
 
 

  
 Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. 

 

 

 

 

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 

 

MICROSEC - e-Szignó  Kártyakezelő  

 

verzió 1.4.0.0 

 

 

 

 

 

2015. február 5. 

 

MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTŐ ZRT. 

1031 BUDAPEST, ZÁHONY UTCA 7. 



e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás Felhasználói útmutató 
 

 

MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. 2/57 

TARTALOMJEGYZÉK 

1 Saját token kezelő alkalmazás ....................................................................................... 3 

2 A BALE kártya használatba vétele ................................................................................. 4 

2.1 PC/SC szabványt támogató kártyaolvasó üzembe helyezése ....................................... 4 

2.2 A BALE kártya meghajtó programjainak telepítése ........................................................ 5 

2.3 Az e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás telepítése ........................................................... 6 

3 Az e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás használata ....................................................... 11 

3.1 Az alkalmazás indítása ................................................................................................. 11 

3.2 A kártyakezelő ikon menüje .......................................................................................... 12 

3.2.1 Felhasználói felület megjelenítése ................................................................................ 12 

3.2.2 Felhasználói felület elrejtése ......................................................................................... 13 

3.2.3 Névjegy .......................................................................................................................... 13 

3.2.4 A kártyakezelő program bezárása ................................................................................. 14 

3.3 A felhasználói felület funkciói ....................................................................................... 15 

3.3.1 Kártyaolvasó kiválasztása ............................................................................................. 16 

3.3.2 Kártya kiválasztása ........................................................................................................ 18 

3.3.3 Bejelentkezés ................................................................................................................ 20 

3.3.4 Kártya tulajdonságok ..................................................................................................... 21 

3.3.5 Kártya tartalom .............................................................................................................. 22 

3.3.5.1 Kártya szintű műveletek................................................................................................. 23 

3.3.5.2 Tanúsítványokhoz tartozó műveletek ............................................................................ 32 

3.3.5.3 Publikus kulcshoz tartozó műveletek ............................................................................. 38 

3.3.5.4 Titkosított adathoz tartozó műveletek ............................................................................ 42 

3.3.6 PIN műveletek ............................................................................................................... 44 

3.3.6.1 PIN státusz .................................................................................................................... 45 

3.3.7 Beállítások ..................................................................................................................... 46 

3.3.7.1 Üdvözlő képernyő megjelenítése indításkor .................................................................. 46 

3.3.7.2 Kulcsok megjelenítése ................................................................................................... 46 

3.3.7.3 Tanúsítvány nélküli kulcsok megjelenítése is ................................................................ 46 

3.3.7.4 Buborék üzenetek megjelenítése .................................................................................. 46 

3.3.7.5 Buborék üzenetek megjelenítése csak regisztrációnál ................................................. 49 

3.3.7.6 Nyelv kiválasztása ......................................................................................................... 49 

3.3.7.7 Várakozási idő az intelligens kártya szolgáltatásra ....................................................... 49 

3.3.7.8 Naplózás ........................................................................................................................ 50 

3.3.8 Speciális beállítások ...................................................................................................... 52 

3.3.9 TRANSZPORT állapot feloldása ................................................................................... 52 

3.3.10 Kisegítő funkciók hibakereséshez ................................................................................. 53 

3.3.10.1 Tanúsítványtár nézegető ............................................................................................... 54 

3.3.10.2 Rendszer információk .................................................................................................... 56 

3.4 Frissítési információk .................................................................................................... 57 



e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás Felhasználói útmutató 
 

 

MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. 3/57 

 

1 SAJÁT TOKEN KEZELŐ ALKALMAZÁS 

A Microsec Zrt. a biztonsági követelmények szigorodása, a megkövetelt kriptográfiai 

algoritmusok és paramétereik változása miatt az új követelményeket is kielégítő új típusú 

biztonságos aláírás létrehozó eszközök - chipkártyák - bevezetését határozta el. A Microsec Zrt. 

az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a kártyák kezeléséhez egy 

egységesen használható kártyakezelő alkalmazást fejlesztett ki, ami az alábbi főbb funkciókat 

támogatja: 

- Kártya azonosító adatok kiolvasása 

- Kártya tartalom listázása (tanúsítványok, kulcsok) 

- Tanúsítvány adatainak megtekintése 

- Tanúsítvány megújítása 

- Tanúsítvány regisztrálása Windows tanúsítvány tárba 

- Tanúsítvány törlése 

- Tanúsítvány hozzárendelése kulcspárhoz 

- Kulcs és tanúsítvány importálása 

- Kártya TRANSZPORT állapot feloldása 

- PIN módosítás 

- PIN feloldás 

- Aktuálisan elérhető tanúsítványok valós idejű szinkronizálása a Windows tanúsítvány 
tárba 

A kártyakezelő alkalmazás az alábbi kártyák kezelését támogatja: 

- Bit4ID Touch & Sign 2048, 

- Gemalto Classic TPC IM CC, 

- Giesecke & Devrient STARCOS 2.3 with STARCERT v2.2 részlegesen. 

