
 

 

 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 

Archiváló alkalmazás 



 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 2 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezető ............................................................................................................................. 3 

2. Hardver és szoftver követelmények ................................................................................... 4 

3. Az alkalmazás felületének felépítése ................................................................................. 5 

3.1. Főmenü ....................................................................................................................... 5 

3.2. Ikonsor ........................................................................................................................ 5 

3.3. A mappaszerkezet felépítése ...................................................................................... 6 

3.4. A kiválasztott mappa tartalmának megjelenítése ....................................................... 7 

3.4.1 Nagy ikonok ....................................................................................................... 7 

3.4.2 Részletek ............................................................................................................ 7 

3.4.3 Lista .................................................................................................................... 8 

3.4.4 Mozaik ................................................................................................................ 8 

4. Az alkalmazás menüstruktúrája és funkciói ....................................................................... 9 

4.1. A repülő menü használata .......................................................................................... 9 

4.2. A főmenü felépítése ................................................................................................... 9 

4.2.1 Fájl ...................................................................................................................... 9 

4.2.1.1 Hozzáadás a küldendőkhöz ................................................................................ 9 

4.2.1.2 Könyvtár hozzáadása a küldendőkhöz ............................................................. 10 

4.2.1.3 Új burokakta készítése és archiválása .............................................................. 10 

4.2.1.4 Tértivevény importálása ................................................................................... 13 

4.2.1.5 Korábban archivált akták importálása .............................................................. 13 

4.2.1.6 E-akta megnyitása ............................................................................................ 15 

4.2.1.7 E-akta törlése a nyilvántartásból ...................................................................... 15 

4.2.1.8 E-akta tulajdonságai ......................................................................................... 15 

4.2.1.9 Tértivevény megtekintése ................................................................................ 16 

4.2.1.10 Hibaüzenet megtekintése .............................................................................. 17 

4.2.1.11 E-akta megjelölése újraküldésre ................................................................... 18 

4.2.1.12 Kilépés .......................................................................................................... 18 

4.2.2 Szerkesztés ....................................................................................................... 18 

4.2.2.1 Beillesztés ......................................................................................................... 18 

4.2.2.2 Összes akta kijelölése ....................................................................................... 18 

4.2.2.3 Keresés ............................................................................................................. 19 

4.2.3 Küldés/fogadás ................................................................................................. 22 

4.2.3.1 Küldés/fogadás ................................................................................................. 22 

4.2.3.2 Nyilvántartás szinkronizálása ........................................................................... 23 

4.2.3.3 Beállítások ........................................................................................................ 24 

4.2.4 Segítség ............................................................................................................ 29 

4.2.4.1 Felhasználói segédlet ........................................................................................ 29 

4.2.4.2 Archiválási díjak .............................................................................................. 29 

4.2.4.3 Névjegy ............................................................................................................ 29 

4.2.4.4 Hibakereső ........................................................................................................ 29 

4.2.4.5 Részletes naplózás ............................................................................................ 30 

4.2.4.6 Naplófájlok mentése ......................................................................................... 30 

4.3. Egyéb, a menüből nem elérhető funkciók ................................................................ 30 

4.3.1 Hiányzó akták kezelése .................................................................................... 30 
 



 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 3 

1. Bevezető 

Az e-Szignó Archívum Kliens a MICROSEC e-Szignó elektronikus aláíró programcsomag része, és 

mint ilyen segítséget nyújt Önnek a kényelmes, testre szabható, automatizálható és biztonságos 

elektronikus ügyintézéshez. 

Az e-Szignó Archívum Kliens segítségével csoportosan archiválhatja elektronikus aktáit a Microsec 

Zrt. által üzemeltetett Microsec e-Szignó Archívumba. 

Jelen dokumentum célja az alkalmazás használatának megkönnyítése. A jobb áttekinthetőség kedvéért 

az egyes funkciókat a szoftver menüstruktúrájának felépítése alapján ismertetjük. 

További információért kérjük, keressék fel a http://www.e-szigno.hu címen elérhető honlapunkat. 

http://www.e-szigno.hu/
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2. Hardver és szoftver követelmények 

Az alábbiakban azon szoftver- és hardverelemek felsorolása található, amelyek megléte az e-Szignó 

Archívum Kliens használatához elengedhetetlen. 

Kötelező elemek: 

Windows Vista vagy újabb operációs rendszer 

Microsoft .Net Framework 3.5 

Internet kapcsolat 

Elektronikus archiválási szerződés a Microsec e-Szignó Archívummal 

Authentikációs tanúsítvány a Microsec e-Szignó Archívum-hoz való csatlakozáshoz 

E-mail postafiók a Microsec Zrt. archivpob.e-szigno.hu gépén 

Opcionális elemek: 

 Microsec e-Szignó aláíró program 

 PDF megjelenítő program (például Adobe Reader) 
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3. Az alkalmazás felületének felépítése 

Az alkalmazás felhasználói felülete a Windows Intéző felületéhez hasonlít.  

Ebben a fejezetben kerül sor az egyes felületi elemek funkcionalitásának ismertetésére. A 

dokumentumban lévő ábrákon található piros feliratok nem részei a program grafikus felületének, 

céljuk az ábrák könnyebb megértése. 

3.1. Főmenü 

Az e-Szignó Archívum Kliens elindítása után a következő képernyőt látjuk: 

 

A képernyő felső részén található az alkalmazás főmenüje, ahol a program által kínált szolgáltatások 

teljes választékát elérhetjük a Windows rendszerben megszokott módon. A menüpontokat az egér 

használatával választhatjuk ki, de az egyes funkciók elérhetők billentyűzettel is. 

