TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a TAO Elektronikus Kérelmi Rendszerben alkalmazandó elektronikus
aláíráshoz kapcsolódó legfőbb változásokról és információkról.
A 2016/17-es sportfejlesztési évadtól kezdődően a korábbi, token alapú elektronikus aláírás mellett a
pályázóknak lehetőségük nyílik egy új, jelszóval működő elektronikus aláírási tanúsítvány igénylésére.
A korábban alkalmazott tokenes elektronikus aláírási folyamat fejlesztésének célja a jelenleg
alkalmazott folyamat egyszerűsítése azzal, hogy a TAO Elektronikus Kérelmi Rendszerbe egy új, PIN
kóddal igénybe vehető, felhőalapú aláírási eljárás kerül beépítésre.
Az új, felhasználóbarát aláírási folyamat már nem függ a felhasználó számítógépén futó böngésző,
operációs rendszer, JAVA típusától, verziójától, valamint az egyéb felhasználói beállításoktól, így az
aláírás egyszerűbbé, hatékonyabbá válik, valamint kevesebb hibalehetőséget hordoz magában,
tekintettel arra, hogy a korábbi fizikai aláíró eszközzel szemben csak egy jelszó lesz szükséges az
aláíráshoz.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a továbbiakban is lehetőségük van a régi, tokenes aláíró-eszköz
használatára, de tekintettel arra, hogy legkésőbb 2016. május hónap végéig a korábbi évadokhoz
kapcsolódó elektronikus kérelmi rendszerek esetében is lesz lehetőség a felhő alapú aláírás
használatára, ez az új rendszerre történő átállás nem fog hátrányt jelenteni egyik évadban sem.
Az igényléshez a Pályázóknak nem kell mást tennie, mint a 2016/17-es (illetve a 2015/16-os)
Elektronikus Kérelmi Rendszerbe történő belépés után, a „Tanúsítványkezelés” menüpont
segítségével benyújtják tanúsítványigénylési kérelmüket.
A tanúsítványigénylés menetét a jelen tájékoztató mellékletében olvashatják.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a tanúsítványok kiadására az igénylés, hiánytalan
dokumentumokkal történő elküldésétől számított 3-5 munkanapon belül kerülhet sor, így annak
mihamarabbi igénylését javasoljuk.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a tanúsítványigényléséhez kapcsolódó díjakat minden esetben
az egyesületek maguk viselik.
1. Hitelesítő (tokenes) csomag: Minősített elektronikus aláírás létrehozásához szükséges minősített
munkatársi aláíró tanúsítvány(ok) kibocsátása biztonságos aláírás-létrehozó eszközön, aláírás
létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretében. A tanúsítvány érvényességi ideje 1 év.
Csomag egységára: 25.000 Ft + ÁFA / db
2. Hitelesítő csomag: NETLOCK SIGN rendszerhez való hozzáférési jogosultság biztosítása, nem
minősített (fokozott biztonságú) munkatársi aláíró tanúsítvány. A csomag tartalmaz 250
(kétszázötven) db hitelesítési tranzakció/év/végfelhasználó. A tanúsítvány érvényességi ideje 1 év.
Csomag egységára: 22.500 Ft + ÁFA / db

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az új, jelszó alapú elektronikus aláíráshoz kapcsolódó
tanúsítvány igénylésének menetét. Kérjük, hogy az igénylés előtt az útmutatót feltétlenül olvassák
el.
A 2016/17-es sportfejlesztési évadtól kezdődően a korábbi, token alapú elektronikus aláírás mellett a
pályázóknak lehetőségük nyílik egy új, jelszóval működő elektronikus aláírási tanúsítvány igénylésére.
-

Az igényléshez a Pályázóknak nem kell mást tennie, mint a 2016/17-es (illetve a 2015/16-os)
Elektronikus Kérelmi Rendszerbe történő belépés után, a „Tanúsítványkezelés” menüpont
segítségével benyújtják tanúsítványigénylési kérelmüket.

-

Azon Pályázók, akik korábban már regisztráltak a NetLock Kft. rendszerében és jelenleg is élő
tanúsítvánnyal rendelkeznek, ott az igényléshez szükséges adatok automatikusan kitöltésre
kerülnek. Ezek az adatok a jelenleg érvényes tanúsítvány igénylésekor a Pályázók által
megadott adatok, amelyek azonban – az adószám kivételével – átírhatóak, ha azokban
időközben változás történt.

-

Ahogyan a Pályázó elküldi az igénylését, az általa megadott e-mail címre érkezik egy levél a
sikeres regisztrációról, amelyben található linkre kattintva tudja a későbbi aláírásokhoz
szükséges jelszavát megadnia. Fontos, hogy ez az e-mail cím lesz majd a felhasználóneve a
Pályázónak, amikor a jelszavát generálja, illetve szintén fontos információ, hogy egy e-mail
címhez kizárólag egy aktív tanúsítvány tartozhat. A jelszó aktiválása után, a Netlock felülete a
Pályázóktól megerősítést fog kérni arról, hogy a felhasználó a tanúsítványigénylést
jóváhagyja-e. Az automatikus e-mail 48 órán keresztül aktív, amennyiben ezen időn belül a
Pályázó nem aktiválja a jelszavát, úgy szintén az Elektronikus Kérelmi Rendszerben igényelhet
új aktiváló e-mailt, a jelszó újraigénylés elnevezésű gombra kattintva.

-

Az aktiválást követően a Pályázók az Elektronikus Kérelmi Rendszerben érik el a
tanúsítványigényléshez szükséges Szolgáltatási Szerződést, amelyet annak letöltése után
aláírva kell visszaküldeni a NetLock Kft. felé. Az aláírás kizárólag papír alapon szkennelve, a
rendszerbe való feltöltés útján lehetséges.

-

A szerződés beérkezését követően a NetLock Kft. megvizsgálja, hogy a szolgáltatási
szerződésben szereplő adatok megegyeznek-e az adott sportszervezet jelenleg érvényes
tanúsítványához tartozó adataival. Amennyiben a dokumentumok megfelelőek, az aláíró
tanúsítvány automatikusan elérhető az Elektronikus Kérelmi Rendszerben, ettől az időponttól
kezdve a Pályázó rendelkezik érvényes elektronikus aláírással. Ha a pályázó adataiban
változás történt és további dokumentumok megküldése szükséges a NetLock Kft. részére, úgy
a NetLock Kft. munkatársa veszi fel a kapcsolatot a pályázó sportszervezettel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer „Tanúsítványkezelés” menüpontjában
elérhető a korábban kiadott valamennyi tanúsítvány, illetve folyamatosan nyomon követhető a
tanúsítványigénylés státusza is.

