KITITKOSÍTÁSI SEGÉDLET
1) Indítsa el az ÁNYK-alkalmazást, majd válassza a „Szerviz” menü „Titkosítás saját tanúsítvánnyal” pontját.
Ezután, a felugró Krtitok nevű ablakban válassza a „Műveletek” menü „Kititkosítás” pontját

2) A felugró Üzenet ablak („Válassza ki a kititkosítandó állományokat!”) „OK” gombjára kattintva a lenti ábrán
látható ablakok jelennek meg. A „Titkosított állományok” ablakban a „Tallózás” (…) gomb segítségével válassza
ki a letöltött .kr kiterjesztésű fájlt, majd kattintson a „Rendben” gombra.

3) A megjelenő „Kititkosítás” ablakban a „Kitikosítás célkönyvtára” mező melletti „Tallózás” (…) gomb segítségével
válassza ki azt a könyvtárat, ahová szeretnénk, hogy a program elhelyezze a kititkosított állományokat. Ezt
követően kattintson a „Kititkosítás” gombra
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4) Akár több dokumentum együtt is kititkosítható. A további fájlok kitallózásához a „Kititkosítás” ablak felületén
található + gomb nyújt lehetőséget.

5) A „Megnyitás” gombot választva a Kititkosítás képernyő jelenik meg. Kattintson a „Kitikosítás” gombra, majd
kattintson az Üzenet ablak („Mielőtt kititkosít, kérjük válassza ki a kititkosításhoz használható privát kulcsot”)
„OK” gombjára

6) A megjelenő „Kulcstárak” ablak „Tallózás” (…) gombjának segítségével adja meg azt a könyvtárat, amelybe a
titkosító kulcspárt (ill. annak privát részét) mentette. A megfelelő könyvtár kiválasztása után az ablakban
megjelennek az adott mappában található titkosító kulcsok. A megjelent kulcsok közül válassza azt, amelynél a
„FileNév” oszlopban szereplő megnevezés _prv.asc-re végződik, majd kattintson a „Rendben” gombra.
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7) A megjelenő „Kulcsok” ablakban pipálja ki a kiválasztott privát kulccsal egy sorban található jelölőnégyzetet,
majd adja meg a kulcsot védő jelszót. Ezt követően kattintson az „OK” gombra.

8) A megjelenő Kulcsok ablak „Rendben” gombjára kattintva a rendszer tájékoztat arról, hogy a privát kulcs
beállítása sikeres, az „OK” gomb megnyomásával pedig arról, hogy a kititkosítás sikeres.

9) Ezt követően a kiválasztott könyvtárban megjelenik a Kititkosított nyomtatvány (.xml kiterjesztésű fájl),
valamint a csatolmányokat tartalmazó mappa.
Az xml fájlt az ÁNYK alkalmazás „Adatok” menüjének „XML állomány megnyitása megtekintésre” pontját
választva, majd betallózva nyithatja meg.
Figyelem! A tallózásnál figyeljen arra, hogy a <nyomtatványnév>.xml kiterjesztésű fájlt válassza, és ne az
info.xml kiterjesztésű információs állományt!
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