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1 Bevezetés 

1.1 Áttekintés 

A jelen szabályzat a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságnak (a továbbiakban: Szolgáltató), onlineSSL (Automata SSL) szerver tanúsítvány kibocsátására 

vonatkozó Szolgáltatási Szabályzata (a továbbiakban: onlineSSL Szabályzat). 

Jelen Szabályzat kizárólag az onlineSSL szerver tanúsítványra vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

A Szolgáltató onlineSSL szerver tanúsítvány kibocsátói tevékenységét olyan infrastruktúra kialakítása 

mellett végzi, mely infrastruktúra megfelel az 1999/93 EU direktívában meghatározott, hitelesítés-

szolgáltatókra vonatkozó követelményeknek, illetve az SSL tanúsítványok kibocsátására vonatkozó egyéb 

nemzetközi standardoknak. Emellett a Szolgáltató a folyamatos magas színvonalú szolgáltatás érdekében 

ISO 9001-es szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert, valamint az ISO/IEC 27001 (korábban 

BS 7799-2:2002 elnevezésű) szabványnak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszert is 

üzemeltet. 

A Szolgáltató legfelsőbb szintű hitelesítés-szolgáltatóként szerepel a legtöbb Microsoft termékben 

(Internet Explorerben 1999. óta), az újabb Mozilla termékekben (Firefox), Mozilla Suite, számos egyéb 

szoftverben (Safari - MAC OSX, Google Chrome, KDE Konqueror, Kmail, PGP, stb.), illetve Android és 

iPhone készülékek tanúsítvány-szolgáltatói listáján világszerte. Szolgáltatásaiért viszontbiztosítással 

rendelkező magyar biztosító társaság vállal felelősséget. 

1.1.1 A Szabályzat 

Jelen Szolgáltatási Szabályzat az onlineSSL szerver tanúsítványokra vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. 

A Szabályzat összefoglalóan tartalmazza mindazon szabályokat, információkat is, amelyeket a 

Szolgáltatóval valamilyen módon kapcsolatba kerülőknek (elsősorban a végfelhasználóknak és érintett 

feleknek) érdemes tudni. Mint ilyen, a Szolgáltató működésének átláthatóságát biztosítja, és lehetővé teszi 

a felhasználók számára, hogy megállapítsák, hogy a Szolgáltató gyakorlatai, illetve adott tanúsítványfajta 

mennyiben felel meg elvárásaiknak. A Szabályzat ellenőrzésével a tanúsítvány elfogadói egyértelműen 

meg kell tudják állapítani a tanúsítvány kezelésének módját, az általa garantált biztonság mértékét és az 

erre vonatkozó technikai, üzleti és pénzügyi garanciákat, jogi felelősségvállalásokat. 

A jelen Szabályzat tartalmára és felépítésére az RFC 3647 [8] dokumentum adott útmutatót. 

1.1.2 A Szabályzat hatálya 

1.1.2.1 Tárgyi hatály 

A Szabályzat tárgyi hatálya az 1.1.4 pontban ismertetett szolgáltatások nyújtását és igénybevételét foglalja 

magában. 

1.1.2.2 Időbeli hatály 

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen verzió hatálybalépésének dátumától kezdődik, és a szolgáltatási 

tevékenység beszüntetéséig, illetve egy újabb szabályzat verzió hatályba lépéséig tart. 

1.1.2.3 Személyi hatály 

A Szabályzat személyi hatálya a Felhasználóra és a Szolgáltatóra terjed ki. 
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1.1.3 A Szolgáltató 

A jelen Szabályzatban Szolgáltatónak nevezett entitás a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Cégjegyzékszáma: 01-09-563961. 

Önkéntes akkreditáció, egyéb minősítések:  

- ISO 9001:2008 (2001. óta folyamatosan) 

- BS 7799-2:2002 (2005) 

- ISO/IEC 27001:2005 (2005. óta folyamatosan)  

1.1.4 Szolgáltatások 

A Szolgáltató jelen szabályzatot érintő tevékenységi köre: onlineSSL szerver tanúsítvány szolgáltatása.   

1.1.5 Szabványok és előírások 

1.1.5.1 Szolgáltatási Szabályzat 

A Szabályzat az RFC 3647 [4] szabványa útmutatása alapján készült. A Szabályzat tartalmi vonatkozások 

kapcsán az x.509 [5] szabvány ajánlásait. 

1.1.5.2 Lenyomatképző algoritmusok azonosítói 

- RIPE-MD160    OID ::= { iso(1) identified-organization(3) TeleTrusT(36) algorithm(3) 

hashAlgorithm(2) RIDEMD-160 (1) } 

- SHA-256          OID ::= { joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) 

nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) SHA-256 (1) } 

- SHA-384          OID ::= {joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) 

nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) SHA-384(2)} 

- SHA-512          OID ::= {joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) 

nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) SHA-512(3)} 

 

A Szolgáltató figyelemmel kíséri a kriptográfiai algoritmusok alkalmazhatóságára vonatkozó, irányadó 

nemzetközi dokumentumokat, és az itt meghatározott algoritmusokat az ezen dokumentumokban foglalt 

irányadó előírások szerint alkalmazza  

1.1.5.3 Kriptográfiai algoritmusok azonosítói 

- RSA     OID ::= { iso(1) member-body (2) USA (840) RSADSI (113549) PKCS (1) PKCS-1 (1) RSA 

Encryption (1) } 

- DSA     OID ::= { iso(1) member-body(2) us(840) X9-57 (10040) x9algorithm (4) id-dsa (1) }  

 

1.1.5.4 Tanúsítvány kiterjesztések azonosítói 

- KeyUsage                              OID ::= { Joint ISO/ITU-T assignment(2) X.500 Directory Services(5) 

certificateExtension (29) Key Usage (15) } 

- EnhancedKeyUsage               OID ::= { Joint ISO/ITU-T assignment(2) X.500 Directory Services(5) 

certificateExtension (29) Extended key usage (37) } 

- BasicConstraints                    OID ::= { Joint ISO/ITU-T assignment(2) X.500 Directory Services(5) 

certificateExtension (29) Basic Constraints (19) } 
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- CertificatePolicies                  OID ::= { Joint ISO/ITU-T assignment(2) X.500 Directory Services(5) 

certificateExtension (29) Certificate Policies (32) } 

- AIA:OCSP                             OID ::= {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) security(5) 

mechanisms(5) pkix(7) ad(48) OCSP (1)} 

- AIA:CAIssuers                        OID::= {iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) security(5) 

mechanisms(5) pkix(7) ad(48) id-ad-caIssuers (2)} 

- CRL Distribution Point            OID ::= { Joint ISO/ITU-T assignment(2) X.500 Directory 

Services(5)  objectClass(6) id-oc-cRLDistributionPoint (19)} 

 

1.1.5.5 Alkalmazott formátumok 

Tétel Alkalmazott / elfogadott formátum, szabvány 

Magánkulcs PKCS12 PEM, PKCS12 DER 

Kérelem PKCS10 PEM,  

Tanúsítvány X509 PEM, X509 DER, X509 PKCS7 

CRL X509 PEM, X509 DER, X509 PKCS7 

OCSP RFC 2560 Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

1.1.6 onlineSSL szerver tanúsítvány 

A Szolgáltató a tanúsítvány csoportnak megfelelő előzetes entitásazonosítás után az Igénylők számára 

onlineSSL tanúsítványt bocsájt ki. 

A tanúsítvány a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely a nyilvános kulcsot egy 

meghatározott entitáshoz kapcsolja. 

A Szolgáltató jelen szabályzat szerint szabályozott onlineSSL tanúsítványfajta összefoglaló táblázata az 

alábbi. A tanúsítványfajtákhoz tartozó profilok leírását az 5. fejezet tartalmazza. 

 

Típus Alany 
Engedélyezett 
alkalmazási cél 

Tiltott alkalmazások 
Hitelesítés 

biztonságát védő 
joghatás 

onlineSSL szerver 
tanúsítvány 

A szervert közvetve, 
vagy közvetlenül 
üzemeltető és a szerver 
használatára vagy 
üzemeltetésére jogosult 
természetes személy 
vagy szervezet 

Szerver(ek) 
azonosítása, titkosított 
kommunikáció 

Bármilyen korlátozás 
(földrajzi, tárgybeli, 
értékbeli, időbeli stb.) 
megszegése 

Büntető és polgári 
jogi felelősség 

1.1.6.1 Korlátozás 

Jelen szabályzat alapján kiadott tanúsítványok csak az engedélyezett alkalmazási célokra használhatók 

fel, minden egyéb mód tiltott; alkalmazásukhoz joghatás nem kapcsolódik, használatuk kizárólag műszaki 

előnyöket biztosít. 

1.2 Dokumentum neve és azonosítása 

Jelen dokumentum teljes neve: NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság onlineSSL szerver tanúsítvány kibocsátás Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzat 

Rövid neve: onlineSSL Szolgáltatási Szabályzat 

Verziószáma: a fedlapon található egyedi azonosító (OID) 

A Szabályzat hivatalos és aktuális verziója megtalálható és letölthető: 

-  Szolgáltató Internetes oldalairól: www.netlock.hu  
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1.3 PKI közösség 

A kibocsátott tanúsítványok alkalmazó közössége a Szolgáltató, a vele szerződéses kapcsolatban álló 

regisztrációs és egyéb közreműködő szervezetek, a tanúsítványok végfelhasználói és az érintett felek. 

1.3.1 Végfelhasználók 

A Szolgáltató jelen szabályzat alapján Internet címmel (domain névvel) rendelkező, szervert közvetve, 

vagy közvetlenül üzemeltető és a szerver üzemeltetésére vagy használatára jogosult természetes 

személy vagy szervezet részére (Alany) bocsát ki onlineSSL szerver tanúsítványt. 

1.3.2 Érintett fél 

Az Érintett Fél a Közösség azon tagja, aki az onlineSSL szerver tanúsítvány hitelesítése céljából a 

Szolgáltató által kibocsátott tanúsítványhoz fordul, illetőleg ezen tanúsítvány ellenőrzéséhez a Szolgáltató 

által karbantartott nyilvántartásokat és szabályzatokat ellenőrzi.  

A Szolgáltató az Érintett Féllel elsősorban a tanúsítványtáron keresztül tart kapcsolatot. 

1.4 Alkalmazhatóság 

1.4.1 Korlátozott alkalmazási lehetőségek 

A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Szabályzatban leírt felhasználási feltételekkel korlátozza a kibocsátott 

tanúsítványok felhasználhatóságát (lásd 4.1.6 pont). A nemzetközi előírások, szabványok ugyancsak 

korlátozhatják a kibocsátott tanúsítványok felhasználhatóságát. 

