Gemalto ID Classic 340 kártyával
kapcsolatos használati útmutatója
Tanúsítvány letöltése, feltöltése és használata ID Classic 340 típusú kártyák esetén
Windows 7, Windows 8 és Windows 10 operációs rendszeren
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1.

Bevezető

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy az elektronikus aláíráshoz és bélyegzéshez szükséges
kriptográfiai eszközök (intelligens kártya, kártyaolvasó, token) telepítése, üzembe helyezése és
használata minél zökkenőmentesebben történjen meg. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és kövesse a
leírtakat.
Amennyiben bármilyen kérdése van vagy problémája támad, Ügyfélszolgálatunk az +36 1 437 6655
telefonszámon, az info@netlock.hu e-mail címen vagy személyesen a 1101 Budapest, Expo tér 57. szám alatt hétfőtől - csütörtökig 8:30 és 17 óra között pénteken 8:30 és 14 óra között készséggel
áll rendelkezésére.
A telepítő szoftvereket a www.netlock.hu oldal Terméktámogatás menüpontjáról érheti el.
Fontos!
1. Ahhoz, hogy a kártyakezelő szoftver telepítését el tudja végezni, feltétlenül
„rendszergazdai” jogosultságokkal kell rendelkeznie az adott számítógépen. A
rendszergazdai jogosultság azt jelenti, hogy Ön képes a számítógépére szoftvereket
telepíteni.
2. A telepítés ideje alatt szükséges, hogy internet kapcsolat legyen a számítógépen.

2.

A szoftver/hardver korlátozásai

A leírásban kártyatípus megnevezésként a Gemalto ID Classic 340-et használjuk.

A Gemalto eszközök használatához ajánlott minimum operációs rendszer követelmény:
Windows 7
Windows 8
Windows 10

Figyelem!
A Windows XP, Windows Vista rendszerek Microsoft támogatása megszűnt, ezért azok
nem támogatottak.
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3.

Az eszközök beüzemelése
3.1. Az eszköz csatlakoztatása a számítógéphez

Az USB csatlakozós kártyaolvasót a számítógép egyik szabad USB portjába kell csatlakoztatnia.
Ezt
követően
helyezze
be
a
chipkártyáját
a
kártyaolvasóba.

Előfordulhat, hogy a kártyaolvasó csatlakoztatása után megjelenik az „Új hardver telepítés
varázsló” (New hardware wizard). Ebben az esetben ezt az ablakot zárja be, a telepítésre más
módon kerül sor.

4.

Kezelő szoftverek letöltése és telepítése

A tanúsítvány használatához a Gemalto kártyához tartozó Classic Client Toolbox program és a
hozzá tartozó olvasó driver legfrissebb verziójának telepítése szükséges.

4.1. Telepítő csomag letöltése
1. Indítson el egy böngésző alkalmazást (pl.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome)
2. Nyissa meg weboldalunkat a www.netlock.hu címen.
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3. A felső menüsorban keresse meg a Terméktámogatás / Letöltések menüpontot és
kattintson rá.

4. A megjelenő oldalon kattintson a „Chipkártyán, tokenen tárolt tanúsítványok” gombra,
majd a „GEMALTO CLASSIC” fület kiválasztva kattintson az ott található Telepítő
csomag letöltése linkre.

5. A felugró ablakban adja meg a helyet, ahová le szeretné menteni a fájlt (pl.: Asztal –
Desktop), majd válassza a Mentés (Save) gombot. Ha ilyen ablak nem ugrik fel, a mentés
helye a böngészője beállításaiban megadott hely lesz, mely alapértelmezetten a Letöltések
(Downloads) mappa. Ezzel megtörtént a szoftver letöltése.

4.2. Telepítés
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a chipkártya nincs behelyezve a kártyaolvasóba.
2. Kattintson duplán az imént letöltött “NETLOCK Gemalto Classic Eszközszolgáltatás”
nevű fájlra.
3. A megnyíló ablakon kattintson a “Futtatás” gombra. Amennyiben a Windows
megkérdezi, hogy engedélyezi-e a telepítőnek, hogy módosításokat hajtson végre a
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számítógépen, kattintson az “Igen” gombra.

4. Válassza

ki

a

telepítés

nyelvét,

majd

kattintson

az

“OK”

gombra.

