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ELŐSZÓ A MAGYAR FORDÍTÁSHOZ 
 
Az információs társadalom kialakításában élenjáró országok már az 1990-es évek kezdetén jelentős 
lépéseket tettek az informatikai biztonság kezelése terén. Az Internet széleskörű elterjedése az 
elektronikus kereskedelem, majd napjainkra az elektronikus kormányzat alkalmazásaiban 
szükségszerűen elvezetett tranzakciók és üzenetek sértetlenségét, hitelességét, letagadhatatlanságát, 
illetve bizalmasságát biztosító digitális aláírás technikák használatára. Mind az akadémiai 
közösségek tagjai, mind egyes cégek és közigazgatási intézmények szükségesnek látták a hálózaton 
elérhető információik fokozottabb védelmének megoldását. Az eljárás akkor már mintegy 15-20 
éve ismert volt, azonban a megbízható, és szélesebb felhasználói közösségekre kiterjedő 
használatot garantáló publikus kulcsú infrastruktúrák (PKI) szigetszerű megvalósítása csak ekkor 
kezdődött meg. A jól megalapozott fejlődés eredményeként az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament 1999/93/EB irányelvei megteremtették az egységes jogi alapját is az elektronikus aláírás 
alkalmazásának. A 2001. évi XXXV. törvényünk az uniós elektronikus aláírás irányelvekkel 
összhangban technológia semleges szabályozás, konkrét alkalmazásához azonban elengedhetetlen 
az elmúlt évek eredményeinek ismerete. 
 
Az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Országos Szabványügyi és 
Technológiai Intézete (NIST) honlapjáról számos, globálisan alkalmazott szabvány (FIPS) tölthető 
le, az informatikai biztonság témakörében. A NIST a szabványokon túlmenően speciális 
kiadványaival (SP 800) is segíti az ismeretek elmélyítését és a gyakorlati munkát. A 2001. év elején 
készült „Introduction to Public Key Technology and the Federal PKI Infrastrukture” kiadvány 2-4.  
fejezetei kellő módon tájékoztathatják a PKI megvalósításának gondolatával foglalkozó magyar 
közép és felső vezetőket is.  Az ötödik fejezet a megjárt út tapasztalatai alapján felhívja a figyelmet 
a különböző PKI fejlesztések során már kezdetektől fontos együttműködő képesség biztosítására. A 
NIST munkatársai által kidolgozott „Bridge CA” megoldást - szemben a kanadai, ausztrál 
kormányzati architektúrákkal - a sokféle ágazati PKI együttműködési, kereszttanúsítási igényének 
utólagos biztosítása tette szükségessé. Az Európai Bizottság IDA programjának keretén belül 1999-
től alakítanak ki szektoriális, zárt csoportú PKI-kat. A program az egyes tagállamok önállóságának 
tiszteletben tartása céljából 2002 nyarára a NIST szövetségi „Bridge CA”, illetve az ezt követő 
német magán és közigazgatási PKI-kat összekötő „európai Bridge CA” alapján egy „módosított 
Bridge CA” modellt dolgozott ki. Mindegyik esetből nyilvánvaló a törekvés az egységes 
szabályozásra, amely üzenet igen fontos figyelmeztető a magyar döntéshozók és beruházók 
számára. Jelen kiadvány hatodik fejezete a magyar közigazgatásban is jól hasznosítható 
szempontokat tartalmaz. Bár a technológia fejlődése a PKI vonatkozásában is igen gyors a 
kiadvány alapjaiban nem elévülő ismereteket tartalmaz. Egyes esetekben a lektorálás során 
kiegészítő megjegyzéseket tettünk a változások érzékeltetésére. 
 
Jelen fordítást a magyar informatikai biztonság ügyében tenni akarók széles táborának és a 
közszférában dolgozóknak ajánljuk.  
 
Budapest, 2003. október 23. 
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1 BEVEZETÉS  
 
A Publikus (Nyilvános) Kulcsú Infrastruktúrák (PKI), azáltal, hogy elektronikus megoldásokat 
kínálnak a korábban papír alapú folyamatok helyett, jelentős mértékben felgyorsíthatják és 
leegyszerűsíthetik a termékek és szolgáltatások áramlását. Ezek a megoldások az elektronikus 
folyamatok az adatok sértetlenségén és hitelességén nyugszanak. Mindkét követelmény biztosítható 
egyedi, nem hamisítható digitális aláírásnak a természetes vagy jogi személyekhez történő 
hozzárendelésével. Ezután, az aláírás birtokosa digitálisan aláírhatja az adatokat és a címzett 
ellenőrizni tudja, hogy ki az adatok küldője és meggyőződhet arról, hogy az adatokat nem 
változtatták meg az aláíró tudta nélkül. A PKI segítségével ezen kívül titkosítani is lehet az adatok 
bizalmas kezelése érdekében.  
 
Az informatikai technológiák más fejlesztéseihez hasonlóan, a PKI-t csak gondos tervezés után 
lehet bevezetni bármely szervezetnél, és csak akkor, ha a PKI kapcsolata a többi automatizált 
rendszerekhez egyértelműen tisztázott. Ez a dokumentum egy rövid áttekintést nyújt a U.S. 
szövetségi kormányzati publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúra kialakulásáról és a 
kormányhivatalokban történő bevezetésével kapcsolatos kérdésekről. Áttekintést nyújt a PKI 
különböző elemeinek kockázatairól és előnyeiről és bemutat néhány, a PKI U.S. szövetségi 
kormánynál történő bevezetése során lehetséges kompromisszumos megoldást.  

1.1 CÉLKITŰZÉSEK 
 
A dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a különböző tárcák döntéshozóinak abban, hogy 
eldöntsék, alkalmazható-e tárcáiknál a PKI és, hogy mi a leghatékonyabb módszer a PKI 
bevezetésére és elterjesztésére. A PKI rendszerek költségeinek és hasznának mélyebb elemzésére a 
tárcák munkájában és a PKI bevezetésének megtervezésére további dokumentumok 
tanulmányozása szükséges. Ez a dokumentum csak egy kiindulási alapot nyújt a munkához és 
referencia listát ad átfogóbb információkat tartalmazó kiadványokról.  

1.2 MOTIVÁCIÓ 
 
Szinte minden szervezet az Interneten keresztül szeretné szolgáltatásait nyújtani, termékeit eladni 
és általában az Internet segítségével szeretné csökkenteni költségeit. A szövetségi hivataloknak 
ezen kívül a jogszabályok is előírják az Interneten keresztül történő szolgáltatásnyújtást. A két 
legfontosabb jogszabály, ami a szövetségi hivataloknak előírja az Interneten keresztüli 
szolgáltatásnyújtást a (GPEA) [NARA 00] törvény Kormányzati papírmunkának megszüntetéséről 
és a (HIPAA) [HCFA 01] törvény az Egészségbiztosítás hordozhatóságáról és 
elszámoltathatóságáról.  
 
A papírmunka megszüntetéséről szóló törvény előírja a szövetségi hivataloknak (tárcáknak) az 
elektronikus szolgáltatásnyújtást. A GPEA előírja, hogy 2003. október 21-ig valósítsák meg az 
elektronikus úton történő információnyújtást, tranzakcióvégzést és nyilvántartás vezetést. A törvény 
explicit módon meghatározza az elektronikus nyilvántartások és a hozzájuk kapcsolódó 
elektronikus aláírás jogi státusát.  
 
A hivataloknak eszerint elektronikus azonosítási módszereket kell alkalmazni az elektronikus 
tartalmak feladóinak azonosítására és a tartalmak sértetlenségének (integritásának) ellenőrzésére. A 
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GPEA meghatározása szerint az elektronikus aláírás az elektronikus üzenet aláírására alkalmazott 
bármely olyan aláírási módszer, amely meghatározza és azonosítja az üzenet küldőjét és jelzi, hogy 
a küldő a tartalommal egyetért.  
 
Az egészségbiztosítás hordozhatósága és elszámoltathatósága törvényt 1996-ban fogadták el. A 
törvény egyik része a hatékonyság javítását szolgálta az egészségügyi információk egységes 
elektronikus adatcsere mechanizmusainak bevezetése révén. Ennek elérése érdekében a HIPAA 
előírta az igazgatási és pénzügyi jellegű egészségügyi információk elektronikus feldolgozását és 
továbbítását. Az adatvédelmi és biztonsági kérdések kezelése érdekében a HIPAA kötelező 
biztonsági és adatvédelmi szabványokat írt elő. 
 
Sem a GPEA sem a HIPAA nem írja elő meghatározott technológiák kötelező alkalmazását, hanem 
csak a szolgáltatások nyújtását illetve információ továbbítását írja elő úgy, hogy eközben ne 
sérüljön az állampolgárok adataik titkos kezeléséhez való jogainak védelme. A törvényekben 
megfogalmazott követelmények tág köre ugyanakkor ösztönzi a teljes körű biztonsági 
infrastruktúrák - mint amilyen, pl. a PKI - alkalmazását A digitális aláírások és a PKI hatékony 
mechanizmusokat biztosítanak a fenti jogszabályok követelményei kielégítéséhez. 

1.3 ÁTTEKINTÉS  
 
Jelen dokumentum hat részből áll. Az első rész ismerteti a dokumentum létrehozásának indokait és 
a dokumentum tartalmát. A 2. rész foglalkozik az előzményekkel és bemutatja a korábban használt 
biztonsági szolgáltatásokat és mechanizmusokat, és azt, hogy mi indokolja ezeknek a 
szolgáltatásoknak a publikus (nyilvános)  kulcsú infrastruktúrával történő támogatását. Ugyancsak 
ez a rész mutatja be, annak okát, hogy a hagyományos biztonsági mechanizmusokat sok alkalmazás 
esetében célszerű, PKI funkciókkal kiegészíteni. A 3. rész, „Publikus (nyilvános) Kulcsú 
Infrastruktúra”, ismerteti a PKI alapjául szolgáló technológiát és megmutatja, hogy a nyilvános 
kulcsú rendszerek hogyan biztosítják a biztonságot. A 4. rész teljes egészében a PKI egyik 
kulcselemének, a tanúsítvány kiadónak (CA) a működésével foglalkozik. Itt kerül bemutatásra ezen 
kívül a hivatali PKI rendszer működtetésének néhány kockázat/haszon kompromisszuma is. Az 5. 
rész mutatja be a szövetségi PKI-t (FPKI) és néhány olyan kérdést taglal, amelyet az FPKI-hoz 
csatlakozni szándékozóknak megfontolni érdemes. Végül a 6. rész egy rövid áttekintést ad azokról 
az eljárásokról, amelyek szükségesek a PKI-nak egy szövetségi hivatalhoz történő bevezetéséhez  
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2. ELŐZMÉNYEK 
 
Ebben a részben mutatjuk be a megvalósítható biztonsági szolgáltatásokat és hasonlítjuk össze a 
különböző felhasználható technikákat.  

2.1 BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK 
  
Négy alap biztonsági szolgáltatás létezik, ezek: az adatok sértetlensége, az adatok bizalmas 
kezelése, a felhasználó azonosítása és azonosságának hitelesítése, és a letagadhatatlanság. Ez a rész 
ismerteti a négy alapszolgáltatást és bemutatja, hogy miért van rájuk szükség az egyes 
alkalmazások esetében. 
  
Az adat sértetlenséggel kapcsolatos szolgáltatások az adatok jogosulatlan vagy véletlen 
megváltoztatásának kérdését kezelik. Ilyenek például az adatbeszúrás, adattörlés vagy 
adatmódosítás. Az adat sértetlenség biztosítása érdekében a rendszernek alkalmasnak kell lennie a 
jogosulatlan adatmódosítások azonosítására. A szolgáltatás célja, hogy a címzett meggyőződhessen 
arról, hogy az adatokban nem történt változtatás.  
 
Az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos szolgáltatás csak az adatok megtekintésére jogosultak 
számára teszi lehetővé az érzékeny adatokhoz való hozzáférést. Az adatok bizalmas kezelésével 
(adatvédelemmel) kapcsolatos szolgáltatások megakadályozzák, hogy az információ jogosulatlan 
személyek vagy folyamatok számára hozzáférhetővé váljon.  
 
A felhasználó azonosítására és azonosságának hitelesítésére vonatkozó szolgáltatások 
megállapítják az adatátvitel, az üzenet és a kezdeményező valódiságát. A szolgáltatások célja, hogy 
az adatok címzettje megállapíthassa azok származását.  
 
A letagadhatatlansági szolgáltatások meggátolják, hogy valaki letagadja korábbi cselekedetei 
megtételét. A szolgáltatások célja, hogy az adat címzettje megbizonyosodjon a küldő kilétéről.   

2.2 NEM KRIPTOGRÁFIÁN ALAPULÓ BIZTONSÁGI MECHANIZMUSOK  
 
A fentiekben bemutatott biztonsági szolgáltatások egy része kriptográfia alkalmazása nélkül is 
megvalósítható. Ahol az illusztráció elősegíti a megértést, Aliz, Bob és Charlie példáján keresztül 
mutatjuk be a folyamatokat. Aliz és Bob biztonságos módon akarnak kommunikálni, Charlie 
viszont meg akarja zavarni az Aliz és Bob által használt szolgáltatások biztonságosságát.  

2.2.1 Paritás bitek és ciklikus redundancia ellenőrzések  
A legegyszerűbb biztonsági mechanizmusokat azért alakították ki, hogy ezzel meg lehessen 
bizonyosodni két rendszer (pl. két számítógép terminál) között átvitt adatok sértetlenségéről. 
Amikor a rendszerek zajos kommunikációs csatornán, pl. telefonvonalakon keresztül 
kommunikálnak, fennáll az adatok megváltozásának veszélye. Ennek a veszélynek a kivédésére a 
rendszerek minden byte-nyi adathoz egy plusz bitet továbbítottak, az úgynevezett paritás bitet. A 
plusz bit értéke úgy volt megválasztva, hogy az „1” karakterek száma a kilenc bitben páratlan 
(páratlan paritás) vagy páros (páros paritás) legyen. Ha a paritás hibás értéket ad, az adatok 
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megváltoztak és nem elfogadhatók. Ezt a mechanizmust gyakran alkalmazzák modemes kapcsolat 
esetén. 
 
A sértetlenség védelmének a paritás bitet alkalmazó módszere egy viszonylag költséges módszer, 
mert az üzenet méretét legalább 12,5%-al megnöveli. Sőt, ami még rosszabb, az egy byte-on belüli 
többes hibák esetleg nem derülnek ki. Bár további paritás bitek bevezetése révén ez a módszer 
alkalmassá tehető az ilyen hibák kiszűrésére is, de ez ismét csak költségnövekedéssel jár.  
 
A ciklikus redundancia (CRC) ellenőrzések ugyanezt a funkciót látják el nagyobb adatáramlások 
esetében, kevesebb költséggel. A CRC-ket az adat küldője számítja ki úgy, hogy a küldendő 
adatokkal egy matematikai egyenlet szerint egy fix méretű eredményt hoz létre. A CRC-t 
hozzáteszik az átvitt adatokhoz. A címzett is kiszámítja a CRC-t a vett adatsor alapján és megnézi, 
egyezik-e a küldő által küldött CRC értékkel. Ha a kettő egyezik, az adatokban nem történt véletlen 
változtatás. Ezt a technikát rendszeresen használják hálózati protokolloknál, mint pl. az Ethernet.  
 
