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Kitöltési útmutató az
Igénylőlap szerver tanúsítványhoz
című nyomtatványhoz
1. Az igénylőlap arra szolgál, hogy az SZTE és egységei a tulajdonukban levő, .hu végződésű Internet
domainek alá tartozó nevekhez - az NIIF-„Trusted Certificate Service” tanúsítvány szolgáltatási projekt
keretében - egy világszerte elfogadott hitelesítési szolgáltató által aláírt szerver tanúsítványokat
igényelhessenek az SZTE ISZI közreműködésével.
2. Jelen igénylőlap kitöltése, aláíratása és SZTE ISZI-hez történő eljuttatása mellett az igénylő köteles
elkészíteni a hitelesítendő tanúsítványkérést, és azt e-mailben, csatolmányként elküldeni a
tcs-proxy@cc.u-szeged.hu címre.
3. Az igénylőlap mezőit értelemszerűen kell kitölteni. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban egységnek
nevezünk egy egyetemi kart, tanszéket vagy intézetet.
4. Az igénylő adatai mezőcsoportnál annak a személynek az adatait kell megadni, aki felelős a szerver névvel
összefüggő adminisztratív és technikai kapcsolattartásért. Az SZTE ISZI a kérelem státuszáról
tájékoztatást az itt megadott e-mail címre küld ki, amely csak egyetemi, azaz u-szeged.hu-ra vagy szte.hura végződő lehet.
5. A Tanúsítvány adatai mezőcsoportnál ugyanazokat az adatokat kell beírni, amiket az igénylő a
tanúsítványkérés elkészítésekor megadott.
6. Ha a tanúsítványkérés az elsődleges, kötelezően megadandó Common Name mellett háromnál több
további alternatív névre (Subject Alternative Name) vonatkozik, akkor az alternatív neveket sem a
tanúsítványkérésbe nem kell bevinni, sem az igénylőlapon nem kell feltüntetni. Ilyen esetben a
tanúsítványkérést tartalmazó, tcs-proxy@cc.u-szeged.hu címre küldött e-mailben kell felsorolni az alternatív
neveket.
7. A tanúsítvány típusánál a normál ellenőrzésű (OV = Organization Validation) kevesebb ellenőrzési lépést
tartalmaz, a bővített ellenőrzésű (EV = Extended Validation) többet. Mindkét változat 1 vagy 2 évre
igényelhető. Elsősorban sokfelhasználós rendszerekhez javasoljuk az EV típus használatát, az adott
egység dolgozói által igénybe vett szolgáltatásokhoz az OV típusú tanúsítványt is megfelelőnek tartjuk.
8. A kérelemmel, illetve a bejelentéssel kapcsolatos felelősség háromszintű:
(i) Felhasználói: igénylő.
(ii) Egység: igazoló, más néven egység proxy.
(iii) Intézményi: egyetemi proxy.
Nagyobb, önálló egységek esetén elvárás a saját egység proxy kinevezése, aki illetékes és felelős az
egység ilyen ügyeiben. Különben az igazoló lehet az egyetemi proxy is. Amennyiben az igénylő
illetékessége megszűnik (pl. megszűnik a munkaviszonya), a felelősség első fokon áthárul az igazolóra.
Hasonlóképpen, amennyiben az egység proxy munkaviszonya megszűnik, a felelősség első fokon
visszaszáll az őt meghatalmazó egységvezetőre.
9. Ha a szerver neve központi domainbe (u-szeged.hu és szte.hu) tartozik, akkor a nyomtatványon a domain
használati jogára vonatkozó szöveget át kell húzni, mert abban az egység nem kompetens.
Ha a szerver bármalyik neve az egység tulajdonában levő, a fentiektől különböző, de .hu alá tartozó
(többségében) második szintű domainbe tartozik, akkor a kérés feladása előtt a domaint először
ellenőriztetni kell a hitelesítési szolgáltatóval, amihez az ISZI (egyetemi proxy) segítségét kell kérni. Ha az
ellenőrzött és jóváhagyott domain használati jogában változás áll be, azt az igénylő köteles haladéktalanul
bejelenteni az SZTE ISZI-nek.