 

3.2. Ikonsor 

A főmenü alatt található az egyes alpontok gyors elérését szolgáló ikonsor, melynek használatával 

egyetlen kattintással elérhetőek a leggyakrabban használt funkciók. Az alábbi ábra és felsorolás az 

ikonok sorrendjét és feladatuk nevét mutatja 
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Akta hozzáadása a küldendő aktákhoz 

 
Burokakta készítése és hozzáadása a küldendő 

aktákhoz 

 
Akta törlése a program nyilvántartásából 

 
Megjelölés újraküldésre 

 
Küldés/fogadás 

 
Nézet 

 
Keresési feltétel megadása 

 
Gyorskeresés indítása 

 
Ha ez a gomb bekapcsolt állapotban van, akkor 

minden hozzáadási művelet először egy 

burokaktát készít a kiválasztott aktákból 

3.3. A mappaszerkezet felépítése 

A program a nyilvántartásába vett aktákat öt csoportra osztja, amely csoportoknak megfelel öt mappa: 

 Küldésre vár: ebbe a mappában vannak azok az akták, amelyeket archiválni szeretnénk 

 Elküldött: a mappában találhatóak azok az akták, amelyeket elküldtünk az archívumba, de 

az archívum még nem igazolta vissza, hogy befogadta-e őket 

 Archivált: itt találhatóak azok az akták, amelyeket az archívum befogadott, tehát sikeresen 

archiválva lettek. Előfordulhat, hogy ezek az akták már nem találhatóak meg lokálisan a 

számítógépen, csak a Microsec Archívumban. 

Ez a mappa további almappákat is tartalmaz, melyeknek neve egy-egy dátum. Ez a dátum 

jelzi, hogy az almappa olyan aktákat tartalmaz, amelyekről az archívum azon a napon 

igazolta vissza, hogy sikeresen archiválták. 

 Hibás: ide kerülnek azok az akták, amelyek valamilyen hiba miatt nem sikerült elküldeni 

az archívumnak, vagy ha sikerült, az archívum nem fogadta be őket. 

 Törölt: ide kerülnek azok az archivált mappák, melyeket már nem kívánunk megjeleníteni 

és elérni az Archivált mappa alatt. Ezekkel az aktákkal semmilyen művelet nem végezhető. 

Ha mégis szükségessé válnak, akkor lehetőség van a visszaállításukra.  

Ez a funkció nem egyezik meg a Windows operációs rendszer Lomtár funkciójával! 

Minden mappa neve után látható a mappa által tartalmazott akták darabszáma kerek zárójelekben. 
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3.4. A kiválasztott mappa tartalmának megjelenítése 

A bal oldali fában kijelölt mappa által tartalmazott akták a képernyő jobb oldalán jelennek meg. Az 

akták nevük szerint abc sorrendben jelennek meg.  

Az ikonjaik bal alsó sarkában négyféle szimbólum jelenhet meg, ezek jelentése a következő: 

Nincs szimbólum az akta küldésre vár 

 az akta elküldve az archívumnak, de még nincs 

visszaigazolva 

 az akta archivált 

 az akta archivált, de nem érhető el lokálisan a 

számítógépről. Szükség esetén le kell tölteni a 

Microsec Archívumból. 

 a küldés vagy az archiválás során hiba lépett fel 

 

A megjelenítés módjának több módja is választható a nézet ikon segítségével ( ). A következő 

ábrákon az egyes megjelenítési módokat mutatjuk be. 

3.4.1 Nagy ikonok 

 

A nézetben látható az aktákhoz tartozó ikon, és az akta neve. 

3.4.2 Részletek 

 

A nézetben látható az akták: 

 Ikonja 

 Neve 

 Mérete kilobájtban (csak abban az esetben, ha az állomány lokálisan elérhető a számítógépen) 

 Archiválási folyamat státusza 
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3.4.3 Lista 

 

A nézetben az akták egy listában vannak felsorolva, amelyben az akták ikonja és neve látszik. 

3.4.4 Mozaik 

 

A nézetben az akták ikonja és neve mellett további információk is megjelenhetnek az aktáról, ha van 

elég hely a megjelenítéshez. 
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4. Az alkalmazás menüstruktúrája és funkciói 

A következőkben az e-Szignó Archívum Kliens menüjének rendszerét és kezelését, valamint a főmenü 

egyes pontjaihoz tartozó funkciókat ismertetjük részletesen. Az alábbiakban először egy rövid 

általános áttekintés olvasható a program menürendszerének kezeléséről, majd az egyes funkciókat 

tárgyaló alfejezetek következnek. 

4.1. A repülő menü használata 

Az e-Szignó Archívum Kliens repülő menüi a kiválasztott mappa tartalmát megjelenítő panelen 

(jobboldali panel) szereplő aktán jobb egérgombbal történő kattintással érhetők el. A következő ábrák 

egy-egy aktán előhívott repülőmenüt mutatnak: 

 

A repülő menük tartalma és a menüpontjainak elérhetősége az éppen kijelölt aktától, aktáktól függ. 

Egyszerre több aktát is kijelölhetünk, majd előhívhatjuk a hozzájuk tartozó repülő menüt. Ekkor csak 

azok a menüpontok lesznek elérhetőek, amelyek minden kijelölt aktára végrehajthatóak. 

4.2. A főmenü felépítése 

A következő alpontokban az egyes funkciók működésének részletes bemutatása következik. Az 

ismertetés sorrendje követi az alkalmazás főmenüjének felépítését. 

4.2.1 Fájl 

4.2.1.1 Hozzáadás a küldendőkhöz 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ E-akta archiválása…),  

 ikonsorról, 

 Másolás/Beillesztés a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból, 

 Drag & Drop a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból 

funkció: Akták hozzáadása az archívumba küldendők listájához 

 

Ez a funkció a kiválasztott fájlokat felveszi a program nyilvántartásába, mint archiválandó aktákat. 