Az alkalmazás nagy előnye, hogy a Microsec Zrt. által forgalmazott valamennyi kártya kezelését 

megvalósítja, így az ügyfélnek csak egyetlen alkalmazást kell telepítenie. 
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2 A BALE KÁRTYA HASZNÁLATBA VÉTELE 

A BALE kártya használatba vételéhez Önnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie: 

- PC/SC szabványt támogató kártyaolvasó üzembe helyezése (lásd 2.1 fejezet), 

- Kártyameghajtó programok telepítése (lásd 2.2 fejezet), 

- e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás telepítése (lásd 2.3 fejezet). 

2.1 PC/SC szabványt támogató kártyaolvasó üzembe helyezése 

A BALE kártya használatához szükséges egy PC/SC szabvány szerint működő chipkártya 

olvasó eszköz. A BALE kártya az alábbi kártyaolvasó eszközök használatát támogatja: 

- tetszőleges PC/SC szabványnak megfelelő kártyaolvasó biztonságos PIN bevitel nélküli 
használatra 

- Gemalto GemPC Pinpad kártyaolvasó kiemelt biztonságú PIN bevitelre az olvasó 
billentyűzetén 

- SCM Microsystems SPR332 kártyaolvasó kiemelt biztonságú PIN bevitelre az olvasó 
billentyűzetén 

- SCM Microsystems SPR532 kártyaolvasó kiemelt biztonságú PIN bevitelre az olvasó 
billentyűzetén 

- Omnikey CardMan 3621 kártyaolvasó kiemelt biztonságú PIN bevitelre az olvasó 
billentyűzetén 

Az olvasók a megfelelő meghajtó programokkal és telepítési útmutatókkal együtt beszerezhetők 

a Microsec Zrt.-nél.  
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2.2 A BALE kártya meghajtó programjainak telepítése 

A BALE kártya használatához a kártya típusának megfelelő meghajtó programokat kell 

telepítenie a számítógépére. Az Ön BALE kártyájának típusa meghatározható a kártyával 

együtt kapott dokumentumok alapján. 

A Microsec Zrt. egy önálló telepítő csomag formájában biztosítja a kártya használatához 

szükséges meghajtó programokat. Az aktuális legfrissebb meghajtó csomagok az alábbi 

oldalakról tölthetők le: 

- eSB jelzéssel ellátott kártya esetén: http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSB 

 

- eSG jelzéssel ellátott kártya esetén: http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSG 

 

- eSG-SIM token esetén: http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSG-SIM 

 

A kártyameghajtó programok telepítéséhez és az adott kártya használatba vételéhez töltse le a 

megfelelő felhasználói útmutatót és kövesse az ott leírt utasításokat!  

http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSB
http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSG
http://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=eSG-SIM
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2.3 Az e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás telepítése 

Az e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás telepítésével és használatával kapcsolatos részletes 

információkat tartalmazó dokumentum elektronikus formában letölthető az alábbi linkről: 

http://static.e-szigno.hu/docs/Felhasznaloi_utmutato_e-Szigno_kartyamenedzser.pdf 

A telepítő program egy verzióban érhető el, amely az alábbi operációs rendszereket támogatja: 

- Windows XP, 

- Windows Vista, 

- Windows 7, 

- Windows 8, 

- Windows Server 2003, 

- Windows Server 2008, 

- Windows Server 2008 R2, 

- Windows Server 2012. 

Töltse le a telepítő programot, majd indítsa el számítógépén! 

A telepítő csomagot a Microsec Zrt. elektronikus aláírással látta el a visszaélések 

megakadályozása érdekében. A futtatás elején megjelenik egy biztonsági figyelmeztető ablak. 

Amennyiben meggyőződött arról, hogy valóban a Microsec Zrt. oldaláról letöltött telepítő 

programot indította el, az ablak információinak elolvasása után kattintson a <Igen> gombra. 
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Erősítse meg telepítési szándékát az <OK> gombra kattintva! 

 

A megjelenő beköszönő ablak információinak elolvasása után a feltételek elfogadása esetén 

kattintson a <Tovább> gombra! 
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A megjelenő ablakban kiválaszthatja a program telepítésének mappáját. Amennyiben 

lehetséges, fogadja el a program által felkínált helyet. 

 

A <Lemezterület> gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a számítógépén melyik meghajtón áll 

rendelkezésére a szükséges tároló terület. 

 

Az információ elolvasása után a beállításokhoz való visszalépéshez kattintson a <Rendben> 

gombra! 

A megfelelő beállítások kiválasztása után kattintson a <Tovább> gombra! 
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A paraméterek elfogadása esetén kattintson a <Tovább> gombra, hogy megkezdődhessen a 

telepítés! 
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A sikeres telepítés végén általában 1 percen belül meglátja a fenti információs ablakot. A 

telepítés befejezéséhez kattintson a <Bezárás> gombra! 

A sikeres telepítés után az alkalmazás használatba vételéhez újra kell indítania a számítógépét, 

erre az alábbi üzenet figyelmezteti. 

 

Az <Igen> gombra kattintva a telepítő automatikusan újraindítja a számítógépét. A <Nem> 

gombra kattintva folytathatja munkáját a számítógépen, de a kártyafunkciók csak az újraindítás 

után lesznek elérhetők. 
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3 AZ E-SZIGNÓ KÁRTYAKEZELŐ ALKALMAZÁS 
HASZNÁLATA 

3.1 Az alkalmazás indítása 

A kártyakezelő alkalmazás a Windows indulásakor automatikusan elindul, így nem kell kézzel 

elindítani használat előtt. 

