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 esti webinár sorozat: 
 

Hogyan lehet visszaélni minősített 
elektronikus aláírással? 

 

A minősített elektronikus aláírást nem teljesen megbízható? 
De, nagyon is megbízható és biztonságos!  

Nem is a minősített aláírással van a gond, hanem  

 vagy az elfogadó felhasználóval, 

 vagy azzal, aki gondatlanul kezeli az aláíró kulcsát, 

 vagy az ellenőrzési folyamat megbabrálása történhet, 
o ideértve hibás aláírás-ellenőrző szoftver kijátszását is. 

https://integrity.hu/
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Rendezők:  

INTEGRITY Kft. 

SZTAKI/HunCERT 
 
 

Köszönetnyilvánítás: A szerző köszönetét nyilvánítja Erdősi Péter Máténak a 
Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) elnökségi tagjának ezen 
prezentáció anyagához hozzáadott információknak és anyagoknak. 
 

Dravecz Tibor, INTEGRITY Kft.  

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
https://sztaki.hu/
https://cert.hu/
http://www.melasz.hu/
http://integrity.hu/cegadatok
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Licencfeltételek 
 

A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 

 

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. 

 
  

https://integrity.hu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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 esti webinár  
sorozat 

 

A sorozat minden második héten, keddenként, folytatódik 18.30-as kezdéssel 
(egy nyári szünet beiktatásával). 
 

Rendező:    INTEGRITY Kft. 
Eseménynaptár:  https://integrity.hu/events/  
  

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
https://integrity.hu/events/
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Az esti webinárjainkon bárki résztvehet, a részvétel ingyenes, de regisztráció 
kötött. 
 
Az INTEGRITY CIO webinár sorozat honlapja: 
https://integrity.hu/webinar/cio/ 

 
Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:webinar2021@integrity.hu 
 

  

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/webinar/cio/
https://integrity.hu/webinar/cio/
mailto:webinar2021januar12@integrity.hu
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"Risk #1: “Who do we trust, and for what?”" — Ten Risks Of PKI, By Carl Ellison and Bruce Schneier 
 

Hagyományos okiratokkal nagyon könnyű 

visszaélni 
 Mi több sokan eredeti okiratok fénymásolatait is elfogadják, így akár hamis 

okiratokat is elfogadhatnak, sőt el is fogadnak. 

 Sajnos még bíróságok is teljes bizonyító erejű okiratként kezeltek egyszerű 

másolatokat (pl. faxokat). 

 Okiratmásolatokkal lopnak telefonszámokat (SIM kártya csalás), de 

okiratmásolatokkal személyek, szervezetek teljes telefonszámát-állományát is meg 

lehet szerezni (telefonszám-hordozás). 

 Számtalan más visszaéléséi lehetőségre van mód, itt szóban párat ismertetünk is. 

https://integrity.hu/
https://www.schneier.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-pki.pdf
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Hagyományos okiratokat jószerivel a mai világban már egyáltalán nem kellene 

használni! 

Az elektronikus okiratkezelés és digitális aláírás technika új távlatokat nyitott, 

ezen technikák az 1990-es években technikailag a nagyközönség számára jól 

elérhetővé válták, de lassan váltak a mindennapi életünk részéve - ma már, ha 

nem is mindig feltűnő, de ezen technikák életünk része -, bár esetleg még 

magunk valamiért rutinszerűen nem alkalmazzuk ezeket, noha sajnálatos, hogy 

régi, mára elavult, ma már rossznak tekintendő technológiákhoz ragaszkodunk. 
 

 

  

https://integrity.hu/


 

INTEGRITY Kft.  8/52 

CIO WEBINÁR: HOGYAN LEHET VISSZAÉLNI MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL? — 2021. FEBRUÁR 23. 18.30-19.15 

Hogyan lehet visszaélni minősített 
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Elektronikus aláírás és pecsét 
 

Jogi értelemben az utóbbi időben különbséget tesznek ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS 
ÉS PECSÉT között,  

 de a kriptográfiai digitális aláírás technika alkalmazását tekintve,  

 illetve matematikai és információtechnológiai értelemben  
a kettő nem különbözik,  

 ezért a mi megközelítésünkben, jelent webinárunk során tipikusan 
mindkettőre az aláírás szót használjuk. 

 
  

https://integrity.hu/
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Aláíró oldali problémák 
 

 Illetéktelen ír alá az aláírókulccsal. 
 

