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A képzéseken való részvétel az CISA, CISM, CGEIT és  CRISC minősítéssel rendelkez őknek 
7,5 CPE pontot biztosít, illetve minden egyes hallg ató oklevélben részesül. 

 

PKI ALAPOK ÉS AZ E-ALÁÍRÁS M ŰSZAKI HÁTTERE, (eIDAS) 
Szakmai Konferencia + WORKSHOP 

 
Időpont és helyszín: 
2017. május 29-30. hétfő-kedd; Danubius Hotel Arena **** ( 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.) 

Ajánló: 
A Microsec a Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra (PKI) alkalmazásának és fejlesztésének a szakértője. Az 
első és jelenleg egyetlen eIDAS szerinti magyarországi minősített bizalmi szolgáltató, ennek keretében 
minősített hitelesítés-szolgáltatást, minősített időbélyegzés szolgáltatást és minősített archiválás 
szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Az elektronikus eljárások legmagasabb szintű védelmét biztosító 
technológia az alapja a szolgáltatásaink túlnyomó többségének, többek között a szabadalmi oltalommal 
védett PassBy[ME] megoldásnak is. 

A Microsec szakértői az elmúlt évek alatt számos sikeres oktatást tartottak a PKI technológia terén, mely 
hiánypótló szerepet tölt be a hazai szakmai életben. Az elektronikus aláírás elméleti és műszaki alapjait, 
működését, valamint eIDAS rendelet hatására bekövetkezett változások gyakorlati megvalósulását 
bemutató előadás egyben kiváló alkalmat biztosít arra, hogy az oktatás résztvevői a vállalatuk 
rendszerére vonatkoztatva felismerjék a PKI nyújtotta biztonsági és üzleti előnyöket, így engedve teret 
olyan sikeres megoldásoknak, mint például a mobil ID vagy e-kézbesítés. 

WORKSHOP:  A szakmai előadást követő napon fejlesztői labor körülményeket biztosítva a PKI 
technológia webes környezetben történő alkalmazásaiba engedünk betekintést azon érdeklődőknek, 
akik az elméleti részen túl azt is tudni szeretnék, hogy mi van a „motorháztető alatt”. 

Előadók: 

         

 

 

 

 

 

Szabóné Endr ődi Csilla          Réti Kornél         Paulik Tamás  

elektronikus aláírás szakértő       PKI szakértő          PKI szakértő 

CISA Microsec Zrt.        Microsec Zrt.          Microsec Zrt.  
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2017. május 29. (hétfő), 9-17-ig, regisztráció 8:30-tól! -  Danubius Hotel Arena **** 
 
Konferencia szakmai program: 
 
Réti Kornél  - Kriptográfiai alapok  
 

• A PKI dióhéjban 
• Kriptográfia, kulcs 
• Szimmetrikus, aszimmetrikus kulcsú 

kódolás 
• Titkosítás, aláírás 
• Lenyomat, digitális aláírás 
• Tanúsítvány fogalma, felépítése 

• Tanúsítványlánc, hierarchikus PKI 
• Tanúsítvány visszavonása, CRL és OCSP 
• Hitelesítés-szolgáltató szerepe, folyamatai 
• Hitelesítési rend 
• Jogszabályok, követelmények, felügyelet 
• DEMO: PDF aláírás, e-Szignó, Adobe 

Reader

 
 
 
Szabóné  Endrődi Csilla  - Elektronikus aláírás készítése, ellenőrzése  
 

• Matematikai ellenőrzés 
• Tanúsítvány ellenőrzése 
• Időpont ellenőrzése 
• Visszavonási információk 
• Tanúsítványláncok 
• Időbélyegzés 
• Archiválás 

• Aláírás-formátumok 
• Konténer-formátumok 
• Jogszabályi környezet 
• Szabványok 
• DEMO: PDF aláírás, e-akta, ASiC 

aláírások 

 
 