Az egyes tanúsítványfajtáknak megfelelő konkrét korlátozásokat lásd még a tanúsítványfajtáknál, illetve a 

tanúsítványfajtákhoz tartozó profiloknál (5. fejezet). 

1.4.2 Tiltott alkalmazási lehetőségek 

A tanúsítványok használatára vonatkozó bármely korlátozást (ld. előző pont) megszegő alkalmazása tilos. 

A végfelhasználói tanúsítványokba foglalt nyilvános kulcsok magánkulcs párjai más nyilvános kulcsú 

tanúsítványok aláírására történő felhasználása, vagy bármilyen hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához 

történő alkalmazása tilos. 

1.5 Kapcsolattartás 

1.5.1 A Szolgáltató adatai 

Név: NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Egység: NETLOCK Kft.  

Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Magyarország 

Telefon: +36 40 22 55 22 
+36 1 437 6655 (külföldről) 

Fax: +36 1 700 1101 

Internet cím: www.netlock.hu 

E-mail: info@netlock.hu 
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1.6 Fogalmak és rövidítések 

1.6.1 Fogalmak 

 Alkalmazó Közösség: A PKI rendszert alkalmazó, működtető entitások összessége. 

 Alany: A szervert közvetve, vagy közvetlenül üzemeltető és a szerver használatára vagy 

üzemeltetésére jogosult természetes személy vagy szervezet. 

 Automata SSL: lásd onlineSSL 

 Common Name (CN): Tanúsítványban szereplő adat, mely a hitelesíteni kívánt szerver publikus DNS 

által feloldható FQDN adatát tartalmazhatja. Amennnyiben CN mező nem található, úgy az FQDN –

nek a tanúsítvány SuvbjectAltName mezőjében kell szerepelnie. 

 CRL: lásd: Tanúsítvány visszavonási lista 

 CSR (Certificate Signing Request):  Tanúsítvány kérelem, mely a technológia működési módjából 

adódóan bizonyítja, hogy az ügyfél rendelkezik a kérelemhez tartozó privát és publikus kulcsokkal. A 

kérelem tartalmazza a hitelesíteni kívánt adatokat is. 

 DNS (Domain Name System): Az internet névfeloldási módszere, amely a humán felek által könnyen 

megjegyezhető, nevesített elérést a számítógép számára IP címre fordít. A DNS rendszer egy név 

adott időpontban történő lekérésére - függetlenül az éppen elért szervertől - ugyanazt a választ adja. 

 Domain kontroll: Az az állapot, amikor a tanúsítvány igénylője az adott domaint kiszolgáló szerveren 

vagy az adott domain névhez kapcsolódó DNS rekordokban képes és jogosult a hitelesítéshez 

szükséges adatot elhelyezni. Ez esetben rendelkezik az adott domain felett domain kontrollal. 

 DV (domain validated) tanúsítvány: lásd onlineSSL 

 Érintett Fél: Az a személy, aki a kibocsátott onlineSSL szerver tanúsítvány ellenőrzésének céljából a 

Szolgáltató által kibocsátott tanúsítványhoz fordul, illetőleg ezen tanúsítvány ellenőrzéséhez a 

Szolgáltató által karbantartott nyilvántartásokat és szabályzatokat ellenőrzi. 

 Fizikailag biztosított terület: Olyan helyiség, amely ésszerű határok mellett képes megvédeni a 

benne elhelyezett eszközöket az elemi károktól, illetve a szándékos illetéktelen hozzáféréstől. 

 Folyamatosan elérhető szolgáltatás: Az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető szolgáltatás, a 

Szolgáltató szabályzataiban meghatározott rendelkezésre állási időkkel 

 FQDN (Fully Qualified Domain Name): Olyan domain név, amely a nevet DNS szerveren keresztül 

lekérdezve publikus, mindenki számára elérhető hálózati IP címre oldja fel. 

 Hash: Ld. Lenyomat. 

 High Profile Domain név lista: Olyan, a Szolgáltató által, saját körben összeállított lista, mely a 

tanúsítvány kibocsátást kiemelten nagy forgalmú domainek esetén megakadályozza.  

 Hozzáférések: Egy adott számítógépes hálózat vagy annak egyes elemei elérésére vonatkozó 

szabályok összessége. 

 Igénylő: A Szolgáltató által nyújtott tanúsítvány-kibocsátási szolgáltatás igénybevételét 

kezdeményező Alany, vagy ezen célból annak nevében eljáró természetes személy. 

 (Kriptográfiai) Kulcs(pár): Kriptográfiai transzformációt vezérlő egyedi digitális jelsorozat, amelynek 

ismerete rejtjelezéshez és visszaállításhoz szükséges. 

 Lenyomat: Olyan meghatározott hosszúságú, elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat, 

amelynek képzése során a használt eljárás (lenyomatképző eljárás) a képzés időpontjában teljesíti a 

következő feltételeket: 

a. a képzett lenyomat egyértelműen származtatható az adott elektronikus dokumentumból, 
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b. a képzett lenyomatból az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges az elektronikus 
dokumentum tartalmának meghatározása vagy a tartalomra történő következtetés, 

c. a képzett lenyomat alapján az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges olyan 
elektronikus dokumentum utólagos létrehozatala, amelyre alkalmazva a lenyomatképző eljárás 
eredményeképpen az adott lenyomat keletkezik. 

 Magánkulcs: A kulcspár azon, rejtjelezéshez, illetve visszaállításhoz használt része, mely az Alany 

kizárólagos birtokában van, és amelyet csak ő ismerhet. 

 Magánkulcs védelme: Mindazon tevékenységek összessége, melyek célja a magánkulcs megfelelő 

védelme, a magánkulcs teljes élettartama során annak generálásától, annak megsemmisítéséig, a 

hozzá tartozó tanúsítvány státuszától függetlenül. 

 Nyilvános kulcs: A kulcspár azon, rejtjelezéshez, illetve visszaállításhoz használt, mindenki számára 

megismerhető része, amelynek az Alanyhoz való tartozásáról a Szolgáltató tanúsítványt bocsát ki. 

 Object Identifier (OID): objektumok azonosítására használt, hierarchizált rendszer alapján definiált 

számsor. 

 OCSP (Online Certificate Status Protokoll): Valós idejű, online tanúsítvány állapot szolgáltatás. Az 

adott szolgáltatás keretében kibocsátott összes tanúsítvány aktuális visszavonási állapota (státusza) 

lekérdezhető. A lekérdezés azonnali, hiteles választ ad egy tanúsítvány állapotáról. 

 onlineSSL tanúsítvány: Szerverek számára kibocsátott tanúsítvány, melynél kizárólag az igénylő 

domain feletti kontrollja, felügyeleti képessége kerül ellenőrzésre. A tanúsítvány kibocsátásához 

kapcsolódó ellenőrzés humán közreműködés nélkül, teljesen automatizált módon történik. A 

tanúsítvány személy vagy szervezeti nevet nem tartalmaz. 

 Összesített felelősség: Tanúsítványok és káresemények alapján történő összesítés szerinti 

felelősség, a tranzakciók, elektronikus aláírások, és alkalmazások számától függetlenül. 

 PEM formátumú kérelem: Szöveges formátumú tanúsítványkérelem. 

 Publikus (Nyilvános) Kulcsú Infrastruktúra: A tanúsítványok kibocsátásában és kezelésében, 

valamint az időbélyegzésben részt vevő technikai eszközök, egységek, ezen tevékenységeket 

hivatalosan felügyelő és meghatározó intézmények, a felhasználók által alkalmazott kriptográfiai 

eszközök és tevékenységek összessége. 

 Szabályzat Elfogadó Egység: Jelen és más szabályzatok kialakításáért, elfogadásáért és 

adminisztrációjáért felelős szolgáltatói egység. 

 Szolgáltatási Szabályzat: A Szolgáltató tanúsítvány kibocsátási tevékenységével kapcsolatos 

részletes eljárási és egyéb működési szabályokat tartalmazó nyilvános dokumentum. 

 Szolgáltató: A NETLOCK Kft., amely tevékenységi körében onlineSSL tanúsítvány kibocsátását, 

egyéb titkosító tanúsítvány kibocsátását, elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatást, időbélyegzés, 

aláírás-létrehozó eszközön aláírás-létrehozó adat elhelyezés szolgáltatást, illetve archiválási 

szolgáltatást végez. 

 Tanúsítvány: A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely a nyilvános kulcsot a 

tanúsítvány Alanyához kapcsolja 

 Tanúsítványtár: Olyan, a Szolgáltató által biztosított információs terület, ahol a tanúsítvánnyal 

kapcsolatos adatok, visszavonási információk és a tanúsítvány kibocsátására vonatkozó szabályzatok 

érhetőek el. 

 Tanúsítvány-szolgáltatás: azon eljárás, melynek során a Szolgáltató a Szolgáltatási 

Szabályzatokban meghatározott eljárásban új vagy – amennyiben értelmezett - megújított tanúsítványt 

bocsát ki a felhasználó részére. A tanúsítvány-szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltató 

tanúsítványállapot-szolgáltatást is nyújt, melynek keretében fogadja a tanúsítvány-visszavonási- és 

felfüggesztési kérelmeket és a Szolgáltatási Szabályzatokban meghatározott időközönként 

Tanúsítvány Visszavonási Listát bocsát ki. 
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 Tanúsítványállapot-nyilvántartás: A legközelebb kibocsátásra kerülő Tanúsítvány Visszavonási 

Lista tartalmához kapcsolt online lekérdezhető információk.  

 Tanúsítvány Visszavonási Lista (CRL – Certificate Revocation List): Valamely okból visszavont, 

azaz érvénytelenített, illetve felfüggesztett, azaz ideiglenesen érvénytelenített tanúsítványok 

azonosítóit tartalmazó elektronikus lista, melyet meghatározott időközökkel a Szolgáltató bocsát ki. 

 Ügyfélmenü: A Szolgáltató Internetes oldalain az online regisztrációt követően létrejövő, adott 

felhasználó saját kérelmeit, tanúsítványait és egyéb egyedi információit tartalmazó, illetve 

tanúsítványkezelését biztosító felhasználói profil. 

 Végfelhasználó: Szerződéses partner, aki a Szolgáltató által kibocsátott végfelhasználói 

tanúsítvánnyal rendelkezik. 

 Végfelhasználói tanúsítvány: A Szolgáltató által kibocsátott olyan tanúsítvány, amelyet a szervezet 

kizárólag SSL tanúsítvány előállítására használhat, de más tanúsítvány hitelesítésére nem. 
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2 Azonosításra és hitelesítésre vonatkozó általános 
szabályok 

2.1 Azonosítás 

onlineSSL szerver tanúsítvány esetén a domain tulajdonos személy vagy szervezet ellenőrzésére, illetve 

dokumentum benyújtására nem kerül sor, kizárólag a domain felügyeleti képesség kerül ellenőrzésre az 

úgynevezett domain kontroll segítségével.  