A paritás bit és a CRC a véletlen megváltozás ellen véd, azt detektálhatóvá teszi, de nem véd a 
szándékos támadás ellen. Ha Aliz üzentet küld Bob részére, használhatja ezt a technikát a zajos 
kommunikációs csatorna okozta hibák kivédésére, de egy hozzáértő képes lenne úgy 
megváltoztatni az üzenet tartalmát, hogy azt a címzett ne vegye észre. 

2.2.2 Digitalizált aláírás 
A papíralapú dokumentumok világában a letagadhatatlanság biztosítására szolgáló hagyományos 
mechanizmus a saját kezű aláírás. Az aláírás jelzi, hogy az aláíró írta, jóváhagyta, vagy elfogadta a 
papíralapú dokumentum tartalmát. A digitalizált aláírás sokszor az írásos aláírás helyettesítésére 
használják számítógépes alkalmazásokhoz.  
 
A digitalizált aláírás az írásos aláírás beszkennelésével készül. Ha valaki alá akar írni egy 
elektronikusan készített dokumentumot, egyszerűen beilleszti az aláírást a megfelelő helyre. 
Amikor a címzett megkapja az elektronikus dokumentumot vagy üzenetet, azonnal felismeri a 
digitalizált aláírás jelentőségét. 
 
A digitalizált aláírás az egyik legegyszerűbben használható mechanizmus. Ha Bob ismeri Aliz 
aláírását, azonnal felismeri majd a dokumentumon. Ugyanakkor ezzel a legkönnyebb visszaélni is. 
Charlie könnyűszerrel kivághatja Aliz digitalizált aláírását az egyik dokumentumból és beillesztheti 
azt egy másik dokumentumba. A biztonsági szolgáltatásokban nem szabad a digitalizált aláírásokra 
hagyatkozni. A digitalizált aláírásokat általában valamilyen, felhasználhatóságukat javító 
hathatósabb mechanizmussal együtt alkalmazzák. 

2.2.3 PIN kódok és jelszavak  
A felhasználók azonosítására használt hagyományos eljárásokban a felhasználók azonosító számot 
vagy titkos jelszót kaptak, amelyeket használniuk kellett adott rendszerekbe történő belépéshez. Ha 
a különböző jelszó rendszereket hatékonyan kezelik - ami igencsak ritka - hatékony megoldást 
nyújthatnak. A csak jelszavakra alapuló azonosítási rendszerek a legkülönbözőbb okok miatt 
gyakran nem biztosítanak megfelelő védelmet a számítógépes rendszerek számára. Ha a 
felhasználók maguk választhatnak jelszót, általában olyat választanak, ami könnyen 
megjegyezhető, ezért könnyen ki is található. Ha a jelszavakat karakterek véletlenszerű 
kombinációjával generálják, a felhasználók gyakran leírják a jelszót, mert nehezen 
megjegyezhetők. Ott, ahol a jelszó önmagában nem elegendő a felhasználó azonosítására, gyakran 
alkalmazzák más biztonsági mechanizmusokkal kombinálva.  
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A PIN kódok és jelszók nem biztosítják a letagadhatatlanságot, az adatok bizalmas kezelését és 
sértetlenségét. Ha Aliz jelszó segítségével akarja magát Bob felé azonosítani, a jelszót Bobnak is 
ismernie kell. Mivel mindketten ismerik a jelszót, nagyon nehéz bizonyítani, hogy ki végzett egy 
adott műveletet.  

2.2.4 Biometria 
A biometrikus azonosítás egyedi fizikai jellemzőket használ fel a rendszer használójának 
azonosítására. Általánosan elfogadott biometrikus azonosítók az ujjlenyomat, írott aláírás illetve 
hangminták, gépelési minták, retina képek és a kéz alakja. A felhasználót azonosító egyedi minta 
egy „feliratkozási” eljárás keretében jön létre, amely létrehozza az adott felhasználóra vonatkozó 
mintát.  
 
Amikor a felhasználó azonosítani kívánja magát a rendszernek, egy fizikai mérés történik a 
felhasználó akkori biometrikus mintájának meghatározására. Ezt a mintát azután a rendszer 
összehasonlítja a feliratkozási mintával a felhasználó azonosságának megállapítása céljából. A 
biometrikus azonosítás általában költségesebb, mint a jelszavas vagy kártya alapú rendszerek, mert 
a biometrikus minták rögzítésére és elemzésére alkalmas hardverek bonyolultabbak. A biometria 
nagyon magas szintű biztonságot nyújt, mert az azonosítás közvetlenül a felhasználó egyedi fizikai 
jellemzőihez kötődik és ezt nagyon nehéz hamisítani. A közelmúlt technológiai fejlesztései, pedig 
egyre jobban csökkentik a biometrikus azonosítási rendszerek költségeit.  

2.2.5 Összefoglaló - Nem kriptográfián alapuló biztonsági mechanizmusok  
A nem kriptográfián alapuló mechanizmusok alkalmasak arra, hogy a felhasználót azonosítsák, 
vagy bizonyítsák a kommunikációs csatornákon továbbított adatok vagy információk sértetlenségét. 
Egyik mechanizmus sem alkalmas azonban az adatok bizalmas kezelésének vagy 
letagadhatatlanságának kezelésére. Az adatok bizalmasságának és letagadhatatlanságának 
biztosítására általában kriptográfiai módszerekre van szükség.  
 
Mechanizmus Adat teljesség Bizalmas kezelés Azonosítás Letagadhatatlanság 
Paritás bit és CRC-k Igen Nem Nem Nem 
Digitalizált aláírás Nem Nem Nem Nem 
PIN kód és jelszó Nem Nem Igen Nem 
Biometria Nem Nem Igen Nem 

2.3 KRIPTOGRÁFIÁN ALAPULÓ BIZTONSÁGI MECHANIZMUSOK 
 
A kriptográfia az alkalmazott matematikának a biztonsági célú adat transzformációval foglalkozó 
ága. A kriptográfiában a küldő a védelem nélküli információt (sima szöveget) kódolt szöveggé 
(rejtjelezett szöveg) alakítja át. A címzett a kriptográfiát arra használja, hogy (a) a rejtjelezett 
szöveget visszaalakítsa sima szöveggé, (b) ellenőrizze a küldő azonosságát, (c) ellenőrizze az 
adatok sértetlenségét, vagy ezek valamilyen kombinációját vizsgálja.  
 
Sok esetben a küldő és a címzett a kriptográfiai algoritmuson kívül kulcsokat is használ. Bizonyos 
algoritmusok esetében alapvető fontosságú, hogy a kulcs titokban maradjon. Ha Charlie meg tudja 
szerezni a titkos kulcsot, kiadhatja magát Aliznak vagy Bobnak és elolvashatja magánüzeneteiket. 
A kriptográfia egyik alap problémája a titkos kulcsok eljuttatása a jogosult felhasználókhoz anélkül, 
hogy felfednék azokat egy esetleges behatoló ellőtt. Ezt hívják titkos kulcs elosztásnak.  
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Jelen dokumentum három elterjedten alkalmazott kriptográfiai mechanizmus mutat be: a 
szimmetrikus algoritmust, a biztonságos hash algoritmust és az aszimmetrikus algoritmust. 
Mindhárom esetben bemutatjuk, hogy a négy biztonsági szolgáltatás közül a módszer melyeket 
támogatja, és azt is, hogy az algoritmus használható-e a titkos kulcs szállítására.  

2.3.1 Szimmetrikus kulcs 
A szimmetrikus kulcsos kriptográfia egy olyan algoritmusfajta, ahol Aliz és Bob közös titkos 
kulcsot használ. Ezeket az algoritmusokat elsősorban a minósített adatkezeléshez használják, de 
használható a felhasználó azonosítására, az adatok sértetlenségének biztosítására, és korlátozottan 
használható a letagadhatatlanság kritériumának teljesítésére is.  
 
A szimmetrikus kriptográfia ideális az adatok bizalmas kezelésének biztosításához. A korszerű 
szimmetrikus algoritmusok, mint pl. az AES, nagyon gyorsak és erősek. Ha Aliz szimmetrikus 
algoritmust használ az adatok bizalmas kezelésének biztosítására, akkor egy szimmetrikus 
algoritmus és egy kulcs segítségével átalakítja a sima szöveget egy rejtjelezett szöveggé, majd a 
rejtjelezett szöveget továbbítja Bobnak. Bob ugyanazt a kulcsot használja ahhoz, hogy a rejtjelezett 
szöveget visszaalakítsa sima szöveggé.  
 
A szimmetrikus algoritmus felhasználható az adatok sértetlenségének és eredetének azonosítására 
is. Aliz ebben az esetben is a kulcsát használja ahhoz, hogy rejtjelezett szöveget állítson elő a teljes 
sima szövegből, majd elküldi a sima szöveget és a rejtjelezett szöveg egy részét Bobnak. A 
rejtjelezett szövegnek ez a része az üzenet azonosítási kód, vagy MAC. Bob a kulcs nála lévő 
példányával előállítja a rejtjelezett szöveget, majd kiválasztja ugyanazt a részét és összehasonlítja a 
megérkezett MAC-al. Ha azok egyeznek, tudja, hogy az üzenet Aliztól érkezett. Ez azonban nem 
biztosítja a letagadhatatlanságot, hiszen Bob maga is generálhatta volna az üzenetet ezért Aliz 
letagadhatja, hogy tőle származik.  
 
Ahhoz, hogy Aliz egy üzenethez MAC-ot kódolhasson, vagy generálhasson az kell, hogy legyen 
Bobbal közös szimmetrikus kulcsuk. A közös kulcs létesítését kulcskezelésnek hívják, és ez egy 
komoly problémát jelent. A kulcskezelés megoldható szimmetrikus kriptográfiával, de ez 
tulajdonképpen egy klasszikus „tyúk vagy tojás” probléma. A szimmetrikus kriptográfia 
használatához mindenképpen az kell, hogy Aliznak és Bobnak legyen egy közös titkuk. Ha már van 
egy közös szimmetrikus titkosítási kulcsuk, annak segítségével újabb közös titkokat tudnak 
létrehozni.  
 
Az első közös kulcsot általában un. „sávon kívüli” (a lektor megjegyzése: azaz más, független 
információtovábbító csatornát használva, lásd a 9. Szójegyzék magyarázatát) mechanizmusok 
segítségével kell létrehozni. Ez elfogadható akkor, ha Aliz csak Bobbal kommunikál, de ha a 
kommunikáció tágabb közösségen belül zajlik, az egyes kapcsolatok létrehozása egyre nagyobb 
terheket jelent és előbb-utóbb a biztonságos kapcsolat létrehozásának akadályává válik. 
 
A probléma egy megbízható harmadik fél (TTP) bevonásával kezelhetővé tehető. Ha Aliz, és az, 
akivel kommunikálni akar ugyanabban a TTP-ben bíznak, ettől a TTP-től kaphatnak a 
kommunikációhoz egy új kulcsot. A kommunikációban résztvevő minden félnek létre kell hozni 
egy „sávon kívüli” titkot a TTP-vel, de nem kell a folyamatot megismételni a kapcsolatban 
résztvevő minden féllel külön-külön. 

2.3.2 Biztonságos hash  
A biztonságos hash az adatfolyamot egy egyirányú matematikai függvény segítségével fix méretre 
csökkenti le. Az eredmény az adat kivonata, ami az adat ujjlenyomatának tekinthető. Az 
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adatkivonatot bármelyik fél elő tudja állítani ugyanabból az adatfolyamból, de szinte lehetetlen 
ugyanazt a kivonatot más adatfolyamból előállítani.  
 
Az adatkivonat az adatok sértetlenségének biztosítására használható. Ha Aliz egy adatkivonatot 
küld Bob részére, Bob is előállíthatja az adatkivonatot, és ezzel meggyőződhet arról, hogy az 
adatokban nem történt véletlen változtatás. Charlie ugyanakkor elfoghatja Aliz üzenetét és 
kicserélheti egy másik üzenettel és a másik üzenet kivonatával.  
 
A biztonságos hash felhasználható egy hash alapú üzenet azonosítási kód, a HMAC létrehozására, 
ha Aliznak és Bobnak van közös titkos kulcsuk. Amikor Aliz egy üzenetet küld Bob részére és 
elküldi a HMAC kódot, Bob is előállíthatja a HMAC kódot, és ezzel meggyőződhet arról, hogy 
történt-e bármilyen változtatás az adattartalomban. Charlie elfoghatja ugyan Aliz üzenetét és ki is 
cserélheti egy másik üzenettel, de ha nem rendelkezik a titkos kulccsal nem tud előállítani 
elfogadható HMAC-t. Ha Bob megbízik Alizban, elfogadhatja a HMAC-t Aliz személyének 
azonosítására. Az adatok bizalmas kezelésére és a letagadhatatlanságra vonatkozó szolgáltatások 
azonban nem biztosíthatók. A hash algoritmusra vonatkozó jelenlegi U.S. szövetségi szabvány a 
biztonsági SHA-1, amelyet a FIPS 180-1 [NIST 95] definiál. Egy IETF (Internet Engineering Task 
Force, azaz Internet Tervezési Munkacsoport) dokumentum, RFC 2104 [IETF 99] fogalmazza meg 
a HMAC internetes használatára vonatkozó nyílt specifikációt. A RFC 2104 HMAC alkalmazható 
bármely iterált kriptográfiai hash-al kombinálva, pl. MD5 és SHA-1. A dokumentum rendelkezik 
az üzenet azonosítási értékek kiszámításához és ellenőrzéséhez használt titkos kulcsról is.  

2.3.3 Aszimmetrikus (nyilvános kulcsú) kriptográfia 
Az aszimmetrikus kulcsú vagy más néven nyilvános kulcsú kriptográfia olyan algoritmus rendszert 
használ, amelyben Aliznak van egy privát kulcsa és Bobnak (és másoknak) megvan Aliz nyilvános 
kulcsa. A nyilvános és privát kulcsok generálása egy időben történik, és az egyik kulccsal 
rejtjelezett adatokat a másik kulccsal vissza lehet fejteni. Azaz, ha az egyik fél Aliz nyilvános 
kulcsával titkosít egy üzenetet azt csak Aliz, tudja visszafejteni a privát kulcsa birtokában. Az 
aszimmetrikus algoritmusok nem alkalmasak a hosszú üzenetek titkosítására, mert viszonylag 
lassúak. Ezeket az algoritmusokat általában inkább az azonosításra, az információ sértetlenségének 
és letagadhatatlanságának, és a kulcs kezelés támogatásán keresztül, az adatok bizalmas 
kezelésének biztosítására használják. Az aszimmetrikus algoritmust a következő három művelet 
elvégzésére használják: digitális aláírás, kulcsszállítás és kulcsgondozás.  
 
Digitális aláírás. Aliz az üzenet kivonat és a privát kulcsa segítségével digitális aláírást tud 
generálni egy üzenethez. Bob, ahhoz, hogy Alizt az üzenet küldőjeként azonosítsa, legenerálja az 
üzenet kivonatot és Aliz nyilvános kulcsával ellenőrzi az aláírást (ellenőrzi az aláírás 
érvényességét). Ha az aláírás generálásához más privát kulcsot használtak, az ellenőrzés sikertelen 
lesz.  
 
