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A MÁK HITELESÍTÉSHEZ HASZNÁLHATÓ TANÚSÍTVÁNYOK 

A hitelesítéshez minősített és nem minősített tanúsítványok egyaránt használhatók. A nem 
minősített (fokozott biztonságú) tanúsítványok személyes megjelenés nélkül igényelhetők, míg 
a minősített tanúsítványok (melyek magasabb joghatással bírnak) csak személyes megjelenést 
követő azonosítást követően adhatók ki. Az alábbiakban a kettő tanúsítványtípus igénylésének 
és használatba vételének módját részletezzük: 

1. Nem minősített tanúsítvány igénylése – 1. oldaltól 
2. Minősített tanúsítvány igénylése – 5. oldaltól 

ÍGY IGÉNYELHETŐ A BÉLYEGZŐ TANÚSÍTVÁNY 

A tanúsítvány személyes megjelenés nélkül igényelhető! 

A folyamatot az alábbi linken tudja elindítani (csak Internet Explorer használatával): 
https://www.netlock.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/enhancedcertreq.tem 

 

Ha fenti beállításokat elvégezte, kérem kövesse az alábbi lépéseket:  

1. Amennyiben új ügyfelünk, kattintson a “Regisztráció” gombra és a kért adatokat töltse ki 
• Az igénylőnek minden esetben egy természetes személynek kell lennie, de a 

kiadott tanúsítvány majd az intézmény nevére szól. 
• A regisztráció elvégzésével létrejön személyes ügyfélmenüje, melybe 

bejelentkezve a későbbiekben bármikor igényelhet új fokozott tanúsítványt, 
illetve kezdeményezheti kiadott, érvényes tanúsítványainak megújítását vagy 
felfüggesztését, valamint szükség szerint a most megadott személyes adatait is 
módosíthatja.  

  

FONTOS! A folyamat megkezdése előtt kérjük végezze el az alábbi “ActiveX” 
beállításokat az Internet Explorer böngészőben:  

https://netlock.hu/wp-content/uploads/2018/09/ActiveX-beállítás.pdf   

https://netlock.hu/wp-content/uploads/2018/09/ActiveX-be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.pdf
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2. Jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával 

https://www.netlock.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/index.tem 
 
3. Kattintson az Új kérelem beadása menüpontra (bal oldali menü)  

 
 

4. Kattintson a Szervezeti Tanúsítványok menüpontra, majd jelölje ki az Express bélyegző – 
SW tanúsítványtípust 

 
 

5. A kulcsgenerálás módja pontban maradjon a “Kulcsgenerálás böngészőből (Internet 
Explorer)” opció  
 

6. Kattintson a Tanúsítványkérelem gombra  
 

7. A következő lépésben regisztrálja a szervezetet az “Új szervezet regisztrációja” gombra 
kattintva 

  

https://www.netlock.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/index.tem
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8. Töltse ki a szervezet adatait, majd kattintson a “Regisztráció” gombra  

 
 

9. Válassza ki a regisztrált szervezetet a sor elején lévő kék háromszögre kattintva 
 

10. Amennyiben az alábbi képernyő jelenik meg, kattintson az Igen gombra 

 

11. A megjelenő képernyőn ellenőrizze le az adatokat és adja meg a szervezet adószámát, 
valamit a kriptográfiai szolgáltatónál az alábbi szöveg legyen beállítva 

 

12. Válassza ki az előfizetés időtartamát (1 vagy 2 év), és a kiadás módját (1, 3 vagy 14 
munkanapos kiadás)  
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13. A lap alján kattintson a Kulcsgenerálás gombra 
 
14. Amennyiben az alábbi ablak jelenik meg, kattintson az OK gombra 

 
15. Következő oldal alján válasszon a fizetési módok közül, és kattintson a Fizetési mód 

kiválasztása! gombra.  
 

16. Töltse ki a számlázási adatokat, a megjegyzés mezőbe pedig tüntesse fel, hogy “MÁK 
TANÚSÍTVÁNY”, majd kattintson alul a Számla kérése! gombra. 
 

17. Az adatok után a rendszer automatikusan elkészíti az Ön szerződését a Szolgáltatási 
szerződés elkészítése gombra kattintva.  
 

18. A képernyőn megjelenő szerződést kérjük, mentse le számítógépére.  

A fenti lépések elvégzésével Ön sikeresen beadta tanúsítványkérelmet. Annak érdekében, hogy 
tanúsítványa kiadásra kerüljön, kérjük, hogy az igénylés beadása után kapott e-mailt 
figyelmesen olvassa el, és a benne leírtaknak végezze el. 
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ÍGY IGÉNYELHETŐ A MINŐSÍTETT TANÚSÍTVÁNY 

A minősített tanúsítvány, személyes megjelenéssel járó azonosítással (beleértve közjegyző 
előtt történő megjelenést) igényelhető, a tanúsítvány alanyának törvényes képviselője vagy 
annak meghatalmazottja által. 