 Megtévesztik az aláírót: olyat ír alá, amit nem kívánt volna. 
 

 Kényszerítik az aláírót, hogy akarata ellenére olyat írjon alá, amit szabad 
akaratából nem tenne. 

 
 

Ezek meglehetősen triviális esetek, reméljük semmi újat nem mondtunk, hogy 

ilyenek lehetségesek :-)  

https://integrity.hu/
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Tévhitek 
 

Tévhit, hogy szolgáltatónak hitelesnek kellene elfogadnia egy minősített 
elektronikus aláírással ellátott okiratot. 

Ez így általánosságban nem igaz. Bizonyos esetekben egy adott valakinek valóban adott okiratot hitelesnek kell elfogadni, 
de ezek speciális esetek, nem ez az általános. 

 

Tévhit, hogy szolgáltatónak hitelesnek kellene elfogadnia egy cégszerűen 
aláírtnak látszó okiratot. 

Ez így általánosságban nem igaz. Bizonyos esetekben egy adott valakinek valóban adott okiratot hitelesnek kell elfogadni, 
de ezek speciális esetek, nem ez az általános. 

 

Tévhit, hogy szolgáltatónak hitelesnek kellene elfogadnia egy teljes 
bizonyítóerejű okiratot. Még inkább tévhit az, hogy szolgáltatónak hitelesnek 
kellene elfogadnia egy teljes bizonyítóerejűnek látszó okiratot. 

Ez így általánosságban nem igaz. Bizonyos esetekben egy adott valakinek valóban adott okiratot hitelesnek kell elfogadni, 
de ezek speciális esetek, nem ez az általános. 

https://integrity.hu/
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Elfogadó oldali problémák 
 
 
 

1.) Nem elfogadás. 
 

2.) Helytelen elfogadás. 
 

3.) Nem körültekintő elfogadás. 
  

https://integrity.hu/
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU 

RENDELETE 
 

"(49) E rendeletnek be kell vezetnie az elvet, miszerint egy elektronikus aláírás joghatása nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az ELEKTRONIKUS FORMÁTUMÚ, illetve nem felel meg 
a MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRA VONATKOZÓ ÖSSZES KÖVETELMÉNYNEK. Az 
elektronikus aláírások joghatását mindazonáltal a nemzeti jognak kell meghatároznia, kivéve az 
e rendeletben előírt azon követelményt, miszerint a minősített elektronikus aláírásnak a saját 
kezű aláírással egyenértékű joghatással kell bírnia." 
— Preambuluma az Európai Unió következő rendeletének: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) 
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről;  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=HU 
(Ez nem EU rendelet! - ez csak a rendelet preaumbulumának egy pontja.) 
 
 
  

https://integrity.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=HU
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"Az elektronikus aláírás joghatása 
 

(1)   Az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként 
való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra vonatkozó 
követelményeknek. 
 

(2)   A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.1 
 

(3)   A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló 
minősített elektronikus aláírást az összes többi tagállamban el kell ismerni 
minősített elektronikus aláírásként." 
 

— AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; 25. cikk 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=HU 

                                                           
1 Lássuk a disszonanciát az EU és a magyar jogszabályok között! 

https://integrity.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=HU
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Elektronikus aláírás joghatása 
(1) 
 

Elektronikus aláírás joghatása nem tagadható meg nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. 
 

Elektronikus aláírás bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható 
meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. 
 

(2) 
 

Az elektronikus aláírás joghatása nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
felel meg a minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek. 
 

Az elektronikus aláírás bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra 
vonatkozó követelményeknek. 

https://integrity.hu/
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Gyakorlat: Nézzünk aláírt PDF dokumentumokat a népszerű 

Adobe Acrobat Reader szoftver Windows változatával 
 

 
 
  

https://integrity.hu/
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serialNumber=PNOEE-36906190195 
givenName=TIBOR 
sn=DRAVECZ 
cn=DRAVECZ,TIBOR,36906190195 
c=EE 
 

Ki ez a Dravecz Tibor?  
Nem én vagyok, mondom én az előadó, noha bizony a nevem 
pedig Dravecz Tibor. 

https://integrity.hu/
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"Risk #4:  “Which John Robinson is he?”" — Ten Risks Of PKI, By Carl Ellison and Bruce Schneier 
 
 

(1) Kovács Piroska (2) bírósági végrehajtó keres meg 
bennünket hivatalos ügyben, 
 

érvényes minősített aláírással és minősített időpecséttel 
ellátott okiratban. 
 