A kézírásos aláírással ellentétben, a digitális aláírás egyben igazolja az adatok sértetlenségét is. Ha 
az aláírást követően az adatokat megváltoztatták, egy más kivonat képződik és ennek 
eredményeként az aláírás is más lesz. Ezért, ha az adatok nem sértetlenek, az ellenőrzés sikertelen 
lesz.  
 
A digitális aláírás bizonyos esetekben felhasználható a letagadhatatlanság biztosítására is. Ha Bob 
bizonyítani tudja, hogy csak Aliznak van meg a privát kulcsa, Aliz nem fogja tudni letagadni, hogy 
ő generálta az aláírást. Általában Bobnak harmadik félre kell hagyatkozni annak bizonyítására, 
hogy a privát kulcs Alizé.  
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A digitális aláírás felhasználható rendszerek és alkalmazások azonosítására is. Egy rendszer 
azonosíthatja Aliz azonosságát egy kérés-válasz protokoll segítségével is. A rendszer egy 
véletlenszerű kérést generál és azt Aliz aláírja. Ha az aláírást Aliz nyilvános kulcsa érvényesnek 
találja, akkor azt Aliz kellett, hogy aláírja. Az ilyen jellegű felhasználó azonosítás előnyösen 
használható az információkhoz távoli szerveren való hozzáféréséhez, a hálózatok, információs 
rendszerek jogosultként feltüntetett jogosulatlan hozzáféréstől történő megvédésére vagy a 
korlátozott területekhez történő fizikai hozzáférés biztosítására.  
 
Kulcsszállítás. Bizonyos aszimmetrikus algoritmusok, (pl. RSA [RSA 78]) felhasználhatók adatok 
titkosítására és visszafejtésére. Ezeket az algoritmusokat a gyakorlatban soha sem használják 
nagymennyiségű adat titkosítására, mert sokkal lassúbbak, mint a szimmetrikus kulcsú 
algoritmusok. Ezek az algoritmusok azonban kiválóan alkalmasak kis mennyiségű adatok, mint pl. 
a szimmetrikus kulcsok titkosítására. Ezt a műveletet nevezik kulcsszállításnak vagy kulcs 
cserének; és ezt nagyon sok protokoll használja. A következő példa Aliz és Bob közötti 
elektronikus üzenetcserét mutat be:  
 

♦ Aliz egy AES (a lektor megjegyzése: az AES a 3DES-t felváltó, új tikosító szabvány, 
Advanced Encryption Standard) [NIST 01b] kulcsot generál, és titkosít egy üzenetet. Az 
AES-t Bob nyilvános kulcsával titkosítja, és mind a titkosított kulcsot, mind pedig a 
titkosított üzenetet elküldi Bob részére.  

♦ Bob privát kulcsával visszafejti Aliz AES kulcsát majd az AES kulccsal az üzenetet sima 
szöveggé alakítja.  

 
Ebben az esetben Aliz aszimmetrikus kriptográfiát használt a kulcsszállítás bizalmasságának 
biztosítására. Ez az eljárás semmivel több biztonsági szolgáltatást nem ad, hiszen Aliz Bob 
nyilvános kulcsát használata a kulcs generálásához, ami azt jelenti, hogy az üzenetet bárki 
generálhatta volna.  
 
Kulcs Egyezmények: A kulcs egyezményhez más aszimmetrikus algoritmusok is használhatók (pl. 
Diffie-Hellman [DH 76]). Tételezzük fel, hogy mind Aliz, mind Bob generáltak egy-egy Diffie-
Hellman kulcs párt. Aliznak megvan saját privát kulcsa és Bob nyilvános kulcsa, Bobnak is 
megvan saját titkos kulcsa és Aliz nyilvános kulcsa. Egy matematikai algoritmus segítségével Aliz 
és Bob egy azonos titkos értéket generálnak. Charlie rendelkezhet mindkét nyilvános kulccsal, de 
nem tudja a titkos értéket kiszámítani. Aliz és Bob a külön-külön kiszámított titkos értéket AES 
kulcsként használhatják, és ezzel tudják védeni üzeneteiket.  
 
Vannak olyan kulcs egyezmények, amelyek egyben felhasználó azonosítást is nyújtanak. Ha Bob 
vissza tudja fejteni sima szöveggé a titkosított szöveget, egyben tudja azt is, hogy azt Aliz 
titkosította, mert ő az egyetlen, aki képes ugyanazt a titkos értéket generálni.  

2.3.4 Összefoglaló – Kriptográfiai mechanizmusok 
A biztonsági szolgáltatások teljes körének nyújtásához a különböző kriptográfiai mechanizmusok 
együttes használata szükséges. Minden algoritmus típusnak megvannak a maga gyengeségei és 
erősségei. 
 
Szimmetrikus kriptográfiai algoritmusok, mint pl. AES kell az adatok bizalmas kezelésének 
biztosítására. Ezek az algoritmusok alkalmasak bizonyos mértékű adat sértetlenség biztosítására is, 
de a letagadhatatlanságot nem tudják biztosítani. A szimmetrikus algoritmus Achilles sarka a kulcs 
elosztás.  
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A biztonsági hash algoritmus és a HMAC alkalmasak az elektronikus kommunikáció során 
továbbított adatok sértetlenségének biztosítására. Nem biztosítják azonban az adatok bizalmas 
kezelését és nem alkalmasak a felhasználó azonosítása és a letagadhatatlanság biztosítására. Nem 
alkalmasak a kulcs elosztásra sem.  
 
Az aszimmetrikus kriptográfia algoritmusai nagyon hatékonyak az adatok sértetlenségének, a 
felhasználók azonosításának és a kulcsok elosztásának biztosítására. A nagyobb hatékonyság 
elérése érdekében a digitális aláírás algoritmusai, mint pl. RSA DSA, kiegészíthetők a biztonsági 
hash algoritmusokkal. A megbízható harmadik felek (TTP) ilyen célú közbeiktatásával a digitális 
aláírások felhasználhatók a letagadhatatlanság biztosítására is. A kulcsszállítási algoritmusok (pl. 
RSA) és a kulcs megállapodási algoritmusok (pl. Diffie-Hellman) hatékonyan és biztonságosan 
felhasználhatók szimmetrikus kulcsok elosztására. Ebben az esetben is leegyszerűsíti a problémát 
egy megbízható harmadik fél közbeiktatása a magán kulcs azonosságának megállapítására  
 
Sok alkalmazás használja ezt a három kriptográfiai mechanizmust a biztonsági szolgáltatások teljes 
körének biztosítására.  
 

Mechanizmus Adat 
sértetlenség

Bizalmas 
kezelés 

Felhasználó 
azonosítása 

Letegadhatat-
lanság 

Kulcs elosztás 

Rejtjelezés Nem Igen Nem Nem Nem 
Üzenet 
azonosítási 
kódok 

Igen Nem Igen Nem Nem 
Szimmetrikus 
kulcsú 
kriptográfia 

Kulcsszállítás Nem Nem Nem Nem Igen, sávon 
kívüli 

kezdeményezés 
vagy TTP 
szükséges 

Üzenet 
kivonat 

Igen Nem Nem Nem Nem Biztonsági hash 
funkciók 

HMAC Igen Nem Igen  Nem Nem 
Digitális 
aláírás 

Igen Nem Igen Igen,  
(TTP-vel) 

Nem 

Kulcsszállítás Nem Nem Nem Nem Igen 

Aszimmetrikus 
kriptográfia 

Kulcs 
megállapodás 

Nem Nem Igen Nem Igen 

2.4 BIZTONSÁGI INFRASTRUKTRÁK 
 
Ahhoz, hogy a biztonsági szolgáltatások széles körét használni tudják, Aliz és Bob kénytelenek 
lesznek több kriptográfiai biztonsági mechanizmust is alkalmazni. Az adatok bizalmas kezeléséhez 
például, szimmetrikus titkosító kulcsokat kell elosztaniuk. A szimmetrikus kulcsok elosztása 
háromféle képen valósítható meg: (1) közvetlenül a felek között szimmetrikus titkosítással, (2) 
szimmetrikus titkosítással harmadik bizalmi fél közbeiktatásával (TTP); vagy (3) nyilvános kulcs 
alapú TTP kulcs kezelés segítségével.  
 
Az első mechanizmus kis közösségek esetében jól működik. Ha Aliz összesen két-három emberrel 
kommunikál, még meg tudja oldani mindenkivel külön-külön a sávon kívüli első egyeztetést. 
Ahogy azonban a közösség nő ez a módszer nem alkalmazható egy bizonyos határon túl. Mi van 
akkor, ha Aliz több tucat emberrel kommunikál? Szüksége lesz egy bizalmi harmadik félre (TTP), 
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aki kiküszöböli a külön-külön történő sávon kívüli egyeztetést. A második mechanizmus a 
legjobban méretezhető, de csak korlátozott mértékben támogatja a felhasználó azonosítását, és 
egyáltalán nem támogatja a letagadhatatlanságot.  
 
A harmadik mechanizmus szintén méretezhető, és egyben átfogó megoldást is nyújt. Ha egy TTP a 
nyilvános kulcsot egy adott felhasználóhoz vagy rendszerhez köti - azaz tanúsítja a hozzátartozó 
privát kulcsot birtokló azonosságát - megvalósítható a biztonsági szolgáltatások teljes köre. A 
felhasználó az elektronikus aláírás révén megbizonyosodhat az adatok sértetlenségéről, a küldő 
azonosságáról, és biztosított a letagadhatatlanság is. A szimmetrikus kulcsok eloszthatók akár 
kulcselosztási akár kulcs egyezményi mechanizmusok révén. Ezek a szimmetrikus kulcsok 
felhasználhatók az adatok bizalmas kezelésének biztosítására.  
 
A TTP természetesen szintén csak egy adott méretig bővíthető. Ahhoz, hogy a biztonsági 
szolgáltatások egy szervezet határain kívülre is bővíthetők legyenek, sok, összekapcsolt TTP-re van 
szükség. Ezek a TTP-k egy olyan biztonsági infrastruktúrát alkotnak, amelyekre a felhasználók 
nyugodtan támaszkodhatnak biztonsági szolgáltatások igénybevétele céljából. Ha ezt az 
infrastruktúrát a nyilvános kulcsok elosztására hozzák létre, publikus (nyilvános) kulcsú 
infrastruktúrának (PKI) nevezik. 
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3 PUBLIKUS (NYILVÁNOS) KULCSÚ INFRASTRUKTÚRÁK 
 
A publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúra (PKI) a nyilvános kulcsokat egyedekhez 
(entitásokhoz) köti, és lehetővé teszi, hogy más egyedek ellenőrizzék a nyilvános kulcsok ezen 
hozzárendelését, és biztosítja kulcsok elosztott rendszerben történő folyamatos gondozásához 
szükséges szolgáltatásokat.  
 
A korszerű biztonsági architektúrák legfőbb célja a szükséges információk elosztása és védelme 
egy tág, elosztott környezetben, ahol a felhasználók, erőforrások és érdekelt felek különböző 
időkben különböző helyeken lehetnek. A fenti biztonsági követelmények kielégítésére kialakulóban 
lévő megoldás kihasználja a publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúra méretezhetőségét és 
elosztottságát. A PKI segítségével az elektronikus tranzakciók annak tudatában bonyolíthatók, hogy  
 

♦ A tranzakció küldőjeként megjelölt személy vagy folyamat valóban a kezdeményező.  
♦ A személy vagy folyamat, akihez a tranzakció megérkezik, valóban a szándékolt címzett.  
♦ Az adatok teljessége nem sérült.  

 
A hagyományos kereskedelmi tranzakciók során a vevők és eladók hitelkártyákra (pl. VISA vagy 
MasterCard) hagyatkoznak az ügylet pénzügyi részének lebonyolításához. A kereskedő esetleg 
meggyőződik a vevő személyazonosságáról a hitelkártyán lévő aláírás ellenőrzésével, vagy 
személyazonosító okmányok, mint pl. jogosítvány segítségével. A kereskedő ebben az esetben a 
hitelkártyán lévő, és a hitelkártya kibocsátójától kapott státus információra hagyatkozik a kifizetés 
teljesítésének biztosítására. A vevő, hasonlóképpen abban a tudatban vesz részt a tranzakcióban, 
hogy visszautasíthatja a számlát, ha a kereskedő nem szállítja le az árut, vagy nem nyújtja a 
szolgáltatásokat. Az ilyen jellegű tranzakciókban a hitelkártya kibocsátója a bizalmi harmadik fél.  
 
Gyakran használják ugyanezt a modellt az elektronikus kereskedelemben annak ellenére, hogy a 
vevő és a kártya kibocsátója esetleg soha nem találkoztak. A kereskedő nem tudja ellenőrizni az 
aláírást, és nem tud személyazonossági igazolványt kérni. A legjobb esetben a kereskedő 
ellenőrizni tudja a vevő címét a kibocsátó adatbázisában. A vevő ebben az esetben is tudja, hogy 
visszautasíthatja a számlát, ha a kereskedő nem szállítja le az árut, vagy nem nyújtja a 
szolgáltatásokat. A hitelkártya kibocsátója a bizalmi harmadik fél, aki lehetővé teszi az e-
kereskedelem működését az üzleti vállalkozás és a fogyasztó között (B2C).  
 
Az elektronikus kereskedelemben a vevőt és a kereskedőt több ezer kilométer távolság is 
elválaszthatja egymástól. Itt az azonosításnak más módjai szükségesek, és a vevő hitelkártya és 
pénzügyi adatait az Interneten történő továbbítás során védeni kell. Azoknak a vevőknek, akik az 
Interneten keresztül vásárolnak egy kereskedőtől, olyan titkosítást kell alkalmazni, amely megvédi 
a kereskedő részére továbbított információikat, és a kereskedőnek is védeni kell a vevők részére 
visszaküldött információkat. Mind a vevőknek, mind a kereskedőknek titkosítási kulcsot kell 
beszerezni és meg kell bizonyosodni arról, hogy a másik fél valós (legitim). Ennek megvalósítására 
a PKI nyújtja a megfelelő mechanizmusokat.  
 
Lehet, hogy azok, akik biztonságosan akarnak elektronikus üzleti tranzakciókat bonyolítani, 
földrajzilag nagy távolságra vannak egymástól, és talán soha nem találkoztak. Ahhoz, hogy a 
nyilvános kulcsú kriptográfia segítségével szolgáltatásaikat biztonságossá tegyék, meg kell, hogy 
kapják egymás nyilvános kulcsait, és meg kell győződjenek a másik fél személyazonosságáról. Ha 
csak ketten akarnak egymással üzleti tevékenységet folytatni, ez megvalósítható sávon kívül. Ha 
azonban az üzleti kapcsolat a partnerek széles körére terjed ki, bizalmi harmadik félre kell 
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hagyatkozniuk a nyilvános kulcsok elosztásában és a megfelelő kulcs párhoz tartozó személy 
azonosságának tanúsításában.  
 
A publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúra lényegében a szoftver, rejtjelezési (titkosítás) 
technológiák és olyan szolgáltatások kombinációja, ami lehetővé teszi, hogy vállalkozások 
megvédjék kommunikációik és üzleti tranzakcióik biztonságát a hálózaton. A PKI a digitális 
tanúsítványokat, nyilvános kulcsú kriptográfiát és a tanúsítvány kiadókat egyetlen, komplett, az 
egész vállalkozásra kiterjedő hálózatbiztonsági architektúrává integrálja. Egy tipikus vállalti PKI-
nak része a digitális tanúsítások kiállítása egyéni felhasználók és szerverek részére; a 
végfelhasználói feliratkozási szoftver; a tanúsító könyvtárakkal történő integráció; a tanúsítások 
gondozására, felülvizsgálatára és visszavonására szolgáló eszközök valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások és a támogatás.  
 
A publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúra kifejezés a nyilvános kulcsú kriptográfiából, a PKI 
alapjául szolgáló technológiából származik. A nyilvános kulcsú kriptográfia technológiáját 
alkalmazza a digitális aláírás. Ez a technológia olyan egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek nélkülözhetetlenné teszik az elosztott rendszerek biztonsági funkcióihoz. Ez a fejezet 
további háttérismereteket nyújt a nyilvános kulcsú rendszerek mechanizmusairól.  

3.1 A PKI ALKOTÓELEMEI 
 
A publikus (nyilvános)  kulcsú infrastruktúra funkcionális elemei a tanúsítvány kiadó (CA), 
regisztrációs szervezet (RSz), tanúsítványtár és archívum. A PKI-t a felhasználók két típusa veszi 
igénybe: a tanúsítás alanya és a tanúsítás használója. Az attribútum szervezet (ASz) opcionális 
elem.  
 
A tanúsítvány kiadó (CA) olyan, mint egy közjegyző. Hitelesíti az elektronikus fizetést, és egyéb 
kommunikációt küldő és kapó felek azonosságát. A felek közötti kommunikációnak sok esetben 
egy szükséges eleme a hitelesítés, ilyenek pl. a fizetési tranzakciók. A legtöbb csekkbeváltási 
tranzakciónál elegendő azonosítást jelent egy fényképes okmány. A banki pénzkiadó automatáknál 
(ATM) az elektronikus hitelesítést a személy azonosító szám (PIN kód) biztosítja.  
 
A regisztrációs szervezet (RSz) egy egyed, akiben, vagy amelyben a CA megbízik, hogy 
regisztrálja és tanúsítsa a CA felhasználóinak az azonosságát.  
 
A tanúsítványtár (címtár) egy CA rendszer aktív digitális tanúsítványainak adatbázisa. A 
tanúsítványtár (címtár) fő feladata olyan adatok szolgáltatása, amelyek segítségével a felhasználók 
meggyőződhetnek a digitálisan aláírt üzeneteket fogadó egyének és vállalkozások digitális 
tanúsítványainak a státusáról. Azok, akik ezeket az üzeneteket kapják az érintett felek (relaying 
party). A tanúsítvány kiadók a tanúsítványokat és tanúsítvány visszavonási listákat a 
tanúsítványtárakhoz postázzák el.  
 
Az archívum a majdani viták rendezését szolgáló információ adatbázis. Az archívum megfelelő 
mennyiségű információt tárol és véd ahhoz, hogy megállapítható legyen, vajon egy „régi” 
dokumentumon lévő digitális aláírás megbízható-e.  
 
A tanúsítvány kiadó CA minden egyed számára kibocsát egy nyilvános kulcs tanúsítványt, 
amelyben tanúsítja, hogy az egyed rendelkezik a megfelelő igazoló iratokkal. A digitális 
tanúsítványnak általában része a nyilvános kulcs, a hozzátartozó privát kulcs birtokosának 
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(egyed)azonosságára vonatkozó információ, a tanúsítvány érvényességi ideje és a tanúsítvány kiadó 
CA saját digitális aláírása. A tanúsítvány tartalmazhat ezeken kívül egyéb információkat is az 
aláíróra, vagy a nyilvános kulcs ajánlott felhasználására vonatkozóan. Előfizető, vagy alany az a 
személy, jogi személyiség, (vagy ezek által üzemeltetett berendezés), aki/amely a tanúsítvány 
kiadóval CA szerződött azért, hogy tanúsítványt kapjon azonosságának igazolására digitálisan aláírt 
üzenetek küldése céljából.  
 
A tanúsítvány kiadók feladata a visszavont tanúsításokra vonatkozó tanúsítvány visszavonási 
listák (CRL) kiadása és feldolgozása is. A listát általában ugyanaz a tanúsítványt kiadó szerv írja 
alá, amely a hitelesítés alapján a tanúsítványt kiadta. A tanúsítványokat visszavonják, illetve 
érvénytelenítik, pl. akkor, ha a tulajdonos privát kulcsa elveszett, vagy ha kilép a vállalattól vagy 
szervezettől, vagy megváltozik a neve. A tanúsítvány visszavonási listák (CRL) dokumentálják 
ezen kívül a tanúsítványok visszavonásának visszamenőleges státusát is. Ez azt jelenti, hogy egy 
dátummal ellátott aláírás hitelesnek tekinthető, ha a tanúsítvány érvényességi idején belül történt az 
aláírás és a tanúsítványt kibocsátó CA akkori tanúsítvány visszavonási listája (CRL) nem tüntette 
fel visszavontként a kérdéses tanúsítványt.  
  
A publikus (nyilvános)  kulcsú infrastruktúra (PKI) végfelhasználói azok a személyek vagy 
szervezetek, akik, vagy amelyek használják a PKI-t, de tanúsítványt nem bocsátanak ki. Ezek a PKI 
más komponenseire hagyatkoznak, hogy a tanúsítványokhoz jussanak és, hogy ellenőrizzék mások 
tanúsítványait, akikkel kapcsolatban állnak. A végfelhasználók azok az érintett felek (relaying 
party) akik a tanúsítványra hagyatkoznak, hogy megbizonyosodjanak egy másik személy vagy 
szerv nyilvános kulcsáról, és a tanúsítványok alanyai, aki tanúsítvánnyal rendelkeznek, amellyel 
aláírhatnak digitális dokumentumokat. Egy személy vagy szervezet különböző alkalmazások 
vonatkozásában lehet egyszerre érintett fél és tanúsítvány alanya.   

3.1.1 Tanúsítvány kiadók (CA) 
A tanúsítvány kiadó CA a publikus (nyilvános)  kulcsú infrastruktúra PKI alap építőeleme. A 
tanúsítvány kiadó CA a számítógép hardverek, szoftverek és az azokat üzemeltető személyek 
együttese. A tanúsítvány kiadót két tulajdonság, attribútum jelöli, a neve és nyilvános kulcsa. A 
tanúsítvány kiadó négy alap PKI funkciót végez: tanúsítványokat állít ki (azaz létrehozza és aláírja 
azokat); nyilvántartja a tanúsítványok állapotára vonatkozó információkat és tanúsítvány 
visszavonási listákat (CRL) készít; nyilvánosságra hozza az aktuális (azaz le nem járt) 
tanúsítványai és visszavont tanúsítványai listáját (CRL-jeit), hogy a felhasználók hozzájuthassanak 
a biztonsági szolgáltatások megvalósításához szükséges információkhoz; és státuszinformációs 
archívumot tart fenn az általa kiadott, lejárt tanúsítványokról. Ezek a követelmények sokszor 
nehezen teljesíthetők egyszerre. Ahhoz, hogy a tanúsítvány kiadó eleget tudjon tenni ezeknek a 
követelményeknek bizonyos funkciókat delegálnia kell az infrastruktúra más elemeire. 
  
Egy tanúsítvány kiadó CA tanúsítványokat állít ki a felhasználók, más tanúsítvány kiadók vagy 
mindkettő részére. Amikor a tanúsítvány kiadó kiállít egy tanúsítványt, ezzel azt igazolja, hogy a 
tanúsítvány alanya (a tanúsítványban nevesített egyed, azaz személy, szervezet vagy alkalmazás) 
rendelkezik azzal a privát kulccsal, amely a tanúsítványban szereplő nyilvános kulcs párja. 
Amennyiben a tanúsítvány kiadó CA egyéb információt is közöl a tanúsítványban, úgy azt is 
igazolja, hogy a közölt információ is az egyedhez tartozik. Ez a kiegészítő információ lehet 
kapcsolattartási információ (pl. egy elektronikus levelezési cím) vagy eljárásrendi információ (pl. 
azok az alkalmazások, amelyek a nyilvános kulccsal végrehajthatók). Ha a tanúsítvány alanya egy 
másik tanúsítvány kiadó CA, a kiállító azt igazolja, hogy a másik tanúsítvány kiadó által kiállított 
tanúsítványok megbízhatóak.  
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A CA az általa generált minden tanúsítványra (és tanúsítvány visszavonási listára, CRL) ráteszi a 
nevét és aláírja azokat saját privát kulcsával. Ha a felhasználó (közvetlenül vagy egy tanúsítási 
útvonal segítségével) megbizonyosodott arról, hogy bízhat a tanúsítvány kiadóban, megbízhat az 
általa kiadott tanúsítványokban is. A felhasználók a nevek alapján egyszerűen azonosíthatják a 
kérdéses tanúsítvány kiadó által kiállított tanúsítványokat. A tanúsítvány valódiságának 
biztosítására a felhasználók a tanúsítvány kiadó nyilvános kulcsával ellenőrzik aláírását. Így fontos, 
hogy a tanúsítvány kiadó megfelelő módon védje saját privát kulcsát. A szövetségi kormányzati 
tanúsítvány kiadók kriptográfiai moduljai minden esetben a FIPS 140 szabvány szerint 
ellenőrzöttek. 
 
Tekintettel arra, hogy a tanúsítvány kiadó működése a PKI által nyújtott biztonsági szolgáltatások 
alapeleme, ezzel a kérdéssel még részletesen foglalkozni fogunk az 5. fejezetben, a tanúsító 
központ működésével kapcsolatosan. 

3.1.2 Regisztrációs szervezet RSz  
A regisztrációs szervezet (RSz) feladata, hogy a tanúsítvány kiadó számára ellenőrizze a 
tanúsítvány tartalmát. A tanúsítvány tartalmában lehet olyan információ, amit a tanúsítványt kérő 
egyed nyújt be, pl. jogosítvány vagy egy friss fizetési szalag. Lehetnek benne ezen kívül harmadik 
fél által nyújtott információk, ilyenek pl. a hitelkártyához rendelt hitelplafon, amit a hitelintézetek 
adnak meg. A tanúsítványon lehetnek pl. a vállalat humánpolitikai osztályától kapott információk, 
vagy a cég egy megbízott tisztviselőjétől származó levél. Bob tanúsítványa jelezheti például, hogy 
fel van hatalmazva kisösszegű szerződések aláírására. A regisztrációs szervezet gyűjti össze ezeket 
az információkat és bocsátja a tanúsítvány kiadó rendelkezésére.  
 
A tanúsítvány kiadóhoz hasonlóan, a regisztrációs szervezet is számítógépes hardverek, szoftverek 
és az őket üzemeltető személyek együttese. A tanúsítvány kiadóval ellentétben a regisztrációs 
szervezetet akár egyetlen személy is üzemeltetheti. Minden tanúsítvány kiadónak van egy 
akkreditált regisztrációs szervezeti listája, azaz, egy olyan lista, amely a megbízhatónak minősülő 
regisztrációs szervezeteket (RSz) tartalmazza. A tanúsítvány kiadó (CA) a regisztrációs szervezetet 
(RSz) egy név és egy nyilvános kulcs szerint ismeri. A tanúsítvány kiadó (CA) azzal, hogy 
ellenőrzi a regisztrációs szervezet aláírását, megbizonyosodik arról, hogy az információ egy 
akkreditált regisztrációs szervezettől származik, és ezért megbízható. Következésképpen fontos, 
hogy a regisztrációs szervezet megfelelő módon védje saját privát kulcsát. A szövetségi 
kormányzati regisztrációs szervezeteknek az FIPS 140 szabvány szerint ellenőrzött kriptográfiai 
modulokat kell használni. 

3.1.3 PKI adattárak  
A PKI alkalmazások jelentős mértékben függnek az őket támogató címtár szolgáltatástól. A címtár 
biztosítja a tanúsítványok tárolásához és szétküldéséhez szükséges eszközöket, gondozza és 
karbantartja a tanúsítványokat. A címtár szerverek általában az X.500 szabvány vagy al-
szabványainak megvalósításai.  
 
Az X.500 egy sor ajánlásból áll, és maga a specifikáció is több ISO szabványra hivatkozik. Olyan 
címtár szolgáltatáshoz dolgozták ki, amely rendszer, szervezet vagy akár határon átnyúló 
használatra is alkalmas. Az X.500 egy protokoll készletet határoz meg az olyan műveletekhez, mint 
láncolás (chaining), nyomon követés (shadowing), a szerver-szerver kommunikációban történő 
irányítás (referral) és a Címtár Hozzáférési Protokoll (DAP, Directory Access Protokol) a kliens-
szerver kommunikációban.  
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A jelenleg az LDAP protokoll (a lektor megjegyzése: LDAP. Lightweight Directory Access 
Protocol, azaz Könnyű Címtár Hozzáférési Protokoll később került kifejlesztésre az internetes 
alkalmazásokhoz) terjedt el a DAP alternatívájaként. A legtöbb címtár szerver és kliens támogatja a 
LDAP-ot, míg a bonyolultabb DAP-ot nem mindegyik támogatja.  
 
Ahhoz, hogy a címtár hasznos legyen a PKI alkalmazások számára együtt kell tudjon működni. Az 
együttműködési képesség nélkül az érintett fél nem tudja lekérdezni ellenőrzés céljából a távoli 
helyekről a szükséges tanúsítványokat és tanúsítvány visszavonási listákat. A szövetségi szervek 
címtárai közötti együttműködés és ezen keresztül a PKI elterjedésének ösztönzése céljából, a 
Szövetségi PKI Technikai Munkacsoport egy Szövetségi PKI Címtár Profilt fejleszt ki, hogy 
segítse az FBCA demonstrációs projektben részt venni szándékozókat. Az érdeklődők, mielőtt 
elkezdik saját hivatali címtáraik elkészítését célszerű, ha tanulmányozzák ezt a dokumentumot, 
ahonnan megtudhatják a minimális együttműködési követelményeket.  

3.1.4 Archívumok 
Az archívum feladata a tanúsító központok archív információinak hosszú idejű tárolása a CA 
részére. Az archívum tanúsítja, hogy az információ az érkezéskor korrekt volt és az a tárolás során 
nem változott meg. Az az információ, amit a tanúsítvány kiadó átad az archívum részére elegendő 
kell legyen annak megállapításához, hogy a tanúsítványt tényleg a tanúsítványon feltüntetett 
tanúsítvány kiadó adta ki, és akkor érvényes volt. Az archívum, amíg az információk a gondjaira 
vannak bízva, megóvja azokat a technikai mechanizmusokon és megfelelő folyamatokon keresztül. 
Amennyiben később vita alakulna ki, az információ felhasználható annak ellenőrzésére, hogy a 
tanúsítványhoz tartozó privát kulcsot használták-e a dokumentum aláírására. Ezzel lehetőség nyílik 
a régi dokumentumok (pl. végrendeletek {a lektor megjegyzése: ez csak az USA-ban jó példa, a 
magyar elektronikus aláírás törvény az ilyen dokumentumokat eleve kizárja}) későbbi 
ellenőrzésére.  

