NTP szerver stratum-1 szolgáltatás – tesztverzió
Általános Szerződési Feltételek
1. NTP szerver szolgáltatás, azaz a „Szolgáltatás” vagy NTP szerver szolgáltatás:
Az NTP szerver szolgáltatás a – szökőmásodperccel kiegészített – ún. koordinált világidőt
(angolul UTC, azaz Universal Time Coordinated, korábban GMT) szolgáltatja NTP
segítségével. (NTP: Network Time Protocol, a számítógépes rendszerek óráinak
szinkronizálására szolgáló hálózati protokoll).
Üzemeltető által nyújtott NTP szerver szolgáltatás stratum-1 szintű, azaz Üzemeltető NTP
szerverei közvetlenül a legfelső, stratum-0 szintű, megbízható UTC forrás eszközökhöz
kapcsolódnak, nem az interneten keresztül.
A szolgáltatás elérhetősége: a szolgáltatás csak előre megadott IP címről vehető igénybe. A
tesztidőszak alatt egy Igénybevevő maximum 3 db címről érheti el a szolgáltatást.

2. A Felek
1.1. Üzemeltető

Neve: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Nyilvántartási száma: 01-02-0007581
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék
Email cím (megrendelés és szupport): timeserver @ iszt.hu
Adószám: 18086247-2-41
(a továbbiakban: Üzemeltető)
1.2. Igénybevevő

Igénybevevő az Üzemeltető által biztosított NTP szerver szolgáltatást igénybevevő személy,
aki az NTP szerver szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadta el a
jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit,
(a továbbiakban: Igénybevevő)
(továbbiakban együtt a Felek, vagy külön-külön a Fél).
3. Az Igénybevevők körének korlátozása:
A szolgáltatást az ISzT egyesület tagjai, a regisztrátorok, valamint a BIX tagok vehetik igénybe.
4. A Felek közötti szerződés
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy
ÁSzF) az Üzemeltető, mint szolgáltató által kínált NTP szerver szolgáltatás igénybevételének
általános feltételeit határozza meg.
5. A jelen ÁSzF az Igénybevevőre a Szolgáltatás igénylésétől, vagy ennek hiányában a
Szolgáltatáshoz való első hozzáférésének időpontjától hatályos.
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a) Amennyiben Igénybevevő és Üzemeltető között nem jön létre külön eltérő
megállapodás, úgy az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást önkéntesen nyújtja, és
nem vállal garanciát vagy szavatosságot a Szolgáltatással kapcsolatban.
b) A Szolgáltatást Üzemeltető a legjobb tudása szerint, a legnagyobb gondosság elve („best
effort”) alapján nyújtja, semmilyen szavatosság vagy garancia nélkül;
c) Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás nem elérhető, vagy a Szolgáltatás által biztosított idő
lehet bármilyen tényező miatt, beleértve, de nem kizárólagosan: elemi csapás vagy
egyéb vis maior, hálózati problémák, szerverproblémák, emberi hiba, rossz
konfiguráció, rosszindulatú behatolók, és egyéb, az Üzemeltető ellenőrzési körén kívül
eső okok miatt.
6. Igénybevevő vállalja, hogy:
a) nem változtatja meg az alapértelmezett beállításokat, hogy gyakrabban kérje le az időt,
ha ntp daemont ("NTP protokoll") használ;
b) nem kér időt az NTP szervertől gyakrabban, mint harminc másodperc (ideális esetben
még hosszabb) időközönként, ha SNTP-t használ;
c) nem állítja be az időt gyakrabban, mint amennyire a használt eszköz számára feltétlenül
szükséges (ha pl. az eszköz több napon keresztül képes ésszerűen pontos időt tartani,
Igénybevevő nem állítja be az időt rajta óránként, vagy, ha az eszköz csak egész
másodperceket használ, nem fogja az eszközt a milliszekundumos pontosságra
optimalizálni.);
d) nem állít be olyan rendszeres időszinkronizálási intervallumot mint: minden óra elején,
vagy minden perc elején, vagy minden X percben vagy másodpercben.
7. Igénybevevő nem veheti igénybe a Szolgáltatást, ha az általa használt számítógépek vagy
más rendszerek hibás időbeállítása miatt emberi élet veszélybe kerülhet.
Igénybevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját
felelősségére történik.
8. Üzemeltető köteles minden tőle elvárható és ésszerű intézkedést megtenni a Szolgáltatás
hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de azt kizárólag “best effort
alapon” nyújtja és nem felel semmilyen veszteségért vagy közvetlen, vagy közvetett, vagy
következményi kárért – még abban az esetben sem, ha őt ennek esetleges
bekövetkezéséről előzetesen tájékoztatták.
9. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint intézkedéseket tegyen a
visszaélésszerű tevékenységek (pl. DDOS támadás) megakadályozására. Igénybevevő
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a visszaélésszerű viselkedés károkat okozhat más
Igénybevevőknek.
10. A Szolgáltatást nyújtó NTP szerverek adatai:
Neve

IPv4 címe

Protokoll

Típus

Státusok*
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ntp1.bix.hu 193.239.149.218 NTP, PTP

Elproma NTS4000 OCXO

ntp2.bix.hu 5.28.0.65

Microsemi SyncServer 600 OCXO GNSS, OCXO

NTP

ANT1, OCXO

* ANT1, GNSS: műholdhoz szinkronizált;
OCXO: belső oszcillátorral fut
11. Az NTP szerver szolgáltatás díjazása:
A szolgáltatás a tesztidőszakban díjmentes.
12. Üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja a jelen ÁSZF-et, ilyen esetben a
módosított szöveget annak hatályba lépése előtt legalább 5 nappal a weboldalán közzéteszi.
Igénybevevőnek a Szolgáltatásnak a jelen ÁSZF módosítását követő további használata a
módosítások elfogadásának minősül.
13. Amennyiben Üzemeltető a Szolgáltatást megszűnteti, erről az Igénybevevőket köteles a
megszűnés előtt legalább 30 nappal értesíteni.
14. Felek a jelen ÁSzF alapján köztük létrejövő szerződés tekintetében Magyarország jogának
alkalmazását kötik ki. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének
azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISzT által
támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az
Igénybevevő magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a
szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. azonnali felmondási ok is.
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