5. Megnyílik a telepítővarázsló, ahol, kérjük, kattintson a „Telepítés” gombra.

6. A varázsló megkezdi a kártya használatához szükséges szoftverkomponensek
telepítését. Ez akár néhány percet is igénybe vehet, mialatt újabb ablakok ugorhatnak
fel a képernyőn (előfordulhat, hogy a telepítés nyelvét ismét meg kell adni).
7. Legvégül kerül sor a Gemalto Classic Client Toolbox telepítésére, amihez újabb
varázsló ablak nyílik meg. Kérjük, kattintson a “Következő” gombra, majd kövesse a
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varázsló utasításait.

8. Javasoljuk, hogy a célmappa kiválasztásánál ne módosítsa az alapértelmezett mappát, a
telepítés fajtájánál pedig válassza a “befejezés” opciót. Végül kattintson a “Telepítés”
gombra és várja meg, míg a telepítés lezajlik, mely szintén igénybe vehet néhány
percet.

9. A telepítés végeztével kattintson a „Befejezés” gombra.
Kérjük, indítsa újra a számítógépet! (Nem szükséges azonnal újraindítani a számítógépet,
de a kártyakezelő szoftver csak a számítógép következő újraindítása után fog biztosan
működni.)
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4.3. A telepítés eredménye
A telepítő futtatásával a számítógépen létrejön a Gemalto ID Classic 340 típusú kártya kezelését
szolgáló, háttérben futó alkalmazás, valamint az eszköz kezelésére szolgáló Classic Client Toolbox
program. Utóbbit a Start menüben a Minden program alatt, a Gemalto mappán belül találja:

5.

A kártya és a kezelő szoftver első használata

A magánkulcsok és a tanúsítványok használatba vételéhez a Classic Client Toolbox alkalmazás
szükséges, melyet a Start menüből, az előző pontban megadott helyen, a Classic Client Toolbox
sorra kattintva indíthat.

5.1. A program indítása
A Classic Client Toolbox programot elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
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5.2. A Gemalto kártyához tartozó PIN-kód megváltoztatása
A kártyához tartozó PIN-kártya, az ún. kezdeti PIN-kódot tartalmazza. Ezt a kódot kérjük, az
első használat előtt változtassa meg egy Ön által választott kódra.
1. Helyezze be a kártyát a számítógéphez csatlakoztatott kártyaolvasóba, majd nyissa meg
a Classic Client ToolBox programot (lásd előző pont).
2. Az ablak bal oldalán válassza ki a Kártya adminisztráció részt, majd kattintson a PIN
kezelés gombra.

.
3. Válassza ki a használni kívánt kártyaolvasót, a “végrehajtani kívánt műveletnél” pedig
a PIN módosítását, majd kattintson a „Következő” gombra.
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4. A “PIN szekció” részben válassza ki a legördülő listából az User-t. A Régi PIN sorba
írja be régi PIN kódját (az ún. kezdeti PIN kódot a kártyához tartozó PIN-kártyán
találja), az ezt követő két sorba (“Új PIN” és “Új PIN megerősítése”) pedig adja meg
az ezentúl használni kívánt, új PIN kódot. Ha ez megvan, kattintson a „PIN
módosítása” gombra.

Figyelem!
Az új PIN-kódnak 6 számjegynek kell lennie, és nem lehet ún. gyenge PIN kód (pl. 000000,
123456, 999999, stb.). A változtatás után a kártya használatához már ezt az új PIN-kódot kell
megadnia.
A PIN kódot soha ne írja rá a kártyára, és ha valahova feljegyzi, azt tartsa jól elkülönítve a kártyától,
mivel a PIN kód és a kártya együttes birtoklása esetén bárki készíthet elektronikus aláírást az Ön
nevében. Amennyiben PIN kódja kitudódik vagy feltételezhető a kitudódása, haladéktalanul
változtassa meg!
A kód háromszori hibás megadása, illetve a kezdeti PIN-kód megváltoztatásakor háromszori
hibás próbálkozás esetén a kártya zárolt állapotba kerül, melynek feloldása csak
ügyfélszolgálatunkon lehetséges. A zárolt állapotban lévő kártya nem használható.
Zárolt kártya esetén vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.
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6.

Az aláírói tanúsítvány első használatba vétele

Ön a Gemalto kártyát előre generált aláíró kulccsal kapta kézhez. Ez azt jelenti, hogy az aláíró
magánkulcs már a kártyán található, de a tanúsítvány még nem. A kártya csak akkor használható,
ha a tanúsítvány is feltöltésre került a kártyára.
Figyelem!
A chipkártyáról semmilyen esetben ne töröljön kulcsokat! A kulcsok törlésével véglegesen
elveszítheti tanúsítványát. Amennyiben az eszközre a tanúsítvány feltöltése sikertelen, vegye
fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a bevezetőben leírt elérhetőségek valamelyikén.

