Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése
A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez.
Ha nincs telepítve vagy nem működik megfelelően a Java az Ön számítógépén (böngészőjében), akkor az FMH
oldalon már be sem lehet jelentkezni, és az alábbi képeken látható ablakok sem bukkannak fel.
Leggyakrabban a „Tanúsítványválasztó nem megnyitható” hibaüzenet ablak jelenik meg az „Aláírás” gombra
kattintás után.
Ha jól működik a Java, akkor az a „háttérben” elindul, ha egy olyan weboldalt nyitunk meg, amelynek szüksége
van rá. Az FMH weboldalának megnyitásakor – de még belépés előtt – gyakran találkozhatnak angol nyelvű
(általában Warning-Security fejlécű) ablakokkal, amit természetesen nem az FMH rendszer küld. Ezek Java-s
figyelmeztető üzenetek, és azért jelennek meg, mert a Java nem tudja ellenőrizni az FMH oldalhoz szükséges
tanúsítványokat (mivel azok kibocsátóit nem ismeri), ezért nem tekinti a weboldalt biztonságosnak.
Lehetőség van ezeket „megismertetni” a Java-val, így a biztonsági figyelmeztetések megszüntethetők. Sajnos a az
üzenetek angol nyelvűek.
Korábban ilyen, vagy – Java verziótól függően – hasonló kinézetű figyelmeztető ablakok jelentek meg a
https://fmh.mokk.hu címen elérhető FMH weboldal megnyitásakor:

(A két kép ugyanazt az ablakot mutatja, csak a jobb oldalin a „Show Options” gombra kattintás utáni állapot
látható.)

Ezekben a korábbi Java verziókban megjelenő ablakokban, ha bekattintottuk a jelölőnégyzetet az „Always trust…”
kezdetű sorok elé, akkor a Java ezután már megbízhatónak kezelte az ablakban „kifogásolt” webhelyet (a
Website: kezdetű sorban).
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Az új 7 update 40-es Java verzió telepítése utáni változások
A Java gyakran (automatikusan) frissül a számítógépeken, célszerű is mindig a legújabb verzió használata.
A Java 7 update 40-es verzió újdonságai közé tartozik, hogy nincs lehetőségünk bejelölni, hogy ne mutassa
legközelebb a felbukkanó figyelmeztető ablakot, azaz nincs az előző képeken látható „Always trust…” kezdetű sor.
Ezek az ablakok jelenhetnek meg ebben a verzióban (böngésző típusától, verziójától és annak beállításától is
függhet, melyik ablak bukkan fel):

A fenti két képen látható, hogy már nincs „Show Options” gomb, aminek megnyomása után be tudtuk tenni a
pipát.

A bal oldali képen látható ablak csak egyszer jelenik meg, ha bekattintottuk a jelölőnégyzetet. Ekkor a „Microsec
Code Signer” nevű tanúsítvány telepítése is megtörténik, ez látható később a 9. pontban szereplő képen. Ezután a
Run-ra kattintsunk! A jobb oldali képen látható ablakon mindig be kell jelölni az „I accept” kezdetű sort, csak
ezután válik aktívvá a „Run” gomb, amire kattintani kell.
Bármelyik fenti 4 ablak bezárása, vagy a „Cancel”-re kattintás azt eredményezi, hogy nem fog sikerülni az FMH
weboldalra történő bejelentkezés! Leggyakrabban a „Tanúsítványválasztó nem megnyitható” hibaüzenet ablak
jelenik meg az „Aláírás” gombra kattintás után. Tehát ez a hibaüzenet annak ellenére is megjelenhet, hogy a Java
valószínűleg jól fel van telepítve, csak nem engedélyeztük a futtatását ezen a weboldalon.
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A figyelmeztető ablakok eltüntetése a megfelelő tanúsítványok telepítésével.
Tanúsítványok letöltése a számítógépre a tanúsítványt kibocsátó hitelesítés szolgáltató cég honlapjáról
1. Nyissuk meg a böngészőben a hitelesítés szolgáltató cég tanúsítvány ellenőrzésre szolgáló weboldalát:
https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=webszerver_ellenorzes.
2. A „webszerver címe” kezdetű sorba írjuk be: fmh.mokk.hu

3. Kattintsunk a „Küldés” gombra
4. A megjelenő ablakban keressük meg a képen pirossal keretezett részt, azaz a webszerver tanúsítvány
Letöltés/Download gombját. Kattintsunk rá és töltsük le a fájlt. (A letöltés módja és a mentés helye
böngészőnként változó lehet, újabb böngészőkben ez alapértelmezett beállítások esetén a felhasználó
„Letöltések” mappája.)

