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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. 

 

 

 

Az INTEGRITY CIO webinár sorozat honlapja: 
https://integrity.hu/webinar/cio/ 

 
Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:webinar2021@integrity.hu 
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Privát versus hálózati kulcsmegosztás 
 

 Privát kulcsmegosztás 

 Hálózati kulcsmegosztás, kulcs publikáció 
 
 
 

Hálózati kulcsmegosztás 
 

 Nem szabványos webes publikáció 

 PGP kulcsszerver használata 
o Nyilvános kulcsszerverek 
o Privát kulcsszerverek 
o Kulcsszerver szolgáltatás 

 Web Directory Service protokoll használata 

 DNS DANE OPENPGPKEY használata 
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Privát kulcsmegosztás 
 

 Alice (e-mailen) elküldi Bobnak a saját PGP nyilvános kulcsát. 
 

o Ha Bob nem ismeri Alice-t, akkor először is azonosítani és hitelesíteni (identification, 
authentication) kell Alice-t, illetve üzenetét; 

o bár Alice küldheti az üzenetét, és benne a nyilvános kulcsát már valamilyen hitelesített 
formában (pl. AVDH-val hitelesítve1). 

 
 

 Alice (e-mailen) elküldi Bobnak Carol, Dan, és Frank kulcsát. 
 

o Ha megbízunk Alice-ban, akkor elfogadhatjuk Carol, Dan és Frank kulcsát; 
 példa: Carol, Dan és Frank Alice cégének munkatársai, Alice a cég ügyvezetője, Bobnak, mint 

partnercégük illetékesének küldi meg munkatársai nyilvános kulcsát. 
  

                                                           

1 ez határozott egy jó módszer 
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Nem szabványos webes publikáció 
https://vuls.cert.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=25985026  
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https://vuls.cert.org/confluence/display/Wiki/2020-09-24+738058A74C4ADC8C  
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INTEGRITY Kft. weben publikált titkosító kulcsa 
 

Az INTEGRITY Kft. az alábbi webcímen nyilvánosan publikálja PGP titkosító kulcsát, hogy ennek 
segítségével részére bárki titkosított üzenetet tudjon küldeni: 
 

https://integrity.hu/pgp-encryption-keys 
 
 

Megemlítjük, hogy az INTEGRITY Kft. AVDH hitelesítéssel ellátva is publikálja PGP kulcsait honlapján. 

 

(Majd az előadás során megmutatjuk, hogy az INTEGRITY Kft. szabványos módon, mind weben, mind DNS-ben is 

publikálja PGP kulcsait.) 
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Nyilvános kulcsszerverek 
 

Publikáció a keys.openpgp.org nyilvános PGP kulcsszerveren: 

 

Jelen kulcsszerver esetén csak annyit tudunk, hogy e-mail cím verifikációhoz kötött a PGP 
nyilvános kulcsok publikálása — azonban ez az információ már önmagában is értékes, van 
amikor elégséges is ennyi számunkra. 

https://integrity.hu/
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Kulcs lekérdezése a keys.openpgp.org nyilvános PGP kulcsszerverről Thunderbird levelező 
kliens programmal: 

 

https://integrity.hu/
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Privát kulcsszerver 
 

Bárki használhat privát kulcsszervert is. 
 
 

Az INTEGRITY Kft. dedikált kulcsszervert is nyújt szolgáltatásként. 

 A dedikált kulcsszerver az egyetlen felhasználónak (egy személynek vagy egy szervezetnek), 
esetleg felhasználók vagy szervezetek - jellemzően zárt - csoportjának kiszolgálására 
szolgáló kulcsszerver, 
o mely lehet akár nyilvánosan bárki által lekérdezhető, 
o de adatokat csak zárt, korlátozott elérésű felhasználók tölthetnek fel rá, illetve 

módosíthatnak rajta, illetve törölhetnek róla. 
 
