 1.3.6.1.4.1.46800.1.1.2.1.7, v1.7)
 Időbélyegzési Rend (OID: 1.3.6.1.4.1.46800.1.1.3.1.5, v1.5)
A fent megnevezett Szabályzatokat a Szolgáltató elérhetővé teszi az Előfizető és a végfelhasználók
számára, elektronikusan a ds.digitoll.co.hu címen, és papír alapon az ügyfélszolgálati irodájában.
2. A Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy teljesíti a jelen Szerződésben és a hozzá
elválaszthatatlanul kapcsolódó Szabályzatokban és mellékletekben foglalt feltételeket.
3. Az Előfizető és/vagy felhasználó(k) jelen Szerződés (illetve mellékletei) aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen
Szerződésben és a hozzá elválaszthatatlanul kapcsolódó Szabályzatokban és mellékletekben foglalt
feltételeket megismerte, megértette és annak alapján a Felek jogaival és kötelességeivel tisztában van,
azokat elfogadja és tudomásul veszi.
4. A felhasználó(k) jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tanúsítványban szereplő adatait közzétegye.
5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget az elektronikus aláíráshoz és/vagy bélyegzőhöz felhasznált egyéb
elektronikus aláírási termékek megfelelősségéért, függetlenül azok származási helyétől.
6. Az Előfizető és/vagy felhasználó(k) jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a
tanúsítványba bevinni kívánt adatokat a tanúsítvány létrehozása céljából és jogszabályi kötelességeinek
megfelelően kezelje, nyilvántartsa, valamint az Előfizető és/vagy felhasználó(k) természetes
személyazonosító adatait a helytállóságuk ellenőrzése céljából a viszontazonosítassa. Szolgáltató a
szolgáltatással kapcsolatos összes adatot, eseménynaplót keletkezésüktől számított 10 évig megőrzi.
7. Az Előfizető és/vagy felhasználó(k) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szolgáltatónak
megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és azok változásáról haladéktalanul értesítést küld a
Szolgáltatónak, és az adatváltoztatás - az aktuális árlista szerinti - költségeit megtéríti a Szolgáltatónak.
Ennek díja a mindenkori árlistában szerepel, a Szolgáltató ds.digitoll.co.hu internetes címén.
8. Az Előfizető és/vagy felhasználó(k) aláírásukkal igazolják,hogy megismerték és tudomásul vették a
szolgáltatás alkalmazási korlátait idő és pénzügyi felelősség és egyéb korlátozás tekintetében. Ha jelen
Szerződés másképp nem rendelkezik, az alkalmazási korlátok jelen Szerződés II/3 pontjában, részletesen
pedig szabályzataiban vannak tárgyalva. A pénzügyi felelősség a kiválasztott tanúsítvány típusától függ.
Mértékét jelen Szerződéshez kapcsolódó 2. számú melléklet tartalmazza. A Szolgáltató nem vállal sem
jogi, sem pénzügyi garanciát az alkalmazási korlátok be nem tartásáért.
9. A Szolgáltatások részletes leírását, és az egyéb Szerződési feltételeket a Szolgáltató Szabályzatai
(elsősorban az ÁSzF) tartalmazzák.
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4. oldal
10. A Felek jelen Szerződés és a Szerződéshez elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, és Szabályzatban
foglaltakat elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.
11. Jelen Szerződés és mellékletei 2 darab eredeti, egymással megegyező példányban készült, melynek egyik
példánya az Előfizetőé, a másik a Szolgáltatóé.
IV.
Díjak, fizetési feltételek
1. Az Előfizető vállalja a kiválasztott Szolgáltatással járó, jelen pontban részletezett díjak, költségek
megfizetését. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Megnevezés

Db

Egységár

Összesen

Összesen

2.

Fizetési feltételek:
Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján a szolgáltatási díjat a számlán feltüntetett
bankszámlaszámra fizeti meg.
Fizetési határidő …… nap.

………………………………………………….
Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft

………………………………………………….
Előfizető

Kelt: Budapest,
Mellékletek:
1. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez - Nyilatkozat
2. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez - Tanúsítvány és aláírás létrehozó eszköz átadás –
átvételi nyilatkozat
3. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez – felhasználók megnevezése
Egyéb csatolmányok:
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1. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez
Nyilatkozat
Alulírott
Név:
Személyi azonosító
okmány száma:
A szervezet pontos
megnevezése:
Cégjegyzékszám:

mint felhasználó kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával
hozzájárulok

nem járulok hozzá

ahhoz, hogy a Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft. az általa kiadott tanúsítványban szereplő
adataimat az internetes honlapján közzétegye Nyilvános tanúsítványtárában.
Tudomásul veszem, hogy jelen Nyilatkozat elfogadása vagy elutasítása nem befolyásolja a részemre
kibocsátott Tanúsítvány visszavonási listákban való szerepeltetését.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft. az
azonosításhoz és a tanúsítvány elkészítéséhez szükséges adataimat elkérje, rögzítse, és azok
valódiságát ellenőrizze. Az adataimat a Szolgáltatási Szabályzatban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott ideig tárolhassa. Valamint kijelentem, megismertem és elfogadom
Szolgáltató nyilvános Szabályzatait. A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat a Szolgáltató
részére hiánytalanul megadtam. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott
adataim a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………….
Felhasználó
Kelt: Budapest,
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2. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez
Tanúsítvány és aláírás létrehozó eszköz átadás – átvételi nyilatkozat
Alulírott
Név:
Személyi azonosító
okmány száma:
mint felhasználó kijelentem, hogy a mai napon a következő tanúsítványokat átvettem:
Db

Tanúsítvány megnevezése

Tanúsítvány azonosítója

Pénzügyi felelősségvállalás
mértéke

A fentiek mellett kijelentem, hogy a tanúsítvány telefonos felfüggesztéséhez szükséges jelszót is
átvettem.
…………………………………………………
Alany

A Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft. képviseletében a fent megnevezett tanúsítvány(okat) és
eszközöket a megadott darabszámban, és a felfüggesztési jelszót az felhasználó(k) részére átadtam.

…………………………………………………
Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft
Kelt: Budapest,
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2
3. sz. melléklet a Szolgáltatási Szerződéshez
felhasználó(k) megnevezése
Alulírott
Képviselő, megbízott
neve:
mint
A szervezet pontos
megnevezése:
Cégjegyzékszám:
szervezet megbízott képviselője, igazolom, hogy jelen Szerződés jelen mellékletében megnevezett
felhasználó(k) szervezetünk munkatársa(i) a megadott beosztásban vagy minőségben, vagy igazoltan
a szervezet meghatalmazásában állnak. Jóváhagyom a megnevezett felhasználó(k) részére tanúsítvány
kibocsátását.
…………………………………………………
Előfizető

Név:

Személyi azonosító
okmány száma:

Beosztása:

A Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft. képviseletében kijelentem, hogy a megnevezett
felhasználó(kat) a személyes regisztráció során azonosítottam.
…………………………………………………
Digitoll Informatikai és Szolgáltató Kft
Kelt: Budapest,
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