 
 

Azonban a tanúsítvány subject mezőjében csak ennyi szerepel: 
"Kovács Piroska 
  Salgótarján" 

  

https://integrity.hu/
https://www.schneier.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-pki.pdf
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Először is, nem fogadjuk el, hogy ez a Kovács Piroska az a Kovács Piroska akinek 

magát állítja (ki tudja, hogy Salgótarjánban hány Kovács Piroska van), 

másodszor pedig nem tudjuk a tanúsítványból, hogy Ő valóban bírósági 

végrehajtó-e, így nem tekintjük annak addig, amíg ezt felénk teljes bizonyossággal 

bebizonyításra nem kerül vagy bíróság jogerősen nem kötelez, hogy elfogadjuk.2 
____________________________________________ 

Ergo: ügyfelünk kárára nem teszünk semmit, pusztán azért mert valami Kovács 

Piroska minősített elektronikus aláírásban állításokat tesz, valamint magát 

bírósági végrehajtónak állítja be.  
                                                           

2 És persze két vagy több Kovács Piroska nevű bírósági végrehajtó is lehetne, akinek minősített aláírásában a tanúsítványának 
subjectben Salgótarján szerepel. Nem viccelünk, komoly jogkövetkezménnyel járó, ügyfelünk érdekét veszélyeztető ügyben 
maximális elvárható gondosságot várunk el egy bírósági végrehajtótól, és nem ilyen minősített aláírást, ilyen minősített aláírást 
nem szabadna Piroskának ilyen célra használni! 

https://integrity.hu/
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Miért járunk el így? 
 

Nem feltételezzük azt, hogy hamis okirattal és csalással van dolgunk. 
 

De nem látjuk kellően bizonyítottnak sem, hogy nem csalási kísérlettel és 
okirathamisítással van dolgunk!  
 

Azért járunk így el, mert számunkra az ügyfelünk biztonsága és védelem 
elsődleges, és igyekszünk elvárható, sőt magas mércénk szerint elvárható módon 
védeni ügyfeleink érdekeit. 
______________________________ 
 

Bírósági jogvita során bíróság nem emelné ilyen magasra a mércét, mint ahogy mi 
tettük, de mi nem is bíróság vagyunk, hanem egy professzionális privát 
szolgáltatócég. Nem mi voltunk a gondatlanok, hanem a bírósági végrehajtó nem 
volt kellően gondos. 

https://integrity.hu/


 

INTEGRITY Kft.  21/52 

CIO WEBINÁR: HOGYAN LEHET VISSZAÉLNI MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL? — 2021. FEBRUÁR 23. 18.30-19.15 

Trükkök 
1.) Minősített aláírással ellátott dokumentumot küldünk, csak éppen nem 

annak a személynek az aláírásával akinek nevében, mint imposztor eljárunk. 

Jó esetben a fogadó látja, hogy valid, minősített aláírással ellátott okiratot kapott, de nem ellenőrzi azt, hogy ki is 
az aláíró, 

 vagy azért mert nem elég gondos, 

 vagy azért mert nem is tudja, hogy ezt ellenőriznie kellene. 
 
 

  

https://integrity.hu/


 

INTEGRITY Kft.  22/52 

CIO WEBINÁR: HOGYAN LEHET VISSZAÉLNI MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL? — 2021. FEBRUÁR 23. 18.30-19.15 

2.) Minősített aláírással ellátott dokumentumot küldünk, csak éppen nem 

annak a személynek az aláírásával akinek nevében, mint imposztor eljárunk,  

de ráadásul olyan tanúsítványt szerzünk, mely  

teljes név, esetleg név + város stb. 

szinten megegyezik azon személyével, akinek aláírását imitálni kívánjuk. 

Jó esetben a fogadó látja, hogy valid, minősített aláírással ellátott okiratot kapott, de nem ellenőrzi azt, hogy ki is 
valójában az aláíró, megelégszik a név, név + stb. adatok ellenőrzésével, 

 vagy azért mert nem elég gondos, 

 vagy azért mert nem is tudja, hogy ezt ellenőriznie kellene. 
 