2.1.1 Névtípusok 

2.1.1.1 Általános szabályok 

A tanúsítvány azonosító mezői („Subject” és „Issuer”) az X.500 egyedi névformátum előírásainak felelnek 

meg. A „Subject” és „Issuer” mezőre vonatkozó további szabályok: 

- a tanúsítványban az adatok speciális és vezérlő karakterek nélkül szerepelnek, 

- a tanúsítványban csak a tanúsítvány kiadási folyamat során ellenőrzött adatok szerepelhetnek, 

- a tanúsítványban a „CN” mező nem lehet üres: vagy egy FQDN domain nevet tartalmaz, vagy 

nem szerepel a tanúsítványban 

- A CN mező nem tartalmazhat * tagot. 

- a tanúsítvány „SubjectAltname” (SAN) mezője nem lehet üres: vagy ki van töltve, vagy nem 

szerepel a tanúsítványban. Ha kitöltött, akkor egy FQDN domain nevet tartalmazhat. 

- A SubjectAltname” (SAN) mező nem tartalmazhat * tagot. 

- A SubjectAltname” (SAN) mezője a kérelmezett FQDN mellett tartalmazhat „www” előtaggal 

kiegészített FQDN-t, amennyiben a kérelmezett FQDN nem tartalmazott „www” előtagot. 

- A CN mező és a SubjectAltname” (SAN) mező első FQDN tagjának egyeznie kell, amennyiben 

mindkettő megtalálható a tanúsítványban.  

- A domain nevek dNSName formátumban kerülnek tárolásra. 

- A tanúsítvány SN mezőjének feltüntetése nem kötelező. 

 

2.1.2 A nevek egyedisége 

A Szolgáltató a kibocsátott összes tanúsítvány esetében a tanúsítványok Alanyait egymástól egyértelműen 

megkülönbözteti a tanúsítványban rögzített összes adatuk (domain név, sorszám) segítségével.  

2.1.3 Védjegyek elismerése, hitelesítése és szerepe 

Szolgáltató nem garantálja az ügyfelek számára védjegyeik feltüntetését a tanúsítványban. Az ügyfél 

részéről egy védjegy megszerzése nem tekinthető olyan eseménynek, amely szükségszerűen a 

tanúsítvány megújítását eredményezi. 

A tanúsítványkérelemmel és elfogadással az ügyfél kifejezi, hogy a benne foglalt nevek, védjegyek, egyéb 

adatok nem sértik harmadik személy jogait. Szolgáltatónak nem kötelessége a védjegyek jogos 

használatának az ellenőrzése. 
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2.2 Kezdeti azonosítás 

2.2.1 A magánkulcs birtoklásának bizonyítási módszere 

A Szolgáltató gondoskodik mindazon technikai és műszaki eljárás alkalmazásáról, melynek révén 

megbizonyosodhat arról, hogy az Igénylő ténylegesen birtokolja a nyilvános kulcshoz tartozó 

magánkulcsot. 

 A Szolgáltató emellett ellenőrzi, hogy a nyilvános kulcs korábban nem került-e kiosztásra más Alany 

számára. 

2.2.2 Domain birtokolásának hitelesítése 

A Szolgáltató a megfelelő technikai eljárással ellenőrzi, hogy az igényléssel érintett domain név 

ténylegesen az igénylő kezelésében van-e.  

Kezelés alatt azt kell érteni, hogy a domain ellenőrzéséhez szükséges, Szolgáltató által generált kódot az 

igénylő a domainhez tartozó tárhelyre, vagy a domain DNS rekordjába képes és jogosult a megfelelő 

formában elhelyezni. 

A tárhely alapú ellenőrzési eljárás során az ügyfél által a szerveren elhelyezett, domaincheck.html nevű 

fileban található kódot a rendszer összeveti a saját adatbázisában tárolt kódjával, és ezek egyezése 

esetén a domaint ellenőrzöttnek tekinti. 

A DNS alapú ellenőrzési mód során a rendszer a domainhez tartozó DNS bejegyzések TXT rekordjait 

vizsgálja meg több DNS szerverben. Amennyiben az egyes DNS szerverektől egyforma TXT tartalom 

érkezik, azok egyeznek és egységesen a „<kiküldött kód>” szövegét tartalmazzák, akkor a kódot a 

rendszer összeveti a saját adatbázisában tárolt kódjával, és egyezés esetén a domaint ellenőrzöttnek 

tekinti. 

 

A domain ellenőrzéséhez használt kód a szükséges ellenőrzési szinttől függően az alábbi módokon 

kerülhet eljuttatásra az ügyfélhez: 

 a szolgáltató által előre definiált email cím listából kiválasztható email címre történő küldéssel 

 a regisztráció vagy rendelés során megadott email címre küldéssel 

 a bejelentkezett ügyfél ügyfélmenüjében történő megjelenítéssel  

 

A kód eljuttatásának módjáról a Szolgáltató saját hatáskörben rendelkezik. 

2.3 Azonosítás tanúsítvány kulcscseréje esetén 

Amennyiben kulcscsere válna szükségessé, abban az esetben új tanúsítvány-igénylést kell beadni, az ott 

meghatározott azonosítási szabályok szerint eljárva (lásd 3.2.1 pont). 

2.4 Visszavonási kérelem 

Szolgáltató tanúsítvány visszavonási szolgáltatásokat nyújt. Az erre vonatkozó kérelmek azonosítási és 

hitelesítési vonatkozásait a 3.8.4 pont tárgyalja. 
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3 Működésre vonatkozó követelmények  

3.1 Tanúsítványigénylés 

3.1.1 Igénylés feltételei 

Tanúsítványt igényelhet: 

- valamely természetes személy vagy szervezet a tulajdonában levő vagy a tulajdonos által 

használatra átengedett domain nevet kiszolgáló szerver számára. 

Kizárólag a jelen Szabályzatban megadott fajtájú és profilú tanúsítványok igényelhetők. 

A regisztráció során a szolgáltatott adatok ugyan önkéntesek, azonban a Szolgáltató megtagadhatja a 

tanúsítvány kibocsátását, amennyiben az igénylő által megadott igazolások alapján nem azonosítható be 

egyértelműen az a domain név, amely kapcsán a tanúsítvány kibocsátását kérik. 

Az Igénylő köteles a tanúsítvány ellenértékét előre, a mindenkori díjtáblázatban fogalt díjak alapján a 

tanúsítvány kibocsátását megelőzően a Szolgáltató részére megfizetni. A díjfizetést megelőzően a 

tanúsítvány kibocsátásáról, annak egyéb feltételeiről (pl. külön eljárási díjáról) a Szolgáltató saját 

hatáskörén belül dönt. A tanúsítvány ellenértékének kiegyenlítésére vonatkozó szabályoktól a Szolgáltató 

egyedi esetekben, saját döntése alapján jogosult eltérni.  

3.2 Tanúsítványkérelem és a tanúsítvány kibocsátása 

3.2.1 Regisztráció és tanúsítvány kiadásának folyamata 

 

Eljárási lépés Tevékenység Végrehajtani jogosult 

1. Regisztráció 

Ha az igénylőnek korábban nem volt rendelése, akkor az 
ügyfélmenü az első rendelés során jön létre. Ha volt, akkor az 
ügyfélnek be kell lépnie és a megrendelést a menüben 
kezdeményeznie.  

Igénylő  

2. Rendeléshez szükséges 
lépések elvégzése 

Szerveren történő kulcsgenerálás, CSR feltöltése a rendelési 
folyamatba, illetve az igényléshez szükséges adatok, 
paraméterek megadása. 

Igénylő 

3. Automatizált hitelesítési 
eljárások elvégzése 
 

A domain feletti felügyeleti képesség és a domaint kiszolgáló 
szerverhez, vagy a domain DNS TXT rekordjához való 
hozzáférés ellenőrzése. 

Automatizált rendszer 

4. Fizetés Elektronikus felületen történő fizetés. Igénylő 

5. Kiadás 
A tanúsítvány kiadása az igénylő kérésének megfelelő 
adatokkal és időpontban. 

Automatizált rendszer 

6. Közzététel Tanúsítvány közzététele a (nem nyilvános) tanúsítványtárban. Automatizált rendszer 

7. Letöltés A tanúsítvány letöltése. Igénylő 
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3.2.2 Szerződéskötés 

A szerződéskötés folyamata: 

- A tanúsítvány igénylésével az Igénylő (későbbi Alany) és a Szolgáltató között Szerződés jön létre. 

- A Szerződéskötésre az Igénylő (későbbi Alany) által a Szolgáltató részére eljuttatott és egyúttal 

ajánlatnak minősülő tanúsítványigénylése alapján kerül sor. 

- Az igénylés véglegesítésével egyidejűleg az Igénylő kifejezetten elfogadja a jelen Szolgáltatási 

Szabályzatban foglaltakat és azt magára kötelezőnek ismeri el. 

- A tanúsítvány kibocsátásával a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat. 

3.2.3 A tanúsítványkérelmek jóváhagyásának követelményei 

A Szolgáltató csak akkor fogadja el a tanúsítványkérelmet, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- benyújtották a kérelmet a tanúsítvány kibocsátónak, 

- a kérelemben szereplő adatok ellenőrizhetők és pontosak 

- a regisztráció folyamán használt e-mail cím működőképes  

3.3 A tanúsítványok kibocsátása és hozzáférhetővé tétele 

A kész tanúsítvány a Tanúsítványtárba kerül, ahonnan az interneten elérhető ügyfélmenün keresztül, 

böngésző szoftver segítségével letölthető. 

3.3.1 A tanúsítvány kibocsátásának időpontja 

A tanúsítvány kibocsátásának időpontja az az időpont, amikor a Szolgáltató az aláírt tanúsítványt 

elérhetővé teszi a tanúsítványtárban.  

3.3.2 A tanúsítvány érvényessége 

A tanúsítvány érvényességének időtartama feltüntetésre kerül a tanúsítványban. Ezen időtartamon belül 

használható fel az igénylés során meghatározott, jelen Szabályzat előírásaival összhangban levő célra. 

 A tanúsítvány érvényességének ellenőrzése a tanúsítványt használó Alany, illetve Érintett Fél felelőssége. 