A folyamatot az alábbi linken tudja elindítani (csak Internet Explorer használatával): 
https://minositett.netlock.hu/index.cgi?lang=HU&tem=ANONYMOUS/qualifycertreq.tem  

 

Ha fenti beállításokat elvégezte, kérem kövesse az alábbi lépéseket:  

19. Amennyiben új ügyfelünk, kattintson a “Regisztráció” gombra az “Első Tanúsítvány 
Igénylés” szöveg alatt és a kért adatokat töltse ki 

• Az igénylőnek minden esetben egy természetes személynek kell lennie, de a 
kiadott tanúsítvány majd az intézmény nevére szól. 

• A regisztráció elvégzésével létrejön személyes ügyfélmenüje, melybe 
bejelentkezve a későbbiekben bármikor igényelhet új minősített tanúsítványt, 
illetve kezdeményezheti kiadott, érvényes tanúsítványainak megújítását vagy 
felfüggesztését, valamint szükség szerint a most megadott személyes adatait is 
módosíthatja.  

20. Jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával 
https://minositett.netlock.hu/index.cgi?lang=HU&tem=ANONYMOUS/qualifycertreq.tem 

21. Kattintson az Új tanúsítvány igénylése menüpontra (bal oldali menü)  

  

FONTOS! A folyamat megkezdése előtt kérjük végezze el az alábbi “ActiveX” 
beállításokat az Internet Explorer böngészőben:  

https://netlock.hu/wp-content/uploads/2018/09/ActiveX-beállítás.pdf   

https://minositett.netlock.hu/index.cgi?lang=HU&tem=ANONYMOUS/qualifycertreq.tem
https://netlock.hu/wp-content/uploads/2018/09/ActiveX-be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.pdf
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22. Kattintson a Tanúsítványok szoftveres kulcstárolással menüpontra  
 

 
 

23. Jelölje ki a Minősített bélyegző - SW lehetőséget 

 

24. A kulcsgenerálás módja pontban maradjon a “Kulcsgenerálás böngészőből (Internet 
Explorer)” opció  

25. Kattintson a Tanúsítványkérelem gombra  
26. A következő lépésben regisztrálja a szervezetet az “Új szervezet regisztrációja“ gombra 

kattintva  
27. Töltse ki a szervezet adatait, majd kattintson a “Regisztráció” gombra  
28. Válassza ki a regisztrált szervezetet a kék háromszöggel, majd töltse ki a 

tanúsítványkérelem adatait  
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29. A kriptográfiai szolgáltatónál az alábbi szöveg legyen beállítva 

 

30. Válassza ki az előfizetés időtartamát, a szolgáltató felelősségvállalását, és a kiadás módját 
(1,3 vagy 14 munkanapos kiadás, lásd opciós ártábla is)  

31. Következő oldal alján válasszon a fizetési módok közül, és kattintson a “Fizetési mód 
kiválasztása!” gombra.  

32. Töltse ki a számlázási adatokat, a megjegyzés mezőbe kérem írja be, hogy “MÁK 
TANÚSÍTVÁNY”, majd kattintson alul a Számla kérése! gombra.  

33. Az adatok után a rendszer automatikusan elkészíti az Ön szerződését a “Szolgáltatási 
szerződés elkészítése” gombra kattintva.  

34. A képernyőn megjelenő szerződést kérjük, mentse le számítógépére.  

 

A fenti lépések elvégzésével Ön sikeresen beadta tanúsítványkérelmet.  

További teendőkről és tanúsítványa kiadásáról e-mail értesítést küld rendszerünk. 


	A MÁK HITELESÍTÉSHEZ HASZNÁLHATÓ TANÚSÍTVÁNYOK
	A hitelesítéshez minősített és nem minősített tanúsítványok egyaránt használhatók. A nem minősített (fokozott biztonságú) tanúsítványok személyes megjelenés nélkül igényelhetők, míg a minősített tanúsítványok (melyek magasabb joghatással bírnak) csak ...
	1. Nem minősített tanúsítvány igénylése – 1. oldaltól
	2. Minősített tanúsítvány igénylése – 5. oldaltól
	ÍGY IGÉNYELHETŐ A BÉLYEGZŐ TANÚSÍTVÁNY
	A tanúsítvány személyes megjelenés nélkül igényelhető!
	Ha fenti beállításokat elvégezte, kérem kövesse az alábbi lépéseket:
	ÍGY IGÉNYELHETŐ A MINŐSÍTETT TANÚSÍTVÁNY
	A minősített tanúsítvány, személyes megjelenéssel járó azonosítással (beleértve közjegyző előtt történő megjelenést) igényelhető, a tanúsítvány alanyának törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja által.
	Ha fenti beállításokat elvégezte, kérem kövesse az alábbi lépéseket:
	A fenti lépések elvégzésével Ön sikeresen beadta tanúsítványkérelmet.