A szerző tesztelte, informatikusok és jogászok általában már az egyesnek bedőlnek, a kettesnek a tesztek szerint 
mindenki bedől (a szerző semmilyen törvénybe ütközőt nem követett el a tesztelés során — hamis magánokirat 
előállítását a törvény nem rendeli büntetni, csak a felhasználását).  
 
 

https://integrity.hu/
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"Risk #3:  “How secure is the verifying computer?”"  
"Risk #9:  “How secure are the certificate practices?”"  

— Ten Risks Of PKI, By Carl Ellison and Bruce Schneier  
 

3.) Olyan trükkös dokumentumot küldünk, mely valid minősített alaáírást mutatja a 

dokumentumot bizonyos ellenőrző szoftverekben (pl. Adobe Reader DC-ben), a 

tanúsítvány subject adatai is helyesek, de mégis hamisított. 

 Vannak megbízhatónek ismert, 

 vannak kétes, 

 és vannak egyértelműen hibás (azaz kijátszható) ellenőrző aláírás ellenőrző szoftverek. 
 

Hibás kijátszható ellenőrző szoftverekre példák: 

Adobe Acrobat Reader DC  2018.011, 2019.008.20080 

Helyesnek ismert ellenőrző szoftver, illetve szolgáltatás (nem vált közismerté róluk kijátszhatóság): 
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation  

https://integrity.hu/
https://www.schneier.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-pki.pdf
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
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Információ hibás szoftverekről és online ellenőrzőkről 
 https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#desktop-viewer-applications 

 https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#online-validation-services 
 

Különösen fontos, mert népszerű, az Adobe Acrobat Reader DC 

 

 

 
https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#desktop-viewer-applications  
 
  

https://integrity.hu/
https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#desktop-viewer-applications
https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#online-validation-services
https://www.pdf-insecurity.org/signature/evaluation_2018.html#desktop-viewer-applications
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További technikai információ: 
https://web-in-security.blogspot.com/2019/02/how-to-spoof-pdf-signatures.html 
 
https://www.kaspersky.com/blog/36c3-pdf-digital-signature/32073/  
 
https://media.ccc.de/v/36c3-10832-how_to_break_pdfs  
 
https://web-in-security.blogspot.com/2019/02/how-to-spoof-pdf-signatures.html  
 
https://www.tomshardware.com/news/pdf-readers-broken-digital-signatures-research,38704.html  
 
https://www.schneier.com/blog/archives/2019/03/digital_signatu.html   
 
https://www.pdf-insecurity.org/index.html  
 
https://www.pdf-insecurity.org/  
  

https://integrity.hu/
https://web-in-security.blogspot.com/2019/02/how-to-spoof-pdf-signatures.html
https://www.kaspersky.com/blog/36c3-pdf-digital-signature/32073/
https://media.ccc.de/v/36c3-10832-how_to_break_pdfs
https://web-in-security.blogspot.com/2019/02/how-to-spoof-pdf-signatures.html
https://www.tomshardware.com/news/pdf-readers-broken-digital-signatures-research,38704.html
https://www.schneier.com/blog/archives/2019/03/digital_signatu.html
https://www.pdf-insecurity.org/index.html
https://www.pdf-insecurity.org/


 

INTEGRITY Kft.  26/52 

CIO WEBINÁR: HOGYAN LEHET VISSZAÉLNI MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL? — 2021. FEBRUÁR 23. 18.30-19.15 

Tipp 
 
Ha óvatosan akarunk eljárni, akkor használhatunk olyan népszerű ellenőrző 
programot, mint pl. Adobe Acrober Reader DC, de csak előzetes ellenőrzésre, 
de utána végezzünk el egy megbízhatóbbnak tekinthető eszközzel ellenőrzést. 
 
Jelenleg az Adobe Acrobar Readard DC-t kétes státuszúnak tekinthetjük, nem 
tisztázott, hogy a hiba a legújabb verziókban ki lett-e javítva, az Adobe túlontúl 
hallgat ez ügyben! 
 

https://integrity.hu/
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Tipp 
 

Ne csak egy okirat digitális aláírást voltat, annak érvényességét, illetve annak 
minősített voltát, és azt nézzük, hogy a tanúsítvány subject adatai beazonosítják 
számunkra az aláíró személyt! 
 
 

 Nézzük azt is, hogy ésszerű-e, a kérés, akiről gondoljuk, hogy kérte (aláírta), az 
valóban ezt akarhatja-e! Gondoljunk bele, hogy 'rthat-e a kérés valakinek?! 