3.4 Tanúsítványelfogadás 

3.4.1 A tanúsítvány elfogadása 

A magánkulcs használatba vétele előtt az Alanynak kötelessége ellenőrizni a tanúsítványban feltüntetett 

adatainak helyességét. Amennyiben bármilyen rendellenességet talál, a magánkulcsot nem használhatja 

fel, hanem azonnal intézkednie kell a tanúsítvány visszavonása érdekében. 

A magánkulcs és a tanúsítvány elfogadottnak tekintendő, ha az Alany a tanúsítványt letöltötte. 

3.5 A kulcspár és a tanúsítvány használata 

3.5.1 Az Érintett Felek számára szóló ajánlások 

Nem érvényes tanúsítvány esetén az elfogadásból eredő minden kár és kockázat az Érintett Felet terheli 

(lásd még 6.5.2 és 6.6.3 pont). 
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3.6 Tanúsítvány megújítása 

3.6.1 Végfelhasználói tanúsítványok 

Végfelhasználói (onlineSSL) tanúsítvány megújítására nincs lehetőség, helyette minden esetben új 

tanúsítvány vásárlása szükséges. 

3.6.2 Szolgáltatói tanúsítványok 

A Szolgáltató saját tanúsítványait legfeljebb egy alkalommal, alkalmanként a megújítást megelőzően 

alkalmazott érvényességi idő megadásával újítja meg. 

3.7 Kulcscsere és tanúsítvány módosítása 

A kulcscsere és tanúsítvány módosítási szolgáltatást a Szolgáltató alapesetben nem biztosít. 

3.8 Tanúsítvány visszavonása 

3.8.1 Általános rendelkezések 

Szolgáltató a tanúsítványok érvényességének kezelésére tanúsítvány visszavonási szolgáltatásokat nyújt. 

A visszavont tanúsítványok érvénytelenek. A visszavont tanúsítványhoz tartozó magánkulcs használatát 

azonnal meg kell szüntetni. Amennyiben van rá lehetőség, a visszavont tanúsítványhoz tartozó 

magánkulcsot a visszavonást követően azonnal meg kell semmisíteni (ld. még 3.10 pont).  

A visszavont és visszavonandó elfogadásából eredő károkra a következő felelősségi szabályok 

vonatkoznak: 

- a visszavonási kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig az Általános Szerződési 

Feltételeknek és jelen szabályzatnak megfelelően az Alany felelős a felmerülő károkért, 

- a visszavonási kérelem Szolgáltató általi befogadását követően a nyilvánosságra hozatalig a 

Szolgáltató felelős a felmerülő károkért, 

- az érvénytelen állapot tanúsítványtárban való megjelenése után az Érintett Fél felelős a felmerülő 

károkért. 

3.8.2 A visszavonás körülményei 

Végfelhasználói tanúsítvány visszavonásához a következő körülmények vezetnek: 

- végfelhasználói vagy szolgáltatói magánkulcs kompromittálódása, vagy a kompromittálódás 

gyanúja, 

- a tanúsítvány Alanyának kérelme, 

- a tanúsítvány használatának visszautasítása hibás tanúsítvány miatt, 

- a Szolgáltató tudomására jutott tény, vagy megalapozott vélelem a regisztrációs adatok 

valótlanságáról, 

- rosszhiszemű felhasználás, 

- a bíróság erre vonatkozó jogerős és végrehajtható határozata, 

- a felhasználói szerződés ügyfél általi lemondással történő megszűnése, 

- a hitelesítési szolgáltatás megszűnése, 

- ha a visszavonást jogszabály teszi kötelezővé, 

- a tanúsítványba foglalt domain név tulajdonosának a domain név használatának visszavonására 

vonatkozó nyilatkozata. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fssl.comodo.com%2Fev-ssl-certificates.php&ei=3eNQU6HtD4rh4QTmqYCICg&usg=AFQjCNFQJj60mRVYPYRRU_SZTPZY2xHPvA&bvm=bv.65058239,d.bGE


onlineSSL szerver tanúsítvány kibocsátás Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzat 

Oldal: 18 / 34 

Kompromittálódott magánkulcs soha többet nem használható, és megsemmisítéséig ugyanolyan 

felügyeletben részesítendő, mint egy érvényes magánkulcs. 

3.8.3 Visszavonás kérelmezése 

A visszavonást az alábbi entitások kérelmezhetik: 

Tanúsítványok Visszavonást és felfüggesztést kérheti 

onlineSSL tanúsítvány 
Domain név használója, domain név tulajdonosa, Alany 
képviselője, Szolgáltató 

Szolgáltatói tanúsítványok Szolgáltató 

3.8.4 Visszavonási kérelemre vonatkozó eljárás 

Végfelhasználói tanúsítvány visszavonása kizárólag elektronikusan, 0-24 órában, ügyfélmenüből 

kezdeményezhető. A Szolgáltatóhoz egyéb csatornákon (telefon, fax, személyes megjelenés, email) 

érkező kérelmek esetén a Szolgáltató az ügyfelet ezen elektronikus visszavonási eljárás irányába tereli és 

annak elérésében segíti. 

A visszavonásra irányuló kérelmeket a Szolgáltató más kérelmeket megelőzően, soron kívül bírálja el.  

Helyes és hiteles kérelem esetén a Szolgáltató mérlegelés nélkül intézkedik a tanúsítvány visszavonása 

érdekében: a visszavonási kérelmek azonnal végrehajtásra kerülnek, a tanúsítvány visszavont státusza 

bekerül a tanúsítványtárba (ún. tanúsítványállapot-adatbázisba), ezzel lehetővé téve a valós idejű 

visszavonási állapot ellenőrzést. 

Szolgáltató minden végrehajtott állapotváltoztatási kérelemről e-mailben értesíti az Alanyt (az 

ügyfélmenüben szereplő e-mail címen), valamint a visszavonás kérelmezőjét. 

3.8.5 Visszavonási kérelemre vonatkozó türelmi idő 

A visszavonás feldolgozásának megkezdése és a tanúsítvány státuszváltásáról való döntést követően 

Szolgáltató a tanúsítványállapot-adatbázist szükség esetén késedelem nélkül frissíti.  

Az emberi beavatkozást Igénylő visszavonási kérelmek feldolgozásának ideje legfeljebb 3 óra. 

Amennyiben ezen időszak alatt a Szolgáltató önhibáján kívül nem képes a visszavonási kérelem 

jogszerűségéről – a visszavonást indokoló tény valóságalapjáról - megbizonyosodni, úgy a továbbiakban 

– ellenkező tény tudomására jutásáig – a visszavonási kérelmet illetéktelen személytől származónak 

tekinti, és a visszavonási folyamatot eredménytelenként lezárja. 

A visszavont tanúsítvány státusza azonnal bekerül a tanúsítványtárba (ún. tanúsítványállapot-

adatbázisba), ezzel lehetővé téve a valós idejű visszavonási állapot ellenőrzést. A tanúsítványállapot-

változást követő legkésőbb 1 órán belül új visszavonási lista kiadására is sor kerül, mely ugyancsak 

tartalmazza a tanúsítvány megváltozott státuszát. 

3.8.6 Visszavonásra vonatkozó egyéb szabályok 

A visszavonási kérés és válasz üzeneteket a Szolgáltató védi a visszajátszáson alapuló támadások ellen. 

A Szolgáltató rendszerei ésszerű határokon belül képesek üzemzavar vagy katasztrófa esetén is minden 

kibocsátott tanúsítvány visszavonására. 

Amennyiben egy tanúsítvány visszavonásra került, azt nem lehet újra használatba venni. 
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3.8.7 Kulcskompromittálódás esetére vonatkozó speciális 
követelmények 

Magánkulcs kompromittálódása vagy vélelmezett kompromittálódása esetén a visszavonási eljárásban 

leírt lépések végrehajtandóak. Kompromittálódott magánkulcs soha többet nem használható, és 

megsemmisítéséig ugyanolyan felügyeletben részesítendő, mint egy érvényes magánkulcs. Az esetleges 

károk megelőzése vagy enyhítése érdekében minden intézkedést szükséges megtenni. 

3.9 Tanúsítvány-állapot információk közzététele 

3.9.1 Tanúsítvány Visszavonási Lista (CRL) 

A Szolgáltató X.509 V2 típusú tanúsítvány visszavonási listák kibocsátását és tanúsítvány visszavonási 

kiterjesztések alkalmazását támogatja. 

- A Szolgáltató a CRL listán jelöli annak érvényességi idejét. CRL egy előző CRL érvényességi ideje 

alatt is kibocsátható. Amennyiben egy időben több érvényes CRL is létezik, a legutolsó az 

irányadó. 

- A CRL tartalmazhatja a tanúsítvány visszavonásának okát. 

- A Szolgáltató a visszavont tanúsítványok listáját a crl1.netlock.hu, crl2.netlock.hu és 

crl3.netlock.hu internet címeken (URL) publikálja. 

- A Szolgáltató feltüntetheti a tanúsítványokban az internet címeket (URL) is, amelyeken keresztül 

elérhető a visszavont tanúsítványok listája (a feltüntetés a CDP mezőben történik), egyes címek 

elérhetetlensége esetén a soron következő elérhetőt kell használni. 

- A CRL ellenőrzése ajánlott minden Érintett Fél részére az ellenőrzési eljárásának részeként, az 

elvárható gondosság követelményének megfelelően. A CRL-en szereplő, - azaz érvénytelen 

tanúsítvány – elfogadása az Érintett Fél önhibájának minősül, így az ebből adódó kárért felel. 

- A Szolgáltató az egyes CRL-eket a kapcsolódó egyéb adatok megőrzési idejével megegyező ideig 

őrzi meg  

A visszavonási listán azon visszavont tanúsítványok kerülnek feltüntetésre, amelyek érvényességi ideje 

még nem járt le. Ezen kívül Szolgáltató kibocsáthat olyan visszavonási listákat, melyeken az összes 

visszavont tanúsítvány (érvényességi idejüktől függetlenül) kerül feltüntetésre. 

A visszavonási lista kibocsátása a Szolgáltató tanúsítványtárába történik. A listák kibocsátása közt 

általában 24 óra telik el. Ezen időközönként CRL akkor is kibocsátásra kerül, ha a legutóbbi kibocsátás 

óta nem történt tanúsítvány visszavonás. 

Tanúsítvány visszavonása esetén a tanúsítványállapot-változásnak a Szolgáltató nyilvántartásában való 

átvezetést követő 1 órán belül a Szolgáltatónak a kérelem szerint módosított visszavonási állapotot 

közzéteszi. 

A visszavonási listák mindig tartalmazzák a következő lista kibocsátásnak idejét, melyet megelőzve is 

kibocsáthat a Szolgáltató új listát. A listák érvényességi ideje általában 24 óra. 

A visszavonási listák legfeljebb 10 napig lehetnek érvényesek, és legkésőbb 7 naponként új lista kerül 

kiadásra. 