 

Amennyiben az automatikus indítás ki van kapcsolva, az alkalmazás elindítható az „Asztal”-
on elhelyezett parancsikonra duplán kattintva. 

 

A kártyakezelő program futását egy kis sárga téglalap jelzi a tálca értesítési területén: 
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3.2 A kártyakezelő ikon menüje 

Az értesítési területen található ikonra kattintva a jobb egérgombbal aktiválható az ikon menüje: 

 

A kártyakezelő alkalmazás ikonjáról az alábbi műveletek érhetők el: 

- Megjelenítés 

- Elrejtés 

- Névjegy 

- Bezárás 

 

3.2.1 Felhasználói felület megjelenítése 

Amennyiben a kártyával szeretne valamilyen műveletet végezni vagy a kártyakezelő program 

beállításait szeretné módosítani, jelenítse meg a kezelő felületet! 

A kezelő felület két módon jeleníthető meg: 

- az ikon menüjét használva az <Megjelenítés> funkció kiválasztásával 

 

- az „Asztal”-on elhelyezett parancsikonra duplán kattintva 
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3.2.2 Felhasználói felület elrejtése 

A kezelő felület két módon rejthető el: 

- az ikon menüjét használva az <Elrejtés> funkció kiválasztásával 

 

- a Windows rendszerben ismert módon a kezelő felület jobb felső sarkában található [X]-
re kattintva, majd a megjelenő ablakon az <Elrejtés> gombra kattintva 

 

A funkció csak elrejti a kezelő felületet, az alkalmazás tovább fut a háttérben. Erre egy 

buborékban megjelenő üzenet is figyelmezteti a felhasználót. 

 

3.2.3 Névjegy 

A <Névjegy> menüpontra kattintva megjelenik egy információs ablak. 

 

Az ablakban látható a telepített program verziószáma és az interneten elérhető legfrissebb 

programverzió száma (csak élő internetes kapcsolat esetén). Eltérés esetén a legfrissebb 

programverzió telepítése manuálisan indítható az ablak alján található hivatkozásra kattintva. 

Az <OK> gombra kattintva az információs ablak bezárható. 
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3.2.4 A kártyakezelő program bezárása 

A kártyakezelő program két módon zárható be: 

- az ikon menüjét használva az <Bezárás> funkció kiválasztásával 

 

- a Windows rendszerben ismert módon a kezelő felület jobb felső sarkában található [X]-
re kattintva, majd a megjelenő ablakon az <Bezárás> gombra kattintva 

 

Az alkalmazás leállása előtt eltávolítja a Windows tanúsítvány tárából a beregisztrált kártyás 

tanúsítványokat, így a leállítás után a CSP
1
 szolgáltatásokat használó alkalmazások nem 

tudnak semmilyen kártyaműveletet sem elvégezni.  

A PKCS#11 könyvtárat használó alkalmazások továbbra is képesek kezelni az olvasóban lévő 

kártyákon található tanúsítványokat, ezek működéséhez nem szükséges a tanúsítványok 

szinkronizációja, így a kártyakezelő alkalmazást sem szükséges automatikusan indítani és 

folyamatosan futtatni. 
  

                                                      
1
 CSP: Crypto Service Provider: a Microsoft Windows operációs rendszerekben található 

függvénykönyvtár, amely az alkalmazások számára elérési felületet biztosít a Microsoft kriptográfiai 

szolgáltatásainak (CAPI) használatához.  A CSP felületen keresztül kezeli a PKI kártyákat többek között 

valamennyi Microsoft alkalmazás, a MICROSEC - e-Szignó program, az Adobe Reader, a Cisco VPN 

kliens és sok más alkalmazás. 
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3.3 A felhasználói felület funkciói 

A kártyakezelő program felhasználói felülete a következő ablakban jelenik meg: 

 

Az ablak felső részén találhatók a kezelni kívánt kártya illetve az azt tartalmazó olvasó 

kiválasztására szolgáló lista elemek, illetve a kártya védett elemeinek megjelenítéséhez 

szükséges bejelentkezést lehetővé tévő gomb. 

Az ablak alsó részét elfoglaló területen 5 kiválasztható panelen lettek elhelyezve az egyes 

funkció csoportok az alábbiak szerint: 

- Tulajdonságok 

- Tartalom 

- PIN műveletek 

- Beállítások 

- Speciális beállítások 
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3.3.1 Kártyaolvasó kiválasztása 

A kártyakezelő alkalmazás egyszerre több PC/SC szabványnak megfelelő kártyaolvasót, illetve 

az azokban található kártyákat tudja kezelni, de ezek közül a felületen egyszerre csak egy 

kártya adatai jeleníthetők meg, illetve módosíthatók. 

A kártya funkciók eléréséhez először válassza ki az ablak felső részén található <Olvasó> 

listából a megfelelő olvasót. A program folyamatosan figyeli a rendszerben elérhető, aktív 

PC/SC kártyaolvasók listáját, így a megjelenített listában minden esetben a működőképes 

kártyaolvasók láthatók. Amennyiben a listában nem találja a használni kívánt kártyaolvasót, 

valamilyen hiba történt. Ellenőrizze más programból a kártyaolvasó működőképességét, 

próbálja meg újraindítani az alkalmazást! 

