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1. Bevezetés 

Az e-Szignó Online e-Kézbesítés Szolgáltatás biztosítja az Előfizető részére az elérhető kézbesítési 

rendszerekben – jelenleg: Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (VIEKR) és 

Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer (CEVR)  – az elektronikus okiratokon alapuló 

kommunikáció lehetőségét. 

Az alkalmazás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (továbbiakban: Vht.) előírt 

módon kapcsolódik a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszeréhez, és az alkalmazással 

előállított elektronikus dokumentumok megfelelnek a Vht-ban foglalt, az elektronikusan kézbesített 

elektronikus iratokra vonatkozó követelményeknek. 

Az alkalmazás a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvénynek (továbbiakban: Ctv.) megfelelően kapcsolódik a Cégbírósági Elektronikus 

Vagyonfelmérési Rendszerhez, és az alkalmazással előállított elektronikus dokumentumok 

megfelelnek a Ctv-ban foglalt, elektronikus vagyonfelméréssel kapcsolatos követelményeknek. 

Az üzenetközvetítő rendszerben az elektronikus okiratok hitelességét a 2001. évi XXXV. törvény 

(továbbiakban: Eat.) szerinti elektronikus aláírás és időbélyeg biztosítja, bizalmasságukat pedig a felek 

részére történő tanúsítvány alapú titkosítás valósítja meg.  

Az e-Szignó Online Szolgáltatások keretrendszer használatával kapcsolatos általános információk a 

https://srv.e-szigno.hu/ESZOSZ_Felhasznaloi_Utmutato.pdf címen elérhető útmutatóban találhatóak. 

Jelen felhasználói útmutató az e-Kézbesítés Szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. 

2. A rendszer használatának technikai feltételei 

 Az aláírások elkészítéséhez Windows XP SP3 vagy újabb Windows operációs rendszer szükséges. 

 A rendszer használatához friss verziójú Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera vagy 

Safari böngésző szükséges. 

 Friss verziójú Java motor (http://www.java.com/en/download), valamint a Java Applet-ek és 

JavaScript-ek engedélyezése a böngészőben. 

 A böngészőben a felugró ablakok engedélyezése portálunk esetében. 

 Microsec e-Szignó CA által kiadott aláírói, titkosító és autentikációs tanúsítvány, megfelelően 

telepített intelligens kártya és kártyaolvasó meghajtó szoftver (kártyára kibocsátott tanúsítványok 

esetén). 

3. Bejelentkezés, jogosultságok 

3.1 Bejelentkezés  

Szolgáltatásunkba a https://online.e-szigno.hu/ oldalon keresztül tud belépni a szolgáltatás 

aktiválásáról szóló értesítő e-mailben szereplő felhasználónévvel és kezdeti jelszóval: 

 

https://srv.e-szigno.hu/ESZOSZ_Felhasznaloi_Utmutato.pdf
http://www.java.com/en/download
https://online.e-szigno.hu/
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3.2 Jogosultságok 

Amennyiben korlátozott jogú felhasználókat szeretne felvenni előfizetéséhez,  

a felhasználók létrehozásában, valamint a jogosultságok beállításában a  

https://srv.e-szigno.hu/ESZOSZ_Felhasznaloi_Utmutato.pdf címen elérhető útmutató nyújt önnek 

segítséget. A modul használatához az aláíró és az adatrögzítő jog szükséges. 

3.3 Rendszerek elérhetősége 

A szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy egyetlen előfizetés keretében mind a VIEKR, mind a 

CEVR rendszerhez csatlakozzon, amennyiben Ön mindkét rendszerben azonos tanúsítványokkal 

regisztrált. A szervezet azonosítónak és szervezet ID-nak nem kell azonosnak lennie. 

A rendszerek eléréséhez szükséges adatok megadásának részletei a 4.2 illetve 5.2 fejezetekben 

találhatóak. 