 

 Nézzük azt, hogy kaptuk meg az iratot! Például email üzenetet kapunk, digitális 
aláírtat, vagy annak melléklete (csatolt file vagy file-ok) digitálisan aláírt, akkor 
nézzük azt is, hogy helyes DKIM aláírás igazolja, hogy olyan domain szerepel a 
MAIL FROM címben, mint aminek ott kellene lennie. Ha nem, akkor tekintsük 
máris gyanúsnak az üzenetet is és a kapott iratokat is. 

https://integrity.hu/
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Szofisztikáltabb visszaélési trükkök 
 

A visszaélés(i kísérlet) 
I.) irányulhat az aláíró tanúsítványával való visszaélésre, 
II.) irányulhat a fogadó ellenőrzésének kijátszására (lásd még az előző oldalon 
említett 3. pontot), 
III.) sőt más visszaéléséi módok  is lehetségesek (ügyfél eszközök megbabrálása, 
de akár releváns vállalati szerver szolgáltatások, DNS, routing, tűzfalak stb. 
megbabrálása), noha ilyesmik már nehezebben kivitelezhetőek, és  általában ezen 
lehetőségeket gyakorlati szinten ignoráljuk (hacsak nem valamiért kételyünk, 
gyanúnk támad). 
 
  

https://integrity.hu/
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És példa egy igazán primitív átverési kísérletre 
 
Attól félünk, hogy ilyen is megvalósul majd, sőt még áldozata is lesz ilyennek: 
 

 Imposztor Ubul küld egy levelet Naiv Jakabnak, melybe csatol egy dokumtumot, melyet Jakab 
nem tud megnyitni és ellenőrizni a digitális aláírást. 

 Ubul segítőkészen küld egy programot Jakabnak (vagy még inkább egy webcímet, ahonnan 
letöltheti az ajánlott szoftvert), mely egy visszaélésre szolgáló malware valójában. 

 Ezután Jakab naivan telepíti ezt a szoftvert, és látja, hogy a küldött dokumentum hiteles. 
 

 Imposztor Ubul nem csak megtévesztette Naiv Jakabot, hanem gépe felett is megszerezte a 
hatalmat :-( 

 

  

https://integrity.hu/
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A kétféle AVDH haszna 
 

A szerző nagyszerűnek tartja, hogy kétféle AVDH eljárást is támogat a magyar 
állam. 
 

Lássuk  

 miben különbözik a kettő AVDH hitelesítés, 

 milyen esetben jó az egyik, milyen esetben a másik? 
  

https://integrity.hu/
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Az ún. régi típusú AVDH hitelesítés 
https://niszavdh.gov.hu/index 
 

Az újabb típusú AVDH hitelesítés 
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 

 teljes név 

 ügyfélkapuhoz tartozó e-mail cím 
 
 

 

 teljes név 

 születési hely 

 születési dátum 

 anyja neve 
 

 

 
  

https://integrity.hu/
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Állami ügyfélkapu biztonsági problémái 
 

Az állami ügyfélkapus authentikációnál komoly gond, hogy nem támogatott a többfaktoros (de 
legalább kétfaktoros) authentikáció. 
 

Bizonyos hírforrás szerint kétfaktoros authentikáció belátható időn belül támogatott lesz, bár 
félő, hogy az csak jelszó + telefon (SMS) alapú lesz. Az nem baj, ha a telefonos (SMS, illetve 
ehelyett visszahívás választható) támogatott, sőt nagyon is jó ha ilyen is támogatott lenne 
azonban korszerűbb megoldások is kívánatosak lennének —  különösen mind TOTP, mind kliens 
tanúsítvány támogatása. Az SMS valljuk be, noha elterjedt, nem a legkellemesebb megoldás és 
biztonsága terén is kívánnivalót hagy. 
 

Az ügyfélkapus accountnál ráadásul egyetlen faktorral — az ügyfélkapuhoz megadott e-mail 
címre lekért kóddal — új jelszót generálhatunk, azaz ha e-mail postafiónkhoz illetéktelen 
hozzáfér, akkor veszélyben van az ügyfélkapus hozzáférésünk. 
  

https://integrity.hu/
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Mindez két problémát vet fel: 
 

(1) Ügyfélkapus accountunkra nagyon vigyázni kell, mert egyetlen jelszó, illetve egy e-mail cím 
hozzáférés védi csak. 
 