 

Az INTEGRITY speciális kulcsszerver szolgáltatásokat is nyújt, melyek használata különösen 
kényelmessé és biztonságossá teszi a PGP alkalmazását. 
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INTEGRITY kulcsszerver szolgáltatások / PGPcert 
 

Az INTEGRITY többféle kulcsszerver szolgáltatást is nyújt, ezek egy speciális köre 
az ún. PGPcert szolgáltatások. 
 

A PGPcert szolgáltatás olyan kulcsszerver szolgáltatás, mely nagyban egyszerűsíti 
a PGP használatát, a PGP kulcsok megosztott használatát, és mindezt biztonságos 
keretek között biztosítja. 
 

A PGP nyilvános kulcsokat DNS-ben, saját domain nevük alatt jeleníthetnek meg 
egy szervezet, a PGPcert ezen kulcsok kulcsszerveren történő ellenőrzését 
biztosítja úgy, hogy közben ellenőrzi, hogy biztonságosan vannak-e a DNS-ben 
publikálva a kulcsok (többszintű biztonsági, illetve hitelességi ellenőrzést 
biztosítva). 
 

https://integrity.hu/
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Alapszinten ellenőrzi, hogy 

 DNSSEC lánc teljes és hiteles-e az adott domainhez, 

 ellenőrzi, hogy az adott e-mail azonosítóhoz tartozik-e OPENPGPKEY rekord, 
és érvényes (nem lejárt) PGP kulcs, 

 ha van, illetve vannak ún. másodlagos ellenőrző domain, illetve domainek, 
akkor annak zónájában, illetve zónáiban is elvégzi az ellenőrzést, 

 a domainhasználó ún. 'erősen' azonosított-e,  

 kezel ún. attribútumokat (túlmenően az OpenPGP lehetőségein), 

 ellenőrzi, hogy az adott PGP kulcshoz tartozó e-mail verifikált-e, 

 a domainhez közzétett-e ún. policy-t a domainhasználó, 
o  és ha igen, akkor bizonyos ellenőrzéseket a policy alapján is elvégez; 

 

továbbá lehetőség van emeltszintű ellenőrzésekre is. 
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PGP Web Directory Service 
 

OpenPGP Web Key Directory 
draft-koch-openpgp-webkey-service-11 (Internet-Draft, November 17, 2020) 
https://tools.ietf.org/html/draft-koch-openpgp-webkey-service-11 
 
 

Key Discovery 
 

There are two variants on how to form the request URI: The advanced and the direct method.  
 

Implementations MUST first try the advanced method. Only if the required sub-domain does not exist, they 
SHOULD fall back to the direct method. 
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The advanced method requires that a sub-domain with the fixed name "openpgpkey" is created and queried.  
The URI is constructed by concatenating of these items: 
 

 The scheme "https://", 

 the string "openpgpkey", 

 the domain-part, 

 the string "/.well-known/openpgpkey/", 

 the domain-part in lowercase, 

 the string "/hu/", 

 the above constructed 32 octet string, 

 the unchanged local-part as a parameter with name "l" using proper percent escaping. 
 
An example for such an advanced method URI to lookup the key for Joe.Doe@Example.ORG is: 
 

https://openpgpkey.example.org/.well-
known/openpgpkey/example.org/hu/iy9q119eutrkn8s1mk4r39qejnbu3n5q?l=Joe.Doe 
 
https:// openpgpkey.integrity.hu/.well-known/openpgpkey/integrity.hu/hu/<32-octet string>/l=<local part> 
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The so mapped local-part is hashed using the SHA-1 algorithm.  The resulting 160 bit digest is encoded using the 
Z-Base-32 method as described in [RFC6189], section 5.1.6.  The resulting string has a fixed length of 32 octets.  
 
 
 

The direct method requires no additional DNS entries and constructs the URI by concatenating these items: 
 

 The scheme "https://", 

 the domain-part, 

 the string "/.well-known/openpgpkey/hu/", 

 the above constructed 32 octet string, 

 the unchanged local-part as a parameter with name "l" using proper percent escaping. 
 