6.1. Értesítés tanúsítvány kiadásáról
A tanúsítvány kiadásáról értesítést kap, mely után azt fel kell töltenie az eszközre.

6.2. Tanúsítvány letöltése a Netlock rendszeréből
A tanúsítvány letöltésének lépései:
1. A netlock.hu weboldalon a “Bejelentkezés”
menüpont alatt jelentkezzen be a fokozott,
vagy
minősített
rendszerbe,
annak
megfelelően, hogy minősített vagy nem
minősített tanúsítványt igényelt.
2. A bejelentkezés után válassza a “Kiadott
tanúsítványok” menüpontot, és keresse meg
a frissen kiadott tanúsítványt.
3. A listában az elől található kis háromszögre
kattintva kapja meg a tanúsítvány részleteit.

A tanúsítvány letöltését itt kezdeményezheti.
1. Az oldal alján található legördülő menüből válassza a „mentés” lehetőséget és kattintson a
“Tanúsítvány” gombra.
2. Amennyiben a böngésző megkérdezi, hogy menti vagy megnyitja a fájlt, válassza a mentést.
Adja meg a helyet, ahová le szeretné menteni a tanúsítványfájlt (pl.: Asztal – Desktop), majd
válassza a “Mentés” (Save) gombot. Olyan helyre mentse el a fájlt, ahol később megtalálja.
Ha ilyen ablak nem ugrik fel, a mentés helye a böngészője beállításaiban megadott hely lesz,
mely alapértelmezetten a Letöltések (Downloads) mappa.
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6.3. Tanúsítvány feltöltése az eszközre
Figyelem!
A chipkártyáról semmilyen esetben ne töröljön kulcsokat! A kulcsok törlésével
véglegesen elveszítheti tanúsítványát. Amennyiben az eszközre a tanúsítvány feltöltése
sikertelen, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a bevezetőben leírt
elérhetőségek valamelyikén.
A tanúsítvány első feltöltését a Gemalto kártyakezelő programjából (Classic Client Toolbox) tudja
kezdeményezni.
A feltöltés lépései:
1. Indítsa el a Classic Client Toolbox programot (lásd 6.1))
2. Az ablak bal oldalán a “Kártya tartalma” részben válassza a “Tanúsítványok” opciót

3. A jobb felső sarokban található “PIN kód” mezőbe írja be az eszközhöz beállított PIN-t
és kattintson a “Bejelentkezés” gombra.
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4. A “PIN kód” mező alatti területen megjelennek a csatlakoztatott olvasók. Kattintással
válassza ki a kártyaolvasót, melybe Gemalto kártyáját behelyezte.

5. Az olvasó kiválasztásával aktívvá válik az “Importálás” gomb. Kattintson rá, majd válassza
az „Importálás fájlból…” opciót és kattintson a “Megnyitás” gombra. Ezt követően keresse
meg az előzőleg lementett tanúsítványát (lásd 7.2).

6. A felugró “Megnyitás” ablakban a Fájltípust állítsa át “Binary certificate file”-ra
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7. A megfelelő fájltípus kiválasztása után válik láthatóvá a tanúsítványfájl (amennyiben a
mentésnél nem nevezte át, “cert” vagy “certificate” néven). Jelölje ki, majd kattintson a
“Megnyitás” vagy “Importálás” gombra. A sikeres feltöltésről értesítést kap.

8. A feltöltést követően a kártyáját húzza ki, majd helyezze vissza a kártyaolvasóba. Így a
változások beregisztrálódnak a számítógépére (A kártyaolvasón pár másodpercig a led
világítani kezd).
9. Ellenőrzés: Ezt követően kattintson ismét a Gemalto Classic Client Toolbox
“Tanúsítványok” menüpontjára, és jelölje ki a kártyaolvasót. Így a kártyára feltöltött
tanúsítványát és a hozzá tartozó nyilvános és privát kulcsait is láthatja.
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10. Ezzel a lépéssel tanúsítványa bekerül a Windows tanúsítványtárba is, mely az utolsó lépés
a tanúsítvány használatba vételéhez.

7.

Megújított tanúsítvány letöltése

A tanúsítvány kiadása után annak a kártyára töltése is szükséges.

7.1. Értesítés megújított tanúsítvány kiadásáról
A tanúsítvány kiadásáról értesítést kap a tanúsítványban szereplő e-mail címre. A levél tárgya
(subject) mezőjében „Tanúsítványa elkészült” közlés fog szerepelni.