(2) Fennáll a veszélye, hogy mások ügyfélkapus accountjait megszerezzék, és ezzel 
visszaéléseket kövessenek el. 
 Pl. Gipsz Jakab a Gipsz Művek Kft. ügyvezetőjének állami ügyfélkapus accountját bár a visszaélő nem tudja 
megszerezni, de megszerzi egy másik Gipsz Jakab nevűét. Ezután ezzel AVDH felülhitelesítéssel minősített 
elektronikus pecséttel ellátott teljes bizonyítóerejű magánokiratot készíthet, és remélheti, hogy a hamis okirat 
befogadója nem fogja ellenőrizni azt, hogy az okirat szerinti Gipsz Jakab az a személy, aki a Gipsz Művek Kft. 
vezetője. 

Szóban webinárunkon felvázoljuk azt, hogy esetleg miként is lehetne nagyszámú ügyfélkapus account 
hozzáférést szerezni. Reméljük vannak nem publikált védelmek, szofisztikált AI-ra alapú védelmi megoldások 
a NISZ-nél, melyek bár nem ismerjük őket, ilyen visszaélési kísérleteket észlelnének vagy ezek elejét vennék. 

 
 
  

https://integrity.hu/
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Melléklet 

Néhány fontos jogszabály 
 

"25. cikk 
 

Az elektronikus aláírás joghatása 
 

(1)   Az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek. 
 

(2)   A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. 
 

(3)   A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást az összes többi tagállamban el kell ismerni minősített 
elektronikus aláírásként." — AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE 
 
 

"35. cikk 
 

Az elektronikus bélyegző joghatása 
 

(1)   Az elektronikus bélyegző joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formában létezik, illetve nem felel meg a minősített elektronikus bélyegzőkre vonatkozó követelményeknek. 
 

(2)   A minősített elektronikus bélyegzők esetében vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét és a bélyegzőnek megfelelő eredetét. 
 

(3)   A valamely tagállamban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus bélyegzőt valamennyi tagállamban el kell ismerni minősített 
elektronikus bélyegzőként." — AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE 

https://integrity.hu/
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"41. cikk 
 

Az elektronikus időbélyegző joghatása 
 

(1)   Az elektronikus időbélyegző joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus időbélyegzőkre vonatkozó követelményeknek. 
 

(2)   A minősített elektronikus időbélyegző esetében vélelmezni kell az általa feltüntetett dátum és időpont pontosságát, valamint az adott dátumhoz és 
időponthoz kapcsolt adatok sértetlenségét. 
 

(3)   Valamely tagállamban kibocsátott minősített elektronikus időbélyegzőt valamennyi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus időbélyegzőként." 
— AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE 

https://integrity.hu/
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Az EU általi kiadott online ellenőrző szoftver alkalmazása 
 

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation  
 

 

https://integrity.hu/
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
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Trusted List Browser 
national eIDAS Trusted Lists and the EU List of eIDAS 
Trusted Lists (LOTL) 
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ 
 

 

https://integrity.hu/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Új AVDH-val felülhitelesített dokumentum: 

  

https://integrity.hu/
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Új AVDH-val felülhitelesített dokumentum: 

  

https://integrity.hu/
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Észt digitális állampolgár által aláírt dokumentum: 

 
 
 
  

 

https://integrity.hu/
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Egy NAV-os minősített aláírással ellátott közokirat: 

  

Elvárhatóan járt itt el a hivatal? Hiányolunk-e valamit?  

https://integrity.hu/
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Ismert aláírásellenőrzési szoftver-sérülékenységek 
 

USF  - Universal Signature Forgery  CVE-2018-16042 
ISA  - Incremental Saving Attack   CVE-2018-18688 
SWA  - Signature Wrapping Attack  CVE-2018-18689 
  

https://integrity.hu/
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https://trends.google.com      

https://integrity.hu/
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https://integrity.hu/
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https://integrity.hu/
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"some of the milestones in the history of digital signature technology:  
 1976: Whitfield Diffie and Martin Hellman first described the idea 

of a digital signature scheme, but they only theorized that such 
schemes existed 

 1977: Ronald Rivest, Adi Shamir and Len Adleman invented 
the RSA algorithm, which could be used to produce a kind of 
primitive digital signature 

 1988: Lotus Notes 1.0, which used the RSA algorithm, became the 
first widely marketed software package to offer digital signatures 

 1999: The ability to embed digital signatures into documents is 
added to PDF format 

 2000: The ESIGN Act makes digital signatures legally binding 
… 
 2008: The PDF file format becomes an open standard to the 

International Organization for Standardization (ISO) as ISO 32000. 
Includes digital signatures as integral part of format." 