3.1.5 PKI végfelhasználók 
PKI végfelhasználók a publikus (nyilvános) kulcsú infrastruktúrát használó szervezetek vagy 
személyek, akik azonban tanúsítványokat nem bocsátanak ki. A végfelhasználók a PKI más 
elemeire hagyatkoznak a tanúsítványok megszerzésében és, hogy ellenőrizzék azon egyedek 
tanúsítványait, akikkel kapcsolatban vannak. A végfelhasználók közé tartoznak az érintett felek, 
akik a tanúsítványra hagyatkoznak, hogy megbízhatóan megismerjék egy másik személy vagy 
szervezet nyilvános kulcsát; és a tanúsítvány alanyai, akik számára tanúsítványt állítanak ki, 
amelyek alapján aláírhatnak digitális dokumentumot. Egy személy vagy szervezet lehet egyszerre 
érintett fél és tanúsítvány alanya különböző alkalmazásokra vonatkozóan.  

3.2 PKI ARCHITEKTURÁK  
 
A tanúsítvány alanyai attól függően, hogy milyen szervezetnek vagy közösségnek tagjai, más-más 
tanúsítvány kiadótól kapnak tanúsítványt. A PKI-k jellemzően bizalmi útvonalakkal összekapcsolt 
számos tanúsító központból állnak. A bizalmi útvonal az érintett felet köti össze egy vagy több 
megbízható harmadik féllel (TTP), így az érintett fél meggyőződhet a használt tanúsítvány 
valódiságáról. Az aláírt üzenetek olyan címzettjei, akik nem állnak kapcsolatban az üzenet 
küldőjének tanúsítványát kiállító tanúsító központtal így mégis ellenőrizhetik a küldő tanúsítványát 
úgy, hogy megkeresik saját tanúsító központjuk és a küldő tanúsítványát kiállító tanúsító központot 
összekötő bizalmi útvonalat. 
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A kihívást a olyan PKI felállítása jelenti, amely egy nagy szervezeten belül használható (pl. egy cég 
vagy kormányhivatal). Ezt a célt két hagyományos PKI architektúra támogatja, a hierarchikus és 
hálós nagyvállalati architektúra. A cégek újabban megpróbálják saját PKI-jüket üzleti partnereik 
PKI-jéhez kötni. Egy harmadik módszer ennek a problémának a megoldására a BRIDGE CA 
architektúra. A következőkben ezt a három architektúrát ismertetjük.  

3.2.1 Nagyvállalati PKI architektúrák  
A tanúsítvány kiadók a legkülönbözőbb módokon kapcsolódhatnak egymáshoz. A legtöbb PKI-t 
felállító vállalat vagy a „hálós” vagy a „hierarchikus” architektúrát fogja használni.  
 

♦ Hierarchikus architektúra: A hierarchikus architektúra egy „gyökér” (root) CA köré van 
elrendezve, amely tanúsítványokat állít ki az alá rendelt tanúsítvány kiadóknak, azaz 
tanúsítja azokat. Ezek a CA-k tanúsítványokat adhatnak ki a hierarchikusan alájuk rendelt 
CA-k számára folytatva a hierarchia mentén a tanúsítvány kibocsátást a felhasználóig. A 
hierarchikus PKI esetében minden érintett fél ismeri a gyökér CA nyilvános kulcsát. 
Bármelyik tanúsítvány ellenőrizhető a tanúsítvány tanúsítási útvonalak a gyökérig történő 
visszavezetésével. Aliz ellenőrzi a CA4 által Bob részére kiadott tanúsítványt, majd a CA2 
által CA4 részére kiadott tanúsítványt, ezután a gyökér CA1 által CA2 részére kiadott 
tanúsítványt, akinek ismeri a nyilvános kulcsát.  

  
♦ Hálós: Egymástól független CA-k keresztbe tanúsítják egymást (azaz kiállítanak egymás 

részére tanúsítványokat) aminek eredményeként egyenrangú CA-k között létrejön a bizalmi 
viszonyok egy hálózata. Az 1. (b) ábra egy jogosultsági hálót mutat be. Az érintett fél 
(relaying party) ismeri a hozzá „közelálló”, általában az őt magát tanúsító CA nyilvános 
kulcsát. Az érintett fél a tanúsítvány ellenőrzésére ellenőrzi a tanúsítványoknak a bizalmi 
CA-tól kiinduló tanúsítási útvonalát. A tanúsítvány kiadók egymást kereszttanúsítják, azaz 
tanúsítványokat állítanak ki egymás részére és a két tanúsítványt kereszt tanúsítvány 
párrá kombinálják. Így, Aliz például ismeri CA3 nyilvános kulcsát, Bob pedig CA4 
nyilvános kulcsát ismeri. Több tanúsítási útvonal is vezet Bobtól Alizig. A legrövidebb út 
az, ha Aliz ellenőrzi a CA4 által Bob részére kiállított tanúsítványt, majd a CA5 által a CA4 
részére kiállított tanúsítványt és végül a CA3 által CA5 részére kiállított tanúsítványt. CA 3 
Aliz tanúsítója, így megbízik benne és ismeri nyilvános kulcsát.  

 
Az 1. ábrán látható a két alap PKI architektúra  
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3.2.2 BRIDGE PKI Architektúra  
A BRIDGE CA architektúra arra szolgál, hogy a vállalkozások PKI-it architektúrától függetlenül 
összekösse. Ehhez be kell vezetni egy új CA-t, a BRIDGE CA-t, amelynek csak az a dolga, hogy 
kapcsolatokat alakítson ki a vállalati PKI-kal.  
 
Ellentétben a hálós CA-val, a BRIDGE CA nem bocsát ki tanúsítványokat közvetlenül a 
felhasználók részére. Eltér a gyökér CA-tól is abban, hogy nem működik bizalmi pontként. Minden 
PKI felhasználó közvetítőként kezeli a BRIDGE CA-t. A BRIDGE CA egyrangú felek közötti 
kapcsolatot létesít különböző vállalati PKI-kal. Ezek a kapcsolatok kombinálhatók úgy, hogy 
bizalmi híd alakuljon ki, ami összeköti a különböző PKI -k felhasználóit.  
 
Ha a bizalmi tartomány hierarchikus PKI formájában valósul meg, a BRIDGE CA kapcsolatot épít 
ki a gyökér CA-val. Ha a tartomány hálós PKI formájában valósul meg, a BRIDGE a háló egyetlen 
tanúsítvány kiadójával épít ki kapcsolatot. Mindkét esetben az a tanúsítvány kiadó, amely bizalmi 
viszonyba lép a BRIDGE-zsel fő (principális) tanúsítvány kiadóvá válik (a lektor megjegyzése ezt 
PCA-nak {Pricipal Certification Authority} nevezik ezután, nem pedig rootCA-nak).  
 
A 2. ábrán a BRIDGE a vállalati PKI-kal alakított ki kapcsolatot. Az első Bob és Aliz tanúsítvány 
kiadója, a második Carol hierarchikus PKI-ja és a harmadik Dough hálós PKI-ja. A felhasználók 
közül senki sem a BRIDGE-ben bízik közvetlenül. Aliz és Bob abban a CA-ban bíznak, aki 
tanúsítványukat kiállította, és azért bíznak a BRIDGE CA-ban, mert azt a Fox CA tanúsította. Carol 
bizalmi pontja saját hierarchiája gyökér CA-ja; és azért bízik a BRIDGE CA-ban, mert azt a gyökér 
CA tanúsította. Dough megbízik a hálónak abban a tanúsítvány kiadójában, akitől ő kapta saját 
tanúsítványát, és megbízik a BRIDGE CA-ban, mert van egy érvényes tanúsítási útvonal az őt 
tanúsító CA-tól a BRIDGE CA-ig. Aliz (vagy Bob) használhatja a BRIDGE CA-n keresztül vezető 
„bizalmi hidat”, hogy kapcsolatot létesítsen Carollal vagy Doughal.  
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3.2.3 Fizikai Architektúra 
Számos lehetőség létezik a PKI fizikai kialakítására. Ajánlott azonban, hogy a PKI főbb elemei 
külön rendszerekben kerüljenek megvalósításra, azaz a CA legyen egy rendszerben, a regisztrációs 
szervezet (RSz) egy másikban és a tanúsítványtár/címtár szerverek is másik rendszerekben 
legyenek. Tekintettel arra, hogy a rendszerekben kényes, illetve védendő adatok vannak, ezeket 
mindenképpen egy szervezet internetes tűzfala mögött kell elhelyezni. A tanúsítvány kiadói (CA) 
rendszer különösen fontos, mert kompromittálása a PKI teljes működését felboríthatja és esetleg az 
egész új tanúsítványokkal történő újrakezdését követelné meg. Ezért célszerű a CA rendszert egy 
további szervezeti tűzfal mögé elhelyezni azért, hogy mind az Internet felöl, mind pedig a szervezet 
felöl védve legyen. A szervezeti tűzfal természetesen ne akadályozza a CA és a RSz valamint az 
egyéb szükséges rendszerek közötti kommunikációt.  
 
Ha elkülönült szervezetek akarnak egymás tanúsítványaihoz hozzáférni, elérhetővé kell tegyék 
egymás, és esetleg más szervezetek számára tanúsítványtáraikat az Interneten keresztül. Egyes 
szervezetek azonban a tanúsítvány-/címtárakat sokkal többre használják, mint csak a tanúsítványok 
tárolására. A címtár szerveren lehetnek más, a szervezet számára érzékeny adatok is, ezért maga a 
címtár is túl érzékeny lehet ahhoz, hogy közzétegyék. Egy tipikus megoldás lehet erre, olyan 
címtárak létrehozása, amelyekben csak nyilvános kulcsok és tanúsítványok vannak, és ezt a 
címtárat a szervezet hálózatának határán helyezik el. Ezt a címtárat nevezik határcímtárnak. A 
címtárnak megfelelő hely lehet a szervezeti tűzfalon kívül vagy esetleg a hálózat egy védett DMZ 
(lektor megjegyzése: DMZ, demilitarizált zóna, a tűzfal rendszerben) szegmensén, hogy 
nyilvánosság számára rendelkezésre álljon, de viszonylag nagyobb védelmet élvezzen az esetleges 
támadások ellen. A 3. ábrán látható a PKI rendszerek egy tipikus elrendezése.  
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A szervezet védett hálózatán belül elhelyezett fő címtár szerver rendszeresen frissíti a határ-
címtárat az új tanúsítványokkal és a létező tanúsítványokra vonatkozó új információkkal. A 
szervezeten belüli felhasználók a fő címtár szervert használhatják, míg a más szervezetek és 
rendszerek csak a határ-címtárhoz férnek hozzá. Amikor az A szervezet egy felhasználója titkosított 
e-levelet akar küldeni B szervezet egy felhasználójának, az A felhasználó lekéri B felhasználó 
tanúsítványát a B szervezet határ-címtárából és a tanúsítványban lévő nyilvános kulccsal tikosítja 
az e-levelet.  
 

 

3.3 PKI ADAT STRUKTÚRÁK 
 
A PKI-k két alap adatstruktúrát használnak: a nyilvános kulcs tanúsítványokat és a tanúsítvány 
visszavonási listákat. Egy harmadik adatstruktúra az attribútum tanúsítvány, mint kiegészítés 
használható.  

3.3.1 X.509 nyilvános kulcs tanúsítványok 
Az X.509 nyilvános kulcs tanúsítvány formátuma [IETF 01] rugalmas és hatékony mechanizmussá 
fejlődött az idők során, és az információk széles körének közlésére alkalmas. Az információk zöme 
opcionális, és a kötelező mezők tartalma is változhat. A PKI bevezetői számára fontos, hogy 
tisztában legyenek a választási lehetőségekkel és azok következményeivel. Egy esetleges helytelen 
döntés akadályozhatja a kritikus alkalmazások együttműködését vagy támogatását.  
 
Az X.509 nyilvános kulcs tanúsítványt a kiállító digitális aláírása védi. A felhasználók tudják, hogy 
a tartalmat nem másították meg, miután a kiadó a aláírását generálta, ha az aláírás ellenőrizhető. A 
tanúsítványokban van egy sor közös mező, de tartalmazhatnak opcionális mezőket is.  
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Tíz közös mező van, ezekből hat kötelező, négy opcionális. A kötelező mezők a következők: 
sorszám, a tanúsítvány aláírás algoritmus azonosítója, a tanúsítvány kiállítójának neve, a 
tanúsítvány érvényességi ideje, a nyilvános kulcs, és a tanúsítvány alanyának neve. A tanúsítvány 
alanya az, aki a megfelelő privát kulccsal rendelkezik. A négy opcionális mező a következő: 
verziószám, két egyedi azonosító és a kiterjesztések. Opcionális mezők csak a tanúsítványok 2. és 
3. verziójában vannak. (A lektor megjegyzése: ma már szinte kizárólag az X.509 3. verziója szerinti 
tanúsítványokat használnak) 
 
Verzió. A verzió mező adja meg a tanúsítvány szintaxisát. Ha nincsen verzió mező, a tanúsítvány 
az eredeti, 1. verzió szintaxisa szerint van kódolva. Az 1. verziójú tanúsítványokban nincsenek 
egyedi azonosítók, sem kiterjesztések. Ha a tanúsítványban van egyedi azonosító, de nincs 
kiterjesztés, a verzió mező 2. verziószámot mutat. Ha a tanúsítványban van kiterjesztés, és van 
egyedi azonosító, a verzió mező 3. verziószámot mutat. 
 
Sorszám. A sorszám a tanúsítványhoz rendelt egész szám, amelyet a tanúsítvány kiállítója ad az 
egyes tanúsítványoknak. A sorszám minden, az adott tanúsítvány kiadó által kiállított tanúsítványra 
egyedi kell, hogy legyen. Bármely tanúsítványt egyedileg azonosít a kiállító neve és a tanúsítvány 
sorszáma.  
 
Aláírás. Az aláírás mező azt mutatja, hogy milyen digitális aláírási algoritmust (pl. DSA SHA-1-el, 
vagy RSA MD5-el) használtak a tanúsítvány védelmére.  
 
Kiállító. A kiállító mezőben a tanúsítványt generáló CA, hitelesítés-szolgáltató (TTP) X.500-as 
megkülönböztetett neve, DN-je szerepel (DN, Distinguished Name). 
  
Érvényesség. Az érvényesség mezőben a tanúsítvány érvényességének kezdeti és lejárati dátuma 
szerepel. 
  
Alany. Az alany mezőben a tanúsítvány nyilvános kulcsának megfelelő privát kulcs birtokosának 
megkülönböztetett neve szerepel. Az alany lehet egy CA, RSz vagy végfelhasználó. A 
végfelhasználó lehet személy, hardver eszköz vagy bármi más, ami a privát kulcsot használhatja.  
 
Az alany nyilvános kulcs információja. Az alany nyilvános kulcs információja mezőben található 
az alany nyilvános kulcsa, opcionális paraméterek és az algoritmus azonosító. Az ebben a mezőben 
található nyilvános kulcs az opcionális algoritmus paraméterekkel használható fel a digitális aláírás 
ellenőrzésére, vagy kulcs gondozására. Ha a tanúsítvány alanya egy CA a nyilvános kulccsal lehet 
ellenőrizni egy tanúsítvány digitális aláírását.  
 
A kiállító és alany egyedi azonosítói. Ezekben a mezőkben azonosítók vannak, és csak a 2. illetve 
3. verziójú tanúsítványokon szerepelnek. A kiállító és az alany egyedi azonosító az alanyok és 
kiállítók neveinek idővel történő újrafelhasználást hivatottak kezelni. Ez a mechanizmus azonban 
nem bizonyult megfelelő megoldásnak. Az „Internet Tanúsítvány és CRL Profil” RFC nem 
javasolja ezeknek a mezőknek az alkalmazását.  
 