Egyszerre több fájl is megadható. A hozzáadás után a program egy összesítést ad a művelet 

eredményéről. 
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A program nem veszi fel még egyszer azokat a fájlokat, amelyek már korábban bekerültek a 

nyilvántartásába. A program a fájlok tartalmát ellenőrzi, tehát előfordulhat, hogy korábban más néven, 

vagy más elérési útról adtuk hozzá. 

 

Megjegyzés:  

 ha Drag & Drop módszerrel használjuk a funkciót, az összesítő dialógusok nem jelennek meg. 

 a program nyilvántartásából el lehet távolítani a már archivált aktákat is, amelyek a "Törölt" 

mappába kerülnek. Ha egy ilyen aktát mégis ismét hozzáadunk a nyilvántartáshoz, akkor az 

ismét az archiváltak között fog megjelenni, de már az új fájlnévvel. 

4.2.1.2 Könyvtár hozzáadása a küldendőkhöz 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Könyvtár tartalmának archiválása…),  

 Másolás/Beillesztés a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból, 

 Drag & Drop a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból, 

funkció: Akták hozzáadása az archívumba küldendők listájához 

A funkció működése hasonló a 4.2.1.1-es pontban ismertetett funkcióéhoz. Segítségével egy teljes 

könyvtár tartalmát hozzáadhatjuk az archiválandó akták listájához. Ha a funkciót Másolás/Beillesztés 

vagy Drag & Drop módszerrel használjuk, akkor több könyvtár is megadható egyszerre. 

A program a megadott könyvtárakat rekurzívan járja be, tehát nem csak a megadott könyvtárak 

tartalmát nézi végig, hanem azok alkönyvtárainak tartalmát is, korlátlan mélységig. A könyvtárak és 

alkönyvtárakban talált fájlok közül a következő kiterjesztésűeket veszi figyelembe: 

 *.es3 

 *.dosszie 

 *.dossier 

 *.et3 

 *.nsack 

4.2.1.3 Új burokakta készítése és archiválása 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Új burokakta készítése és archiválása),  

 ikonsorról 

funkció: egy vagy több archiválandó akta becsomagolása egy burokaktába, majd a burokakta 

hozzáadása az archívumba küldendők listájához 
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A funkció segítségével egy olyan meta adatokkal ellátott e-aktát hozhatunk létre, amely archiválandó 

e-aktákat tartalmaz. A meta adatok segítségével könnyebben megtalálhatjuk az archivált 

burokaktánkat a Keresés funkcióval (4.2.2.3) vagy a Microsec Archívum webes keresőfelületével.  

Így Ön tetszőlegesen csoportosíthatja archiválandó aktáit, és a kisebb csoportokat egyben tudja 

archiválni, a meta adatok segítségével pedig egyszerre tudja letölteni a Microsec Archívum webes 

keresőfelületével. 

Az „Új burokakta készítése és archiválása” menüre kattintva a következő képernyő jelenik meg: 

 

Az ablak két lapra van osztva, az első a burokakta tartalmát jeleníti meg, a második pedig a meta 

adatok kitöltését teszi lehetővé. Ez a következő képen látszik: 
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Az ablak ikonsorában megjelenő ikonok funkciói: 

 
Archiválandó e-akta beillesztése. A megnyíló „Megnyitás” 

dialóguson egyszerre több fájl is kiválasztható. 

 
Könyvtár tartalmának beillesztése. A kiválasztott könyvtárban 

található összes e-akta és tértivevény beillesztése a burokaktába. Ez a 

művelet nem rekurzív, tehát a kiválasztott könyvtár alkönyvtárainak 

tartalmát nem illeszti be. 

 
Kijelölt akták törlése a burokaktából 

 
Burokakta mentése. 
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A következő módon illeszthetünk be aktákat a burokaktába: 

 A fenti táblázatban látható „Archiválandó e-akta beillesztése” ikonnal 

 A fenti táblázatban látható „Könyvtár tartalmának beillesztése” ikonnal 

 Másolás/Beillesztés a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból, 

 Drag & Drop a Windows Explorer-ből vagy más fájlkezelő alkalmazásból 

 A program főképernyőjén bekapcsoljuk a „Burokakta készítése hozzáadáskor” 

gombot. Ebben az esetben, ha a 4.2.1.1 vagy a 4.2.1.2 pontokban ismertetett módok 

valamelyikével aktákat szeretnénk hozzáadni az archívumba küldendők listájához, 

akkor automatikusan megnyílik a „Burokakta készítése” ablak a kiválasztott 

tartalommal. 

A burokaktára vonatkozó szabályok: 

 Magát a burokaktát nem kell aláírni, de minden a burokaktában levő e-aktának 

érvényes aláírással kell rendelkeznie. 

 A burokakta mérete nem lehet több, mint 100Mbájt. 

 A meta adatok kitöltése nem kötelező. A cím mező azonban ekkor is kitöltődik, ez 

meg fog egyezni a burokakta mentésekor megadott fájlnevével. 

 Ugyanazzal a tartalommal nem tudunk két burokaktát hozzáadni a program 

nyilvántartásához. Megengedett viszont, hogy egy archiválandó e-akta több 

burokaktában is szerepeljen. 

4.2.1.4 Tértivevény importálása 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Tértivevény importálása),  

funkció: Egy vagy több akta igazolása meglévő tértivevény fájlok segítségével 

A funkció segítségével igazolhatjuk egy vagy több a nyilvántartásban szereplő aktáról, hogy 

archiválva vannak a Microsec Archívumban. Első lépésben egy fájl megnyitása dialógusban ki kell 

választanunk a tértivevényt (több fájl is kijelölhető). A program ezután kikeresi a nyilvántartásából azt 

az aktát, amelyekre a tértivevény vonatkozik, majd áthelyezi azt az Archiváltak mappába. A 

tértivevény állományt pedig a beállításokban megadott tértivevény tároló könyvtárba helyezi a 

program. Előfordulhat, hogy a tértivevény olyan aktára vonatkozik, amelyik nem szerepel a program 

nyilvántartásába. Ekkor erre a program figyelmeztet bennünket. 