 
Réti Kornél  - Biztonságos elektronikus kézbesítés REM alapon 
 

• Felhasználási területek, példák 
• Műszaki és jogi követelmények 

• Registered Electronic Mail (REM) 
szabvány és alkalmazása 

 
Ebédszünet 
 
Paulik Tamás  – Titkosítás, autentikáció, attribútum tanúsítványok, gyakorlati kérdések 
 

• Titkosított kommunikáció 
• Titkosítás praktikusan 
• DEMO: Mobil ID demo 
• Dilemma: Hova helyezzük az aláírást és az 

időbélyeget? 
• Titkosító és más tanúsítványok 
• Lejárat, visszavonás, kulcs 

kompromittálódása, kulcscsere 
• A partner hitelesítés célja 

• A hiteles kapcsolat kiépítésének céljai, 
eszközei, veszélyei 

• SSL 
• Webszerver tanúsítványok típusai, 

böngészés 
• Kliens tanúsítvány böngészéskor 
• Mire jó/nem jó az SSL tanúsítvány? 
• Autentikációs tanúsítványok kezelése 
• Attribútum tanúsítványok 
• Gyakorlati kérdések 
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Szabóné Endr ődi Csilla és Réti Kornél  – eIDAS rendelet és értelmezése - e-Személyi felhasználási 
lehetőségei 
 
 eIDAS rendelet és értelmezése 
 

• eIDAS rendelet újdonságai 
• eID rendszerek 
• Bizalmi szolgáltatások és joghatásuk 
• Minősített elektronikus aláírás és bélyegző 
• Bizalmi listák 
• Műszaki szabványok szerepe 

e-Személyi felhasználási lehet őségei 

• e-Személyi funkciói, igénylése 
• eID funkció használata 
• e-aláírás funkció használata 
• Tanúsítványok kezelése 
• A kártya műszaki jellemzői, szoftverek 

• DEMO: Aláírás e-Személyivel, e-Szignó USB tokennel, aláírás webes felületen, aláírás 
mobiltelefonnal 

Kérdések, oklevelek átadása és szakmai nap zárása 

********************** 

PKI gyakorlati képzés, avagy mi van a motorháztet ő alatt? 
Mobil ID és elektronikus aláírás – WORKSHOP  

A workshop létszáma max. 25 f ő lehet. 
(Jelentkezéseket érkezési sorrendben igazoljuk vissza!) 

2017. május 30. (kedd), 9-15-ig, regisztráció 8:30-tól! -  Danubius Hotel Arena **** 
 
A PKI gyakorlati oktatás keretében a résztvevők integrációs tapasztalatra tehetnek szert PKI alapú szolgáltatások 
felállításában. Szakértőink vezetésével egy mobil PKI-alapú azonosítás, tranzakció és dokumentum aláírás funkciókkal 
rendelkező webszolgáltatás kerül felállításra, így a résztvevők valós integrációs tapasztalatra tesznek szert. 
 
ELŐADÓK: PAULIK TAMÁS  PKI szakértő - CZÉKMÁNY BALÁZS  Elektronikus aláírás szakértő - IVICSICS 
SÁNDOR PKI szakértő 
 
WORKSHOP szakmai program: 

1. Bevezetés 
2. Elméleti összefoglaló 
3. Használandó komponensek bemutatása 
4. Elkészítendő rendszer bemutatása 
5. Mobil üzenetküldés megvalósítása 
6. Mobil aláírás megvalósítása 
7. Komplex online bank megvalósítása  

 
1. Kétfaktoros autentikáció 
2. Átutalási tranzakció jóváhagyása 
3. Szerződéskötés 



  

PKI ALAPOK, ÉS AZ E-ALÁÍRÁS 
MŰSZAKI HÁTTERE, eIDAS  
Szakmai Konferencia + WORKSHOP 

Előadóink: 
 

Szabóné Endrődi Csilla 
elektronikus aláírás szakértő, CISA 
Microsec Zrt. 
 

Réti Kornél 
PKI szakértő, Microsec Zrt. 
 

Paulik Tamás 
PKI szakértő, Microsec Zrt. 
 