Example for a direct method URI: 
     https://example.org/.well-known/openpgpkey/hu/iy9q119eutrkn8s1mk4r39qejnbu3n5q?l=Joe.Doe  
 

https://integrity.hu/.well-known/openpgpkey/hu/<32-octet string>/l=<local part>   
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Security Considerations 
 

   The use of SHA-1 for the mapping of the local-part to a fixed string is not a security feature but merely used to 
map the local-part to a fixed-sized string made from a well defined set of characters.  It is not intended to 
conceal information about a mail address. 
 

   A client MUST NOT accept a HTTP authentication challenge (HTTP code 401) because the information in the Web 
Key Directory is public and needs no authentication. Allowing an authentication challenge has the problem to 
easily confuse a user with a password prompt and tricking him into falsely entering the passphrase used to protect 
his private key or to login to his mail provider. 
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PGP kulcsok DNS-ben (DANE, OPENPGPKEY stb.) 
 

DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE) Bindings for OpenPGP, RFC 7929 (2016) 
 

test@fungi.hu 
 

9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15._openpgpkey.fungi.hu. OPENPGPKEY
 mQENBGBGbBgBCADeMGXG9DseqeZG2ho3fgL2WYSV4SED9/mrb9V92hCMkxZRYqm9JvKnaCN/tweavjcB5dQ/VdNtOBmPoU/tDg5HQNRRQzfxgf
AasbYp5XFDNlWmImrV1Zx8IiC+Tdt8AplBX4MZQZfQwFiMH5OYdk2yi63OLpDbxFN95VAHrbqIsKlvwnxP1wb9Yct+S2sjloQCJPdQ8VcjYluTmiKCrs4tINSvG
UVG+HXXcmaGYloN20h7/10phMk6MpAe4UmoFfGh/C8ZHjs0yX3TAYaigh8m5jM3t8kI2gPAx/EWm93qHCCzqeltRRuoY/+prl0rwfXWYb6vbAUemSN9Tlq
KLvHFABEBAAG0GlRlc3QgRnVuZ2kgPHRlc3RAZnVuZ2kuaHU+iQFUBBMBCAA+FiEEETxq8RM5uCqGZxrObfkwQJQplrkFAmBGbBgCGwMFCQPB/pgFCwkI
BwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AACgkQbfkwQJQplrmubAgAwR5XhCD3wDONsbAEUY7gQsSOjhOOrRNuz7IJIHdgAjMBBXVpOxXH0qNv01pj423mDKd8
dh9yQ8HrF2YanAvBQYxYm8t7zK4BUIN4z0GChG7Iedr2AGfgPUOIZJ0YWIUyF9F9ov7Nl+cPPpGQbn8qIoKqu7kv+i/lzPDjxcPnMDYxqoGUvZDWCQkphATy
mH8/BA84sWfePzPcUroWW+vPrG1KfKMjPoVSpkMLTbv8pzq/Fhex0JKsNiuggffjpS7udtJbMZkKd/MH79zBTS2R+kzcktsdhjeAdiiysMhdnd+xCaity20neqf
MPTfUr7OMCOQl50RAXjZzRikv0mTmr7kBDQRgRmwYAQgAyklin4RqUU5jAGph50BkEMl2YM10g7pPeJHkQMIIffX5AxHUoAgtjEVOUalIpN7oAnuSaKFd2I
zvdJskVAuTNvfhwctxZc3DtlvDms8E8Yh5N4wx36VQ0VkoQbe49yW0hVr78nU9qJMJF56opiKUNOxh5Gp5lnNSq7eTIOpA2Cj4xavGwkhUd7+EfPxoHIsQnK
SCLXfgymiF1qVCs6FDqB/Ay3auCg7QDuPq/ztjDWzC/4DD1ifeJ3tQFdN3PvFaBXPfVbEdlxDt1jYhW21W6HRg4ZmC8upYUtUGa9pEIQSFKd8cPBmVfcWmt4
snWKb3LS7o2WuZZWcypD75iNCbqwARAQABiQE8BBgBCAAmFiEEETxq8RM5uCqGZxrObfkwQJQplrkFAmBGbBgCGwwFCQPB/pgACgkQbfkwQJQplrl9Kg
gAzpyoaLCFFg/VVlgrwgSFknn39ROFFOYv8sJ9iCkOw0yy2eXsAoM7Yq0H99M4Xexik5plk9Pu43hEPBiDDLebzYC3cGo5GwV3eMHoPV2RKAs52+AWzumLF
YU+u5l9VEKfST12puXrjH8BooOW3ALPJAt7AXMIf3kwAmIvEiKhJYUBtNQtPsYZB3Z6oh2tgtw3LGbYYgatW/jRRWjK4ZPmSdlG+b0tHCWDvwdtbOlgaH1Ohs
iL1EebUfpw17Mhw4hItt7giNpEBo1eccNqJky4RrwhoZk3rOC0Q7wwfQGLDF9Aezklaq69t2MxlSBTD7w1ilovHADzhzCnlaSvbc4rGw== 
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INTEGRITY Kft. PGP házirend (kivonat) 
 