7.2. Tanúsítvány letöltése a Netlock rendszeréből
A tanúsítvány letöltésének lépései:
1. Indítson el egy böngésző alkalmazást (pl.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome)
2. Nyissa meg weboldalunkat www.netlock.hu, majd jelentkezzen be ügyfélmenüjébe, annak
megfelelően, hogy milyen típusú a tanúsítványa.
3. A bejelentkezés után válassza a “Kiadott tanúsítványok” menüpontot, és keresse meg a
frissen kiadott tanúsítványát.
Amennyiben nem tudja ügyfélmenüjéhez a bejelentkező nevét és/vagy jelszavát, úgy az
alábbi módon férhet hozzá tanúsítványaihoz:
1. Kérjük, kattintson az alábbi linkre:
https://www.netlock.hu/index.cgi?lang=HU&tem=ANONYMOUS/kereses/tan
usitban.tem
VAGY
1. Kérjük, másolja be valamely internet böngészőjébe a fenti weboldal címét és
nyomjon “Enter” billentyűt:
o A „Név vagy URL (CN):” sorba írja be a tanúsítvány tulajdonosának nevét
(titulus nélkül, nagy kezdőbetűkkel), a „Szervezet” és az „Email” sort
pedig hagyja üresen. Adja még meg a kis képen látható négy karaktert,
majd kattintson a „Keresés a kiadott tanúsítványokban” gombra.
4. A listában az elől található kis háromszögre kattintva kapja meg a tanúsítvány részleteit.
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A tanúsítvány letöltését itt kezdeményezheti.

5. Az oldal alján található legördülő menüből válassza a „mentés fájlba” pontot és kattintson
a Tanúsítvány gombra.
6. A felugró ablakban válassza a Mentés (Save) pontot és kattintson az OK gombra. Mentse
el a fájlt olyan helyre, ahol később megtalálja.
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8.

Megújított tanúsítvány feltöltése a kártyájára

Figyelem!
A chipkártyáról semmilyen esetben ne töröljön kulcsokat! A kulcsok törlésével
véglegesen elveszítheti tanúsítványát. Amennyiben az eszközre a tanúsítvány feltöltése
sikertelen, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a bevezetőben leírt
elérhetőségek valamelyikén.
A megújítás során kiadott tanúsítvány feltöltéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1. Indítsa el az alkalmazást!
a. Számítógépén indítsa el a C:\Program Files (x86)\NETLOCK Gemalto Classic
Eszközszolgáltatás v1.5\GemaltoClassicCertReg\GemaltoClassicCertReg.exe
állományt.
b. Ugyanezt a folyamatot eléri a Start menü -> Minden program -> NetLock Gemalto
Classic Eszközszolgáltatás -> Kiadott tanúsítvány feltöltése kártyára
(GemaltoClassicCertReg) menüpont alatt is.

2. Az első ablakon a tájékoztatás elolvasása után csatlakoztassa a Gemalto eszközt, majd
nyomjon Ok gombot.
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3. A következő ablakban keresse meg a letöltött tanúsítványát, majd válassza ki azt.

4. Adja meg a PIN kódját.
5. A tanúsítvány sikeres feltöltéséről üzenet tájékoztat.
Ezzel a tanúsítvány feltöltése megtörtént.
6. Aktiválás: A feltöltés után az eszközből a kártyát ki kell húzni, majd vissza kell
helyezni ahhoz, hogy tanúsítványa regisztrálódjon a rendszerben és használni
tudja.
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9.

Az eszköz használata

Amennyiben kártyán tárolt digitális aláírását kívánja használni, úgy a tanúsítványválasztóban ki kell
majd választania. A fenti telepítési lépéseken túl előzetesen nem szükséges bármilyen beállítást is
végrehajtania, a Windows tanúsítványtárban automatikusan megjelenik a tanúsítvány.
A kiválasztást követően szükséges a chipkártyához tartozó PIN kód megadása. Ezt az alábbi
ablakban tudja megtenni:

Helytelen PIN kód megadásáról nem kap üzenetet. A PIN kódot újra meg kell adni:

Amennyiben a program nem használja a Windows tanúsítvány tárát (ilyenek pl. a Mozilla
termékek), akkor szükség lehet további beállításokra. Kérjük, ez esetben nézzen utána az adott
program leírásában, esetleg érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
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10. Az eszköz zárolásának feloldása
Figyelem!
Amennyiben eszköze zárolódott, azt a NetLock Kft. Ügyfélszolgálatára (1101 Budapest,
Expo tér 5-7.) kell eljuttatnia a zárolás feloldásához.