 

Az olvasó kiválasztása után a kártyakezelő alkalmazás újraolvassa a kiválasztott olvasóban 

lévő kártyát, és frissíti a megjelenített adatokat. 
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Amennyiben a számítógéphez nincs olvasó csatlakoztatva, az <Olvasó> lista inaktív állapotba 

kerül. 
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3.3.2 Kártya kiválasztása 

Egyes kártyatípusok a kártya belső logikai felépítése következtében úgy viselkednek, mintha az 

adott olvasó megtöbbszöröződne (virtual slot), és mindegyik virtuális olvasóban a kártya egy 

része érhető el. A Microsec Zrt. által forgalmazott kártyák közül ilyen a Giesecke & Devrient 

kártya, amelyben külön területen látszik a minősített aláírás létrehozásához szükséges 

magánkulcs és tanúsítvány. 

Ilyen kártyák használata esetén a <Kártya> lista segítségével választható ki az adott olvasóban 

lévő kártya vizsgálni kívánt része. 

Figyelem! 

A <Kártya> lista nem arra szolgál, hogy a különböző olvasókban lévő kártyák közül itt lehessen 

választani, csak a kiválasztott olvasóban lévő kártya területe választható. 

 

A kártya (kártyaterület) kiválasztása után a kártyakezelő alkalmazás újraolvassa a kiválasztott 

kártyát (kártyaterületet), és frissíti a megjelenített adatokat. 
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Amennyiben a kiválasztott olvasó nem tartalmaz olvasható kártyát, a <Kártya> lista inaktív 

állapotba kerül. 
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3.3.3 Bejelentkezés 

Egyes kártya objektumok és funkciók csak a kártyabirtokos azonosítása után érhetők el. Ha 

ilyen adatokat szeretne megtekinteni vagy módosítani, kattintson az ablak jobb felső részén 

található <Bejelentkezés> gombra. 

 

A bejelentkezés során az adott kártyaolvasó és kártya típusától függő módon meg kell adnia a 

védett adatok eléréséhez szükséges titkos adatot (PIN kódot). 

  

Egyes kártyatípusoknál külön PIN védi az aláíró kulcsokat, itt a ’Globál’ és az ’Aláíró’ jelzőkkel 

különböztetjük meg az egyes PIN értékeket és műveleteket. 
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3.3.4 Kártya tulajdonságok 

A <Tulajdonságok> panelen a kártya azonosításához szükséges alábbi nyílt információk 

olvashatók: 

- Címke 

- Modell 

- Sorozatszám 

 

A panelen nincs aktiválható funkció, de a kiolvasott értékek a Copy/Paste funkciókkal 

átmásolhatók más alkalmazásba. 
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3.3.5 Kártya tartalom 

 A <Tartalom> panelen az alkalmazás a beállítástól függően megjeleníti a kártyán tárolt 

objektumokat, amelyekkel különféle műveletek is végezhetők. A megjelenítést szabályozó 

feltételek: 

- a tanúsítványok minden esetben megjelennek 

- a publikus és privát kulcsok megjelenítése a <Beállítások> panelen konfigurálható 

- a privát kulcsok csak a <Bejelentkezés> után látszanak 

 

A kártya objektumok a listában rendezetten jelennek meg, a lista elején találhatók a 

tanúsítványok a hozzájuk tartozó publikus és privát kulcsokkal, majd a lista végén a tanúsítvány 

nélküli kulcsok, kulcs párok. 

A listában látható, hogy  

- az adott tanúsítvány milyen célra használható és ki a tulajdonosa, 

- az adott kulcs milyen hosszú, és hogy a privát kulcs exportálható-e a kártyáról. 
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A kurzort az adott elem fölé mozgatva egy mezőben megjelenik az objektum címkéje: 

 

A megjelenített kártyaobjektumokhoz rendelten különféle műveletek hajthatók végre a program 

segítségével. Az egyes kártyaobjektumokhoz tartozó menü minden esetben a jobb egérgombra 

kattintva hívható elő, ha a kurzort az adott elem fölé mozgatjuk. 

3.3.5.1 Kártya szintű műveletek 

A kártyát jelképező elem fölé mozgatva a kurzort a jobb egérgombra kattintva megjelenő 

menüben négy elem található: 

- Tanúsítványok megújítása 

- Tanúsítványok másolása könyvtárba 

- Kulcs és tanúsítvány importálása 

- Titkosított adat létrehozása 
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3.3.5.1.1 Tanúsítványok megújítása 

A kártyakezelő alkalmazás segítségével egyszerűen megújíthatók a kártyára telepített 

tanúsítványok. A tanúsítványokat az e-Szignó Hitetlesítés Szolgáltató LDAP tanúsítványtárából 

( ldap.e-szigno.hu ) szerzi be a program, tehát internet kapcsolat szükséges hozzá. Ha nem 

sikerült a tanúsítványok letöltése, akkor a program felugró ablakkal értesíti a felhasználót. 

 

Ha a tanúsítványok sikeresen letöltődtek, akkor az alábbi ablakon kell jóváhagyni a 

felhasználónak a megújítást: 

 

Az OK gombra kattintva a kijelölt tanúsítványok megújítása megkezdődik. 
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A folyamat állapotáról folyamatosan tájékoztatást kap a felhasználó. 