A Szolgáltató a gyökértanúsítványait biztonsági okokból off-line módon tárolja, biztonságos - zárt – 

zónában. Gyökértanúsítványok esetén ezért a CRL kiadás sűrűsége és a lista érvényessége a többi 

rendszertől eltér.  

Ezen CRL listák kibocsátása legalább 12 havonta, a listát érintő visszavonás esetén azonban az azt követő 

24 órán belül történik meg. Az ilyen listák érvényessége nem lépi túl a 12 hónapot. 

A listák kiadása között általában 90 nap telik el. Mivel azonban az automata rendszerek által vizsgált 

tanúsítványok esetén az aláírást hitelesítő teljes tanúsítványláncolat ellenőrzése így hosszabb időt vehet 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fssl.comodo.com%2Fev-ssl-certificates.php&ei=3eNQU6HtD4rh4QTmqYCICg&usg=AFQjCNFQJj60mRVYPYRRU_SZTPZY2xHPvA&bvm=bv.65058239,d.bGE


onlineSSL szerver tanúsítvány kibocsátás Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzat 

Oldal: 20 / 34 

igénybe, ezért Szolgáltató fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy - a gyökértanúsítvány által 

kibocsátott tanúsítványokra - delegált CRL aláíró tanúsítványt bocsásson ki, illetve azonnali OCSP 

válasszal tegye lehetővé a tanúsítványláncolat ellenőrzését. 

3.9.2 Az ajánlott CRL ellenőrzés az Érintett Fél számára 

A visszavonási lista ellenőrzése érintett felek részére ajánlott a tanúsítványok elfogadását megelőzően 

tekintettel a 3.5.1 pontban foglaltakra. A lista ellenőrzésének arra kell vonatkozni, hogy a kérdéses 

tanúsítványt a lista tartalmazza-e, a lista hiteles és sértetlen-e, és a kérdéses tranzakció szempontjából 

időben releváns-e. 

Szolgáltatót nem terheli felelősség a visszavonási listában közzétett tanúsítványok elfogadásából 

keletkező esetleges károkért. 

3.9.3 Valós idejű visszavonási állapot ellenőrzés elérhetősége 

A Szolgáltató valós idejű visszavonási állapot-szolgáltatásokat is nyújt, melyet az OCSP szolgáltatás 

segítségével érhető el. 

A tanúsítványállapot-nyilvántartás a Szolgáltató tanúsítványtárán keresztül érhető el. 

A Szolgáltató a tanúsítványállapot-adatbázisa lekérdezéséhez támogatja az OCSP (Online Certificate 

Status Protocol, [7]) protokollt. Az OCSP szolgáltatás elérhető a kiadóhoz tartozó válaszadó internet 

címén, valamint a tanúsítványtárban közzétett egyéb címeken. Az aktuális OCSP válaszadó tanúsítványok 

és a rájuk vonatkozó visszavonási listák a Szolgáltató tanúsítványtárában érhetőek el. 

Az OCSP válasz a tanúsítvány állapot nyilvántartásban található aktuális adat alapján adja vissza a 

választ, mely közel valós idejű. Az OCSP válasz alapját képező adat nem lehet régebbi 4 napnál, és nem 

lehet érvényes tovább 10 napnál. 

A Szolgáltató feltüntetheti a tanúsítványokban az internet címeket (URL) is, amelyeken keresztül elérhető 

a valós idejű visszavonási állapot ellenőrzés (a tanúsítvány AIA:OCSP mezőjében kerül feltüntetésre). A 

címek közül egyik elérhetetlensége esetén a következő elérhetőt kell használni. 

3.9.4 Valós idejű visszavonás ellenőrzési követelmények 

A tanúsítványállapot-adatbázis bárki számára hozzáférhető a Szolgáltató tanúsítványtárán keresztül. Az 

adatbázisban mindig a keresett tanúsítvány aktuális állapota található. 

Az OCSP válaszokat aláíró tanúsítványok profilját az 5 pont tartalmazza. Az OCSP szolgáltatás által 

kiadott, elektronikusan aláírt válaszokat az Érintett Félnek ellenőriznie kell, melynek lépéseit a 6.5.2 pont 

tartalmazza. Az érvénytelennek bizonyult OCSP válaszokat elfogadni nem szabad, ez esetben a 

tanúsítványállapot-adatbázis adataira, illetve a visszavonási listákra kell támaszkodni.  

3.10 Tanúsítvány-előfizetés vége 

A Szolgáltató által kiadott tanúsítványok érvényességi ideje és az adott tanúsítvány előfizetési ideje 

összekapcsolódik, vagyis az előfizetési idő megegyezik a tanúsítványban feltüntetett érvényességgel. 

Mindez nem zárja ki természetesen, hogy a Szolgáltató – kivételesen, egyedileg meghatározott esetben 

– a tanúsítványok díjaira vonatkozóan különböző fizetési kedvezményeket határozzon meg (pl. 

részletfizetés, kedvezmény stb.). 

Amennyiben az Alany még a tanúsítványban feltüntetett érvényességi idő lejárta előtt kívánja lemondani 

az előfizetést, úgy a tanúsítvány visszavonására vonatkozó szabályok az irányadóak (lásd 3.8 pont). A 

visszavonással egy időben a szolgáltatási szerződés megszűnik.  

A tanúsítvány érvényességének lejártakor a Szolgáltatási Szerződés automatikusan megszűnik. 
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3.11 Kulcs letétbe helyezése és visszaállítása 

Szolgáltató nem nyújt magánkulcs letéti szolgáltatást, illetve az Alany onlineSSL magánkulcsát semmilyen 

más módon nem tárolja el vagy menti. 

A Szolgáltató a saját, szolgáltatói magánkulcsait elmentve is tárolja. 

3.12 A Szolgáltató leállítása 

3.12.1 Szolgáltatás megszüntetése 

Amennyiben a Szolgáltató tevékenységét tervezetten megszünteti vagy tartósan szünetelteteti, a 

tevékenység leállását megelőzően legalább az alábbi eljárásokat hajtja végre: 

- A tevékenység befejezését legalább 60 nappal megelőzően értesíti az általa kibocsátott és még 

vissza nem vont tanúsítványok korábbi igénylőjét és a domainhez tartozó, Szolgáltató által 

meghatározott email címek egyikén elérhető bármely entitást. Az értesítés lehetőség szerint 

tartalmazza azt a szervezetet, amely legkésőbb a tevékenység befejezésekor átveszi a 

visszavonási állapot közlési nyilvántartásokat, valamint a regisztrációs információ és az 

eseménynapló archívumok fenntartására vonatkozó kötelezettségeket a Szolgáltató számára 

előírt vagy általa vállalt időtartamra (lásd 6.3 pont).  

- A szolgáltatás megszűnése előtt 30 nappal értesítést tesz közzé Internetes oldalain (ld. 1.5 

alfejezet) és ügyfelei számára a szolgáltatás befejezéséről elektronikus levélben értesítőt küld. 

- A Szolgáltató a tevékenység befejezését legalább 20 nappal megelőzően az általa kibocsátott, és 

még vissza nem vont tanúsítványokat visszavonja. 

- A regisztrációs információk, és az eseménynapló archívumok megőrzése érdekében, 

időbélyegzővel ellátott teljes körű mentést hajt végre. A mentésnek tartalmaznia kell a 

tanúsítványokkal kapcsolatos korábbi változások adatait, a tanúsítványok helyzetére, esetleges 

visszavonására vonatkozó adatokat, valamint a tanúsítvány kibocsátásra vonatkozó Szolgáltatói 

szabályzatokat és az aláírás-ellenőrző adatokat, továbbá a visszavont tanúsítványok 

nyilvántartását. A mentett adatállományokat a Szolgáltató védi jogosulatlan módosítástól és 

biztosítja a jogosulatlan hozzáférés kizárását, valamint az adatoknak megőrzési időn belüli, 

jogosultak számára való hozzáférhetőségét és értelmezhetőségét. 

- Saját magánkulcsait megsemmisíti, illetve a hozzájuk tartozó tanúsítványokat visszavonja  

- A Szolgáltató a tanúsítványok visszavonását követően a tevékenysége befejezéséig a 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségének továbbra is eleget tesz. 

- A Szolgáltató új tanúsítványokat a megszűnés bejelentése után nem bocsát ki. 

A Szolgáltató rendelkezik a leállási követelmények teljesítésével kapcsolatos költségek fedezetével. A 

Szolgáltató annak érdekében, hogy adatait átadhassa egy másik szolgáltatónak, azokat a szolgáltató által 

fogadóképes médián és formátumban helyezi el vagy biztosítja a szolgáltató számára az adatok eredeti 

formátumban történő feldolgozásának lehetőségét, melyekhez átadja a megfelelő eszközöket, 

dokumentációkat és ismereteket. 
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4 Műszaki biztonsági óvintézkedések- kulcskezelés és 
kulcsvédelem 

A Szolgáltató megbízható, biztonságtechnikailag értékelt és ellenőrzött termékekből álló informatikai 

rendszert használ szolgáltatásai nyújtásához. 

4.1 Kulcspár előállítás és telepítés 

4.1.1 Kulcspár előállítás 

A végfelhasználói kulcsokat az Igénylő (Alany) maga generálja. A végfelhasználói magánkulcs 

felhasználási ideje megegyezi a hozzá tartozó tanúsítvány érvényességi idejével, ami maximálisan 3 év. 

A nyilvános kulcs a kriptográfiai biztonságáig érvényes. 

A Szolgáltató valamennyi szolgáltatói kulcspárját saját maga generálja, védett kriptográfiai hardver 

modulban. A generált magánkulcs mentést (klónozást) leszámítva, teljes életciklusuk alatt a kriptográfiai 

hardverekben marad, megsemmisítéséig azt sehová nem kell továbbítani. Amennyiben a szolgáltatói 

kulcspár bármely okból történő megsemmisítése válik szükségessé, úgy az az eszköz tanúsítványában 

előírt módon, két személyes kontroll mellett történik. A szolgáltatói magánkulcs felhasználási ideje 

megegyezik a hozzá tartozó tanúsítvány(ok) érvényességi idejével. A nyilvános kulcs a kriptográfiai 

biztonságáig érvényes. 

4.1.2 Magánkulcs eljuttatása az Alanyhoz 

Mivel a Szolgáltató valamennyi kulcspárja helyben generálódik (ld. 4.1.1 pont), azokat nem kell sehová 

továbbítani. 

A végfelhasználók aláíró magánkulcsát nem kell továbbítani, mert azt az Alany saját maga állítja elő.  