Megjegyzés: a program a tértivevény által hivatkozott aktát az akta tartalma alapján keresi ki 

a nyilvántartásból. Tehát, ha a tértivevény kézhezvétele előtt az akta tartalma megváltozott, 

akkor a megváltozott aktára a tértivevény már nem vonatkozik. Ilyen esetben az aktát újra kell 

archiválni. 

4.2.1.5 Korábban archivált akták importálása 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Korábban archivált akták importálása),  

funkció: akták és a hozzájuk tartozó tértivevények importálása a program nyilvántartásába 

Ez a funkció lehetőséget biztosít arra, hogy olyan archivált akták is elérhetőek legyenek az archívum 

kliensen keresztül, amelyeket nem ezzel a programmal küldtek a Microsec Zrt. archívumába. A 

nyilvántartásba vétel feltétele, hogy meg kell lennie az importálni kívánt aktákra vonatkozó 

tértivevényeknek, amelyeket az archívum küldött. 

Az importálás lépései: 

 Válassza a főmenüből a „Fájl->Korábban archivált akták importálása” menüt. 
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 A megnyíló ablakban válassza ki azt a könyvtárat, amelyik az importálni kívánt 

aktákat és a hozzájuk tartozó tértivevényeket tartalmazza.  

 
 A program a kiválasztott könyvtárban, és rekurzívan bejárva az alkönyvtáraiban, 

összegyűjti az aktákat és tértivevényeket, majd ellenőrzi, a tértivevényeket. (A 4.2.1.2 

pontban ismertetett kiterjesztésű fájlokat tekinti aktának illetve tértivevénynek) A 

folyamatot a következő képernyőn követhetjük nyomon: 

 
A folyamat végén a listában megjelennek azok az aktát, amelyekhez a program nem talált 

tértivevényt, ezért nem is tudta importálni őket. 

 A „Tallóz” gombok segítségével lehetőségünk van megadni azon akták tértivevényit, 

amelyekhez a program nem talált a korábban kiválasztott könyvtárban 

 A „Hozzáad” gombbal ismét elindíthatjuk az importálását. A program ilyenkor 

ellenőrzi a listában maradt aktákat és az utólag megadott tértivevényeket. Ha rendben 

találja őket, akkor azok eltűnnek a listából, és importálódnak a nyilvántartásba. 

 A „Bezár” gomb segítségével befejezhetjük az importálást, akkor is, ha a lista még 

nem üres. Ebben az esetben a listában maradt akták nem lesznek hozzáadva a 

nyilvántartáshoz. 



 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 15 

4.2.1.6 E-akta megnyitása 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ E-akta megnyitása),  

 repülő menüből (Megnyitás) 

funkció: a kijelölt akta megnyitása az e-Szignó programmal 

A funkció segítségével beletekinthetünk a jobb oldali panelen kijelölt aktába. Ha az e-akta lokálisan 

már nem elérhető, mert letörölték, vagy elmozgatták egy másik könyvtárba, de archivált, akkor a 

program felajánlja, hogy letöltsük az archivált változatot, és azt nyitja meg az e-Szignó program 

segítségével.  

Megjegyzés: 

 a funkció csak akkor használható, ha pontosan egy akta van kijelölve a jobb oldali 

panelon. 

 az e-Szignó program telepítve van a számítógépre. 

 az archivált változat letöltése során a program kérheti az authentikációs és titkosító 

tanúsítványunk PIN kódját 

4.2.1.7 E-akta törlése a nyilvántartásból 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ E-akta eltávolítása),  

 Del billentyű, 

 ikonsorról, 

 repülő menüből (Törlés) 

funkció: a kijelölt akták eltávolítása a program nyilvántartásából 

 

A funkció a jobb oldali panelon kijelölt aktákat eltávolítja a program nyilvántartásából. Ha az akta 

archivált, akkor az a Törölt mappába kerül át. Egyszerre több aktát is el lehet távolítani. 

A program a műveletről megerősítést kér: 

 

Ha az Igen gombra kattintunk, a művelet végbemegy. 

A Nem gomb megszakítja a műveletet. 

Megjegyzés: az elküldött, de még visszaigazolásra váró akták nem törölhetőek! 

4.2.1.8 E-akta tulajdonságai 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ E-akta tulajdonságai),  

 repülő menüből (Tulajdonságok) 

funkció: a kijelölt akta adatlapjának megnyitása 

A funkció segítségével információt nyerhetünk a kijelölt aktáról. 
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Az adatlapon a következő információk szerepelnek: 

 Az aktát tároló fájl neve 

 Hely:  az akta elérési útja a számítógépen 

 Fájltípus:  az akta típusa. Pl.: e-akta vagy tértivevény 

 Méret:  az akta mérete. 

 Státusz:  az archiválási folyamat állapota: Küldésre vár, Elküldött, Archivált, Hibás 

 Elküldve:  az archívumba való sikeres elküldés legutolsó időpontja. 

 Visszaigazolva:  az archívumtól ekkor kaptuk meg a tértivevényt a sikeres archiválásról. 

Ha az akta már sikeresen archivált és a rá vonatkozó tértivevény megtalálható a számítógépen is, 

akkor az adatlapon aktív a „Tértivevény megnyitása” gomb. Erre kattintva elindul az e-Szignó 

program, és megnyitja az akta archiválásáról szóló tértivevényt. (4.2.1.9) 

Ha az akta hibás állapotban van, akkor az adatlapon aktív a „Hibaüzenet megnyitása” gomb, amelyre 

kattintva információt kapunk a hiba okáról. (4.2.1.10) 

Megjegyzés: a funkció csak akkor használható, ha pontosan egy akta van kijelölve a jobb oldali 

panelon. 