 

 
Időpont és helyszín: 

2017. május 29. hétfő 
9-17 óráig. 
Regisztráció 8:30-tól. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 

 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, sütemény, ebéd. 

 
 
Részvételi díj: 
 

39.900 + Áfa / fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé, ebéd 
költségeit, melyek közterheit a 
résztvevő cégének kell megfizetni. 
Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 Ajánló: 

KONFERENCIA: A technológia és a jogi szabályozás is adott már 
az e-aláírás rohamléptékű elterjedéséhez és napi használatához, 
legyen szó akár lakossági vagy vállalati szereplőről. Szakmai 
konferenciánkon bemutatjuk a Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra 
(PKI) technológián alapuló elektronikus aláírás készítés elméleti 
és műszaki hátterét, kiegészítve olyan demó programokkal, mint 
pl. az e-személyi igazolvánnyal történő aláírási módok. 
 
WORKSHOP: A PKI technológia iránt érdeklődő fejlesztőknek, 
mérnököknek ajánljuk tovább a képzéshez kapcsolódó – de 
önmagában is hallgatható – speciális gyakorlati oktatásunkat 
(WORKSHOP), ahol limitált létszámú csoportban (max. 25 fő) 
szakértőink irányításával megismerkedhetnek a mobil 
elektronikus aláírás és azonosítás webes környezetbe történő 
integrációjával. 

JELENTKEZÉS    „PKI alapok - Konferencia”      2017. május 29. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: 
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................
 
 
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
 
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 
 

 

 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 



  

PKI GYAKORLATI KÉPZÉS, AVAGY 
MI VAN A MOTORHÁZTETŐ ALATT?  
Mobil ID és elektronikus aláírás WORKSHOP 

Előadóink: 
 

Czékmány Balázs 
Elektronikus aláírás szakértő, 
Microsec Zrt. 
 
Ivicsics Sándor 
PKI szakértő Microsec Zrt. 
 

Paulik Tamás 
PKI szakértő, Microsec Zrt. 
 
 

 
Időpont és helyszín: 

2017. május 30. kedd 
9-15 óráig. 
Regisztráció 8:30-tól. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, sütemény, ebéd. 
 
 
Részvételi díj: 
 

79.900 + Áfa / fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé, ebéd 
költségeit, melyek közterheit a 
résztvevő cégének kell megfizetni. 
Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 Ajánló: 

A PKI gyakorlati oktatás keretében a résztvevők integrációs 
tapasztalatra tehetnek szert PKI alapú szolgáltatások 
felállításában. Szakértőink vezetésével egy mobil PKI-alapú 
azonosítás, tranzakció és dokumentum aláírás funkciókkal 
rendelkező webszolgáltatás kerül felállításra, így a résztvevők 
valós integrációs tapasztalatra tesznek szert. 
----------------------------------------------------------------------- 
TÉMAKÖRÖK: Bevezetés - Elméleti összefoglaló - Használandó 
komponensek bemutatása - Elkészítendő rendszer bemutatása - 
Mobil üzenetküldés megvalósítása - Mobil aláírás megvalósítása - 
Komplex online bank megvalósítása - Kétfaktoros autentikáció - 
Átutalási tranzakció jóváhagyása – Szerződéskötés 
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: Saját számítógép (laptop) Windows, 
vagy OSX operációs rendszerrel - Előre telepített Oracle 
VirtualBox szoftver - A képzés előtt a résztvevők számára 
elérhetővé tett virtuális gép importálása és futtathatóvá tétele a 
VirtualBox-ba. (Ajánlott 10GB HDD, 2GB RAM) - Alapszintű Linux 
(Ubuntu) rendszergazdai ismeretek - Alapszintű PHP, HTML, 
JavaScript ismeretek - E-mail cím, amelyet a felhasználó a 
workshopon olvasni tud - Android 5+, iOS 8.1+, vagy Windows 
Phone 8.1+ készülék - Opcionálisan Adobe Reader telepítve a 
saját számítógépen 

JELENTKEZÉS              „PKI - WORKSHOP”      2017. május 30. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: 
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................
 
 
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
 
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 
 

 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


