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Kriptográfia fogalma

• Számítógépen tárolt, kezelt vagy küldött információk biztonságát 
kriptográfiai módszerekkel (kódolással) biztosíthatjuk

• A kriptográfia a titkosírásokkal, rejtjelezésekkel és ezek 
megfejtésével foglakozó tudományág
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A kulcs

• A kódolás paraméterei: üzenet és kulcs

• A kódoló algoritmus nyilvános

• Csak a kulcsot kell titokban tartani
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Aszimmetrikus kulcsú kódolás

• Kódoláshoz és dekódoláshoz nem ugyanazt 
a kulcsot használjuk

• Elég az egyik kulcsot titokban tartanunk 
(magánkulcs)

• A másikat akár nyilvánosságra is 
hozhatjuk (nyilvános kulcs)

• A két kulcs szorosan összetartozik, 
matematikai összefüggés van közöttük. 
Amit az egyikkel kódolunk, csak a párjával 
fejthető vissza, és fordítva.

• De a nyilvános kulcsból a magánkulcs nem 
számítható ki (hatékonyan)
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Elektronikus aláírás

• Elektronikus aláírás: „olyan elektronikus 
adat, amelyet más elektronikus adatokhoz 
csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, 
és amelyet az aláíró aláírásra használ;” 
(eIDAS rendelet 3. cikk)

• Nyilvános kulcsú kriptográfia az alapja –
titkos kulcs segítségével létrehozható egy 
olyan adat, amely csak az aláírt 
dokumentumhoz kapcsolódik

• Nem azonos a digitális felületen kézzel 
történő aláírással! (pl. postás PDA-ja)

• Különböző biztonsági szintek, különböző 
joghatás: egyszerű, fokozott, minősített 
elektronikus aláírás



Minősített elektronikus aláírás

• Minősített elektronikus aláírás: „olyan, fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás, amelyet 
minősített elektronikus aláírást létrehozó 
eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus 
aláírás minősített tanúsítványán alapul” (eIDAS
rendelet 3. cikk 12.)

• A minősített elektronikus aláírás az eIDAS
rendelet 25. cikk alapján az EU teljes területén a 
saját kezű aláírással azonos joghatású!

• Definíció alapján szükséges hozzá:

• Minősített tanúsítvány

• Minősített aláírás-létrehozó eszköz (MALE) – pl. 
aláíró kártya, USB token stb. → a 
kulcsmenedzsment-folyamat részeként ezek fizikai 
biztonságára is figyelnünk kell (ellophatják, 
megsemmisülhet) + ha nincs nálunk, nem tudunk 
aláírást készíteni



Kihagyható-e a MALE?

• Minősített elektronikus aláírás nem 
készíthető minősített aláírás-létrehozó 
eszköz nélkül 

• Fontos, hogy a MALE kifejezés alatt 
nem csak a kártyákat vagy tokeneket
érthetjük - a bizalmi szolgáltatók 
hardver kriptográfiai moduljai (HSM) 
szintén minősített aláírás-létrehozó 
eszköznek minősülnek

• Ha a kulcsok itt vannak tárolva, de az 
aláíró/ügyfél rendelkezik velük, a 
gyakorlatban akkor is az ügyfél 
magánkulcsáról beszélünk



Az MTKSZ működése

• A kulcs a bizalmi szolgáltatónál 
HSM-ben kerül tárolásra

• Egyszerű aláírási folyamat

• Az aláíró teendői aláíráshoz:

• Tanúsítvány kiválasztása

• Kulcsjelszó megadása 

• Dokumentumazonosítók 
ellenőrzése (ld. ábra)

• Jóváhagyás (pl. e-Szignó 
alkalmazással)



Az MTKSZ előnyei

• A kulcs és a vonatkozó tanúsítvány 
ugyanúgy használható, mint a 
hagyományos, kártyás megoldások – az 
eddig megszokott programokat sem kell 
lecserélni

• Platformfüggetlenség – Használható 
számítógépről (Windows, OSX), 
mobiltelefonról vagy böngészőből is 

• Mobilitás – Nem szükséges az 
aláírókártyák folyamatos „készenlétben 
tartása”

→ Kényelem, a biztonság elvesztése nélkül

• Ráadásul megszűnik az eszköz fizikai 
elvesztésének, megsemmisülésének 
kockázata → kulcskompromittálódás
esélye is sokkal kisebb, továbbá az 
esetleges kulcscsere (pl. 
algoritmusváltás miatt) is könnyebben 
megvalósítható



Mennyire biztonságos?

• A minősített bizalmi szolgáltatókra 
alapvetően is szigorú követelmények 
vonatkoznak, a biztonságos működést 
garantálniuk kell

• A minősített aláírás-létrehozó eszköz 
minden esetben tanúsított kell legyen, 
magas biztonsági szint (CC EAL4+, FIPS 
140-2)

• Az ügyfél olyan titokkal kell rendelkezzen, 
amely nem megismerhető a szolgáltató 
számára (vagyis a kizárólagos irányítása 
alatt áll)

• A fizikai kulcskezelés miatt viszont 
kritikussá válik az erős ügyfélazonosítás 
(annak érdekében, hogy jogosulatlan fél 
ne tudjon aláírást létrehozni)



Mennyire biztonságos?

• „Kényelem és biztonság kompromisszuma”

• A szolgáltató csak a kulcsmenedzsmentért 
felel, nem ismeri meg az aláírt 
dokumentum tartalmát – csak a 
dokumentum lenyomatát látja, amely 
ősképellenálló hash függvényen alapul

• A rendszer üzemeltetői nem lehetnek 
felhasználók

• Fontos a bizonyíthatóság – e-Szignó erős 
ügyfélhitelesítés nyújthat megoldást



Az MTKSZ jövője

• Az eIDAS rendelet felülvizsgálata jelenleg is 
folyamatban van 

• A jelenlegi szövegezésben:

• Definíció: »távoli minősített aláírást létrehozó 
eszköz«: minősített elektronikus aláírást 
létrehozó eszköz, amellyel a minősített 
bizalmi szolgáltató az aláíró nevében 
létrehozza, kezeli vagy sokszorosítja az 
elektronikus aláírás létrehozásához használt 
adatot; 

• A távoli elektronikus aláírást létrehozó 
eszközök kezelésére irányuló minősített 
szolgáltatást csak minősített, erre 
akkreditált bizalmi szolgáltató nyújthatja 
majd!



Az MTKSZ jövője

• eIDAS2 követelmények:

• az aláíró nevében állít elő és kezel az 
elektronikus aláírás létrehozásához 
használt adatokat; 

• Kizárólag adatmentési célból készít 
biztonsági másolatot

• Megfelel a MALE eszköz tanúsítási 
jelentésében meghatározott 
követelményeknek

• A Bizottság a hatálybalépést követő 
12 hónapon belül össze kell állítsa a 
műszaki előírásokat és a vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak 
listáját



Az MTKSZ a 
gyakorlatban



Konklúzió

• Az MTKSZ kellően biztonságos 
módon működik, mégis sokkal 
kényelmesebb megoldást jelent 
kártyás „elődeinél”

• Az aláírások jövője?

• Mindezek mellett fontos a 
megfelelő, biztonságosan 
működő szolgáltató kiválasztása
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