4.1.3 A nyilvános kulcs eljuttatása a tanúsítvány kibocsátóhoz 

A Szolgáltató valamennyi nyilvános kulcsáról saját maga készít tanúsítványt. 

A végfelhasználók nyilvános kulcsát a már sikeresen regisztrált Alany (ld. 3.2.1 pont) védett csatornán tölti 

fel az automata rendszerbe az ott meghatározott módon, amely – miután sikeresen ellenőrizte, hogy az 

Alany által megküldött nyilvános kulcsnak megfelelő magánkulccsal, befogadja azt. 

4.1.4 A szolgáltatói nyilvános kulcs közzététele 

A Szolgáltató az aláírt tanúsítványait saját tanúsítványtárában teszi mindenki számára elérhetővé. 
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4.1.5 A nyilvános kulcs paraméterek generálása és megfelelőségük 
ellenőrzése 

A nyilvános kulcs paraméterek megfelelnek az előírásoknak (Irányelv melléklete), és előállításuk során a 

megfelelő szabványok, algoritmusok kerültek alkalmazásra. 

 Hash algoritmusok 
RSA minimum 

modulus méret (bit) 
ECC görbe 

 
DSA modulus 
minimum és 

osztóméret (bit) 

Root CA 
SHA-256, SHA384 
vagy SHA-512 2048 

NIST P-256, P-384, 

vagy P-521 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N=256 vagy 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N= 256 

Köztes kiadó 
SHA-256, SHA384 

vagy SHA-512 2048 
NIST P-256, P-384, 

vagy P-521 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N=256 vagy 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N= 256 

Végfelhasználó 
SHA-256, SHA384 
vagy SHA-512 2048 

NIST P-256, P-384, 

vagy P-521 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N=256 vagy 

L= 2048, N= 224 vagy 

L= 2048, N= 256 

4.1.5.1 A paraméterek megfelelőségének ellenőrzése 

A kulcsgenerálás paramétereinek megfelelőségét két szempontból ellenőrzi a rendszer: 

- a paraméterekhez felhasznált véletlenszám-generálás megfelelőségének ellenőrzése 

(statisztikailag kellőképpen véletlenszerű-e a generálás), 

- a paraméterekre vonatkozó feltételek, összefüggések teljesülésének ellenőrzése. 

A véletlenszám-generálás megfelelőségének ellenőrzésének alapja, hogy a rendszerben használt 

valamennyi kriptográfiai hardver modul képes az általa generált bitsorozat egyenletességének és 

függetlenségének statisztikai tesztelésére. A modulok lehetővé teszik a tesztek meghívását egy 

szabványos interfészen keresztül. 

A külső interfészen meghívható tesztelési utasításon kívül a hardver modulok is folyamatosan tesztelik 

saját véletlenszám-generálásukat, melyek hibás teszt esetén leállnak. 

Ezeken felül a tanúsító szervezetek évente felülvizsgálják, 3 évente újra tanúsítják az eszközöket. 

4.1.6 A kulcs használat célja (az X.509 v3 kulcshasználati mezők 
tartalmának megfelelően) 

A Szolgáltatónak a tanúsítványok aláírásához használt magánkulcsát, ezeken kívül csak a tanúsítvány 

visszavonási lista (CRL) aláírására szabad felhasználnia. 
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4.2 A magánkulcsok védelme 

4.2.1 A szolgáltatói kulcsokra vonatkozó általános szabályok 

A szolgáltatói kulcsok a kulcsok létrehozása, tárolása, mentése, helyreállítása, megsemmisítése fizikailag 

biztonságos környezetben, kettős személyi ellenőrzés mellett valósul meg. A Szolgáltató megfelelő 

előírásokat alkalmaz arra vonatkozóan, hogy a tanúsítvány kiadása, a kulcshasználat rendje, a 

kulcsfrissítés, a megsemmisítés a vonatkozó nemzetközi előírásokkal összhangban történjen.  

4.3 A kulcspár gondozásának egyéb szempontjai 

4.3.1 Egyéb kulcskezelési rendelkezések 

A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához használt termékeit elkülönítetten kezeli és működteti az egyéb 

tevékenységeihez használt termékektől. A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához használt valamennyi 

elektronikus terméket kockázatelemzések alapján biztonsági osztályokba sorolja, és ezekről nyilvántartást 

vezet. 

A még tanúsítvánnyal el nem látott nyilvános kulcsokat a Szolgáltató fizikailag biztosított környezetben 

tárolja. 

4.3.2 Nyilvános kulcs archiválása 

A Szolgáltató minden előállított tanúsítványt archivál az érvényesség lejártától számított 10 évig.  

A Szolgáltató az Alany magánkulcsát nem archiválja.  

4.3.3 A nyilvános és magánkulcsok használatának periódusa 

Szolgáltatói tanúsítványok és a bennük foglalt nyilvános kulcsok periódusa nem aláíró tanúsítvány- és 

CRL aláíró magánkulcs esetén - legfeljebb – a szabványok által előírt lehetséges maximum időtartam. 

A magánkulcs érvényességi ideje megegyezik a tanúsítvány érvényességi idejével. Valamennyi fenti 

tanúsítványban szereplő nyilvános kulcs érvényességi ideje annak kriptográfiai biztonságnak megfelelő 

voltáig tart. 
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5 Tanúsítvány, visszavonási lista, OCSP és profilok 

5.1 Végfelhasználói tanúsítványok profilja 

 

A Szolgáltató az X.509 [5] ajánlásnak megfelelő tanúsítványokat bocsát ki.  

5.1.1  onlineSSL tanúsítvány profilok 

 

Mező neve Tartalom Kritikus Feltüntetés Forrás dokumentum 

AIA:Caissuers 
A tanúsítványt kiadó CA tanúsítványának 
elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező BL 1.1.6 A 3 C 

AIA:OCSP 
A tanúsítványt kiadó CA OCSP 
szolgáltatásának elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező BL 1.1.6 A 3 C 

basicConstraints CA:FALSE Igen Kötelező BL 1.1.6 A 3 D 

CDP 
A tanúsítványt kiadó CA CRL 
szolgáltatásának elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező EV 1.4.5 9.7 

Certificate Serial Number 
Nem szekvenciális sorozatszám legalább 
20 bit entrópiával 

Nem Kötelező BL 1.1.6 9.6 

CertificatePolicy 
A kiadott tanúsítványhoz tartozó policy 
azonosítója, ami bizonyítja, hogy  
1) Melyik cp tartozik a tanúsítványhoz 

Nem Kötelező EV 1.4.5 9.3.2 

ExtendedKeyusage id-kp-serverAuth Nem Ajánlott BL 1.1.6 A 3 F 

KeyUsage 
Digital Signature, KeyEncypherment, 
KeyAgreement 

Igen Kötelező 
BL 1.1.6  
R5280 

A 3 E 

Private and public key lásd minimum algoritmusok táblázat Nem Kötelező BL 1.1.6 
9.5 -> App 
A 1,2,3 

subject:commonName (CN) 
Ha a mező jelen van, akkor egy domain 
nevet tartalmaz az igényeltek közül. 

Nem  
már nem 
ajánlott 

EV 1.4.5 9.2.3 

subject:countryName (C ) A mező nincs jelen Nem  kötelező EV 1.4.5 9.2.7 

subject:localityName (L) A mező nincs jelen Nem  kötelező EV 1.4.5 9.2.7 

subject:organizationalUnitName  A mező nincs jelen Nem Opcionális BL 1.1.6 9.2.6 

subject:organizationName (O) A mező nincs jelen Nem  kötelező EV 1.4.5 9.2.1 

subject:stateOrProvinceName 
(ST) 

A mező nincs jelen Nem  kötelező EV 1.4.5 9.2.7 

subjectAltName (SAN) 
Egy vagy több domain nevet tartalmazhat. 
Az első domain névnek egyeznie kell a CN 
mezőben találhatóval, ha az jelen van. 

Nem  kötelező EV 1.4.5 9.2.2 

Validity  
Az érvényesség ajánlott hossza 12 hónap, 
maximum hossza 36 hónap 

Nem Kötelező  -  - 

Subject Key identifier Alany kulcs hash Nem Kötelező R 5280  - 

Authority Key dentifier Kiadói kulcs hashe Nem Kötelező R 5280  - 

Signature Kiadó aláírása SHA256 algoritmussal Nem Kötelező R 5280  - 
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5.2 Szolgáltatói tanúsítványok profilja 

 

5.2.1 Főtanúsítvány 

Mező neve Tartalom 
Kritikus 
(critical)? 

Feltüntetése 
Forrás 
dokumentum 

Dokumentum 
fejezet 

basicConstraints CA:TRUE Igen Kötelező BL 1.1.6 A 1 A 

Certificate Serial Number 
nem szekvenciális minimum 
20 bit entrópiával 

Nem Kötelező BL 1.1.6 9.6 

Certificatepolicy  - Tiltott Tiltott BL 1.1.6 A 1 C 

extendedKeyusage  - Tiltott Tiltott BL 1.1.6 A 1 D 

keyusage keyCertSing, cRLSign Igen Kötelező BL 1.1.6 A 1 B 

private and public key 
lásd minimum algoritmusok 
táblázat 

Nem Kötelező BL 1.1.6 
9.5 -> App A 1,2,3 
(root, sub, ee) 

Validity  
a főtanúsítvány 
érvényességi ideje 

Nem Kötelező  -  - 

Subject Key identifier subject kulcs hash Nem Kötelező RFC 5280  - 

 
 

 

5.2.2 Kiadói (köztes) tanúsítvány 

Mező neve Tartalom 
Kritikus 
(critical)? 

Feltüntetése 
forrás 
dokumentum 

dokumentum 
fejezet 

AIA:Caissuers 
A tanúsítványt kiadó CA tanúsítványának 
elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező BL 1.1.6 A 2 C 

AIA:OCSP 
A tanúsítványt kiadó CA OCSP 
szolgáltatásának elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező BL 1.1.6 A 2 C 

basicConstraints CA:TRUE Igen Kötelező BL 1.1.6 A 2 D 

CDP 
A tanúsítványt kiadó CA CRL 
szolgáltatásának elérhetősége http URL-en 

Nem Kötelező BL 1.1.6 A 2 B 

Certificate Serial 
Number 

Nem szekvenciális sorozatszám legalább 
20 bit entrópiával 

Nem Kötelező BL 1.1.6 9.6 

Certificatepolicy  nincs feltüntetve Nem Kötelező BL 1.1.6 B2A 

keyusage keyCertSing, cRLSign Igen Kötelező BL 1.1.6 A 2 E 

private and 
public key 

lásd minimum algoritmusok táblázat Nem Kötelező BL 1.1.6 
9.5 -> App A 1,2,3 
(root, sub, ee) 

Validity  
a kiadói (köztes) tanúsítvány érvényességi 
ideje 

Nem Kötelező  -  - 

Subject Key 
identifier 

Köztes kiadó kulcs hash Nem Kötelező RFC 5280  - 

Authority Key 
dentifier 

Legfelsőbb kiadó kiadói kulcs hashe Nem Kötelező RFC 5280  - 

Signature Kiadó aláírása SHA256 algoritmussal Nem Kötelező R 5280  - 
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5.2.3 OCSP válaszadó tanúsítvány 

 

Mező neve Tartalom 
Kritikus 
(critical)? 