Az INTEGRITY Kft. támogatja partnerei és felhasználói PGP használatát. 
 

Az INTEGRITY Kft. digitális aláírás technikában az OpenPGP-t preferálja, és titkosításhoz az OpenPGP-t pedig támogatja. Az INTEGRITY Kft. 

csatlakozott – az egyébként általa indított –  kampányhoz. 
 

Amennyiben az INTEGRITY Kft. szerződött partnere kommunikációnál PGP aláírást (vagy jogi értelemben bélyegzést) alkalmaz, akkor az így 
aláírt üzeneteket, dokumentumokat a PGP házirendje szerinti hitelesítés pozitív eredménye alapján hitelesnek fogadja el — kivéve, ha a Felek 
előzetesen ezzel ellentétesen állapodtak meg, vagy pedig speciálisan korlátozták vagy feltételekhez kötötték az elfogadhatóságot. 
 

Az INTEGRITY Kft. szerződött partnerének egyedüli cégszerű aláírásra jogosult képviselője amennyiben hitelesen megadja nyilvános PGP aláíró 
kulcsát az INTEGRITY Kft. számára, akkor a kulcs lejáratáig ezen kulccsal aláírt üzeneteket és dokumentumokat az INTEGRITY Kft. hitelesként 
fogadja el. 
 

Amennyiben a szerződött partner cégszerű aláírásra jogosult képviselője valamely munkatársának vagy közreműködőjének hitelesen megadja 
nyilvános PGP aláíró kulcsát az INTEGRITY Kft. számára, akkor a kulcs lejáratáig ezen kulccsal aláírt üzeneteket és dokumentumokat az 
INTEGRITY Kft. hitelesként fogadja el. 
 

Amennyiben a szerződött partner jogosult munkatársa vagy vezetője egy kulcs visszavonását hitelesen kéri, a kérést hitelesen visszaigazolja 
felé az INTEGRITY Kft., akkortól az INTEGRITY Kft. nem jogosult ezen kulccsal aláírt üzenetet vagy dokumentumot hitelesnek elfogadni, kivéve 
ha azt más módon egyértelműen hitelesíteni tudja. 
 

https://integrity.hu/
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Amennyiben az INTEGRITY Kft. valamely partnere hivatalos domainneve alatt, mely részére, mint domainhasználó részére delegált, és ezen 
domainnév DNSSEC hitelesített, a teljes DNS láncot tekintve, akkor ezen domainnév alatti OPENPGPKEY kulcsok alatt közzétett nyilvános PGP 
kulcsokat az INTEGRITY Kft. hitelesnek tekintik, ha azok még nem jártak le. Ilyen kulcsot a partner nem vonhat vissza, illetve visszavonását az 
INTEGRITY Kft. semmisnek tekinti, ha azt a DNS zónájában OPENPGPKEY alatt a partner továbbra is vagy újból publikálja. 
 

