
 
 

 

 

 

AZ OUTLOOK 2010 LEVELEZŐ NEM KEZELI AZ KULCSTÁROLÓ ESZKÖZÖN TÁROLT ALÁÍRÓ TANÚSÍTVÁNYT TITKOSÍTÓ 

TANÚSÍTVÁNY NÉLKÜL 

A Microsoft közismert levelező programjának legfrissebb verziójában, az Outlook 2010-ben kulcs-
tároló eszközön (chipkártya, USB token stb.) tárolt aláíró tanúsítvány esetén a levelek  
(e-mailek) elektronikus aláírásához egy titkosító tanúsítvány beállítása is szükséges - e nélkül  
ugyanis a levelező kliens "Érvénytelen tanúsítvány" hibaüzenetet ad. 

A fentiekből következően mindazoknak, akik eszközön tárolt aláíró tanúsítvánnyal rendelkeznek, és 
szeretnék e-mailek aláírására használni tanúsítványukat, egy titkosító tanúsítványt is be kell szerezniük. 
A hibaüzenet (Érvénytelen tanúsítvány) független attól, hogy az aláíró tanúsítványhoz tartozó  
magánkulcs az eszközön került generálásra, vagy utólag került a magánkulcs és tanúsítvány feltöltésre. 

A helyzet gyors és minél zökkenőmentesebb megoldása érdekében a NETLOCK Kft. kidolgozta az  
érintettek számára az úgynevezett Kártyás levelező csomagot (http://www.netlock.hu/html/klcs/), 
mely tartalmaz egy tetszőleges, eszközön tárolt aláíró tanúsítványt, illetve egy személyes, "C" osztá-
lyú titkosító tanúsítványt. Kártyás levelező csomagunk igénybevételét mindazoknak ajánljuk, akik  
valamilyen külső elvárás vagy saját igény alapján kulcstároló eszközön szeretnék tárolni aláíró  
tanúsítványukat és Outlook 2010 levelező kliensben e-mailek aláírásához is szeretnék használni.  
Azok számára pedig, akik már rendelkeznek kulcstároló eszközön lévő aláíró tanúsítvánnyal,  
kedvezményesen biztosítunk egy titkosító tanúsítványt. Meglévő kártyás csomagjaink megrendelő 
felületein továbbá mostantól jelezhető, ha valaki levelezéshez is szeretné használni a csomagban lévő 
aláíró tanúsítványt. Ebben az esetben a csomag tartalma egy kedvező árú titkosító tanúsítvánnyal bővül. 

A NETLOCK kínálatában található csomagok közül ez a KAP (korábbi PSZÁF csomag), az OWL, az eFMH 
és az Advocatus csomagokat érinti. Mindegyik megrendelő felületén jelezhető mostantól, ha a  
tanúsítványt e-mailek aláírására is szeretnék használni. Azon kedves ügyfeleinknek, akik pedig már 
rendelkeznek a fenti csomagok közül bármelyikkel, a Kártyás levelező csomag megrendelő lapjával 
igényelhetik a kedvező árú kiegészítő titkosító tanúsítványt. 
(http://www.netlock.hu/docs/segedletek/kartyas_levelezo_csomag_megrendelolap.doc) 

Azon leendő ügyfeleink pedig, akiknek kizárólag e-mailek aláírása a céljuk és aláíró tanúsítványukat 
eszközön, nem pedig a számítógépen szeretnék tárolni, szintén a Kártyás levelező csomag  
megrendelő lapjával jelezhetik a csomag iránti igényüket. 