Feltüntetése 
Forrás 
dokumentum 

Dokumentum 
fejezet 

basicConstraints CA:FALSE Igen Kötelező BL 1.1.6 A 2 D 

Certificate Serial 
Number 

nem szekvenciális minimum 20 
bit entrópiával 

Nem Kötelező BL 1.1.6 9.6 

extendedKeyusage OCSPSigning Nem Kötelező RFC 5280  - 

keyusage digital signature Igen Kötelező BL 1.1.6 A 2 E 

private and public key 
lásd minimum algoritmusok 
táblázat 

Nem Kötelező BL 1.1.6 
9.5 -> App A 1,2,3 
(root, sub, ee) 

Validity  
 az OCSP válaszadó 
tanúsítvány érvényességi ideje 

Nem Kötelező  -  - 

Subject Key identifier subject kulcs hash Nem Kötelező RFC 5280  - 

Authority Key dentifier kiadói kulcs hashe Nem Kötelező RFC 5280  - 

OCSPNocheck üres tartalom Nem Kötelező RFC 5280  - 

 

 

 

5.2.4 Visszavonási lista aláírói tanúsítvány  

Mező neve Tartalom 
Kritikus 
(critical)? 

Feltüntetése 
Forrás 
dokumentum 

Dokumentum 
fejezet 

basicConstraints CA:TRUE Igen Kötelező BL 1.1.6 A 1 A 

Certificate Serial 
Number 

nem szekvenciális minimum 20 
bit entrópiával 

Nem Kötelező BL 1.1.6 9.6 

Certificatepolicy  - Tiltott Tiltott BL 1.1.6 A 1 C 

extendedKeyusage  - Tiltott Tiltott BL 1.1.6 A 1 D 

keyusage cRLSign Igen Kötelező BL 1.1.6 A 1 B 

private and public key 
lásd minimum algoritmusok 
táblázat 

Nem Kötelező BL 1.1.6 
9.5 -> App A 1,2,3 
(root, sub, ee) 

Validity  
a tanúsítvány érvényességi 
ideje 

Nem -  -  - 

Subject Key identifier subject kulcs hash Nem Kötelező RFC 5280  - 
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5.3 Tanúsítvány visszavonási lista profilok 

 

A Szolgáltató az x.509 szabványnak megfelelő visszavonási listákat (CRL) bocsát ki. A Szolgáltató által 

aktuálisan kibocsátott tanúsítvány visszavonási lista profilokat a Nem minősített tanúsítvány, visszavonási 

lista, OCSP dokumentum tartalmazza és azt a Szolgáltató saját Internetes oldalán, a Tanúsítványtárnál 

megadott publikálási szabályoknak megfelelően közzéteszi. 

 

Mező Tartalom 

Version V2 

Issuer Kiadónként eltérő, lásd profildefiníciók  

Last update Utolsó kibocsátás dátuma 

Next update Következő kibocsátás dátuma 

Signature Kibocsátó elektronikus aláírása 

CRL entry Az érvénytelenített tanúsítvány sorozatszáma, érvénytelenítés dátuma, időpontja 

CRL entry extension Profildefiníciók dokumentum tartalmazza 

 

5.4 OCSP válasz profilok 

 

A Szolgáltató által nyújtott OCSP szolgáltatás az RFC 2560 ajánlás figyelembevételével működik. A 

Szolgáltató által aktuálisan kibocsátott OCSP válasz profilokat a Nem minősített tanúsítvány, visszavonási 

lista, OCSP profildefiníciók dokumentum tartalmazza és azt a Szolgáltató saját Internetes oldalán, a 

Tanúsítványtárnál megadott publikálási szabályoknak megfelelően közzéteszi. A Szolgáltató által kiadott 

tanúsítványok általában az általa kibocsátott OCSP válasz profilok alapján ellenőrizhetőek. 
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6 Üzleti és jogi tudnivalók 

6.1 Díjak 

A mindenkor érvényes szolgáltatások díjait a Szolgáltató saját Internetes oldalán (ld. 1.5 alfejezet), a 

Tanúsítványtárnál megadott publikálási szabályoknak megfelelően közzéteszi. 

A közzétett adatok: 

- tanúsítvány kibocsátásának és – amennyiben értelmezett - megújításának díja, 

- visszavonási adatok hozzáférési díja, 

- egyéb, a hitelesítés-szolgáltatáshoz kapcsolódó, különleges díjtételek (pl.: különeljárási díj, stb.). 

A tanúsítvány kiállításának díja a tanúsítványba foglalt adatok hitelesítésének egyszeri díja. A tanúsítvány 

élettartama technikai paraméter, a tanúsítvány megvásárlása nem egy adott időszakra érvényes előfizetés 

létrejöttét jelenti. 

6.1.1 Visszatérítési elvek 

Indokolt esetben a Szolgáltató a tanúsítványok kibocsátásához kapcsolódó, meghatározott időszakra 

vonatkozó egyes díjakat egyedi elbírálás alapján téríti vissza. Az egyszeri díjak visszatérítése egy 

összegben történik.  

Az Alany a számára kibocsátott tanúsítvány kibocsátási díjának visszatérítésére tipikusan a következő 

esetekben jogosult: 

- a Szolgáltató egyéb hibát követ el a tanúsítvány kibocsátásakor, 

- a Szolgáltató bizonyítottan nem tartja be valamely kötelezettségét az Alany tanúsítványának 

kezelésekor. 

 

A díj visszatérítésére vonatkozó kérvényt az Alanynak a tanúsítvány kibocsátását követő 30 naptári napon 

belül elektronikusan kell beadnia a Szolgáltató részére. A kérvény pozitív elbírálása esetén a Szolgáltató 

a tanúsítványt díjmentesen visszavonja és a kibocsátási díjat az Alany/Igénylő számára a kérelemben 

megjelölt bankszámlaszámra 20 naptári napon belül visszautalja. 

A tanúsítvány kibocsátása a Szolgáltató általi teljesítésnek tekintendő, így ezt követően az Alany/Igénylő 

kizárólag csak a Szolgáltató bizonyított szerződés- vagy kötelezettségszegése esetén jogosult 

díjvisszatérítésre. Nem tartozik a visszatérítési okok közé a kibocsátott tanúsítványhoz tartozó magánkulcs 

bármely okból történő megsemmisülése. 

A Szolgáltató egyéb tevékenységeiért számlázott díjak esetében díjvisszafizetésre nem köteles. 

6.2 Pénzügyi felelősség 

A Szolgáltató a vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek okozott kárért a 

mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint felel, az Igénylővel szemben pedig 

a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős mindazon kárért, melyet saját felelősségi 

körében eljárva saját hibájából vagy mulasztásából erednek, így különösen: 

- az Igénylő alapos és mindenre kiterjedő mulasztása 

- a tanúsítvány visszavonással kapcsolatos kötelezettségek. 

A Szolgáltató az alábbiakban meghatározza azt az egy alkalommal vállalható legmagasabb kötelezettség 

értéket, ameddig a Szolgáltató helytáll az okozott kárért. 

Több azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény egy biztosítási eseménynek minősül. 
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6.3 Bizalmasság, adatvédelem 

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel legalább az 

ügyfél által igényelt tanúsítvány érvényességéig tárolja és kezeli. A Szolgáltató a törvényi előírásokon 

túlmenően saját belső szabályozási rendszerében is rögzített módon mindent megtesz az ügyfelek 

adatainak biztonságos kezelése érdekében. 

. A Szolgáltató az adatokat a törvények által előírt eseteken kívül kizárólag a főtevékenység 

hatékonyságának funkcionális támogatásához illetve megfelelő módon anonimizálva a belső 

statisztikáihoz használja fel. 

A Szolgáltató a tanúsítványokkal kapcsolatos elektronikus információkat – beleértve az azok előállításával 

összefüggőket is – a tanúsítvány érvényességének lejártától számított 10 évig, illetőleg jogvita jogerős 

lezárásáig megőrzi (amennyiben annak kezdetéről és végéről a 6.5.1.1 pontban megfogalmazott 

kötelezettségek szerint értesítik), valamint ugyanezen határidőig olyan eszközt biztosít, mellyel a 

kibocsátott tanúsítvány tartalma megállapítható. 

A Szolgáltató biztosítja, hogy bármely adat rendelkezésre bocsátása esetén ezen adatokhoz illetéktelen 

személyek ne férhessenek hozzá. 

6.3.1 Bizalmasan kezelendő információ típusok 

Alapértelmezésben a felhasználók azon adatai, amelyek a tanúsítványban nem szerepelnek. Bizalmas 

adatnak számítanak továbbá a Szolgáltató belső eljárásrendjei és a magánkulcsok. 

6.3.2 Nem bizalmasnak tekintett információ típusok 

Azon regisztrációs adatok, amelyeket a Szolgáltató nyilvánosként kezel. Nyilvánosak továbbá a 

szabályzatok és a CRL. 

6.3.3 Tanúsítvány visszavonására vonatkozó információ felfedése 

A Szolgáltató az általa kibocsátott tanúsítványok visszavonását a Tanúsítvány Visszavonási Listában teszi 

közzé, a tanúsítvány sorszámának és opcionálisan a visszavonás okának a jelölésével.  

6.4 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 

A szolgáltatási tevékenység során alkalmazott összes név, termék, szabályzat, CRL a Szolgáltató 

tulajdonát képezi, a szoftver és hardver komponensek a Szolgáltató tulajdonát képezik vagy azokat 

jogszerűen használja. 

6.5 Jogok és kötelezettségek 

6.5.1 A végfelhasználó kötelezettségei 

6.5.1.1 A végfelhasználó általános kötelessége: 

a) megismerni és betartani a jelen Szabályzatot, 

b) a feltételeknek és szabályzatoknak megfelelően eljárni a szolgáltatások felhasználása során, 

beleértve a tanúsítvány és magánkulcs igénylését és alkalmazását, 

c) hozzájárulni a szolgáltatás biztonságához, elsősorban korrekt adatszolgáltatáson keresztül, 

valamint a nyilvános kulcsú infrastruktúra tudatos és felelősségteljes alkalmazásával, 

d) esetleges jogvita kezdetéről és jogerős lezárásáról haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, 

e) a tanúsítvánnyal kapcsolatban észlelt rendellenességről tájékoztatni a Szolgáltatót, 
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f) betartani a tanúsítványban jelzett esetleges korlátozásokat. 