Az INTEGRITY Kft. deklarálja, hogy partnere az INTEGRITY Kft által hitelesítettnek tekinthet minden olyan üzenetet és dokumentumot, melyet 
cégszerű aláírásra jogosult személyhez közzétett e-mail címéről küldtek, és az üzenet vagy dokumentum ezen e-mail címhez tartozó az 
integrity.hu alatt OPENPGPKEY rekord alatt közzétett nyilvános, még nem érvényes (azaz nem lejárt) PGP kulccsal írtak alá.  
 

… 
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I love PGP kampány 

 

 

 Támogatjuk az OpenPGP használatát. 

 Elfogadjuk, hogy szenzitív adatokat OpenPGP-vel titkosítva 
küldjenek számunkra. 

 Bárkinek, akinek szenzitív dokumentumot titkosítva kiadunk, 
ha kívánja, akkor nyilvános kulcsával OpenPGP-vel titkosítva 
küldjük azt el. 

 Bárkinek, akinek titkosított e-mail üzenetet küldenénk, ha 
kívánja nyilvános kulcsával OpenPGP-vel titkosítva küldjük azt 
el. 

 Ha partnerünk (ügyfelünk, felhasználónk vagy más) kéri, akkor 
OpenPGP-vel digitálisan aláírva küldünk e-mail üzenetet vagy 
küldünk dokumentumot. 

 Támogatni kívánjuk az RFC 7929 alapú OpenPGP 
kulcsmegosztást. 

 OpenPGP alapú digitális aláírást sosem utasítunk el azért, mert 
az OpenPGP nem X.509 szabvány alapú. 
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Jogi megjegyzések a PGP használatáról 
 

A PGP használata általában nem esik az eIDAS rendelet hatálya alá. 
 

Ingyenesen nyújtott 'bizalmi' szolgáltatások nem esnek az eIDAS rendelet hatálya alá. 
 

Ettől függetlenül a gyakorlatban fokozott biztonsági aláírás (illetve bélyegzés2) alkalmazható 
OpenPGP-vel, legalábbis a rendelet ilyetén fogalmainak megfelelő aláírás (illetve bélyegzés) 
eredményeztethető. 
 

Noha az eIDAS rendelet elvben lehetővé tenné, az EU jogi szabályozás ma nem teszi lehetővé 
PGP alapú minősített aláírás létrehozását. 
 
 

Titkosítás ma már nem csak lehetőség, hanem gyakran jogi kötelezettség vagy jogi szabályozás 
(lásd pl. GDPR) alapján is elvárható. 
  

                                                           
2 Az eIDAS rendelet bélyegzésről beszél jogi személyek aláírása helyett. 

https://integrity.hu/
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Legyünk óvatosak! - Feleslegesen ne titkosítsünk, ne írjunk alá! 
 

"Once a user distributes their own key to others, they’ve OPENED PANDORA’S BOX. Others 
might discover the keys later and send encrypted email at any time in the future. If the key has 
been lost, either because the computer broke and no backups of they are available, or because 
the user forgot the passphrase that was used to protect the key, the incoming encrypted email 
cannot be read. Also, if the key has been lost, the archive of encrypted email that’s still 
available on your mail server can no longer be read either." 
https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:OpenPGP:2020  
 
 

És nem kell és nem is jó mindent aláírni!  

 Egyrészt minek mindent aláírni?!  

 Másrészt az aláíró kulcsuk lejártára is gondoljunk! 

https://integrity.hu/
file://///vmware-host/Shared Folders/2021/PROJECTS/PGPcert/integrity.hu/i-love-pgp
https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:OpenPGP:2020