4.2.1.9 Tértivevény megtekintése 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Tértivevény megtekintése),  

 repülő menüből (Tértivevény megtekintése) 

funkció: a kijelölt aktához tartozó tértivevény megtekintése 

Sikeresen archivált akta esetén, ha az aktára vonatkozó tértivevény megtalálható a számítógépen, a 

funkció elindítja az e-Szignó programot, és megnyitja a jobb oldali panelon kijelölt akta archiválását 

igazoló tértivevényt. 

Megjegyzés: a funkció csak akkor működik, pontosan egy archivált akta van kijelölve. 
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4.2.1.10 Hibaüzenet megtekintése 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ Hibaüzenet megtekintése),  

 repülő menüből (Hibaüzenet megtekintése) 

funkció: a kijelölt aktához tartozó hibaüzenet megtekintése 

Hibás akta esetén a funkció segítségével információt kaphatunk a hiba okáról. Az akták kétféle módon 

kerülhetnek hibás állapotba: 

A. Az archívumnak való elküldés előtt a program minden aktát ellenőriz, hogy archiválási 

szempontból helyes-e. Pl.: az akta e-akta formátumú-e, alá van-e írva minden, az akta által 

tartalmazott dokumentum, vagy létezik-e érvényes keretaláírás. 

A küldés során hibás állapotba kerülő akták hibaüzenetének megtekintése a következő 

képernyőn jelenik meg: 

 

Az ábrán látható hibaüzenet azt jelzi, hogy a teszt_0905_1.es3 e-aktában két dokumentum 

található: 

 A Hello world.pdf alá van írva, de ez az aláírás érvénytelen. Így ez egyenértékű azzal, 

hogy nincs aláírva. 

 A Munkafüzet1.pdf pedig egyáltalán nincs aláírva. 

Így ez az akta nem archiválható. 

B. Ha a küldés előtti ellenőrzés nem talált hibát egy aktában, akkor azt a program elküldi az 

archívumnak. Az akta mielőtt archiválásra kerülne, további ellenőrzéseken esik át. Ha ezek 

közben lép fel hiba, az archívum erről negatív tértivevényt küld. Az így kapott negatív 

tértivevényt lehet megnyitni a hibaüzenet megtekintése funkcióval. 

Megjegyzés: a funkció csak akkor működik, ha pontosan egy hibás akta van kijelölve. 
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4.2.1.11 E-akta megjelölése újraküldésre 

elérhető:  főmenüből (Fájl→ E-akta megjelölése újraküldésre), 

 ikonsorról 

 repülő menüből (Megjelölése újraküldésre) 

 Drag & Drop: a megfogott akták átmozgatása a „Küldésre vár” mappába 

funkció: a kijelölt akták áthelyezése a küldésre várók listájába 

 

A funkció segítségével a hibás vagy elküldött aktákat áthelyezhetjük a küldésre várók listájába, ezáltal 

a program ismét megpróbálja majd elküldeni őket az archívumnak. 

Általános használat menete: 

 A hibás aktának megtekintjük a hibaüzenetét a 4.2.1.10 pontban ismertetett hibaüzenet 

megtekintése funkció segítségével. 

 Kijavítjuk a hibát: duplán kattintunk a hibás aktára. Ekkor elindul az e-Szignó program és 

megnyílik a hibás akta. Ha hiányzott egy aláírás, vagy ha érvénytelen volt a korábbi aláírás, 

akkor újra aláírjuk az aktát. 

 Mentjük az aktát, és kilépünk az e-Szignó programból 

 Az aktát megjelöljük újraküldésre. 

Megjegyzés: több akta kijelölése esetén a funkció csak akkor használható, ha a kijelölt akták 

mindegyike hibás vagy elküldött állapotban van. 

4.2.1.12 Kilépés 

elérhető: főmenüből (E-akta → Kilépés) 

funkció: az e-Szignó Archívum Kliens program futásának befejezése 

A menüpont az alkalmazásból történő kilépési lehetőséget biztosítja 

4.2.2 Szerkesztés 

4.2.2.1 Beillesztés 

elérhető:  főmenüből (Szerkesztés→ Beillesztés),  

 Ctrl+V billentyűkkel 

funkció: a kijelölt akták beillesztése a vágólapról 

A funkció segítségével hozzáadhatjuk azokat az aktákat az archiválandó akták listájához, amelyeket a 

Windows Intéző, vagy más fájlkezelő program másolás funkciójával a vágólapra helyeztünk. (Lásd: 

4.2.1.1) 

4.2.2.2 Összes akta kijelölése 

elérhető:  főmenüből (Szerkesztés→ Az összes kijelölése),  

 Ctrl+A billentyűkkel 

funkció: a jobb oldali panelen látható összes akta kijelölése 

A funkció segítségével a jobb oldali panelen látható összes aktát egyetlen gombnyomással 

kijelölhetjük. 
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4.2.2.3 Keresés 

elérhető:  főmenüből (Szerkesztés→ Keresés), 

funkció: Összetett feltételek alapján való keresés a program nyilvántartásában 

A funkció lehetővé teszi, hogy a program nyilvántartásában több keresési feltétel megadásával 

kereshessünk. Ezek a feltételek a következők: 

 Fájl neve: a megadott karaktersorozat részét képezik a fájl nevének. 

 Létrehozás dátuma: Az eredményben azok az akták jelenjenek meg, amelyen létrehozás 

dátuma a megadott dátumintervallumba esik. 