 

Az ablak csak az OK gombra kattintva zárható be, amely kizárólag a folyamat végeztével válik 

aktívvá. A folyamatot a kártya vagy a kártyát tartalmazó olvasó eltávolításával, illetve az 

alkalmazás bezárásával sem szabad megszakítani, mert így a kártya használhatatlanná válhat. 
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3.3.5.1.2 Tanúsítványok másolása könyvtárba 

Ez a funkció a kártyán található összes tanúsítványt fájlba másolja. A fájlok egy a felhasználó 

által kijelölt könyvtárba kerülnek, amely akár újonnan is létrehozható. 

 

A folyamat végén a kijelölt könyvtár tartalma jelenik meg a képernyőn. 
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3.3.5.1.3 Kulcs és tanúsítvány importálása 

A funkció segítségével egy külső alkalmazás által előállított, szoftveres állományként 

rendelkezésre álló tanúsítvány és a hozzá tartozó kulcspár importálható a kártyára, amennyiben 

a kártyán még elegendő szabad memória és megfelelő kulcstároló található. 

Az alkalmazás által támogatott, importálható fájl formátumok 

- .pfx, 

- .p12. 

Kulcs és tanúsítvány importálásához be kell jelentkeznie a kártyára. Amennyiben nincs 

bejelentkezve, erre egy üzenet figyelmezteti. 

 

A funkció indítása után megjelenő fájl kiválasztó ablak segítségével keresse meg és jelölje ki a 

számítógépén az importálni kívánt kulcspárt és tanúsítványt tartalmazó fájlt. 
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Amennyiben az importálandó kulcs és tanúsítvány jelszóval védett, a program egy újabb 

ablakban bekéri a fájl jelszavát: 

 

A program a jelszó ellenőrzése után egy végső megerősítést kér a felhasználótól a kulcspár és 

tanúsítvány importálásának elvégzésére: 

 

Az <Igen> gombra kattintva a program megkezdi a kulcspár és tanúsítvány importálását a 

kiválasztott kártyára. Az elvégzett művelet eredményéről egy tájékoztató üzenet jelenik meg, 

amelyből megállapítható, hogy mely komponenseket sikerült a kártyára importálni. Sikeres 

importálás esetén az alábbi üzenetnek kell megjelennie: 

 

Hiba esetén az importált tanúsítvány nem lesz használható. 
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3.3.5.1.4 Titkosított adat létrehozása 

Ha a kártya tartalmaz KP_CH_KE címkéjű tanúsítványt, akkor lehetőség van titkosított adat 

létrehozására. A titkosított adat alkalmas arra, hogy a felhasználónevek és a jelszavak 

biztonságosan (PIN kóddal védve), de a hordozható formában kerüljenek tárolásra. A titkosított 

adat formátuma megfelel a PKCS#7 szabványnak. 

Ha KP_CH_KE címkével nem létezik tanúsítvány, akkor hibaüzenet jelenik meg. 

 

Titkosított adat létrehozásakor meg kell adni egy címkét és az adatot. 

 

Ha a megadott címkével már létezik objektum, akkor hibaüzenet jelenik meg. 
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Ha a megadott címkével még nem létezik objektum, akkor a titkosított adat tárolva lesz a 

kártyán. 
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3.3.5.2 Tanúsítványokhoz tartozó műveletek 

Jobb egérgombbal aktiválható a megjelenített tanúsítványokhoz tartozó menü. A menüből az 

alábbi kártya funkciók indíthatók el: 

- tanúsítvány megtekintése 

- tanúsítvány megújítása 

- tanúsítvány regisztrálása 

- tanúsítvány törlése 
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3.3.5.2.1 Tanúsítvány megtekintése 

A funkció segítségével a jól ismert Windows tanúsítvány megjelenítő felhasználásával 

megjeleníthetők a kiválasztott tanúsítvány adatai, illetve a komponens által biztosított további 

funkciók érhetők el, mint 

- tanúsítvány másolása fájlba, 

- tanúsítási lánc megjelenítése, ellenőrzése. 
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3.3.5.2.2 Tanúsítvány megújítása 

A tanúsítvány megújítására lehet szükség a tanúsítvány érvényességének lejárta, vagy a 

tanúsított adatok körében történt változás következtében. Az adott kulcshoz tartozó tanúsítvány 

megújításához először le kell töltenie a Microsec Zrt. honlapjáról a kibocsátott új tanúsítványt, 

és el kell mentenie a számítógépén egy .cer kiterjesztésű fájlba. Ez legegyszerűbben úgy 

tehető meg, hogy a tanúsítvány elkészültéről kapott értesítő e-mailben található linkre kattintva 

eléri a tanúsítványt, majd azt elmenti a számítógépén. 

A megújított tanúsítvány beszerzése után indítsa el a kártyakezelő alkalmazásban a 

<Megújítás> funkciót! 

Tanúsítvány megújításhoz be kell jelentkeznie a kártyára. Amennyiben nincs bejelentkezve, 

erre egy üzenet figyelmezteti. 

 

Tanúsítvány megújításához először ki kell választania a korábban letöltött tanúsítványát: 
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A program ellenőrzi, hogy a kiválasztott tanúsítványban szereplő nyilvános kulcs megfelel-e a 

megújítandó tanúsítványhoz tartozó nyilvános kulcsnak. Eltérés esetén egy hibaüzenet jelenik 

meg, és a régi tanúsítvány megmarad a kártyán. 

 

Sikeres tanúsítvány megújítás esetén a program nyugtázza a tanúsítvány megújítását. 