Amennyiben Ön mindkét rendszerhez az e-Kézbesítés Szolgáltatás keretében kapcsolódik, a belépést 

követően meg kell adnia, hogy aktuálisan mely modult kívánja használni. Az egyes rendszerekben 

fogadott illetve küldött üzenetek nem keverednek (külön Bejövő illetve Kimenő üzenetsorok), a 

választott szerver nevét az alkalmazás a munka során mindvégig megjeleníti a jobb oldal tetején. 

https://srv.e-szigno.hu/ESZOSZ_Felhasznaloi_Utmutato.pdf
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4. e-Kézbesítés Szolgáltatás használata Végrehajtási Rendszerekhez 

4.1 A kézbesítési rendszer kiválasztása 

A modul használatához kattintson az e-Kézbesítés fülön belüli VIEKR menüpontra: 

 

A bal oldalon a Műveletek főmenü, jobb oldalon az aktuálisan kiválasztott funkció képernyője jelenik 

meg. 

4.2 Szerverbeállítások 

A szolgáltatás használatát megelőzően mindenképpen meg kell adnia az Előfizetőnek a VIEKR 

szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges beállításokat. Ezt a belépést követően a bal oldali főmenü 

sorban a Beállításokon belüli Szerverbeállítások menüpont segítségével teheti meg (a menüpont csak 

az Előfizető számára elérhető). A szükséges adatokat az adott rendszer üzemeltetője bocsátja előfizetői 

részére. 
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4.3  Küldemények 

4.3.1 Új küldemény 

A menüpont segítségével küldhetőek a különböző küldemények. A Címzett mezőbe gépelve a címzett 

nevét (vagy szervezet azonosítóját) a felület automatikusan kiegészíti azt a mintára illeszkedő 

nevekkel. 

 

Címzettet megadhat a fenti mező mellett jobbra található „Minden címzett mutatása” gombbal 

lekérhető lista segítségével is. 

További címzetteket rögzíteni a „további címzettek…” gombbal, törölni pedig a címzett melletti „X” 

(„Címzett törlése”) gomb segítségével tud. A felületen lehetősége van mellékletet csatolni az 

üzenethez PDF, JPG vagy PNG formátumban, a „Melléklet csatolása” menüponttal.  

Felhívjuk a figyelmét, hogy pénzintézeti válasz küldése esetén ne csatoljon állományokat a válaszhoz. 
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További mellékleteket csatolni az „Egy további fájl csatolása” gombbal, törölni pedig a – a melléklet 

kijelölése után – a „Kijelöltek törlése” gombbal tud. 

 

 

A küldeménybe kerülő XML üzenetet háromféleképpen hozhatja létre:  

I. Az „Új dokumentum létrehozása nyomtatványkitöltő segítségével” gomb aktiválása esetén magán 

a felületen, egy űrlapkitöltő segítségével adhatja meg az XML nyomtatványba kerülő adatokat. 

II. Az „Üzenet létrehozása elmentett nyomtatvány alapján” gomb aktiválása esetén egy már 

korábban, XML formátumban elkészített nyomtatványt tud betölteni. Az abban szereplő adatok 

megjelenítésre kerülnek, és tovább szerkeszthetőek az űrlapkitöltő segítségével. 

III. Az „Új üzenet létrehozása mentett sablon alapján” gomb aktiválása esetében egy korábban a 

felhasználó által, a nyomtatványkitöltővel szerkesztett és eltárolt – jellemzően a felhasználó 

alapadatait tartalmazó – sablont lehet betölteni, és az űrlapkitöltő segítségével befejezni. 
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I. Új dokumentum létrehozása nyomtatványkitöltő segítségével 

Ezen lehetőség választása esetén az oldalon megjelenik egy legördülő lista, ahol ki tudja választani, 

hogy mely típusú XML üzenetet (nyomtatvány típust) szeretné létrehozni. 

 

 

A nyomtatvány típus kiválasztása után megjelenő nyomtatványkitöltőben tudja rögzíteni a szükséges 

adatokat. A nyomtatvány megkötéseket tartalmaz a kitöltését illetően, hibás (hiányos) adatok 

megadása esetén a felület hibaüzenetet jelenít meg.  

 

 

Az űrlapkitöltő felett megjelenő „Új üzenet” ikonra kattintva törlődik a begépelt tartalom, és ismét egy 

üres üzenetből kiindulva folytathatjuk a szerkesztést. 
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A „Megnyitás” ikonra kattintva itt is van még lehetőség más program által készített XML 

nyomtatvány betöltésére, valamint annak szerkesztésére (az oldalon előzőleg beírt tartalom elveszik). 