 Elküldés dátuma: Az eredményben azok az akták jelenjenek meg, amelyeket a megadott 

dátumintervallumba küldtek el az archívumba 

 Visszaigazolás dátuma: Az eredményben azok az akták jelenjenek meg, amelyeket a megadott 

dátumintervallumba igazolt vissza az archívum. 

 Cím: az e-akta címe tartalmazza a megadott karaktersorozatot 

 Típus: az e-akta meta adatai közül a típus mező tartalmazza a megadott karaktersorozatot 

 Azonosító: az e-akta meta adatai közül az azonosító mező tartalmazza a megadott 

karaktersorozatot 

 Az e-akta meta adatainak bármelyik mezője tartalmazza a megadott szavak egyikét vagy van 

legalább egy olyan mezője, amely tartalmazza az összes szót. A szavakat a felsorolásban 

szóközzel kell elválasztani egymástól. 

 az e-akta meta adatai közül az őrzési idő kezdete a megadott dátumintervallumba esik. 

 az e-akta meta adatai közül az őrzési idő vége a megadott dátumintervallumba esik. 

Dátumintervallumok esetén az intervallum kezdetét vagy végét nem kötelező megadni: 

Dátumintervallum beállítása Jelentés, működés 

 
A dátumértéknek későbbinek 

kell lennie, mint 2010.10.05. és 

korábbinak, mint 2011.11.21 

 
A dátumértéknek későbbinek 

kell lennie, mint 2011.11.21. 

 
A dátumértéknek korábbinak 

kell lennie, mint 2011.11.21. 

 
A keresés során erre a dátumra 

nem adunk meg feltételt 

A következő képen feltételek megadását, és a keresés indítását lehetővé tevő képernyő látható: 
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A feltételek között és kapcsolat van, tehát ha több feltételt adtunk meg, akkor az eredményben csak 

azok az akták jelennek meg, amelyek mindegyiket teljesítik. 

Az „OK” gombra kattintva elindul a keresés. A folyamat a nyilvántartás méretétől és a megadott 

feltételektől függően több percet is igénybe vehet. Ha a program végzett a kereséssel az eredmény 

megjelenik a jobb oldali nézetben, a bal oldali fában pedig egy új elem jön létre, amely segítségével 

bármikor újrafuttathatjuk a keresést, anélkül, hogy a feltételeket újra be kellene gépelnünk: 

 

A következő funkciók érhetőek el, ha egy keresési eredményre jobb egérgombbal kattintunk: 

 

Menüelem neve Funkció 

Keresési paraméterek… Módosíthatjuk a kiválasztott keresési feltételeit 

Frissít Újrafuttathatjuk a kiválasztott keresést 
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Törlés A kiválasztott keresési eredményt törölhetjük 

Megjegyzés: 

 A keresési eredmények és feltételeik a program bezárásakor elvesznek. 
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4.2.3 Küldés/fogadás 

4.2.3.1 Küldés/fogadás 

elérhető:  főmenüből (Küldés/fogadás → Küldés/fogadás), 

 ikonsorról 

funkció: akták elküldése, tértivevények letöltése 

 

Ezzel a funkcióval tudjuk elküldeni a „Küldésre vár” mappába összegyűjtött archiválásra szánt 

aktáinkat, és a program ekkor tölti le és dolgozza fel az archívum válaszait az „Elküldött” mappában 

levő aktáinkra. 

A funkció használatához be kell állítanunk a küldéshez szükséges authentikációs tanúsítványunkat és a 

tértivevény letöltéshez szükséges postafiókunkat. Ha ezek a beállítások hiányosak, vagy hibásak, a 

funkció használata hibát jelez, és a hibaüzenet bezárása után a program automatikusan megnyitja a 

beállítások dialógust. (Lásd 4.2.3.2) 

Amennyiben az archívumhoz való csatlakozáshoz szükséges authentikációs tanúsítványunk kártyán 

található, a kártyának az olvasóban kell lennie, a küldés előtt és alatt. A kártya meghajtó program a 

küldés előtt és folyamán többször is kérheti a kártyához tartozó globál PIN kódunkat. 

 



 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 23 

4.2.3.2 Nyilvántartás szinkronizálása 

elérhető:  főmenüből (Küldés/fogadás → Nyilvántartás szinkronizálása), 

funkció: a program ellenőrzi, hogy minden archivált akta megtalálható-e a nyilvántartásában 

A program kapcsolódik a Microsec Archívumhoz, és ellenőrzi, hogy az archivált akták közül 

mindegyik megtalálható-e a nyilvántartásában. Ha a program nyilvántartása megegyezik a Microsec 

Archívum-ban archivált aktáinkkal, akkor a következő üzenetet kapjuk: 

 

Azok az akták, amelyek nem találhatóak meg a program nyilvántartásában, de valamilyen módon 

archiváltuk őket a következő dialóguson tekinthetők meg: 

 

A képernyőn megjelenő oszlopok jelentése: 

 Akta címe: azon e-aktának a címe, amelyet az archiválás során feltöltöttünk. 

 Fájlnév: a Microsec Archívum nem tárolja annak az e-aktának a fájl nevét, amivel az 

archiválás során feltöltöttük azt, de a program az e-akta címéből generál egy fájlnevet. 

 Módosítás: a program által generált fájl neve ezzel a funkcióval írható át 
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A Hozzáadás gomb segítségével az összes felsorolt aktáról bekerül egy bejegyzés a program 

nyilvántartásába. Ezek az akták Archivált de lokálisan nem elérhető státuszba kerülnek, és az 

Archivált mappában jelennek meg. A funkció nem tölti le az itt megjelent aktákat az archívumból, de 

erre később lesz lehetőségünk. A program nem ismeri az ezen aktákhoz tarozó tértivevényeket sem, 

ezek megtekintésére csak a Microsec Archívum webes felületén van lehetőség. 

A dialógust a Bezár gombbal tudjuk becsukni. 

