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1 BEVEZETŐ 

Ennek a tájékoztatónak a célja a Magyar Államkincstár weboldalán elérhető NLToken webes aláíró modul 

telepítésével, üzemeltetésével és használatával kapcsolatos információk dokumentálása. 

 

A NETLOCK NLToken terméke egy olyan böngésző oldali bővítmény, amely képes a támogatott 

böngészőkből natív kommunikációs csatorna segítségével hagyományos chipkártyás kulcstároló eszközök 

kezelésére és a helyi Windows tanúsítványtárban elérhető kulccsal történő elektronikus hitelesítésre. A 

használt tanúsítvány típusától függően biztosítja a 910/2014/EC eIDAS rendeletnek megfelelő fokozott 

biztonságú vagy minősített elektronikus aláírások, bélyegzők és időbélyegek létrehozását, az elkészült aláírás 

opcionális ellenőrzését és PDF dokumentumok esetén az elkészült aláírások eredeti dokumentumba 

ágyazását is. 

2 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK 

2.1 Támogatott operációs rendszerek 

Az NLToken webes aláíró modul telepítője által támogatott operációs rendszerek a következők. 

 

• Microsoft Windows 7 SP1 (32/64-bit) 

• Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit) 

• Microsoft Windows 10 (32/64-bit) 

 

Figyelem! 

A Windows NT, XP, Vista és Windows 8 operációs rendszerek támogatása megszűnt, így ezen operációs 

rendszerek felett az NLToken termék támogatása sem biztosított. 

 

2.2 Támogatott böngészők 

A megoldás által támogatott böngészők a következők. 

 

• Google Chrome (legfrissebb aktuális verzió) 

• Mozilla Firefox (74.0 verziótól nem támogatott) 

 

2.3 Támogatott kártyaolvasók 

A megoldás nem limitálja a támogatott kártyaolvasók körét, így a kereskedelmi forgalomban beszerezhető 

legtöbb ISO 7816 és ISO 14443 szabványnak megfelelő elektronikus aláírásra használható kártyaolvasót 

támogatja. 

 

 



 

2.4 Támogatott kulcstároló eszközök 

A megoldás által támogatott kulcstároló eszközök a következők. 

 

• Gemalto IDClassic 340 (Netlock & Microsec) 

• Oberthur 7.0 (Netlock) 

• BIT4ID Crypto Java Card (Netlock) 

 

 

2.5 Támogatott nyelvek 

A megoldás a következő nyelvek támogatását biztosítja. Amennyiben nyelvi beállítás nem történik, akkor az 

alapértelmezett nyelvi beállítás az angol. 

 

• magyar (hu) 

• angol (en) 

• orosz (ru) 

 

3 TELEPÍTÉS 

Az NLToken webes aláíró modulhoz szabványos Windows operációs rendszer alatt futtatható 

telepítőcsomag áll rendelkezésre, amely a https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu weboldal alól 

letölthető. 

 

Amennyiben a felhasználó számítógépén már telepítve van az NLToken webes aláíró alkalmazás, akkor az 

elérhető az operációs rendszer Beállítások / Alkalmazások és szolgáltatások menüpontja alatt. 

 

 

 

Új verziószámú NLToken alkalmazás telepítése során a régi verziót a fenti Alkalmazások és szolgáltatások 

menüpont „Eltávolítás” nyomógombja segítségével távolítsa el a számítógépéről. 

 

Ha meggyőződött arról, hogy nincs NLToken alkalmazás telepítve a számítógépre, akkor kérjük, a letöltött 

telepítőt telepítse a “Futtatás rendszergazdaként” opcióval. 

https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu/


 

 

 

Ez telepíti a böngésző bővítményeket és minden a kliens oldali aláíráshoz szükséges kiegészítőt.  