Kiterjesztések. Ez az opcionális mező csak a 3. verziójú tanúsítványokban szerepel. Ebben a 
mezőben egy vagy több tanúsítvány kiterjesztés van. Minden kiterjesztésnek van egy kiterjesztés 
azonosítója, egy kritikusság jelzője és egy kiterjesztés éréke. Az ISO és az ANSI általános 
tanúsítvány kiterjesztéseket határoztak meg, olyan kérdések kezelésére, amelyeket a közös mezők 
nem elégítenek ki.  
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Alany típusa. Ez a mező jelzi, hogy az alany egy CA vagy egy végfelhasználó. 
 
Név és azonosítási információk. Ez a mező segít a felhasználó azonosságának megállapításában: 
pl., “Aliz@gsa.gov” és “c=US; o=U.S. Kormányzat; ou=GSA; cn=Aliz Adams” ugyanazok a 
személyek-e?  
 
Kulcs attribútumok. Ez a mező adja meg a nyilvános kulcsok attribútumait: pl., hogy 
használhatók-e kulcsszállításra, vagy digitális aláírások ellenőrzésére.  
 
Szabályzat információ. Ez a mező segítséget nyújt a felhasználóknak abban, hogy eldöntsék, 
megbízhatnak-e egy másik felhasználó tanúsítványában, hogy megfelel-e a tanúsítvány nagyértékű 
ügyletek bonyolítására, és tájékoztat más, a szervezet tanúsítási irányelveivel összefüggő és változó 
feltételekről.  
 
A tanúsítvány kiterjesztések lehetővé teszik, hogy a tanúsítvány kiadó olyan információkat is 
közöljön, amelyeket a tanúsítvány alap tartalma nem támaszt alá. Minden szervezet meghatározhat 
privát kiterjesztést saját, külön üzleti igényeinek kielégítése céljából. A kereskedelemben kapható 
termékek általában támogatják a szabványos kiterjesztéseket. A szabványos kiterjesztések jobb 
együttműködést tesznek lehetővé, és költséghatékonyabbak a privát kiterjesztéseknél.  
 
A kiterjesztések három elemből állnak: a kiterjesztés azonosítója, a kritikusság jelző és a 
kiterjesztés érték. A kiterjesztés azonosító a kiterjesztés érték formátumát és szemantikáját adja 
meg. A kritikusság jelző a kiterjesztés fontosságát adja meg. Ha a kritikusság jelzés érvényesül, ez 
azt jelenti, hogy a kiterjesztésben lévő információ a tanúsítvány használatához nélkülözhetetlen. 
Ezért, ha el nem ismert kritikus kiterjesztés fordul elő, a tanúsítvány nem használható. Másfelől 
viszont egy el nem ismert nem kritikus kiterjesztést figyelmen kívül lehet hagyni.  
 
A tanúsítvány alanya lehet egy végfelhasználó, vagy egy másik CA. A tanúsítvány alap mezői nem 
tesznek különbséget a kétféle felhasználó között. Az alap megszorítások kiterjesztés a CA 
tanúsítványokban azt jelezi, hogy a tanúsítvány felhasználható tanúsítvány útvonalak építésére.  
 
A kulcs felhasználási kiterjesztés azt mutatja, hogy nyilvános kulcs milyen biztonsági 
szolgáltatások megvalósításához használható fel. Ezeknek generikus szolgáltatásoknak (pl. 
letagadhatatlanság vagy adat titkosítás), vagy PKI specifikus szolgáltatásoknak kell lenni (pl. a 
tanúsítványokon vagy tanúsítvány visszavonási listákon lévő aláírás azonosítása). 
  
Az alany mezőben egy címtári név szerepel, de lehet, hogy nem olyan típusú a név, mint amilyet 
egy adott alkalmazás használ. Az alany alternatív név kiterjesztése a privát kulcs tulajdonosának 
más név formátumai megadására szolgál, mint pl. a DNS nevek, vagy e-levél címek. Pl. az e-levél 
Aliz@gsa.gov.gov cím is lehetne ebben a mezőben.  
 
A tanúsítvány kiadóknak több kulcs párjuk is lehet. A jogosultsági kulcs azonosító kiterjesztés 
segít az adott tanúsítványon lévő aláírás ellenőrzéséhez szükséges megfelelő nyilvános kulcs 
kiválasztásában. A felhasználók is rendelkezhetnek több kulcs párral, vagy több tanúsítvánnyal 
ugyanarra a kulcs párra. Az alany jogosultsági kulcs azonosító kiterjesztés megfelelő nyilvános 
kulcs azonosítására szolgál. 
 
Szervezetek az alkalmazások széles körtét támogathatják PKI segítségével. A tanúsítványok 
kiállítására szolgáló eljárástól, illetve a felhasználói kriptográfiai modul típusától függően, egyes 
tanúsítványok megbízhatóbbak lehetnek másoknál. A hitelesítési irányelvek (CP) kiterjesztés egy 
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teljesen egyedi azonosítót tartalmaz, amely meghatározza a tanúsítványra vonatkozó hitelesítési 
irányelveket.  
 
Különböző szervezetek (pl. különböző cégek vagy kormányhivatalok) különböző hitelesítési 
irányelveket alkalmaznak. A felhasználók nem ismerik el más szervezetek irányelvekeit. Az 
irányelv leképezés kiterjesztés más szervezetek irányelv információit helyileg használható 
irányelvekké konvertálják. Ez a kiterjesztés csak a CA-k tanúsítványain jelenik meg.  
 
A tanúsítvány visszavonási lista (CRL) elosztási pontok kiterjesztés egy mutatót tartalmaz arra az 
X.509 CRL tanúsítvány visszavonási listára, ahol a kérdéses tanúsítványra vonatkozó állapot 
információ megtalálható. (Az X.509 CRL-kkel a következő fejezet foglalkozik.)  
 
Ha egy CA egy másik CA részére állít ki tanúsítványt, ezzel azt tanúsítja, hogy a másik CA által 
kiállított tanúsítványok megbízhatóak. Időnként a kiállító meg kívánja erősíteni, hogy a 
tanúsítványok al-halmaza megbízható. Erre három módszer létezik.  
 
Az alap megszorítások kiterjesztésnek (lásd fent) van egy második szerepe, ami azt jelzi, hogy 
vajon a CA arra is megbízható, hogy CA tanúsítványokat bocsásson ki, vagy csak felhasználói 
tanúsítványok kibocsátására.  
  
A név megszorítás kiterjesztés tanúsítvány al-halmazok leírására használható akár az alany név 
vagy alternatív név mezők alapján. Ez a kiterjesztés alkalmas arra, hogy definiálja az elfogadható 
nevek csoportját, valamint az elfogadhatatlan nevek csoportját. Azaz a tanúsítvány kiadó 
megerősítheti, hogy a „NIST címtár területen szereplő nevek elfogadhatók”, vagy a „NIST címtár 
területen szereplő nevek nem elfogadhatók”.  
 
Az irányelvek megszorítás kiterjesztés tanúsítvány al-halmazok leírására használható a hitelesítési 
irányelvek kiterjesztés tartalma alapján. A irányelvek megszorítás alkalmazása esetén a 
felhasználók nem fognak elfogadni irányelvek kiterjesztés nélküli tanúsítványokat.  

3.3.2 Tanúsítvány visszavonási listák (CRL)  
A tanúsítványok a lejárati dátumot is tartalmazzák. Előfordulhat azonban az is, hogy egy 
tanúsítvány adatai még a lejárati dátum előtt megbízhatatlanná válnak. A tanúsítvány kibocsátóinak 
szükségük van egy olyan mechanizmusra, amely alkalmas a tanúsítványok állapotának 
karbantartására. Az egyik ilyen mechanizmus az X.509 CRL tanúsítvány visszavonási lista.  
 
A CRL-ek a PKI-ban azzal a hitelkártya körözési listával egyenértékűek, amelyet az üzletekben a 
pénztáros megvizsgál, mielőtt elfogadja a nagy összegű hitel tranzakciókat. A CRL-t a CRL 
kibocsátójának digitális aláírása védi. Ha az aláírás ellenőrizhető, a CRL felhasználói tudják, hogy 
az aláírás generálásának időpontjától az adatokat nem másították meg. A CRL-k egy sor közös 
mezőt tartalmaznak, de lehet rajtuk egy sor opcionális kiterjesztés is.  
 
A CRL a következő mezőket tartalmazza:  
 
Verzió. Az opcionális verzió mező határozza meg a CRL szintaxisát. (Általában a verziószám 
kettő.)  
 
Aláírás. Az aláírás mező annak a digitális aláírás algoritmus azonosítóját tartalmazza, amelyet a 
CRL kibocsátója a CRL aláírására használt.  
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A kiállító mező tartalmazza a CRL kiállító X.500-as megkülönböztetett nevét.  
 
Aktuális frissítés. Az aktuális frissítés mező mutatja az aktuális CRL kibocsátásának dátumát.  
 
Következő frissítés. A következő frissítés mezőben található az az időpont, amikor a következő 
CRL kiadásra kerül.  
 
Visszavont tanúsítványok. A visszavont tanúsítványok struktúrában vannak felsorolva a 
visszavont tanúsítványok. Az egyes visszavont tanúsítványokra vonatkozó bejegyzés tartalmazza a 
tanúsítvány sorszámát, a visszavonás időpontját és tartalmazhat opcionális CRL bejegyzés 
kiterjesztéseket.  
 
A CRL bejegyzés kiterjesztés mezői a visszavont tanúsítványra vonatkozó egyéb információkat 
tartalmaznak. Ez a mező csak a 2. verzióban létezik. 
  
CRL kiterjesztések. A CRL kiterjesztések mező az egész CRL-ről ad további információkat. Ez a 
mező is csak a 2. verzióban létezik. ITU-T és ANSI X9 különböző CRL kiterjesztéseket definiáltak 
az X.509 2. verziójú CRL-ekhez.. A CRL minden kiterjesztésére megadható kritikus vagy nem 
kritikus jelzés. A CRL ellenőrzés sikertelen lesz, ha el nem ismert kritikus kiterjesztést talál az 
ellenőrzési folyamat. Az el nem ismert, nem kritikus kiterjesztés figyelmen kívül hagyható. Az 
X.509 2. verziójú CRL formátum lehetőséget ad arra, hogy közösségek definiáljanak privát 
kiterjesztéseket, amelyek arra a közösségre nézve tartalmaznak egyedi információkat. Célszerű, ha 
a közösségek nem kritikus privát kiterjesztéseket írnak elő, mert ezáltal CRL-jeik minden 
alkalmazás számára rendelkezésre állnak.  
 
A legelterjedtebben használt CRL kiterjesztések a következők: 
 
A CRL szám kiterjesztés lényegében egy számláló. Ezt a kiterjesztést általában akkor adják meg, 
ha a felhasználókat tájékoztatni akarják arról, hogy egy vészhelyzeti CRL került kiadásra.  
 
Amint arról már korábban szó esett, a tanúsító központoknak több kulcs párjuk is lehet. Ha egyik a 
tanúsítás visszavonási listában megjelenik, a jogosultság kulcs azonosító segít a felhasználóknak 
abban, hogy a megfelelő nyilvános kulcsot válasszák ki a CRL-en lévő aláírás ellenőrzéséhez.  
 
A kiállító mező adja meg a címtár nevet, de lehet, hogy ez a név nem olyan típusú, amelyet egy 
adott alkalmazás használ. A kiállító alternatív neve kiterjesztés lehetőséget ad a privát kulcs 
tulajdonosának más formátumú nevet megadni, pl. DNS nevet, vagy e-levelezési címet. Például egy 
olyan e-levél cím, mint a CA1@nist.gov is lehet ebben a mezőben.  
 
A kiállítás elosztási pontjai kiterjesztést a tanúsítványok CRL elosztási pont kiterjesztésével 
együtt használják. Ez a kiterjesztés arra szolgál, hogy igazolja, hogy egy adott CRL megfelel 
annak, amit a CRL elosztási pontok kiterjesztés megad, és tartalmaz állapot információt a kérdéses 
tanúsítvánnyal kapcsolatosan. Erre a kiterjesztésre akkor van szükség, ha a CRL nem vonatkozik 
egy tanúsítvány kiadó által kiállított összes tanúsítványra, mivel a CRL elosztása nem biztonságos 
hálózaton történik. 
  
A fent ismertetett kiterjesztés a teljes CRL-re vonatkozik. Vannak olyan kiterjesztések, amelyek 
csak egy adott, visszavont tanúsítványra vonatkoznak. 
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A tanúsítványokat különböző okokból hívják vissza. Esetleg ellopták a felhasználó kriptográfiai 
modulját (A lektor megjegyzése: a kulcs párt és tanúsítványt hordozó eszközt, pl. intelligens 
kártyát), vagy a modul elromlott. Az ok kód kiterjesztés adja meg, hogy az adott tanúsítvány miért 
került visszavonásra. Az érintett fél ezt az információt használhatja fel annak eldöntésére, hogy 
elfogadható-e egy korábban generált aláírás.  
 
Előfordul, hogy egy tanúsítvány kiadó nem akar kiadni saját visszavonási listát, ekkor ezt a 
feladatot másik tanúsítvány kiadóra delegálhatja. A CRL-t kiadó tanúsítvány kiadó ugyanabban a 
CRL-ben közzéteheti több különböző CA által kiállított tanúsítványok állapotát. A tanúsítvány 
kiállító kiterjesztésben lehet megadni, hogy a CRL-en szereplő egyes tanúsítványokat vagy 
tanúsítvány csoportokat melyik CA állította ki.  

3.3.3 Attribútum tanúsítványok 
A 3.1.1. alatt bemutatott nyilvános kulcs tanúsítványok az alany és a nyilvános kulcs között 
teremtenek kapcsolatot. Az alany és a nyilvános kulcs közötti kapcsolat általában hosszú életű. A 
legtöbb végfelhasználói tanúsítvány érvényességi ideje ezért egy vagy két év.  
 
A szervezetek jobb hozzáférés ellenőrzésre törekszenek. A nyilvános kulcs tanúsítványok 
felhasználhatók egy felhasználó azonosságának hitelesítésére (autentikációjára), és ez az azonosítás 
felhasználható a hozzáférési döntés alapjaként. Sok esetben azonban nem a (személy)azonosság az 
a kritérium, amelyet a hozzáférési döntésekhez felhasználnak. A hozzáféréssel kapcsolatos 
döntések függhetnek, pl. beosztástól, biztonsági engedélytől, csoporttagságtól vagy fizetési 
képességtől.  
 
A jogosultsági információ (autorizáció), mint pl. csoportban lévő tagság általában rövidebb életű, 
mint az azonosság vagy a nyilvános kulcs. A jogosultsággal kapcsolatos információ elhelyezhető, 
pl. a nyilvános kulcs tanúsítvány kiterjesztésében. Ez azonban két okból sem jó stratégia. Először 
is, a tanúsítvány valószínűleg visszavonásra kerül, mert a jogosultsági információt frissíteni kell. A 
nyilvános kulcs tanúsítvány visszavonása és újbóli kiadása a frissített jogosultsági információkkal 
meglehetősen költséges szórakozás. Másodszor, a nyilvános kulcs tanúsítványt kiállító CA 
valószínűleg nem kompetens a jogosultsággal kapcsolatos információkra vonatkozóan. Ennek 
következtében a CA-nak további lépéseket kell tenni, és meg kell keresni a jogosultsági 
információk forrását.  
 