4.2.3.3 Beállítások 

elérhető:  főmenüből (Küldés/fogadás → Beállítások…), 

funkció: a program általános beállításai 

Ebben a menüpontban az e-Szignó Archívum Kliens program beállításait nézhetjük meg, illetve 

módosíthatjuk saját igényeinknek megfelelően. A menü kiválasztása után megjelenik a beállítások 

információs panelja; az ablak baloldali részében vannak az egyes beállítási csoportok, jobb oldalon 

pedig az ahhoz a csoporthoz tartozó beállítási paraméterek. Az ismertetés a baloldali menü szerint fog 

következni. 

FELTÖLTÉSI BEÁLLÍTÁSOK 

 

Microsec archívum URL a feltöltéshez: 

Az archiválásra előkészített akták feltöltéséhez szükséges internetes cím megadása 

Microsec archívum URL a letöltéshez: 

Az archivált akták archívumban tárolt változatának letöltéséhez és a nyilvántartás szinkronizálásához 

szükséges internetes cím 

Authentikációs tanúsítvány: 

Megadhatjuk az archiválás szolgáltatás eléréséhez használandó authentikációs tanúsítványt. 
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Nincs időkorlát az internetes kommunikáció közben 

A jelölőnégyzet segítségével kapcsolhatjuk be illetve ki, hogy az egyes akták fel- és letöltésekor 

meghatározunk-e időkorlátot az archívummal való kapcsolat kiépítése, és az egyes fájlok fel- és 

letöltése közben. Ha a jelölő négyzet nincs bepipálva, akkor nincs időkorlát, tehát a program korlátlan 

ideig próbálkozik a kapcsolat kiépítésével és az egyes fájlok fel- és letöltésével. Ha be van pipálva, 

akkor a programnak maximum „Az időkorlát mértéke kapcsolódásonként és fájlonként” mezőben 

beállított ideje van kiépíteni a kapcsolatot, illetve fel- és letölteni egy-egy fájlt. 

TÉRTIVEVÉNY BEÁLLÍTÁSOK 

 

POP3 kiszolgáló 

Az archiválás szolgáltatáshoz tartozó POP3 kiszolgáló, ahol az archívum által küldött tértivevényeket 

tartalmazó e-mailek találhatóak. 

Felhasználónév 

Az archiválás szolgáltatáshoz tartozó postafiók eléréséhez szükséges felhasználó név a POP3 

kiszolgálón. 

Jelszó 

Az archiválás szolgáltatáshoz tartozó postafiók eléréséhez szükséges jelszó a POP3 kiszolgálón. 

Jelszó megváltoztatás 

A linkre kattintva elindul az alapértelmezettként megjelölt böngésző program, betöltődik a weboldal, 

ahol az archiválás szolgáltatáshoz tartozó postafiók jelszóváltoztatás megtehetjük 

Tértivevényeket tároló könyvtár elérési útja 

Kiválaszthatjuk azt a könyvtárat, ahová a program az archívumtól érkező tértivevényeket menti. Ha 

megváltoztatjuk ezt a könyvtárat, és korábban a program már mentett le tértivevényeket az előzőleg 

beállított könyvtárba, akkor se töröljük le a korábbi könyvtárat és tartalmát, mert a program ezeket a 

korábban lementett tértivevényeket ott fogja keresni. 
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LETÖLTÉS BEÁLLÍTÁSOK 

 

Letöltött fájlok 

A beállítás az archívumban tárolt fájlokra vonatkozik, amiket letölthetünk a Microsec Archívumból: 

 „A letölött fájlok lokális elérési útját a program automatikusan megjegyzi, így a 

legközelebbi megtekintéskor már nem kell őket újra letölteni.”: Ha egy archivált de 

lokálisan nem elérhető aktát meg szeretnénk nyitni és közben letöltjük a 

számítógépünkre, akkor a program megjegyzi azt az elérési utat, ahová az aktát 

mentettük a letöltés során. Legközelebb a program itt fogja keresni az aktát, és nem 

kell újra letölteni. 

 „A letölött fájlok lokális elérési útját a program nem jegyzi meg.”: Ez a beállítás 

annyiban tér el az előzőtől, hogy valahányszor meg szeretnénk nyitni az aktát, a 

program mindig rákérdez, hogy hova töltse le. A letöltéskor kiválasztott elérési utat 

nem jegyzi meg, és a megtekintés után nem fogja törölni az aktát. 

 „A letölött fájlok megtekintés után automatikusan törlődnek a számítógépről, így 

ismét csak az archívumban lesznek elérhetőek.”: A megnyitás előtt a program a 

fájlokat egy ideiglenes mappába tölti le. Az ideiglenes mappa tartalma bármikor 

törlődhet a megtekintés után. 

Alapértelmezett letöltési könyvtár: 

Letöltés során a program az itt beállított könyvtárat fogja felajánlani. Ha nincs megadva semmi, akkor 

pedig a legutóbb használt könyvtárat. 
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BUROKAKTA BEÁLLÍTÁSOK 

 

Hozzáadás az archiválandók listájához 

A beállítással az akták hozzáadásának módját tudjuk meghatározni az archívumba küldendők 

listájához. (A hozzáadandó akták kiválasztásának módját a 4.2.1.1 és a 4.2.1.2 pontokban tekintheti 

meg): 

 „A kiválasztott fájlok, és a kiválasztott könyvtárak tartalma kerüljön be az 

archiválandók listájába”: ebben az esetben a kiválasztott akták közvetlenül bekerülnek 

a program nyilvántartásába, és a fájlok a saját nevükkel és elérési útjukkal jelennek 

meg. A program közvetlenül ezekre a fájlokra hivatkozik, és ezeket fogja feltölteni a 

