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TÁJÉKOZTATÓ 

Java alapú aláírás használata Mozilla Firefox böngészőben 

Amennyiben Ön Mozilla Firefox böngészővel szeretne aláírni az elektronikus dokumentumot vagy bevallást, abban 

az esetben az alábbi beállításokat kell elvégeznie a számítógépén, hogy a kártyaolvasó működjön ebben a 

böngészőben is.  

Megjegyezzük azonban, hogy használatát nem javasoljuk mivel a Mozilla Firefox már nem támogatja az 

elektronikus aláíráshoz szükséges Java alkalmazást, emiatt nem garantálható a rendszer probléma mentes 

működése.  

Javasoljuk, hogy az elektronikus aláíráshoz elsősorban a MicroSigner alkalmazást használja (az alkalmazásről 

bővebben a Tájékoztatók menüpontban talál útmutatót), illetve Java alapú aláírás esetén a Microsoft Explorer 

böngészőt vegye igénybe. 

Java alapú aláírás Mozilla Firefox böngészővel az alábbi beállítások elvégzése után használható: 

1) Telepítse az aláíró USB token illesztő programját az alábbi linkről (ha korábban még nem volt telepítve): 

https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=telepito_varazslo 

2) Válassza ki a számítógépének megfelelő operációs rendszert, verziót és a kártyaolvasó típusát.  

 

https://srv.e-szigno.hu/index.php?lap=telepito_varazslo
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3) Válassza ki a kártyán található jelzést: „eSG” 
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4) Töltse le a Drivert a számítógépre: 
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5) Telepítse a letöltött drivert a számítógépre az alábbiak szerint. 

Kattintson a Next gombra. 

 

6) Elolvasás és egyetértés esetén fogadja el a felhasználási feltételeket a jelölőnégyzetbe helyezett 

pipával, majd kattintson a Next, ez követően pedig az Install gombra: 
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7) Befejezésként kattintson a Finish gombra: 
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8) Indítsa el a Mozilla Firefox-ot és a jobb felső sarokban található lenyitható menüben, kattintson a 

„Beállításokra”. 

9) A megjelenő navigációs listában bal oldalon kattintson a „Speciális” gombra, ahol a „Tanúsítványok” fül 

lesz aktív, majd kattintson alul az „Adatvédelmi eszközök” gombra. 

 

10) Az „Eszközkezelő” párbeszédpanel felsorolja a számítógépen található összes konfigurált biztonsági 

modult: 
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11) Az „Eszközkezelő” párbeszédpanelen kattintson a Betöltés gombra. 

 

12) A „PKCS # 11 eszköz betöltése” párbeszédpanelen nevezze el a kártyakezelő modult például 

"Kártyakezelő modul 1" néven. 

13) Kattintson a Tallózás gombra és olvassa be a kártyaolvasó drivert, ami lehet: 

C:\Program Files\Gemalto\Access Client\v5\xltCk.dll vagy 

C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll 

14) A „Megerősítés” párbeszédpanelen kattintson az OK gombra. 

15) A kártyaolvasó ezután használható Mozilla Firefox böngészővel. 