 

3.3.5.2.3 Tanúsítvány regisztrálása 

Amennyiben az automatikus tanúsítvány-szinkronizálás bármilyen okból nem működött (pl. 

nincs engedélyezve), a használni kívánt tanúsítvány manuálisan is beregisztrálható a Windows 

tanúsítványtárába a <Regisztrálás> funkció kiválasztásával. 

Néhány másodperc múlva a regisztrálás sikerességét az alábbi üzenet igazolja vissza: 
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3.3.5.2.4 Tanúsítvány törlése 

Kizárólag a felhasználó által importált kulcs és tanúsítvány törölhető ezzel a funkcióval. 

Tanúsítvány törléséhez be kell jelentkeznie a kártyára. Amennyiben nincs bejelentkezve, erre 

egy üzenet figyelmezteti. 

 

Törlési szándékát meg kell erősítenie, hogy a művelet végrehajtásra kerüljön. 

 

Ha jóváhagyta a törlést, akkor meg kell adnia, hogy szeretné-e törölni a tanúsítványhoz tartozó 

privát/publikus kulcsot is. Ha nem rendelkezik biztonsági mentéssel a kulcspárról, akkor ne 

törölje a privát és publikus kulcsot, és kattintson a <Nem> gombra. 
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Sikeres törlés esetén az alábbi üzenetnek kell megjelennie, ha a privát és publikus kulcs 

törlését is kérte: 

 

Sikeres törlés esetén az alábbi üzenetnek kell megjelennie, ha a privát és publikus kulcs 

törlését nem kérte: 
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3.3.5.3 Publikus kulcshoz tartozó műveletek 

A publikus kulcsokhoz tartozóan egy művelet érhető el:  

- tanúsítvány hozzárendelése 

 

3.3.5.3.1 Tanúsítvány hozzárendelése 

A kártya megszemélyesítése során a Microsec Zrt. biztonságos körülmények között előre 

generálja a kártya valamennyi minősített aláíró kulcsát, amelyekhez azonban kibocsátáskor 

nem tartozik még a kártyán tanúsítvány. Az előre generált kulcsokhoz akár évekkel később is 

kibocsátható a tanúsítvány, ami a funkció segítségével a felhasználó által a kártyára 

importálható anélkül, hogy a kártyát be kellene hozni a Microsec Zrt.-hez. A funkció 

segítségével a kártyán található kulcsokhoz rendelhetők hozzá a később kibocsátott 

tanúsítványok. 

A tanúsítvány beszerzése után indítsa el a kártyakezelő alkalmazásban a <Tanúsítvány 

hozzárendelése> funkciót! 
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A kártyakezelő nem engedi a művelet végrehajtását olyan kulcsoknál, amelyekhez már tartozik 

tanúsítvány: 
 

- a kulcshoz már tartozik tanúsítvány 

 

- a kulcshoz még nem tartozik tanúsítvány 
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Tanúsítvány hozzárendeléséhez be kell jelentkeznie a kártyára. Amennyiben nincs 

bejelentkezve, erre egy üzenet figyelmezteti. 

 

Tanúsítvány hozzárendeléséhez először ki kell választania a korábban letöltött tanúsítványát: 
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A program ellenőrzi, hogy a kiválasztott tanúsítványban szereplő nyilvános kulcs megfelel-e a 

tanúsítvány hozzárendelésnél kijelölt nyilvános kulcsnak. Eltérés esetén egy hibaüzenet jelenik 

meg, és az új tanúsítvány nem kerül rá a kártyára. 

 

Amennyiben a kiválasztott fájl valóban a kijelölt nyilvános kulcshoz tartozó tanúsítványt 

tartalmazza, a sikeres importálásról a program visszaigazolást ad a felhasználónak: 
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3.3.5.4 Titkosított adathoz tartozó műveletek 

A titkosított adat alkalmas arra, hogy a felhasználónevek és a jelszavak biztonságosan (PIN 

kóddal védve), de a hordozható formában kerüljenek tárolásra. A titkosított adat formátuma 

megfelel a PKCS#7 szabványnak. A titkosított adatokon két művelet hajtható végre: 

megtekintés/szerkesztés illetve törlés. 

 

3.3.5.4.1 Titkosított adat megtekintése, szerkesztése 

Egyazon funkció teszi lehetővé a titkosított adat megtekintését és szerkesztését is. 

Megtekintéskor és szerkesztéskor a címke nem módosítható. A módosítások csak akkor 

lesznek eltárolva a kártyán, ha a felhasználó az <OK> gombra kattint. 
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3.3.5.4.2 Titkosított adat törlése 

A funkció használatával titkosított adat törölhető a kártyáról. A törlési folyamat csak akkor indul 

el, ha a felhasználó jóváhagyja. 
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3.3.6 PIN műveletek 

A <PIN műveletek> panelen érhetők el az adott kártyatípusnál értelmezhető PIN műveletek. 

Ezek tipikusan az alábbiak lehetnek: 

- PIN státusz kiolvasása, PIN megváltoztatása, PIN feloldása 

 

Egyes kártyatípusoknál külön PIN védi az aláíró kulcsokat, itt a ’Globál’ és az ’Aláíró’ jelzőkkel 

különböztetjük meg az egyes PIN értékeket és műveleteket. 

