
 
 

PKI GYAKORLATI KÉPZÉS, AVAGY 
MI VAN A MOTORHÁZTETŐ ALATT 
MOBIL ID ÉS ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS WORKSHOP 

Előadóink: 
 

Paulik Tamás , PKI szakértő,  
Microsec Zrt. 
 

Teszár Balázs, elektronikus aláírás 
szakértő, Microsec Zrt. 
 

Ivicsics Sándor, PKI szakértő,  
Microsec Zrt. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. június 29. csütörtök 
9-16 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, sütemény, ebéd. 

 
Részvételi díj: 
 

79.900 + áfa / fő 
A részvételi díj teljes ellátást 
tartalmaz (reggeli büfé, ebéd, 
kávészünetek) valamint a szükséges 
műszaki alapinfrastruktúrát. (Hálózati 
ellátás, wifi) 

 
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. Amennyiben 
rendelkezik új e-személyivel és hozzá tartozó kártyaolvasóval (és 
az e-személyire igényléskor kért elektronikus tanúsítványt), 
akkor javasoljuk, hogy hozzá magával. A workshop végén a 
létrehozott alkalmazás működését bemutatjuk az e-személyin 
levő elektronikus aláíró tanúsítvánnyal is. A képzésen tényleges 
fejlesztői feladatmegoldására kerül sor, így a PHP és JavaScript 
alapszintű ismeretek megléte szükséges az eredményes 
részvételhez. A képzésen résztvevő minden egyes hallgató 
oklevélben részesül! Témakörök: Elméleti összefoglaló ▪ 
Használandó komponensek bemutatása ▪ Elkészítendő rendszer 
bemutatása ▪ Mobil üzenetküldés ▪ Megvalósítása ▪ Mobil aláírás 
megvalósítása ▪ Komplex online bank megvalósítása ▪ 
Kétfaktoros autentikáció ▪ Átutalási tranzakció jóváhagyása ▪ 
Szerződéskötés ▪ Konzultáció 
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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. ………………………………………………………. 

 