5. A fenti weboldal kezdőlapjáról (https://www.e-szigno.hu) kiindulva a képen látható sorrendben a
megfelelő menüpontokra kattintva a szolgáltatói tanúsítványok közül töltsük le a Microsec e-Szigno Root
CA nevű „gyökér” tanúsítványt! Ez a fájl közvetlenül is elérhető innen: http://www.e-szigno.hu/RootCA.crt

6. Zárjuk be az összes böngésző ablakot!
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A letöltött tanúsítványok telepítése a JAVA tanúsítványtárába
7. A Start menüben keressük meg a Vezérlőpult ikont, és nyissuk meg a Vezérlőpultot. Ha nem látszódik a
Java ikon , és az alábbi két kép valamelyikén láthatóhoz hasonló (kategória) nézetben látszanak az
ikonok, akkor a piros keretes részre kattintva az összes ikon látható lesz.

Ha a „Váltás klasszikus nézetre”(Windows XP esetén) kattintás, vagy a „Nagy ikonok” kategória (Windows
7 esetén) kiválasztása után sem látszódik a Vezérlőpultban a Java ikon, akkor a Java valószínűleg nincs
telepítve a számítógépre.
8. Kattintsunk a Java
ikonra. Ekkor egy „Java Control Panel” nevű ablak nyílik meg.
9. A megnyíló ablak tetején válaszuk ki a „Security” fület (bal oldali kép), majd kattintsunk a „Manage
Certificates…” gombra. Ekkor egy újabb ablak nyílik meg (jobb oldali kép).

10. Az újonnan megnyílt ablak tetején a „Certificate type” sor jobb oldalán kattintsunk a
gombra, majd a
listából válasszuk ki a „Secure Site” sort (bal oldali kép). Ha ebben az ablakban van olyan sor, amelynek az
„Issued To” oszlopában *.mokk.hu szerepel, akkor folytassuk a 13. ponttal. Ha nincs ilyen, kattintsunk az
„Import” gombra, és a megjelenő ablak alján a „Files of type:” sorban a kijelölést állítsuk át „All files”-ra
(jobb oldali kép).

11. Az ablakban keressük meg azt a könyvtárat, ahova a 4. és 5. pont szerint a két tanúsítványt mentettük
(mokk.hu és RootCA néven). (A letöltés helye újabb böngészőknél a felhasználó előre beállított
„Letöltések” mappája.)
12. Jelöljük ki a mokk.hu nevű fájlt, és nyomjuk meg az Open gombot. Ekkor az előző „Certificates” ablakba
bekerült egy új sor, amelynek az „Issued To” oszlopában *.mokk.hu szerepel.
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13. A 10. ponttól kezdődően ismételjük a lépéseket, azzal a különbséggel, hogy a „Secure Site” helyett a
„Signer CA”-t választjuk ki, és a mokk.hu helyett az RootCA nevű fájlt jelöljük ki.
14. Ha mindkét importálás sikeres volt, az alábbi képeken látható soroknak (is) látszódnia kell, attól függően,
hogy az ablak tetején mit választunk ki.

15. A „Close”, majd az „OK” gombra kattintással zárjuk be a „Java Control Panel”-t.
16. Indítsa el a böngészőt, és nyissa meg az FMH weboldalt. Ha mindent jól csinált, az említett angol nyelvű
Java figyelmeztető ablakok már nem bukkannak fel, és ellenőrizze, hogy az FMH-ba történő belépéskor az
„Aláírás” gombra kattintva nem kap „Tanúsítványválasztó nem megnyitható” üzenetet.

A Java 7 update 45 verziónál a fenti beállítások elvégzésének ellenére is minden FMH indításkor az
alábbi figyelmeztetés (gyakran a böngészőablak „mögött”) megjelenhet.
Windows XP esetén az „Igen”-re kattintsunk:

Windows 7 esetén az „Allow”-ra kattintsunk:
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