— https://www.signix.com/blog/bid/108804/infographic-the-history-of-
digital-signature-technology  
 

 1991: Pretty Good Privacy (PGP) 
Phil Zimmermann developed PGP in 1991 

https://integrity.hu/
https://www.signix.com/blog/bid/93910/How-the-ESIGN-Act-changed-the-way-we-do-business
https://www.signix.com/blog/bid/108804/infographic-the-history-of-digital-signature-technology
https://www.signix.com/blog/bid/108804/infographic-the-history-of-digital-signature-technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy
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Ajánlott irodalom és webcímek 
 https://integrity.hu/papir-helyett-elektronikusan/      

 http://www.melasz.hu/ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature  

 https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_electronic_signature  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32014R0910 

 European Union Agency For Network And Information SecuritySecurity guidelines on the 
appropriate use of qualified electronic signaturesGuidance for users, VERSION, 2.0 FINAL, 
DECEMBER 2016 - www.enisa.europa.eu  

 Ten Risks of PKI: What You're Not Being Told About Public Key Infrastructure — C. Ellison and B. 
Schneier 

 

 https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation  

 https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 

 https://niszavdh.gov.hu/index  

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/papir-helyett-elektronikusan/
http://www.melasz.hu/
http://www.melasz.hu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS
https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_electronic_signature
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
http://www.enisa.europa.eu/
https://www.schneier.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-pki.pdf
https://www.schneier.com/academic/archives/2000/01/ten_risks_of_pki_wha.html
https://www.schneier.com/academic/archives/2000/01/ten_risks_of_pki_wha.html
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://niszavdh.gov.hu/index
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Charta 
 Elektronikus dokumentumokat és dokumentumkezelést preferálok, 

 ha az aláíró kiléte, a hitelesség, a letagadhatatlanság fontos, akkor 

kriptográfiai alapú digitális aláírást alkalmazok, 

 partnereimmel elektronikus dokumentumkezelést igyekszem kialakítani és 

folytatni, 

 igyekszem előmozdítani az elektronikus dokumentkezelést és a kriptográfiai 

alapú digitális aláírás alkalmazását, 

 szervezetünkön belül digitális aláírás előmozdítására felelős személyt nevezek 

ki. 
  

https://integrity.hu/
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Adatvédelem 
 

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi előadás prezentáció anyagot videokonferenciákkal kapcsolatos adatvédelem 

kapcsán: 

 
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf 

(Ez egy tavalyi ISZT-HunCERT előadás anyaga, mely az alábbi adatvédelmi workshopon hangzott el: 

https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020) 

 

A résztvevők személyes adatait csak a webinár bonyolításához legszükségesebb mértékben használjuk fel, különösen arra, hogy akik be 
szeretnének csatlakozni a webinárra, azoknak el tudjuk emailen küldeni a webinár (Zoom) linkjét, valamint nevet kérünk és telefonszámot, 
hogy szükség esetén supportot tudjunk adni, tudjuk, hogy regisztrált résztvevő kér supportot a konferencián. 
  

https://integrity.hu/
https://www.cert.hu/sites/default/files/online_meeting_eloadas_-_huncert_workshop_2020_-_re_0.pdf
https://huncert.hu/
https://huncert.hu/domenbiztonsag-es-adatvedelem-online-workshop-2020
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Programok 

 

Következik: 

 

 

    

  ESIGN Day 
  2021. június 30. 

https://integrity.hu/
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Impresszum 
INTEGRITY Kft. 
https://integrity.hu 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
 

INTEGRITY webinárok honlapja: 
https://integrity.hu/webinar 
 

 Enterprise Cloud Backup és Replication, DR as a Service 

 Virtual Datacenter as a Service 

 Private cloud hosting, managed private cloud hosting 

 Dedicated and co-location server hosting 

 High Availibility, Fault Tolerance, and Geo-redundant Serives 

 Domain and DNS services 

 Biztonsági szolgáltatások, DDoS védelem + tanácsadás, tervezés, kivitelezés, és audit 
 

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
https://integrity.hu/webinar