A „Betöltés sablonból” ikonra kattintva a program törli az addig beírt tartalmat, és az elmentett 

sablonban szereplő adatok betöltésével kezdheti elölről a válasz szerkesztését. 

A „Mentés sablonként” ikonra kattintva sablonként elmentésre kerül a kitöltött űrlap. Figyelem, egy 

felhasználónak csak egy sablonja lehet, így az új sablon elmentésével a korábbi felülíródik! Sablont 

ahhoz a nyomtatványtípushoz hozzon létre, amelyet Ön küldeni szokott a rendszerben. 

 

II. Üzenet létrehozása elmentett nyomtatvány alapján 

A funkció használatakor számítógépe fájlrendszeréből tölthet fel előzőleg elkészített XML formátumú 

üzenetet. Pénzintézeti válasz esetén az XML maximálisan 25 választ tartalmazhat. A rendszer 

ellenőrzi az XML fájlt, majd megjeleníti annak tartalmát a nyomtaványkitöltő segítségével, amely 

tovább szerkeszthető, módosítható.  

 

 

III. Új üzenet létrehozása mentett sablon alapján 

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy az Előfizető megadja és elmenthesse az alapadatait, hogy 

később már ezek betöltésével kezdhesse új nyomtatvány kitöltését. Az alapadatok megadásához az Új 

küldemény / Új dokumentum létrehozása nyomtatványkitöltő segítségével funkciót kell használni, 

megadni a szükséges adatokat, majd a lap tetjén található „Mentés sablonként” ikonra kell kattintani.  

Amennyiben rendelkezik ilyen elmentett sablonnal, akkor tudja használni az „Új üzenet létrehozása 

mentett sablon alapján” funkciót. A gomb aktiválása esetén betöltődnek a sablonban elmentett adatok, 

és Ön az űrlapkitöltő segítségével tudja folytatni a nyomtatvány szerkesztését. A nyomtatvány 

megkötéseket tartalmaz a kitöltését illetően, hibás (hiányos) adatok megadása esetén a felület 

hibaüzenetet jelenít meg. 

 

Az elkészült üzenetet mindhárom esetben a  „Küldés” gomb segítségével – amely a lap alján és a 

tetején is megjelenik – tudja eljuttatni a címzetteknek.  
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A háttérben zajló PKI műveletek (aláírás, autentikáció) elvégzéséhez az aláírói kártya megfelelő PIN 

kódját kell megadnia (Gemalto típusú chipkártya esetén minden esetben a globál PIN kódot, míg 

Bit4id típusú chipkártya esetén aláíráskor az aláírói PIN-t, a többi művelethez pedig a globál PIN 

kódot kell megadnia). 

 

 

4.3.2 Bejövő 

A főmenüben található „Bejövő” menüpont kilistázza az elérhető bejövő küldeményeket. 

Belépést követően az alkalmazás automatikusan letölti az elérhető legfrissebb küldeményeket 

és bizonyítékelemeket (feladóvevény, tértivevény), de azokat nem kérdezi le automatikusan 

rendszeresen. Az egyes oldalak jobb felső sarkában található „Frissítés” gomb segítségével 

Ön is bármikor frissítheti a listát. A háttérben zajló hitelesítési folyamatok ebben az esetben is 

kérik a chipkártya megfelelő PIN kódját. 
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A bejövő küldemények listájában a kijelölt küldeményre kattintva végrehajtásra kerül a dekódolás, és 

Ön megtekintheti a küldemény által tartalmazott nyomtatvány tartalmát. 

A „Válasz írása” gombra kattintva kezdeményezheti egy új küldemény létrehozását a bejövő üzenet 

feladójának címezve. Ekkor az Új küldemény létrehozásának oldalára jutunk – a címzett 

automatikusan ki lesz töltve –, ahol választhatunk a háromféle küldemény létrehozási mód közül. 