Microsec Archívumba, 

 „A kiválasztott fájlok, és a kiválasztott könyvtárak tartalma kerüljön egy burok e-

aktába, és csak az így létrejött burokakta kerüljön az archiválandók listájába.”: ebben 

az esetben a beillesztés előtt megjelenik a „Burokakta készítése” ablak. Az ablakban 

már megjelennek a kiválasztott fájlok, mint a készülő burokakta tartalma. A program 

a burokakta mentése után létrehoz egy teljesen új fájlt, a burokaktát, és csak ezt veszi 

fel a nyilvántartásába, majd ezt fogja feltölteni a Microsec Archívumba is. (A 

burokakta készítéséről a 4.2.1.3 pontban talál bővebb információt) 

A beállítás a főképernyőről is változtatható a „Burokakta készítése hozzáadáskor” gombbal. 
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ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK 

 

Maximális fájlnév hossza 

A Microsec Archívumból való letöltés esetén a letöltött fájlok neve ismeretlen, ezért az Archívum 

kliens program megpróbálja automatikusan fájlnévvel ellátni a letöltött fájlokat. A kliens program által 

generált fájlnevek hossza legfeljebb az itt beállított érték lehet. A beállítás a következő funkciókra van 

hatással: 

 A Microsec Archívumtól kapott tértivevény és hibaüzenetek letöltése és feldolgozása. 

 A már archivált akták letöltése a Microsec Archívumból 

 Szinkronizáció 
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4.2.4 Segítség 

4.2.4.1 Felhasználói segédlet 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Felhasználói segédlet), 

funkció: használati útmutató megnyitása 

A menüpont e dokumentum megnyitását teszi lehetővé. 

Megjegyzés: a dokumentum PDF formátumú, ezért a megjelenítéshez PDF megjelenítő programra van 

szükség. Ilyen például az Adobe Acrobat Reader. 

4.2.4.2 Archiválási díjak 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Archiválási díjak), 

funkció: archiválási díjak megtekintés 

A menüpont segítségével az alapértelmezett böngészőben megjelenik a Microsec Zrt. által nyújtott 

Archiválási szolgáltatás csomag díjai. 

4.2.4.3 Névjegy 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Névjegy), 

funkció: az e-Szignó Archívum Kliens névjegye 

E menüpont segítségével megjeleníthetjük az e-Szignó Archívum Kliens program névjegyét: 

4.2.4.4 Hibakereső 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Hibakereső), 

funkció: naplózás bekapcsolása 

A menüpont egy olyan ablakot jelenít meg, amelynek segítségével az e-Szignó Archívum Kliens belső 

működésébe nyerhetünk betekintést. Általában a nem megszokott működés, hibajelenség 

felderítésében lehet segítségünkre 

 

Az ablakon a „Mentés” gomb hatására a naplót a fájlrendszerbe menthetjük, további vizsgálat céljából. 



 e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 

Microsec e-Szignó Archívum Kliens 30 

4.2.4.5 Részletes naplózás 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Részletes naplózás), 

funkció: részletes naplózás fájlba 

A funkció a hibakeresést segíti. Bekapcsolt állapotban a program részletesen naplózza a végrehajtott 

funkciók lépéseit, és az esetleges hibákat. 

4.2.4.6 Naplófájlok mentése 

elérhető:  főmenüből (Segítség → Naplófájlok mentése...), 

funkció: másolatkészítés a naplófájlokról egy kiválasztott könyvtárba 

A funkció segítségével másolatot készíthetünk a naplófájlokról egy általunk megadott könyvtárba. 

4.3. Egyéb, a menüből nem elérhető funkciók 

A fejezetben az e-Szignó Archívum Kliens olyan funkcióit tárgyaljuk, amelyek normál működés 

mellett szükségtelenek, ezért a felhasználói felületről nem elérhetőek. 

4.3.1 Hiányzó akták kezelése 

funkció: hiányzó akták kezelése 

A funkció olyan aktákra használható, amelyek szerepelnek a program nyilvántartásában, de a program 

nem tudja megnyitni őket. Ennek a következő okai lehetnek: 

 Az aktát átnevezték 

 Az aktát áthelyezték egy másik könyvtárba, meghajtóra 

 Az aktát törölték 

 A programot futtató felhasználónak nincs jogosultsága megnyitni az aktát 

Az első alkalommal mikor a program megpróbál megnyitni egy hiányzó aktát, a következő módon 

jelzi: 

 

A „Hiányzó akták” dialóguson megjelenő listában szereplő akták azzal a névvel és elérési úttal 

szerepelnek, amivel a hozzáadás funkció használatával (4.2.1.1) korábban az elküldendő akták 

listájához adtuk őket („Tárolt elérési út” oszlop) 

A javítást több módon tehetjük meg: 

A. A hiányzó aktát megkereshetjük a számítógépünkön a listában az akta melletti „Tallóz…” 

gombra kattintva. Ha a megtaláltuk az aktát, a listában az új névvel fog megjelenni. 
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B. Törölhetjük a program nyilvántartásából: ehhez be kell pipálnunk az akta melletti jelölő 

négyzetet az „Eltávolítás” oszlopban 

C. Az „Összes keresése itt…” gomb használatával: ez akkor lehet hasznos, ha több aktát is 

áthelyeztünk egy másik könyvtárban. Ekkor az „Összes keresése itt…” gomb segítségével 

megadhatjuk az új könyvtárat, amiben az akták vannak. Azok az akták, amelyeket a program 

megtalál az új könyvtárba, tehát a nevük nem változott, eltűnnek a listából. 

D. Az „Összes megjelölése törlésre” jelölő négyzet használatával: a jelölő négyzetet bepipálva 

jelezzük, hogy minden a listában felsorolt aktát szeretnénk eltávolítani a program 

nyilvántartásából. 

A változtatások az „OK” gomb lenyomása után hajtódnak végre. 