6.5.1.2 A végfelhasználó kötelessége saját kulcs kezelése során: 

a) a magánkulcsát biztonságos módon tárolni, kezelni, 

b) a kulcspárt és tanúsítványát rendeltetésszerűen használni, 

c) magánkulcsát a hozzá tartozó tanúsítvány lejárta után megsemmisíteni, 

d) amennyiben magánkulcsa kompromittálódásának lehetősége fennáll, a lehető leghamarabb 

tanúsítványának visszavonását kérni a Szolgáltatótól. 

6.5.1.3 A végfelhasználó kötelessége a tanúsítványának kezelése során: 

a) a regisztrált adatainak a kibocsátott tanúsítványának érvényességi ideje alatt történő 

megváltozásáról késedelem nélkül a Szolgáltatót tájékoztatni, 

b) olyan eljárásokat követni és alkalmazásokat használni, amelyek támogatják a Szolgáltató által 

kibocsátott tanúsítványok helyes kezelését, 

c) a tanúsítvány első felhasználása előtt ellenőrizni a tanúsítványban feltüntetett adatainak 

helyességét és amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, akkor a tanúsítvány 

visszavonását kérni. 

d) A kötelezettségek értelemszerűen alkalmazandók a tanúsítvány és kulcs érvényességi időszaka 

alatt, és ha szükséges, akkor azt követően is. 

 
Figyelem! 

Nem valós, hamis vagy hamisított adatok közlésével a Személy, vagy a Szervezet 
egyes esetekben okirat-hamisítás bűntettét valósítja meg, amelyért büntető jogi 

felelősséggel tartozik. 

6.5.2 Ajánlások az Érintett Fél részére 

Jelen Szabályzatban az Érintett Fél számára meghatározott tevékenységek ajánlást jelentenek a 

Szolgáltató részéről. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha az Érintett Fél a tőle az adott helyzetben általában elvárható 

magatartást nem tanúsítja. 

6.5.2.1 Az Érintett Fél számára az alábbi előírások betartása ajánlott: 

a) Meghatározott célokra korlátozva és csak olyan alkalmazásokkal fogad el nyilvános kulcsokat, 

melyek összhangban vannak a megfelelő tanúsítványok „kulcshasználat” és „kiterjesztett 

kulcshasználat” mezőinek tartalmával. 

b) Olyan eljárásokat, alkalmazásokat használni, amelyek támogatják a Szolgáltató által kibocsátott 

tanúsítványok helyes kezelését. 

 

6.5.3 Szolgáltató egyéb kötelezettségei 

A Szolgáltató általános kötelessége: 

a) a tanúsítványtár felügyelete, üzemeltetése; 

b) a szolgáltatásainak az irányadó nemzetközi előírásokkal, jelen szabályzattal és egyéb 

nyilvánosságra hozott szabályzataival, szerződéses feltételeivel összhangban való nyújtása; 

c) a magas színvonalú és biztonságos szolgáltatások folyamatos biztosítása; 
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d) a közreműködők feladatainak egyértelműen meghatározása, működésük rendszeres ellenőrzése, 

a Szolgáltató által előírt eljárások betartásának biztosítása, és az esetlegesen szabályzattól eltérő 

működés esetén a helytelen működés megszüntetésének előírása és ellenőrzése; 

6.5.3.1 A Szabályzat Elfogadó Egység kötelezettségei 

a) a felügyelendő dokumentumok, továbbá a belső ügyviteli folyamatok azok helyszínén való 

ellenőrzése és a Szolgáltató vezetésének tájékoztatása a megfigyelésekről, 

b) a Szolgáltatóhoz érkező szabályzatokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok fogadása, 

c) a szabályzatok aktualizálásának előkészítése, egyeztetése és végrehajtása. 

6.5.3.2 A tanúsítványtár kötelezettségei és vele kapcsolatos tevékenységek 

A Tanúsítványtár kötelessége az üzemeltetés során: 

a) a Tanúsítványtár üzemeltetése 

b) a Szolgáltató saját tanúsítványainak, a Szolgáltató által kibocsátott tanúsítványok, CRL listák, 

aktuális és korábbi szabályzatok késedelem nélküli közzététele, 

c) a szabályzatok során minimum Adobe Acrobat dokumentum formátumban közzétenni, 

d) a rendelkezésre állást a Szolgáltató az Üzleti Folytonossági Tervben rögzített, a szokásostól eltérő 

üzletmenet elhárítására kidolgozott eljárások végrehajtásával biztosítani, 

6.6 Felelősség 

6.6.1 A Szolgáltató általános felelőssége 

A Szolgáltató felelős a Szabályzat keretei között végzett szolgáltatói tevékenységekért. 

6.6.1.1 A felelősség korlátai 

Szolgáltató nem felelős az olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy az Érintett Fél a tanúsítványok 

ellenőrzése és felhasználása során nem a szolgáltatói szabályzatoknak megfelelően járt el, illetve nem 

tanúsította a tőle elvárható gondosságot. 

Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos szerződéses és szerződésen kívüli károkért harmadik 

személlyel szemben kizárólag a saját hibájából, kötelezettségeinek megszegéséből, valamint a neki 

felróható okokból bekövetkező, bizonyítható károkért tartozik helyt állni (lásd 6.2 pont). 

6.6.2 A végfelhasználó felelőssége 

Ha Végfelhasználó a jelen szabályzat szerinti kötelezettségét megszegte, felel az ebből fakadó károkért.  

6.6.3 Az Érintett Fél felelőssége 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha az Érintett Fél a tanúsítvány érvényességének és hatályosságának 

ellenőrzése során - a Szolgáltató szolgáltatási szabályzatában lévő ajánlások ellenére- a tőle az adott 

helyzetben általában elvárható magatartást nem tanúsítja.  

6.7 Változtatási eljárás 

A Szolgáltató jelen Szabályzat, valamennyi módosítását kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén lépteti hatályba. Minden módosítás megváltoztatja a Szabályzat verziószámát 

és objektumazonosítóját.  
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6.8 Panaszkezelési szabályok 

6.8.1 Panaszok benyújtásának helye és módja 

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérdések, kifogások és panaszok benyújtása e-mailben az 

info@netlock.hu címen, valamint levélben, illetve faxon lehetséges (lásd 1.5.1). 

6.8.2 Panaszok kezelésének eljárása 

A panasz kézhezvételéről a Szolgáltató az érkeztetést követően 3 munkanapon belül értesíti a beadó felet 

a megjelölt címen, az ügy kivizsgálásához szükséges idő megjelölésével. A jelzett időn belül, amely 

lehetőség szerint nem több, mint 10 munkanap, a Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, a felmerült hibát a 

műszakilag indokolt időn belül elhárítja, és mindezen tevékenységekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. 

Ha a választ bejelentő nem fogadja el, egyeztetést kell kezdeményeznie a Szolgáltatóval. Ha a Szolgáltató 

ezt megtagadja, vagy ha a felek közötti egyeztetés annak megkezdésétől számított 30 munkanapon belül 

nem vezetne eredményre, akkor a bejelentő jogi útra terelheti az ügyet. A panaszkezelés véghatárideje a 

fentiek a bejelentéstől számított figyelembevételével 30 nap. 

6.8.3 Illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség 

 NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége, elérhetőségei:  

 Regionális Igazgatóság: Cím: 1052 Budapest, V. ker. Városház u. 7. Levelezési 

cím:  1364 Budapest, Pf. 144. Telefon: +36 1 328-0185 Fax: +36 1 411-0116 E-mail: 

fogyved_kmf_budapest@nfh.hu  

 Fogyasztókapcsolati Iroda: Cím: 1088 Budapest, VIII. ker. József krt. 6. Telefon: + 

36 1 459 4999, +36 1 459 4836, +36 1 459 4833, +36 1 459 4832 

 

6.9 Hivatkozott jogszabályok, szabványok és egyéb dokumentumok 

Jelen dokumentum az alábbi dokumentumokra hivatkozik: 

[1] ISO 3166 English Country Names and Code Elements 

[2] FIPS PUB 140-2 (2001. május): "Kriptográfiai modulok biztonsági követelményei" 

[3] RFC 5280 (korábban RFC 3280) Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – tanúsítvány- és 

tanúsítvány visszavonási lista profil 

[4] RFC 3647 (korábban RFC 2527) Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – tanúsítványtípus 

és Szolgáltatási Szabályzat keretrendszer 

[5] International Telecommunication Union X.509 “Információ technológia – Nyílt rendszerek 

kapcsolódása - Könyvtár: Nyilvános kulcs és attribútum tanúsítvány-keretrendszer” 

[6] ETSI 102 042 v2.1.1 (2009-05) Policy requirements for certification authorities issuing public key 

certificates 

[7] RFC 2560 Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

[8] 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

[9] Nem minősített tanúsítvány, visszavonási lista, OCSP profildefiníciók mindenkor hatályos 

változata 

[10] CAB Forum Baseline Requirements (cabforum.org) 

[11] Webtrust - Principles and Criteria for Certification Authorities 
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6.10 Értelmezés és érvényesítés 

6.10.1 Irányadó jog 

A Szolgáltató tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, illetve a vonatkozó 

nemzetközi szabványok, szabályzatok, előírásoknak megfelelően végzi. A Szolgáltató szerződéseire és 

szabályzataira, azok teljesítésére a magyar jog az irányadó, és azok a magyar jog szerint értelmezendők. 

6.10.2 Vitás kérdések megoldására vonatkozó eljárások 

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat és panaszokat az info@netlock.hu e-

mail címen, valamint a Szolgáltató központi fax számán lehet írott formában bejelenteni (ld. 6.8 pont), 

illetve telefonon vagy személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában  

Bármely vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra terelése előtt a felhasználónak 

kötelessége, az Érintett Félnek vagy bármely harmadik félnek ajánlott a Szolgáltató haladéktalan 

értesítése és teljes körű tájékoztatása az ügy minden vonatkozását érintően. A felek vitáikat mindenkor 

megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. 

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés - mely a Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményeként 

adott válaszát követi- valamelyik fél által kezdeményezetett egyeztetés napjától számított 30 napon belül 

nem vezet eredményre, arra az esetre a Felek kölcsönösen alávetik magukat a Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének. A Választottbírósági eljárás 

nyelve a magyar, az eljárásban irányadó jog a mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárásjog. Az eljáró 

bírók száma: 3. 
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