 

 

A „letöltés” gomb segítségével töltheti le az üzenetet és annak csatolmányait titkosítottan e-akta 

formátumban, titkosítatanul e-akta vagy ZIP tömörített dokumentumként, illetve lehetősége van csak a 

dekódolt üzenet letöltésére is XML formátumban. 
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Közvetlen válasz küldésére a kiválasztott küldemény adatainak megtekintése nélkül, a „Bejövő” 

menüpontnál megjelenő küldemény listában a kiválasztott küldemény mellett szereplő „Levél írása” 

szövegre kattintva is lehetősége van. Ekkor az Új küldemény létrehozásának oldalára jutunk – a 

címzett automatikusan ki lesz töltve –, ahol választhatunk a háromféle küldemény létrehozási mód 

közül. 

 

4.3.3 Kimenő 

A főmenü „Kimenő” menüpontjának segítségével tekintheti meg a kimenő küldeményeket.  

 

A listában látható az adott küldemény státusza is, ami lehet: „hibás” vagy „elküldve”.  

A „hibás” státusz azt jelenti, hogy a küldeményt a szerver nem vette át kézbesítésre. 

Amennyiben a szerver sikeresen átvette a küldeményt (ekkor elérhetővé válik a hozzá tartozó 

Feladóvevény is), akkor a státusza „elküldve” lesz. Amennyiben az egérkurzort a státuszinformáció 

fölé viszi, felbukkanó ablakban megjelenik azoknak a szervezeteknek a neve, amelyek a küldeményt 

már át is vették (ilyenkor az ehhez tartozó Tértivevények is elérhetőek már). 
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A kijelölt küldeményre kattintva végrehajtásra kerül a dekódolás, és Ön megtekintheti a küldemény 

főbb adatait és a tartalmazott nyomtatvány tartalmát. 

Az oldalon megjelenik a küldeményre a szerver által kiállított Feladóvevény letöltési lehetőségei is, 

valamint, amennyiben a küldeményt a címzett (vagy több címzett) már tértivevényezte, akkor 

elérhető(ek) az elkészült tértivevény(ek) is. 

 

A „letöltés” gomb segítségével töltheti le az üzenetet és annak csatolmányait titkosítottan e-akta 

formátumban, titkosítatanul e-akta vagy ZIP tömörített dokumentumként, illetve lehetősége van csak a 

dekódolt üzenet letöltésére is XML formátumban. 
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4.3.4 Napló 

A főmenü „Napló” menüpontja segítségével az egyes műveletekhez tartozó 

naplóbejegyzéseket tudja megtekinteni. 

 

 

 

4.3.5 Kijelentkezés 

A főmenü „Kijelentkezés” menüpontjának segítségével tud kijelentkezni rendszerünkből. 
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5. e-Kézbesítés Szolgáltatás használata Cégbírósági Elektronikus 

Vagyonfelmérési Rendszerekhez 

5.1 A kézbesítési rendszer kiválasztása 

A modul használatához kattintson az e-Kézbesítés fülön belüli CEVR menüpontra: 

 

A bal oldalon a Műveletek főmenü, jobb oldalon az aktuálisan kiválasztott funkció képernyője jelenik 

meg. 

5.2 Szerverbeállítások 

A szolgáltatás használatát megelőzően mindenképpen meg kell adnia az Előfizetőnek a CEVR 

szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges beállításokat. Ezt a belépést követően a bal oldali 

főmenüsorban a Beállításokon belüli Szerverbeállítások menüpont segítségével teheti meg (a 

menüpont csak az Előfizető számára elérhető). A szükséges adatokat az adott rendszer üzemeltetője 

bocsátja előfizetői részére. 
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5.3 Küldemények 

5.3.1 Új küldemény 

A menüpont segítségével küldhetőek a különböző küldemények. A Címzett mezőbe gépelve a címzett 

nevét (vagy szervezet azonosítóját) a felület automatikusan kiegészíti azt a mintára illeszkedő 

nevekkel. 

 

Címzettet megadhat a fenti mező mellett jobbra található „Minden címzett mutatása” gombbal 

lekérhető lista segítségével is. A küldeménynek pontosan egy címzettje lehet (nem címezhető 

egyszerre több cégbíróság).  

A CEVR-ben csak cégbírósági vagyonfelmérés nyomtatványok küldhetőek, amelyekhez nem 

adható meg csatolmány.A küldeménybe kerülő XML üzenetet háromféleképpen hozhatja létre:  

I. Az „Új dokumentum létrehozása nyomtatványkitöltő segítségével” gomb aktiválása esetén magán a 

felületen, egy űrlapkitöltő segítségével adhatja meg az XML nyomtatványba kerülő adatokat. 