 

A PIN módosító műveletek erősen kártyatípus függőek, ezért azokat az egyes kártyák 

felhasználói leírása ismerteti részletesen. 
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3.3.6.1 PIN státusz 

Biztonsági okból az egyes PIN illetve PUK értékeket a véletlen találgatásos feltöréstől egy limit 

védi, a PIN illetve PUK értékek 3 egymás utáni hibás megadás után blokkolódnak. A számlálót 

a kártya tartalmazza nem törölhető módon, így a kártya kihúzásával vagy más egyéb módon 

nem lehet a számlálót visszaállítani. A blokkolt PIN kód feloldható a PUK kód segítségével, de a 

PUK kód blokkolása esetén újabb feloldás már nem végezhető el. A PIN és a PUK kód egyidejű 

blokkolódása esetén a kártya a továbbiakban már nem használható, új kártyát kell igényelni. 

A <PIN státusz> funkció megjeleníti a kártya TRANSZPORT állapotát és az adott kártyára 

értelmezett PIN és PUK kódokhoz rendelt próbálkozási lehetőségek értékeit. 

 

Egyes kártyatípusoknál külön PIN védi az aláíró kulcsokat, itt a ’Globál’ és az ’Aláíró’ jelzőkkel 

különböztetjük meg az egyes PIN értékeket és műveleteket. 
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3.3.7 Beállítások 

A <Beállítások> panelen a kártyakezelő alkalmazás működési módját lehet beállítani. 

  

3.3.7.1 Üdvözlő képernyő megjelenítése indításkor 

A funkció bekapcsolása esetén a program indítása alatt a képernyőn megjelenik egy 

bejelentkező képernyő, így a felhasználó jól észlelhetően értesül a program indulásáról. 

3.3.7.2 Kulcsok megjelenítése 

A <Tartalom> panel listájában alapesetben csak a tanúsítványok jelennek meg, mivel csak 

azokkal lehet közvetlenül műveleteket végezni. Ha szeretné látni a kártyán tárolt kulcsokat is, 

akkor aktiválja ezt a funkciót! 

A kulcsok megjelenítésére a normál működés során általában nincs szükség, de a kártya 

átkonfigurálásakor vagy az esetleges hibák felderítésekor hasznos segítség lehet. 

3.3.7.3 Tanúsítvány nélküli kulcsok megjelenítése is 

Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a listában a kártyán tárolt valamennyi kulcs komponens 

megjelenik. Ha a funkció nincs bekapcsolva, akkor csak a tanúsítványhoz kapcsolódó kulcs 

komponensek szerepelnek a listában. 

3.3.7.4 Buborék üzenetek megjelenítése 

Az értesítési területen található ikonhoz kapcsolódóan a kártyakezelő alkalmazás képes 

üzeneteket megjeleníteni a fontosabb eseményekről. A jelzett fontosabb események: 

- kártya behelyezése az olvasóba 

- tanúsítványok beregisztrálása 

- kártya eltávolítása az olvasóból 

- tanúsítványok kiregisztrálása 
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3.3.7.4.1 Kártya behelyezése az olvasóba 

Amint egy kártyát helyezünk be egy kártyaolvasóba, a kártyakezelő alkalmazás észleli azt, és 

erről egy tájékoztatást küld a felhasználó felé. A tájékoztatás megerősíti, hogy 

- az olvasó működőképes,  

- az alkalmazás fut és észlelte az eseményt, így nem szükséges kezelői beavatkozás. 

 

3.3.7.4.2 Tanúsítványok beregisztrálása 

A behelyezett kártyát az alkalmazás beolvassa és megvizsgálja. Ha a kártya TRANSZPORT 

állapotban van, akkor elindítja a TRANSZPORT állapot feloldása funkciót, ellenkező esetben 

kiolvassa a kártyán tárolt felhasználói tanúsítványokat, és a Windows tanúsítványtárába 

beregisztrálja azokat. Ez a folyamat – főleg több tanúsítvány esetén – hosszabb ideig is 

eltarthat. A kártyán lévő tanúsítványok csak beregisztrálásuk után válnak elérhetővé a CSP 

meghajtón keresztül a többi alkalmazás számára, így a felhasználó pontosan tudja, hogy mikor 

indíthatja a kártyát használó egyéb alkalmazását. 
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3.3.7.4.3 Kártya eltávolítása az olvasóból 

Amint egy kártyát távolítunk el egy kártyaolvasóból, a kártyakezelő alkalmazás észleli azt, és 

erről egy tájékoztatást küld a felhasználó felé. A tájékoztatás megerősíti, hogy 

- az alkalmazás fut és észlelte az eseményt, így nem szükséges kezelői beavatkozás. 

 

3.3.7.4.4 Tanúsítványok kiregisztrálása 

A kártya eltávolítása után a kártyakezelő alkalmazás kiregisztrálja a kártyán lévő 

tanúsítványokat a Windows tanúsítványtárából, és erről visszaigazolást küld a felhasználónak. 

A számítógép kikapcsolása előtt célszerű megvárni ezt a visszaigazolást, mert a program 

esetleges abnormális leállítása esetén egyes tanúsítványok a tanúsítvány tárban maradhatnak, 

ami összezavarhatja a felhasználót a megfelelő tanúsítvány kiválasztásakor. 
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3.3.7.5 Buborék üzenetek megjelenítése csak regisztrációnál 

A paraméter aktiválása esetén csak a tanúsítvány regisztrálásával kapcsolatos üzenetek 

jelennek meg, a többi üzenet nem kerül kijelzésre. 