10.1. Miért zárolódik az eszköz?
Az eszköz zárolódása az elektronikus aláíró eszközök egyik védelmi vonala az illetéktelen
hozzáférésekkel szemben. Az oka, hogy az eszköz elvesztése esetén ne lehessen próbálkozásokkal
kitalálni a PIN kódot, majd érvényes aláírást létrehozni.
A PIN kód bevitelét összesen kétszer lehet elrontani, a harmadik rossz PIN kód megadásakor a
kártya zárolt állapotba kerül.

10.2. Honnan tudom, hogy a kártyám zárolódott?
● Amennyiben egymást követő három alkalommal rossz PIN kódot ad meg úgy, hogy a
helytelen próbálkozások között nem adja meg helyesen a PIN kódot, úgy a kártya zárolásra
kerül és az alábbi üzenet erősíti ezt meg:
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11. PDF fájl aláírásakor elrontott PIN kód
Amennyiben PDF kiterjesztésű fájlt szeretnénk aláírni az eszközünkkel, az alábbi ablakban kell
megadni a chipkártyához tartozó kódot:

Figyelem!
Az Adobe Acrobat Reader program nem figyelmeztet, hogy mennyi lehetősége van még a
PIN kód megadásához, mielőtt még zárolódna az eszköze!
A harmadik helytelen PIN megadása után az alábbi ablak fog megjelenni:

Biztonsági okokból az Ön kártyájához nem tartozik PIN kód feloldó jelszó. Ezért ebben
az esetben keresse fel ügyfélszolgálatunkat és küldje el részükre az aláíró eszközét a
bevezetőben leírtak szerint.
Ellenőrzés!
A Gemalto Classic Client Toolbox programban megerősítést kaphat a kártya zárolásáról az alábbi
üzenet ablakban a program megnyitását követően:
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12. Hibalehetőségek és javításuk
● Nem világít a kis lámpa az olvasón.
o Ellenőrizze a csatlakozást a számítógépe és az eszköz között!
o Próbáljon meg egy másik USB csatlakozót.
o Ha a készülék továbbra sem működik, vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot
a bevezetőben leírtak szerint.
● Nem tudom regisztrálni a kártyám
A kártyaolvasó kijelölése után, Írja be PIN kódját. Majd a “Mindent regisztrál” gombra
kattintva regisztrálja be a számítógépre a tanúsítványt.

● Nem tudok telepíteni, mert adminisztrátori jogosultság szükséges hozzá.
Valószínűleg nem rendszergazdaként van belépve a gépre, és nincs jogosultsága jelenleg a
telepítéshez. Ebben az esetben lépjen be rendszergazdaként és így próbálja meg a telepítést,
vagy forduljon a rendszergazdájához.
● A kártyám zárolt állapotba került.
Valószínűleg többször adott meg rossz PIN-kódot az eszközhöz. Ennek az állapotnak a
feloldására csak a szolgáltató jogosult, ezért ilyen esetben az eszközt vissza kell juttatnia a
NetLock Kft.-hez. Ne feledkezzen meg az eszközön található magánkulcsokhoz tartozó
tanúsítványok felfüggesztéséről (ld. a jelen tájékoztató megfelelő pontját).
● Eltűnt az eszközöm, vagy az a gyanúm, hogy más is használhatta.
Ebben az esetben intézkedjen a kártyán található tanúsítványok azonnali felfüggesztéséről.
Ennek lépéseit a megfelelő fejezet tárgyalja.
● A kártyakezelő szoftver nem működik megfelelően
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Ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió van-e telepítve a szoftverből a gépen. A legfrissebb
verziót mindig a www.netlock.hu weboldalon a Terméktámogatás/Letöltések menüpont
alatt találja.
Az újra telepítésnél fontos, hogy a chipkártyát távolítsa el a kártyaolvasóból.
● Elfelejtett PIN kód
PIN kód elfelejtése esetén új kódot szükséges hozzárendelni a chipkártyához. Ezt a
műveletet kizárólag Ügyfélszolgálatunk tudja elvégezni. Kérjük, juttassa el az
Ügyfélszolgálatunkra az aláíró eszközét a bevezetőben leírtak szerint.
● Nem tudok bejelentkezni a kártyakezelő programba (Gemalto Classic Client
Toolbox)
Lehetséges, hogy kártyáját nem érzékeli az olvasó program. Kérjük, ellenőrizze, hogy a
kártya megfelelően van-e behelyezve az olvasóba.

Abban az esetben, ha továbbra sem tud belépni a kártyakezelő programba, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a bevezetőben leírtak szerint.
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