Az X.509 attribútum tanúsítvány (AC) az attribútumokat kapcsolja össze az attribútum tanúsítvány 
tulajdonosával. Ezt a meghatározást az internetes alkalmazásokhoz történő használat céljaira 
alakították ki. Tekintettel arra, hogy az attribútum tanúsítványnak nincsen nyilvános kulcsa, az AC-
t nyilvános kulcs tanúsítvánnyal együtt használják. A hozzáférés ellenőrzési funkció felhasználhatja 
az attribútum tanúsítványban lévő attribútumot, de ez semmiképpen sem helyettesíti az 
autentikációt. A nyilvános kulcs tanúsítványt először az azonosság hitelesítésére (autentikációra) 
kell felhasználni, majd ezt követően, az attribútum tanúsítvány összekapcsolja az attribútumokat az 
ellenőrzött (személy)azonossággal. Az attribútum tanúsítványok felhasználhatók ezen kívül az adat 
eredet ellenőrzési szolgáltatásokban és a letagadhatatlansági szolgáltatásokban is. Ehhez az 
attribútum tanúsítványban szereplő attribútumok további információval szolgálnak az aláíróra 
vonatkozóan. Ez az információ felhasználható annak ellenőrzésére, hogy az egyed fel van 
hatalmazva az adatok aláírására. Az e fajta ellenőrzése egyrészt az adatcsere kontextusától, 
másrészt a digitálisan aláírt adatoktól függ.  
 
Az X.509 AC hasonlít az X.509 nyilvános kulcs tanúsítványra. Az attribútum tanúsítvány (AC) 
egy, a kibocsátó által aláírt ASN.1 DER kódolt objektum. Az AC-ben kilenc mező található: verzió, 
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tulajdonos, kibocsátó, aláírás algoritmus azonosító, sorszám, érvényességi időtartam, attribútumok, 
aláírás, a kibocsátó egyedi azonosítója és a kiterjesztések. Az AC tulajdonosa hasonló a nyilvános 
kulcs tanúsítvány alanyához, de a tulajdonost azonosíthatja a név, a kibocsátó, és a nyilvános kulcs 
tanúsítvány sorszáma, vagy egy tanúsítvány vagy nyilvános kulcs egyirányú hash-je. Az 
attribútumok megadják az attribútum tanúsítvány tulajdonosának jogosultsági információit. A 
kiterjesztések kiegészítő információt tartalmaznak a tanúsítványról és annak felhasználási 
lehetőségeiről.   

3.4 TOVÁBBI PKI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
A korábban bemutatott biztonsági szolgáltatásokon kívül (letagadhatatlanság, azonosítás, bizalmas 
kezelés és sértetlenség), a PKI egyéb szolgáltatásokat is nyújthat. A PKI által nyújtható két további 
fontos szolgáltatás a kulcs helyreállítás (key recovery) és jogosultság (authorisation) 
meghatározása. A következőkben ezeket a szolgáltatásokat mutatjuk be.  
 
Kulcs helyreállítás. Ha egy felhasználó elveszíti a kulcsát, a szervezet vagy hivatal továbbra is 
képes kell, hogy legyen visszaszerezni a dolgozó által titkosított adatokat, ami csak ez elvesztett 
kódoló kulcs helyreállításával lehetséges. Szükség lehet a kulcs helyreállítására azért is, mert a 
dolgozó elfelejtette a jelszavát, amivel a titkosított fájl kinyitható, a dolgozó halála miatt, aki 
titkosított információt tárolt, vagy azért, mert valaki bűnös információt akar eltitkolni a felderítő 
hatóságok elől. Annak érdekében, hogy a titkosított adatok biztonsággal visszanyerhetők legyenek, 
a kódoló kulcsokat biztonságos körülmények között menteni és tárolni kell.  
 
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az aláíró kulcsokat, azaz a digitális aláíráshoz használt 
kulcsokat, nem szabad menteni, mert elmentésük esetén a PKI nem tudja garantálni a 
letagadhatatlanságot. Ha bárkinek, az egyetlen felhasználón kívül, van egy példánya az aláíró 
kulcsból, a felhasználó bármikor mondhatja, hogy a vitatott dokumentumot más írta alá. Ha a 
felhasználó e kulcsot elveszíti, könnyen generálható egy másik kulcs a hozzátartozó tanúsítvánnyal. 
A PKI-nak azt kell nyomon követni, hogy a kulcs a felhasználó tulajdonában legyen, de nem magát 
a kulcsot.  
 
Privilégium/Jogosultság: A tanúsítványok használhatók egy felhasználó azonosságának 
igazolására, és a felhasználónak engedélyezett privilégiumok meghatározására. A privilégiumok 
lehetnek, pl. valamilyen bizalmas információ megtekintésére vonatkozó jog, vagy egy Web 
szerveren lévő anyag módosítására vonatkozó engedély.   

3.5 ESETTANULMÁNY 
 
A PKI az Internet és e-kereskedelem alkalmazások széles körét képes támogatni, egyebek között a 
biztonságos elektronikus levelezést, virtuális magánhálózatokat, biztonságos Web hozzáférést, és 
testre szabott alkalmazásokat. A következő beszerzési példán bemutatjuk, hogy a fentebb felsorolt 
szolgáltatások hogyan valósíthatók meg és a fontosabb PKI alkotóelemek ebben betöltött szerepét.  
A példánkban az aláíráshoz és kulcsszállításhoz használjunk RSA-t, a hash-hez SHA-1-t, és AES-t 
a titkosításhoz.  
 
Aliz az Alfa cég beszerzője, aki szerkentyűket akar vásárolni Béta vállalattól Alfa új 
termékcsaládjához. Az Alfa cég nem akarja, hogy versenytársai bármit is megtudjanak az új 
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termékekről, még azt sem, hogy a szerkentyű egy részegység. Aliz, Béta értékesítési vezetőjével, 
Bobbal elektronikus úton szeretne tárgyalni.  
 
Aliz két privát-nyilvános kulcs párat generál, az egyiket az aláíráshoz, a másikat a titkosításhoz. 
Elmegy az Alfa cég regisztrációs szervezetéhez (RSz) és átadja az aláírás nyilvános kulcsát és egy 
érvényes Alfa cég fényképes igazolványt. A regisztrációs szervezet (RSz) az Alfa cég fényképes 
igazolványa alapján megbizonyosodik a vevő (Aliz) személyazonosságáról és tanúsítja a vevő 
személyazonosságát Alfa cég tanúsítvány kiadójának, aki Aliz részére kiállít egy aláírás 
tanúsítványt. Az Alfa tanúsítvány kiadója elhelyezi az új tanúsítványt az Alfa cég címtárában. Aliz 
visszamegy a helyére, és aláírásával hitelesíti kulcs kicserélés tanúsítvány iránti kérelmét. Ebben a 
kérelemben Aliz megadja mind a nyilvános, mind pedig a privát sifrírozó kulcsát. Alfa CA kiállít 
egy kulcs- szállítási tanúsítványt Aliz részére, és letétbe helyezi titkosító privát kulcsát. Az Alfa CA 
rendszeres időközönként tanúsítvány visszavonási listákat (CRL) is közzétesz.  
 
A Béta vállalatnál is van CA. Bob már korábban generált kulcs párokat, és megszerezte a 
tanúsítványokat. A Béta vállalat is közzétette a tanúsítványokat a címtárában. Az Alfa CA-hoz 
hasonlóan, a Béta CA is közzétesz CRL-ket.  
 
Aliz összeállít egy üzenetet, amelyben megírja a szükséges szerkentyűk számát és megadja a 
szállítás ütemezését. Az aláírási tanúsítványában szereplő nyilvános kulcshoz tartozó privát 
kulccsal aláírja az üzenetet. Ezután generál egy AES kulcsot és kódolja az üzenetet. Ezt követően, 
Aliz lehívja a Béta cég címtárából Bob kulcs szállítási nyilvános kulcsát, ellenőrzi, hogy nem 
vonták-e vissza a tanúsítványt és Bob nyilvános kulcsával titkosítja AES kulcsát. Aliz ezután 
elküldi Bobnak a titkosított üzenetet a titkosított AES kulccsal együtt 
 
Bob, kulcsszállítási privát kulcsával visszafejti a sifrírozott AES kulcsot, majd az AES kulcs 
segítségével visszafejti az üzenetet és elolvassa a tartalmát, de még nem biztos benne, hogy az 
üzenet valóban Aliztól érkezett, sem abban, hogy nem változott-e meg az üzenet tartalma azóta, 
hogy Aliz létrehozta. Bob lekéri Aliz aláírás tanúsítványát és az aktuális tanúsítvány visszavonási 
listát az Alfa cég címtárából. Ellenőrzi, hogy nem vonták-e vissza a tanúsítványt, majd ellenőrzi az 
üzeneten lévő digitális aláírást. Ha az aláírás igazolást nyer, Bob biztos lehet benne, hogy az üzenet 
Aliztól érkezett, és nem történt benne változtatás. Most már összeállíthat egy ajánlatot az Alfa cég 
részére.  
 
Aliz és Bob megalkusznak, és a szerkentyűket leszállítják. A számla megérkezik, és az Alfa cég 
vitatja az árat. A vitát azonnal rendezni kell, vagy az új termékcsalád piacra dobása késedelmet 
szenved. Az igazgató látni akarja az üzeneteket, amit Bob Aliznak küldött. Aliz sajnos túlélő túrán 
van, és nem érhető el, így ő nem tudja visszafejteni az üzeneteket. Az igazgató lekéri Aliz sifrírozó 
magán kulcsát a letéti szerverről. Miután megállapításra került, hogy a kérés hiteles, az igazgató 
megkapja a kulcsot. Az igazgató a kulccsal visszafejti az Aliz és Bob közötti tárgyalások üzeneteit, 
és a vita rendeződik.  
 
Ez a forgatókönyv tovább bővíthető jogosultsági attribútum tanúsítványokkal. Az attribútum 
szervezet ebben az esetben attribútum tanúsítványt állított volna ki az igazgató részére feljogosítva 
őt ezzel a kulcs helyreállítási művelet elvégzésére. A letéti szerver lekérné és ellenőrizné az 
igazgató attribútum tanúsítványát a kérés jóváhagyása előtt. 
 



32 
 

4  FELADATOK ÉS KOCKÁZATOK A CA RENDSZER 
MŰKÖDTETÉSÉBEN  
 
A tanúsítvány kiadónak ahhoz, hogy digitális tanúsítványokat állítson ki, ellenőrizni kell az 
előfizető azonosságát, meg kell határozza a digitális tanúsítvány megfelelő tartalmát, létre kell 
hoznia, és szét kell osztania a digitális tanúsítványokat, és gondoskodni kell arról, hogy azokat 
mások elfogadják, valamint biztosítania kell a belső biztonságot. Ezen feladtok mindegyike 
bizonyos kockázatot jelent a résztvevők számára. Ebben a fejezetben bemutatunk néhány ilyen 
kockázatot és néhány olyan kompromisszumot, ami segíthet a kockázat csökkentésében vagy 
szétosztásában1.  
 
A tanúsítvány kiadó CA rendszerek elsődlegesen azzal jellemezhetők, hogy nyitottak, vagy zártak. 
A teljesen zárt rendszerek olyan szerződéseken alapulnak, amelyek minden egyes résztvevő jogait 
és kötelességeit meghatározzák az üzenetek vagy tranzakciók autentikálása során. Az ilyen 
rendszerek a CA-t üzemeltető számára viszonylag kisebb kockázatot jelentenek, mert kevés 
bizonytalanság van a kötelezettségeket illetően. A másik véglet, a teljesen nyitott rendszerek, ahol 
nincsenek a rendszerben érintett felek jogait és kötelezettségeit rögzítő, formális szerződések. 
Ezeknél a rendszereknél a CA tevékenységet nyújtó cég vagy szervezet minden igazolt üzenet vagy 
tranzakció esetén bizonytalan mértékű kockázatnak van kitéve. A fejlesztés korai szakaszában 
valószínűleg egyetlen tanúsítvány kiadói (CA) rendszer sem lesz teljesen zárt vagy teljesen nyitott, 
és a szerződések fogják meghatározni a rendszer minden résztvevőjének jogait és kötelességeit. 
  

4.1 AZ AZONOSSÁG IGAZOLÁSA 
 
A tanúsítvány kiadó ahhoz, hogy ellenőrizze egy előfizető azonosságát, vagy saját maga, belsőleg 
megvizsgálja az előfizető igazolványait, vagy szerződést köt erre a célra egy regisztrációs 
szervezettel (RSz). A feladat kihelyezésére vonatkozó döntés és a regisztrációs szervezet 
kiválasztása kockázatot jelent a tanúsítvány kiadó számára. Ha a tanúsítvány kiadó CA vagy a 
regisztrációs szervezet RSz egy hamis vagy pontatlan azonosságot igazol, a tanúsítvány kiadó 
elveszítheti üzleti partnereit, vagy akár jogi eljárás is indulhat ellene. Azon kívül, a tanúsítvány 
kiadó által már kiállított tanúsítványok gyanússá válhatnak, ha kiderül, hogy nem jár el kellő 
gondossággal az azonosságok igazolása vagy a tanúsítványok kiállítása során. Csökkenthető az 
előfizető hamis igazolásának kockázata akkor, ha a CA zárt rendszerben történő használatra bocsát 
ki digitális tanúsítványokat, mert a rendszer minden, vagy bizonyos számú résztvevője között 
szerződéses viszony áll fenn. 
  

4.2 A TANÚSITVÁNY TARTALMA 
 
A tanúsítvány tartalma tanúsítvány kiadó rendszerenként más és más. A tartalom és a tanúsítvány 
korlátozásai a kibocsátó CA számára stratégiai kockázatot jelentenek. A szabványos tanúsítványok 
megnevezik az előfizetőt és a kibocsátó tanúsítvány kiadót. A szabvány tanúsítványok egy másik 
fontos eleme a lejárat időpontja. A tanúsítvány tartalomra vonatkozó X.509 szabványok előírják, 
                                                 
1 Az alábbiak egyes részei az Office of the Comptroller of the Currency (Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) „Certification 
Authority Systems”, OCC 99-20, 1999. május 4. kiadványából kerültek átvételre. 
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hogy a digitális tanúsítványokon szerepeljen a kibocsátó megkülönböztetett (egyedi) neve, egy 
kibocsátó specifikus sorszám, a kibocsátó aláírási algoritmusa és az érvényesség időtartama. Minél 
rövidebb a tanúsítvány élettartama, annál kisebb a tanúsítvány kiadó kockázata. A tanúsítvány 
biztonságának vannak a digitális aláírás generálására használt szoftverből származó fizikai és 
logikai gyenge pontjai. Minél hosszabb ideig van egy ilyen szoftver használatban, annál 
valószínűbb, hogy feltörik, vagy valaki jogosulatlanul hozzáfér. 
  
