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Neumann TársaságSzámvetés –
az Elektronikus hitelesítés, 
elektronikus aláírás elmúlt 10 éve
2010-11-ben: az igény felmerülése 

Cél: tanúsíthatóan meg lehessen szerezni az elektronikus hitelesítéssel, 

aláírással kapcsolatos tudást. 

ECDL Alapítvány engedélye – endorsed product 

Első vizsga: 2011. április

ECDL vizsgarendszerbe való beillesztése:

▪ kezdetben: önálló modul

▪ jelenleg: választható, a 4/7 modulos bizonyítvány része
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Neumann Társaság

Syllabus 

Kategóriák:

1. Információ és Információs Társadalom

2. Az elektronikus aláírás az Európai Információs

Társadalomban

3. A Publikus Kulcsú Infrastruktúra

4. Digitális Tanúsítványok

5. Az elektronikus aláírások osztályozása és készítése

6. Kormányzati és hivatali ügyintézés elektronikusan

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_elektronikus_hitelesseg_elektronikus_alairas.pdf
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Neumann Társaság

Tankönyv 
Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás
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Kiadó: Budapest, Magyarország : OTY StarTel Kft. (2010)

Szerzők: Almási János, Balázs László, Erdősi Péter Máté,
Kovács Árpád, Rátai Balázs, Schvéger Judit

230 old.

ára: 5900 Ft, 
kedvezményes ár ECDL vizsgaközpontoknak: 5300 Ft

A tankönyv tartalma az ECDL Syllabus alapján épül fel.

A „kötelezőn” túl további témakörök, például: 

- A hiteles információ szükségessége 

- Az elektronikus aláírás nemzeti szabályozása

- A PKI rendszer elemei

- A tanúsítványok struktúrája és hierarchiája

+ elméleti kérdések és gyakorlati feladatok az ECDL vizsgához



Neumann TársaságVizsgafeladatok 

https://njszt.hu/hu/ecdl/modul/elektronikus-hitelesseg-elektronikus-alairas – NYILVÁNOS, LETÖLTHETŐ

Kb. 150 feleletválasztós tesztkérdés + gyakorlati feladatok

6

https://njszt.hu/hu/ecdl/modul/elektronikus-hitelesseg-elektronikus-alairas


Neumann TársaságAz ECDL vizsgaközpontok felkészítése a 
vizsgáztatásra –

„induló” csomag
• 2 napos, kontaktórás felkészítés ECDL vizsgáztatók számára – a vizsgáztatás feltétele

• akkreditált képzési program/2013-tól: engedély alapján folyó képzési program

Mi van a csomagban? 

- Jegyzet – vizsgakérdésekkel és magyarázatokkal 

- Telepítési útmutató

- 32 vizsgafeladatsor (10 elmélet, 11 gyakorlati részfeladat) + munkafájlok

- Javítókulcs – 1. részletes magyarázattal, 2. csak a helyes megoldás

- Aláíróprogram – licencek

- Prezentációk – oktatóknak, tanulóknak

- Tájékoztatók, ismertetők, szerződések

A csomagok vkp-k által a használt programok szerint külön-külön kerültek kidolgozásra, pl. WinXP, Open 

Office,Mokka
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Neumann TársaságElektronikus ECDL jegyzet

Erdősi Péter Máté: 

Hogyan oldjam meg 

az ECDL Elektronikus Hitelesség, Elektronikus Aláírás vizsgamodul feladatait?

(49 old.)

OSZK honlapján: https://mek.oszk.hu/08800/08823/

Megjelenés: 2010 november

Vizsgakérdések és tananyag, gyakorlati feladatok, ábrákkal, megoldások
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Neumann TársaságJelenlegi helyzet

- A modul vizsgáztatását folytató vizsgaközpontok száma: 14 központ

- Jogosultságot szerzett vizsgáztatók száma: 52 fő

- Vizsgák száma: 224, sikeres vizsgák: 210
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Neumann Társaság

Jó gyakorlatok- a Biri példa 

• EFOP-1.5.3-16-2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című pályázat –

önkormányzati dolgozók képzése, az IKER helyett választották, mert magasabb szintű tudást biztosít 

• A résztvevők 7. modulos ECDL bizonyítványt szereztek

• 2020 végén: 2 csoport, 24 fő/csoport 
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Neumann TársaságA képzés tapasztalatai - oktató

- A feladatok jó színvonalúak

- Elmélet nem mindig egyértelmű, nehezebb, mint a gyakorlat

- Angol nyelv hiánya nehézség 

- Nem tartozik a „könnyű” modulok közé 

- A tananyagban a legnehezebb: az eSigno program használata

- Az egyéni felkészültség (pl. ASP ismerete) befolyásolja a sikerességet

További 8 csoport szervezése várható ☺
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Neumann TársaságA képzés tapasztalatai - résztvevő

- A legnehezebb ECDL modul !

- Már használta az ASP-t de a folyamatot most értette meg

- Most már tudja: hogyan kell egy aláírás hitelességét ellenőrizni

- Képes a különböző aláírási és hitelesítési eljárásokat alkalmazni

Számára még különös haszon: nem kell a kollégák helyett elvégezni a munkát, hetente kb. 1 órát (52 óra/év)

A közhiedelemben: elektronikus aláírás = aláírt PDF dokumentum szkennelve
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Neumann Társaság

Kitekintés az ECDL-ből –
Elektronikus aláírás webinár felnőttképzők számára

2020 – tól néhány alkalommal

- 1,5 – 3 órás „népszerűsítő” tájékoztatók

- Célja: az elektronikus hitelesítés, aláírás használata a felnőttképzési dokumentumokon – TANÚSÍTVÁNY

- Kb. 100 résztvevő

Tapasztalat: 

a rendelkezésre álló idő alatt túl sok az ismeret, a résztvevők
kézzel fogható, azonnal alkalmazható gyakorlati tudást szeretnének.
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Neumann TársaságFeladataink a továbbfejlesztéshez

➢ népszerűség növelése 

➢ vizsgaközpontok felkészítése

➢ feladatok frissítése

➢ nyilvánosan elérhető tananyagok készítése/frissítése

➢ célcsoportok szerinti tartalomfejlesztés
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Neumann Társaság

Együttműködések

MELASZ –
ÚJ! együttműködési megállapodás, 2021 június, a partnerségről szakmai és üzleti folyamatokban, 

ISZE –
képzésszervezés, tagság kölcsönös tájékoztatása, szakmai módszertani segítség

Neumann Információbiztonsági Szakosztály –
A tananyagok és vizsgakérdések áttekintése és szükség szerinti aktualizálása

TOVÁBBI PARTNEREKRE IS SZÁMÍTUNK!
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Neumann Társaság

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Rákosi Szilvia 

rakosi.szilvia@njszt.hu
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