 

A telepítés után az egyes böngészőkben megjelenik a telepített bővítmény (Addon, Extension), amely a 

megoldás által támogatott böngészőkben a „Használat” fejezetben leírtak szerint ellenőrizhető. Egyes 

böngészők (például Mozilla Firefox) a böngésző újraindítását igénylik a kiegészítő modul megfelelő 

működéséhez. 

 

4 HASZNÁLAT 

Az NLToken webes aláíró modul a sikeres telepítést követően minden támogatott böngészőben 

automatikusan elérhetővé válik, mint kiegészítő bővítmény. A használni kívánt böngészőtől függetlenül a 

bővítmények megfelelő elérhetősége a következőképpen ellenőrizhető. 

4.1.1 Bővítmény ellenőrzése Google Chrome böngészőben 

A fejlécben a NETLOCK logóval ellátott bővítő modul ikonja azonnal megjelenik. 

 

A További eszközök / Bővítmények menüben részletes információk is elérhetők minden bővítménnyel 

kapcsolatban és itt lehet engedélyezni, illetve tiltani a bővítmény működését. 

 



 

A bővítményhez tartozó “Részletek” nyomógomb alatt a részletes bővítményhez tartozó beállítások is 

megtalálhatók. A telepítés utáni alapbeállításokon nem szükséges változtatni, de alapból inkognító módban 

a bővítmény nem engedélyezett. 

 

4.1.2 Kiegészítő ellenőrzése Mozilla Firefox böngészőben 

Mozilla Firefox böngészőben a “Kiegészítők” vagy “Addons” menüpont alatt ellenőrizhető, hogy az 

NLToken kiegészítő megfelelően települt. 

 

 

 

A “Token Signing” kiegészítőben lévő “Tovább” gombra kattintva ellenőrizhető a Kiegészítő verziószáma, 

illetve itt vagy a Kiegészítők főoldalon kezdeményezhető ezen Kiegészítő tiltása is. 

 

Mozilla Firefox böngészőben a telepítést követően a böngésző újraindítása szükséges a Kiegészítő megfelelő 

működéséhez. 

 

4.1.3 Bővítmény ellenőrzése Internet Explorer v11 böngészőben 

Internet Explorer böngészőben a Beállítások / Bővítmények kezelése menüpont alatt ellenőrizhető az 

NLToken webes aláró bővítmény megfelelő telepítése és böngésző oldali állapota (engedélyezett vagy 

tiltott). 

 

 

 



 

5 ELEKTRONIKUS ILLETÉK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
UTALVÁNYMINTA KÉRÉSE 

 

Az alábbi lépésekkel tud a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) illeték és költségtérítési 

utalványmintát lekérni. 

1. Nyisson egy támogatott böngészőt 

2. Látogasson el a https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu/ oldalra és válassza az „ÚJ FELÜLET 
HASZNÁLATA” opciót 

 

3. kezdeményezzen egy illeték vagy költségtérítés igazolás kérést, adja meg az adatait és válassza ki a 
megfelelő cégbíróságot 

 

4. lépjen tovább az Ügytípus kiválasztásával  

 

5. válasszon ügytípust, majd kattintson a Kérelem elkészítése gombra 

 

6. A következő oldalon ellenőrizheti az adatokat, és adhat meg továbbiakat a kapcsolattartáshoz. Az 
adatok ellenőrzését követően kattintson a KÉRELEM ALÁÍRÁSA gombra 

 

7. Ezt követően amennyiben korábban sikeresen telepítve lett a NLToken webes aláíró modul, akkor 
felugrik a tanúsítvány választó ablak, melyből ki kell választani az aláíráshoz használandó megfelelőt 
– a lenyitható ablakból, majd kattintson a Kiválaszt gombra. 

https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu/


 

 

 

8. A PIN kód bekérésre kerül, és elkészül az utalvány minta, melyet a KÉRELM LETÖLTÉSE 
gombra kattintva letölthet le vagy nyomtathat ki. 

 

… 

 

 


