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Főrendező: 
Társszervező: 
Közreműködő partnerek: 

INTEGRITY Kft. 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) 
Magyar Elektronikus Aláíró Szövegség (MELASZ) 
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) 

 

9.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-16.30 

Oktatás: előadások (12.00-12.45 ebédszünet) 
Hallgatói kérdések, válaszolok, beszélgetés 
Kvízjáték 

 

A webinár mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
 

Regisztráció: 
https://www.sztaki.hu/innovacio/esemenyek/domain-dns-es-e-mail-biztonsagi-
webinár  
 

A webinár egy átfogó oktatás lesz domén- (domain), DNS-biztonság témájában, 
valamint az e-mail authentikáció és phishing alapvető kérdéseit fogja tárgyalni, illetve 
bizonyos kapcsolódó területet is érintünk, mint a személyes adatok védelmét. 
 

Az oktatást Dravecz Tibor tartja az INTEGRITY Kft. részéről, melyet több előadó 
előadása egészít ki, tesz változatosabbá. 
 

Elsősorban azoknak ajánljuk webinárunkat, akik  

 fontos és értékes doménnevekkel rendelkeznek, illetve használnak,  

 ezek alatt fontos vagy kritikus szolgáltatásokat nyújtanak, így különösen 
o pénzintézetek, biztosítók, szolgáltatók, webáruházak 
o informatikai vezetői, részlegvezetői és döntéshozói számára,  
o de egyaránt várunk informatikusokat, jogászokat, ügyfélszolgálati 

vezetőket, marketing szakembereket, valamint vállalati döntéshozókat. 
 

Javaslatokat és kérdéseket az alábbi e-mail címre várunk:  
webinár2020november19@integrity.hu.  
 

Program: 

9.00-9.20 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Alapfogalmak (legfontosabb domain és DNS szakkifejezések magyarázata) 

9.25-9.45 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Hogyan válasszunk domainnevet? 

9.50-10.15 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Domain portfolió menedzsment 

10.20-10.30 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Honnan érhet támadás, ártalom? 

 Hogyan lopjunk el domain nevet? 

10.30-10.40 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Domain védelmének magas szintje: Registry Lock 

10.45-11.00 ifj. Dravecz Tibor:  

 DNSEC; tanúsítvány és kulcsrekordok DNS zónákban 

11.00-11.20 Rigó Ernő (SZTAKI): 

 Biztonsági incidens kezelése, mitigáció, esettanulmány egy képzeletbeli 
DNS incidens kapcsán 

11.25-11.50 Kadlecsik József (Wigner Fizikai Kutatóközpont):  

 SPF, DKIM és DMARC 

12.00-12.45 EBÉDSZÜNET 

12.45-13.25 

Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Email feladójának azonosítása, az azonosítás nehézségei 

 DKIM praktikus volta végfelhasználók és szolgáltatók számára 

 Védekezés phishing és zsaroló malware ellen 

Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Miben ludasok a nevükkel visszaálő bankok és más szolgáltatók? Mit 
csinálnak rosszul? 

13.30-13.45 Erdősi Péter Máté (MELASZ):  

 Minősített aláírás és az emailek 

13.50-14.20 Dr. Dósa Imre:  

 GDPR és az adatbiztonság - Adatvédelmi incidens, amitől mindenki retteg 

14.25-14.40 Bencze Zoltán (INTEGRITY):  

 Időszinkronizáció fontossága és követelménye (NTP, PTP, Stratum-0, 1, 2) 

14.40-14.45 Dravecz Tibor (INTEGRITY):  

 Miért jó, ha van egy vietnami névszerverünk? Anycast DNS 

14.45-15.00 Krüpl Zsolt (RSOE):  

 Mit tanultam ma? 

15.00-16.00 HALLGATÓI KÉRDÉSEK, VÁLASZOLOK, BESZÉLGETÉS 

16.00-16.30 KVÍZJÁTÉK 

 

A prezentációk az alábbi licenccel közzé lesznek téve: 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add 
tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően 
felhasználható. 

 

Az előadások többsége utólag, vágott és szerkesztett formában szintén közzé lesznek 
téve, de kötöttebb licenc feltétellel: 

 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 
International (CC BY-NC-ND 4.0)  
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! - 
licenc feltételekkel. 
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