II. Az „Üzenet létrehozása elmentett nyomtatvány alapján” gomb aktiválása esetén egy már korábban, 

XML formátumban elkészített nyomtatványt tud betölteni. Az abban szereplő adatok 

megjelenítésre kerülnek, és tovább szerkeszthetőek az űrlapkitöltő segítségével. 

III. Az „Új üzenet létrehozása saját adatok betöltésével” gomb aktiválása esetében, amennyiben a 

felhasználó korábban rögzítette saját adatait a főmenüben található „Saját adatok” menüpont 

segítségével, azok betöltődnek a űrlapkitöltőbe, ahol a többi adat megadásával fejezhető be a 

válaszüzenet elkészítése. 

Van egy negyedik lehetőség is: egy bejövő megkeresésre automatikusan generálható egy 

válaszküldemény, amely tartalmazza a megkeresésben szereplő összes választ kitöltetlen 

formában, valamint a saját adatok is kitöltésre kerülnek. Ez a lehetőség a „Bejövő 

küldemények” menüpontnál érhető el, részletesebb magyarázat ott szerepel. 
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I. Új dokumentum létrehozása nyomtatványkitöltő segítségével 

A beépített nyomtatvány kitöltő programmal van lehetősége üzenetet létrehozni. A nyomtatvány 

megkötéseket tartalmaz a kitöltését illetően, hibás (hiányos) adatok megadása esetén a felület 

hibaüzenetet jelenít meg. 

 

Az űrlapkitöltő felett megjelenő „Új üzenet” ikonra kattintva törlődik a begépelt tartalom, és ismét egy 

üres üzenetből kiindulva folytathatjuk a szerkesztést. 

A „Megnyitás” ikonra kattintva itt is van még lehetőség más program által készített XML 

nyomtatvány betöltésére, valamint annak szerkesztésére (az oldalon előzőleg beírt tartalom elveszik). 

II. Üzenet létrehozása elmentett nyomtatvány alapján 

A funkció használatakor számítógépe fájlrendszeréből tölthet fel előzőleg elkészített XML formátumú 

üzenetet. Egy XML maximálisan 25 db választ tartalmazhat. A rendszer ellenőrzi az XML fájlt, majd 

megjeleníti annak tartalmát a nyomtaványkitöltő segítségével, amely tovább szerkeszthető, 

módosítható.  

III. Új üzenet létrehozása saját adatok betöltésével 

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy az Előfizető megadja és elmenthesse a saját adatait, hogy 

később már ezek betöltésével kezdhesse új nyomtatvány kitöltését. A saját adatok megadására a bal 

oldali menüsben a „Saját adatok” „Szerkesztés”-re kattintva van lehetőség. 

Amennyiben Ön korábban megadta saját adatait, akkor az „Új üzenet létrehozása saját adatok 

betöltésével” funkció aktiválása esetén a megjelenő űrlapkitöltőben már szerepelni fognak az Ön saját 

adatai. Ekkor már csak a változó adatok megadására van szükség a válasz  elkészítésének 

befejezéséhez. A nyomtatvány megkötéseket tartalmaz a kitöltését illetően, hibás (hiányos) adatok 

megadása esetén a felület hibaüzenetet jelenít meg. 

 

Az elkészült üzenetet mindhárom esetben a  „Küldés” gomb segítségével – amely a lap alján és a 

tetején is megjelenik – tudja eljuttatni a címzetteknek.  
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A háttérben zajló PKI műveletek (aláírás, autentikáció) elvégzéséhez az aláírói kártya megfelelő PIN 

kódját kell megadnia (Gemalto típusú chipkártya esetén minden esetben a globál PIN kódot, míg 

Bit4id típusú chipkártya esetén aláíráskor az aláírói PIN-t, a többi művelethez pedig a globál PIN 

kódot kell megadnia). 

 

5.3.2 Bejövő 

A főmenüben található „Bejövő” menüpont kilistázza az elérhető bejövő küldeményeket. 