3.3.7.6 Nyelv kiválasztása 

Az e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás jelenleg 2 nyelven érhető el, magyarul és angolul. 

A nyelv kiválasztásához nyissa meg a panel alján található listát, és válassza ki a kívánt 

nyelvet. 

  

A kiválasztás csak a program újraindítása után jut érvényre, erre egy üzenet figyelmezteti a 

felhasználót. 

 

3.3.7.7 Várakozási idő az intelligens kártya szolgáltatásra 

Az alkalmazás működésének elengedhetetlen feltétele, hogy fusson az „Intelligens kártya” 

szolgáltatás. Lassan induló Windows operációs rendszerek esetén előfordulhat, hogy a 

kártyakezelő alkalmazás előbb indul el mint az „Intelligens kártya” szolgáltatás. Ilyen esetekben 

itt lehet megnövelni a kártyakezelő alkalmazás várakozási idejét. 
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3.3.7.8 Naplózás 

A programban bizonyos események naplózva vannak. Az események naplózási szintje 

változtatható. A lehetséges értékek: 

- Kikapcsolva 

- Csak a hibák 

- Hibák és figyelmeztetések 

- Hibák, figyelmeztetések és információk 
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Az eseményekhez tartozó naplóbejegyzéseket a Windows Eseménynapló alkalmazásában 

lehet megtekinteni. 
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3.3.8 Speciális beállítások 

Az alkalmazás indulásakor megvizsgálja, hogy a támogatott kártyák közül melyek meghajtó 

programja érhető el a számítógépen. Az elérhető kártyák megjelennek a <Speciális 

beállítások> panel listájában. A felhasználó itt adhatja meg, hogy mely kártyák szinkronizálását 

kívánja elvégeztetni a kártyakezelő alkalmazással. 

 

A kártyák szinkronizálását általában minden kártyát használó alkalmazás támogatja. A 

tapasztalatok szerint gyakran előfordul, hogy az egymás mellett futó hasonló alkalmazások 

blokkolják egymás működését, akár a rendszer leállását is okozva. Javasoljuk, hogy az egyéb 

alkalmazásokban tiltsák le ezeket a funkciókat, és minden kártya esetén az e-Szignó 

Kártyakezelő alkalmazásra bízzák a tanúsítványok szinkronizációját. 

3.3.9 TRANSZPORT állapot feloldása 

A kártya olvasóba történő helyezése után az alkalmazás meghatározza a kártya típusát, és a 

támogatott kártyák esetén megvizsgálja, hogy TRANSZPORT állapotban van-e. A 

TRANSZPORT állapotban lévő kártya olvasóba történő helyezése után az e-Szignó 

Kártyakezelő alkalmazás kiolvassa a kártya adatait, és megjelenik az alábbi tájékoztató üzenet: 

 

Az üzenet az <OK> vagy a <Mégse> gombra kattintva nyugtázható. A kártya aktiválása az 

adott kártyatípustól függően történik. A kártyakezelő alkalmazás végigvezeti a felhasználót a 

teljes folyamaton. A kártya aktiválásáról az adott kártya felhasználói útmutatója tartalmaz 

részletes leírást. 
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3.3.10 Kisegítő funkciók hibakereséshez 

Bizonyos funkciók csak hibakereséshez használatosak. Ezek a funkciók a kezelői felületről, az 

ablak bal felső sarkában lévő ikonra kattintással érhetők el. 

Kisegítő funkciók: 

- Tanúsítványtár nézegető 

- Rendszer információk 
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3.3.10.1 Tanúsítványtár nézegető 

A tanúsítványtár nézegető segítségével ellenőrizhető, hogy milyen tanúsítványok vannak 

telepítve a „Személyes” tanúsítványtárba, valamint elindítható egy ellenőrző funkció, amellyel 

törölhetők azok a tanúsítványok, amikhez a megadott kulcskonténerek nem érhetők el. 
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3.3.10.1.1 Tanúsítványtár ellenőrzése 

A funkció lehetővé teszi azon (beragadt) tanúsítványok törlését, amikhez a megadott 

kulcskonténerek nem érhetők el. 

 

Az ellenőrzési folyamat végét üzenet jelzi. 

 
  



e-Szignó Kártyakezelő alkalmazás Felhasználói útmutató 
 

 

MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. 56/57 

3.3.10.2 Rendszer információk 

Bizonyos hibák behatárolásához elengedhetetlen, hogy pontosabb képet kapjunk a rendszerről. 

A funkció összegyűjti és megjeleníti a rendszer alapvető adatait és kártyák kezeléséhez 

szükséges komponensekről, modulokról, programokról és szolgáltatásokról bővebb leírást ad. 

Az ablak közepén megjelenő információ könnyen vágólapra másolható vagy szöveges 

állományba menthető az ablak alján elhelyezett gombokra történő kattintással. 
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3.4 Frissítési információk 

Az alkalmazás az indulását követő 5. percben frissítéseket keres interneten. Ha talál újabb 

verziójú e-Szignó Kártyakezelő alkalmazást vagy a telepített kártya meghajtó programokból 

elérhetőek újabb verziók, akkor erről az alábbi formában értesíti a felhasználót. 

 

 

 


