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2017. április 3-tól nincs szükség JAVA futtatókörnyezetre az aláíráshoz 
 
Az elmúlt években a böngésző programok biztonsági okokból háttérbe szorították, vagy 
megszüntették az un. NPAPI alapú beépülő modulok, pl. a Java alapú kisalkalmazások (applet-ek) 
támogatását. Ennek következtében a legelterjedtebb böngészők közül az Internet Explorer 11-es 
verziója maradt az egyetlen, amely a MOKK alkalmazásainak használatához szükséges online 
elektronikus aláírás létrehozását az eddigi formában támogatja. 
 
2017. április 3-án bevezetésre kerül egy új, Java futtató környezetet nem igénylő megoldás az online 
elektronikus aláírások létrehozására. 
Először csak az azon böngészők esetében lesz érzékelhető változás, amelyek az appletek 
támogatását már korábban megszüntették. pl. Google Chrome, Mozilla Firefox 
Az Fmh. alkalmazás ezekkel a böngészőkkel ismét használhatóvá válik. 
 
Kezdetben az új technológia bevezetése az Internet Explorer 11 böngészőt nem érinti.  
Az új technológia IE11 alatt történő bevezetése előtt a MOKK újabb értesítést tesz közzé. 
 

Az új aláírási megoldás első használatbavétele 
 
Az új megoldás használatához alapvetően új ismeretekre nincs szükség. 
Az első használat alkalmával (ha az alkalmazás még nem volt telepítve) a rendszer néhány 
másodperc várakozási idő után (1. ábra) felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a Microsec Zrt., 
MicroSigner nevű alkalmazását szükséges a saját számítógépére telepítenie. (2. ábra) 
 

 
1. ábra 

 
2. ábra 

A MicroSigner alkalmazás a fenti ábrán látható ’MicroSigner alklamzás letöltése’ feliratú linkre 
kattintva tölthető le. (A telepítéshez rendszergazdai jogosultság szükséges.) 
 

A telepítő közvetlenül elérhető az alábbi linken is: 

https://proxy.microsigner.com/client/microsigner_setup.msi  
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A telepítő letöltése és elindítása után kövesse annak (3. ábra) útmutatásait.  
 

 
3. ábra 

Amennyiben a MicroSigner alkalmazás a felhasználó számítógépén már elérhető, akkor minden 
aláírási folyamat elején felbukkan a MicroSigner alkalmazás ablaka. (4. ábra) 
 

 
4. ábra 

Az aláírás létrehozásához kattintson az „Aláírás megkezdése” feliratú gombra. 
A tanúsítványválasztó megjelenése után (5. ábra) az aláírás ugyanolyan módon folytatható, mint a 
már ismert korábbi megoldás esetén. 
 

 
5. ábra 

Ha a tanúsítvány kiválasztása 30 másodpercen belül nem történik meg, akkor az aláírási folyamat 
megszakításra kerül, amire az Fmh. alkalmazás felületén megjelenő figyelmeztető szöveg hívja fel a 
figyelmet.  
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