Belépést követően az alkalmazás automatikusan letölti az elérhető legfrissebb küldeményeket 

és bizonyítékelemeket (feladóvevény, tértivevény), de azokat nem kérdezi le automatikusan 

rendszeresen. Az egyes oldalak jobb felső sarkában található „Frissítés” gomb segítségével 

Ön is bármikor frissítheti a listát. A háttérben zajló hitelesítési folyamatok ebben az esetben is 

kérik a chipkártya megfelelő PIN kódját. 

 

 

A kijelölt küldeményre kattintva végrehajtásra kerül a dekódolás, és Ön megtekintheti a küldemény 

által tartalmazott nyomtatvány tartalmát. 
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A „Válasz írása” gombra kattintva kezdeményezheti egy új küldemény létrehozását a bejövő üzenet 

feladójának címezve. Ekkor az űrlapkitöltő felületre jutunk, ahol egy előkészített válaszüzenetet 

szerkeszthetünk tovább: ki lesznek benne töltve a feladó adatai (a saját adatok alapján), valamint fel 

lesznek véve a válaszok a bejövő megkeresésben szereplő kérdéseknek megfelelően, illetve a címzett 

is be lesz állítva (az eredeti bejövő küldemény feladója). 

 

 

A „letöltés” gomb segítségével töltheti le az üzenetet és annak csatolmányait titkosítottan e-akta 

formátumban, titkosítatanul e-akta vagy ZIP tömörített dokumentumként, illetve lehetősége van csak a 

dekódolt üzenet letöltésére is XML formátumban. 
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Közvetlen válasz küldésére a kiválasztott küldemény adatainak megtekintése nélkül, a „Bejövő” 

menüpontnál megjelenő küldemény listában a kiválasztott küldemény mellett szereplő „Levél írása” 

szövegre kattintva is lehetősége van. Ekkor az Új küldemény létrehozásának oldalára jutunk – a 

címzett automatikusan ki lesz töltve –, ahol választhatunk a háromféle küldemény létrehozási mód 

közül. 

 

5.3.3 Kimenő 

A főmenü „Kimenő” menüpontjának segítségével tekintheti meg a kimenő küldeményeket.  

 

A listában látható az adott küldemény státusza is, ami lehet: „hibás” vagy „elküldve”.  

A „hibás” státusz azt jelenti, hogy a küldeményt a szerver nem vette át kézbesítésre. 

Amennyiben a szerver sikeresen átvette a küldeményt (ekkor elérhetővé válik a hozzá tartozó 

Feladóvevény is), akkor a státusza „elküldve” lesz. Amennyiben az egérkurzort a státuszinformáció 

fölé viszi, felbukkanó ablakban megjelenik azoknak a szervezeteknek a neve, amelyek a küldeményt 

már át is vették (ilyenkor az ehhez tartozó Tértivevények is elérhetőek már). 
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A kijelölt küldeményre kattintva végrehajtásra kerül a dekódolás, és Ön megtekintheti a küldemény 

főbb adatait és a tartalmazott nyomtatvány tartalmát. 

Az oldalon megjelenik a küldeményre a szerver által kiállított Feladóvevény letöltési lehetőségei is, 

valamint, amennyiben a küldeményt a címzett (vagy több címzett) már tértivevényezte, akkor 

elérhető(ek) az elkészült tértivevény(ek) is. 

 

A „letöltés” gomb segítségével töltheti le az üzenetet és annak csatolmányait titkosítottan e-akta 

formátumban, titkosítatanul e-akta vagy ZIP tömörített dokumentumként, illetve lehetősége van csak a 

dekódolt üzenet letöltésére is XML formátumban. 
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5.3.4 Napló 

A főmenü „Napló” menüpontjasegítségével az egyes műveletekhez tartozó 

naplóbejegyzéseket tudja megtekinteni. 

 

5.3.5 Saját adatok 

A főmenü „Saját adatok” „Szerkesztés” menüpontja segítségével van lehetősége elmenteni saját 

adatait. Ezek később betölthetőek, ha új üzenetet kíván létrehozni a nyomtatványkitöltő segítségével.  

 

5.3.6 Kijelentkezés 

A főmenü „Kijelentkezés” menüpontjának segítségével tud kijelentkezni rendszerünkből. 