A tanúsítvány kiterjesztések az előfizető és a kibocsátó kilétén kívül, további információkkal 
szolgálnak. Ez a további információ lehet például a tanúsítvány használatának javasolt korlátai, 
mint pl. a tranzakciók vagy üzenetek száma, amit az előfizetőnek joga van aláírni. Minden ilyen 
korlátozás csökkenti a kibocsátó tanúsítvány kiadó tranzakciós és jó hírnevének kockázatát. A CA a 
kiterjesztést használhatja arra is, hogy pénzügyi tranzakciókhoz vagy nagyon kényes információk 
küldéséhez használható digitális tanúsítvány osztályokat alakítson ki. Ilyen tanúsítványok lehetnek 
egyetlen üzenethez vagy tranzakcióhoz csak egyetlen érintett féllel, vagy korlátozott pénzösszegig 
használhatók. 

4.3. TANÚSITVÁNYOK LÉTREHOZÁSA, ELOSZTÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
 
Az elfizető tanúsítványának létrehozása, szétküldése és a tanúsítvány elfogadásának dokumentálása 
a tanúsítvány kiadót tranzakciós, stratégiai és jó hírnév kockázatnak teszi ki. A tanúsítványok 
létrehozása során a tranzakciós és jó hírnév kockázat annak a rendszernek az esetleges hibáiból 
fakad, amelyek a megfelelő tanúsítvány korlátokat vetik össze az egyes előfizetők egyedi aláírási 
lehetőségeivel. A kockázatok a folyamatot szabályozó hitelesítési irányelvekből és eljárásokból 
adódnak.  
 
A tanúsítványok szétküldése és elfogadása gyakran nem csak a CA feladata. Az előfizető 
valószínűleg megvásárolja a digitális aláírások előállításához szükséges technológiát egy szoftver 
vagy technológia szállító cégtől. Az aláírás azonban mindaddig nem lesz teljes, amíg a tanúsítvány 
kiadó saját digitális aláírásával létre nem hozza a nyilvántartáshoz az aláírást, és el nem fogadja az 
előfizető aláírási jogosultságát. Zárt CA rendszerben a tanúsítvány kiadó kockázatát befolyásolja 
az, hogy a szerződés meghatározza a résztvevők pontos szerepét és felelősségét. A tranzakciós 
felelősség részben átruházható egy vezér szervezetre, az egyedi előfizetőkre és az érintett felekre, 
vagy más, a tanúsítvány adatbázist kezelő egyedre. A tanúsítvány kiadó (CA) még ebben az esetben 
is kockáztatja jó hírnevét, ha a technológiával kapcsolatos problémákat neki tudják be  
 
A digitális aláírás általában mindaddig nem működőképes, amíg az előfizető el nem fogadja az 
aláírt tanúsítványt. A tanúsítvány elfogadása azt jelenti, hogy az előfizető elfogadja a tanúsítvány 
kiadónak a rendszerre vonatkozó általános feltételeit és minden, az előfizetőre vonatkozó egyéb 
feltételeit. Az előfizetőkkel az elfogadásra vonatkozó kommunikáció során előforduló bármilyen, 
akár a nem megfelelő hitelesítési irányelvekből, eljárásból vagy technológiai problémából adódó 
hiba, kiteszi a tanúsítvány kiadót mind tranzakciós, mind jó hírnév kockázatnak.  

4.4 A DIGITÁLIS TANÚSITVÁNYOK MENEDZSELÉSE 
 
Amikor a tanúsítvány kiadó az előfizetők digitális aláírásának támogatására bocsát ki tanúsítványt, 
a CA általában csak az előfizetőkkel vagy az előfizetők nevében eljáró képviselőjükkel van 
kapcsolatban. Ha viszont a tanúsítvány kiadó a forgalomban lévő tanúsítványok gondozására, 
menedzselésére is vállalkozik, azaz tanúsítványtárként is működik, kapcsolatban fog állni az 
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érintett felekkel is, akik az üzeneteket kapják. A következőkben bemutatjuk az előfizetőknek és 
érintett feleknek nyújtott tár szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kockázatokat. A digitális 
tanúsítványmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok négy nagy csoportra oszthatók, és a kockázatokat 
ezeken keresztül mutatjuk be:  
 

♦ Ügyfél közlemények;  
♦ Előfizetői szolgáltatások és támogatás;  
♦ Tanúsítványok felfüggesztése és visszavonása; és  
♦ A érintett felek kéréseinek feldolgozása.  

4.4.1 Ügyfél közlemények 
Bár jelenleg jogszabály nem ír elő közlési kötelezettséget, (A lektor megjegyzése: napjainkra az 
alábbiakat célszerűen tartalmazzák az ETSI szabványok, IETF ajánlások és a fokozott biztonságú 
és minősített szolgáltatókra Magyarországon kötelező általános szolgáltatási feltételek és 
szolgáltatási szabályzatok) a tanúsítvány kiadónak bizonyos információt az általa nyújtott 
alapszolgáltatásokról, valamint az előfizetők és érintett felek jogairól és kötelességeiről 
mindenképpen szolgáltatnia kell. A közlések jellegének hatása lesz a tanúsítvány kiadó tranzakciós 
és jó hírnév kockázatára. Például, ha a közlemény egyértelműen meghatározza a tanúsítvány kiadó 
esetleges hibájának, tévedésének megoldási folyamatát és az informatikai biztonsági, adatvédelmi 
szabályzatot, kevesebb zavar fordul elő az előfizetők körében. Ezen kívül, ha a tanúsítvány kiadó a 
tanúsítványokkal kapcsolatos szoftver használatára vonatkozó technikai dokumentációt közzé teszi, 
az előfizetők könnyebben különbséget tesznek a szoftverből és a tanúsítvány kiadótól származó 
hibák között és ezzel a jó hírnév kockázata bizonyos mértékig csökken.   

4.4.2 Előfizetői szolgáltatások és támogatás 
Számos új technológiai termékhez és szolgáltatáshoz hasonlóan, a tanúsítvány kiadónak is szüksége 
van ügyfél támogatásra, ami szintén a ó hírnév kockázat lehet. A CA létrehozhat az előfizetők és 
érintett felekkel közvetlenül kapcsolatot tartó help deszket, vagy valami más formát. A help deszk 
koncepció, az eljárások és a működés potenciális tranzakciós és stratégiai kockázat források. Az 
előfizetők és érintett felek technológiai ismereteink hiányából adódó problémák, és a hibák 
kezelése jelentős erőforrásokat követel a tanúsítvány kiadótól vagy szerződött ügyfélszolgálattól. 
Annak ellenére, hogy a tanúsítvány kiadó általában nem ad technológiát a digitális aláírás 
előállításához, az előfizetők sokszor mégis a CA-t hibáztatják a technológia használatával 
kapcsolatos problémákért.  
 
Technikai problémák léphetnek fel az előfizetőknél saját személyi számítógépük konfigurációja 
miatt, ami mindaddig nem derül ki, amíg alá nem akarnak írni egy üzenetet vagy tranzakciót. Mivel 
a tanúsítvány kiadói szolgáltatást nyújtó szervezet meg akarja tartani ügyfeleit, általában azt a 
megoldást választja, hogy vagy belső, vagy szerződéses alapon működő ügyfélszolgálatot tart fenn. 
Vannak olyan technológiai cégek, akik intelligens kártyán adják ki az előfizetői tanúsítványokat. 
Az előfizető, ahelyett, hogy a PC merev lemezére töltené le a szoftvert, egy intelligens kártya 
olvasót csatlakoztat a PC-hez. Az intelligens kártya és az olvasó úgy vannak előprogramozva, hogy 
az előfizető részére megfelelő módon töltsék be a tanúsítvány információit. Az előfizetői 
szolgáltatás és támogatás tranzakciós és jó hírnév kockázatai részben csökkenthetők azáltal, hogy a 
hardver használata egyszerű és a felhasználóknak nem kell más forrásból szoftvert letölteni.  

4.4.3 Tanúsítványok felfüggesztése és visszavonása 
Mivel az előfizető a felelős azért, hogy az aláírási képesség biztonságát megőrizze, megvan a 
potenciális lehetősége annak, hogy a rendszer biztonsága sérül, és jogosulatlan felhasználást 
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tesznek lehetővé. Ezért a tanúsítvány kiadónak esetleg fel kell függeszteni, vagy vissza kell vonni 
egy tanúsítványt. Ha a CA (vagy a rendszeren belüli egy másik felelős fél) nem monitorozza a 
használatot, és időben nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a tanúsítvány kiadó esetleg lejárt 
digitális aláírással ellátott tranzakciókat vagy üzeneteket is tanúsít. Ezért, a felhasználó digitális 
aláírását érvénytelenítő CA rendszerek jelentős potenciális tranzakciós, stratégiai és jó hírnév 
kockázattal kell, hogy számoljanak. A rosszul kialakított hitelesítési irányelvek és eljárás rend, 
stratégiai kockázatot jelentenek, míg a rossz megvalósítás tranzakciós és jó hírnév kockázattal jár. 
A szükséges tanúsítványtár frissítés ideje függ a tanúsítvány típusától. A kényes üzeneteken vagy 
tranzakciókon használt tanúsítványok felfüggesztésének késedelmessége jelentős kockázattal jár.  
 
A digitális tanúsítvány kétfeleképpen érvényteleníthető. A CA visszavonhatja a tanúsítványt, ha 
biztos benne, hogy az előfizető az aláíró képességet kompromittálta. A leggyakrabban előforduló 
hiba az, hogy az előfizető nem őrizte megfelelő biztonsággal privát kulcsát. Ha az előfizető privát 
kulcsa ismertté válik, jogosulatlan személyek is aláírhatnak helyette üzeneteket vagy tranzakciókat. 
Ha a tanúsítvány állapota kérdésessé válik, ahelyett, hogy visszavonná, a tanúsítvány kiadó 
felfüggeszti a tanúsítványt mindaddig, amíg az állapota tisztázódik. A tanúsítvány visszavonására 
illetve felfüggesztésére vonatkozó kérések feldolgozása során elkövetett esetleges hibák tranzakciós 
és jó hírnév kockázattal járnak. Például, az az előfizető, akinek tanúsítványát tévesen 
érvénytelenítették, és ezért nem tud üzeneteket aláírni, potenciális vesztességeket szenvedhet, 
amiért jogorvoslatot keres, ártva ezzel a tanúsítvány kiadó jó hírnevének. Másfelől, ugyanúgy káros 
a tanúsítvány kiadó jó hírnevére, ha egy érintett fél elfogad egy üzenetet vagy tranzakciót, amit 
olyan előfizető írt alá, akinek tanúsítványát fel kellett volna függeszteni vagy vissza kellett volna 
vonni.  

4.4.4 Érintett felek kéréseinek feldolgozása  
Jelentős stratégiai, tranzakciós és jó hírnév kockázattal járnak az érintett felek feldolgozási kérései, 
amelyek az egyes tanúsítványok állapotára vonatkoznak. Bár a CA-előfizető közötti szerződéses 
kapcsolat meghatározza az előfizetőkkel és másokkal szembeni kötelezettségeket, nincsen ilyen 
szerződésen alapuló védelem az érintett fél felekkel folytatott tranzakcióknál, különösen a nyitott 
rendszerek esetében. Például, ha a tanúsítvány kiadó az érintett fél megkeresésére egy visszavont 
tanúsítványról azt állítja, hogy az elfogadható, a CA jó hírnevét kockáztatja és bírósági eljárásnak, 
és kártérítésnek teszi ki magát. A nyitott rendszerek esetében fennálló további kockázat lehet az is, 
hogy egy forgalomban lévő tanúsítvány érvényességi ideje alatt az egyéni előfizető vagy előfizető 
csoport körülményei megváltoznak. Minden késedelem, amit a nem megfelelő hitelesítési 
irényelevek és eljárások vagy a technikai feldolgozás okoz, a tanúsítvány visszavonási kérelmek 
feldolgozásában ilyen hibákat eredményezhet. Amennyiben az tanúsítványtár a kéréseket nem valós 
időben (real time üzemmód), hanem kötegelve dolgozza fel (batch üzemmód), ez növeli a 
kockázatot. A tranzakciók volumenének és a forgalomban lévő, különböző korlátozásokkal 
rendelkező és különböző lejárati idejű tanúsítványok számának növekedésével a kockázat tovább 
növekedhet.  

4.4.5 Tanúsítványok visszavonása 
Két elfogadott módszer van a tanúsítvány érvényességére vonatkozó kérés megválaszolására. A 
legismertebb módszer szerint az adattárnak le kell kérnie az érvénytelen tanúsítványok hosszú 
listáját a Tanúsítvány Visszavonási Listát (CRL) és ellenőriznie kell minden egyes esetben a 
kérdéses tanúsítvány érvényességét. A tanúsítvány visszavonási listák pontatlansága tranzakciós 
kockázatot jelent a CA számára. A CRL-ek ütemezett generálási gyakorisága pedig a tanúsítványtár 
kockázatának mértékét befolyásolja. A gyakoribb tanúsítvány visszavonási listák generálása 
csökkenti a tanúsítvány kiadó tranzakciós és jó hírnév kockázatát. Egy további kérdés, hogy a 
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tanúsítványok állapotára vonatkozó információkat a CA tanúsítványtár küldi szét az érdeklődő 
érintett felek részére, vagy az érintett felek azokat a CA tanúsítványtárából keresik le.  
 
A két módszer tranzakciós és hírnév kockázata eltérő. A „lekereséses” módszer lehetőséget ad a 
CA tanúsítványtár részére, hogy az érvénytelen tanúsítványok elfogadásából származó jó hírnév 
kockázatot teljes egészében ráterhelje az érintett félre. A „küldős” módszer esetében viszont, ha a 
CRL pontatlan, vagy nem kerül időben szétosztásra, a felelősség egyértelműen a CA 
tanúsítványtárat terheli. A CRL módszer kockázatai és rossz hatékonyságú költségei miatt, az ipar 
egy második módszer kifejlesztésébe kezdett. Több technológiai cég olyan szoftvert fejlesztett ki, 
amely lehetővé teszi, hogy az tanúsítványtár egyetlen tanúsítvány érvényességét is valós időben 
kérdezze le a nyilvántartásból. A tanúsítványtárak egy további tranzakciós kockázatát az okozza, 
hogy vajon mennyire képesek az érintett felek megérteni a tanúsítvány kiterjesztéseket. 
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5. AZ U.S. SZÖVETSÉGI PKI  
 

5.1 A SZÖVETSÉGI PKI ARCHITEKTÚRA 
 
Számos Szövetségi hivatal az olyan alkalmazások, mint pl. a beszerzés, támogatások, utazás és a 
hivatal működéséhez szükséges más funkciók támogatására kezdeményezte a független CA-k 
létrehozását. Ezekben az esetekben az adott hivatali alkalmazásából származó közvetlen haszonnak 
mindenképpen indokolnia kell a nyilvános kulcsú technológia alkalmazását. Egy másik lehetséges 
megoldás az, amikor a hivatal kereskedelmi CA szolgáltatók szolgáltatásait veszi igénybe a 
tanúsítványok kibocsátására és a szolgáltatások nyújtásának egyszerűsítésére.  
 
A Szövetségi PKI esetében a fő problémát egy olyan hitelesítési útvonal létrehozása jelent a 
szövetségi hivatalok között, amely a bizalom megbízható és széleskörű kiterjesztését biztosítja. A 
BRIDGE CA (BCA) szisztematikus hitelesítési útvonalakat biztosít a hivatalok tanúsítvány kiadói 
között és a kormányzaton kívül. A bizonyos szabványokat és követelményeket kielégítő szövetségi 
tanúsítvány kiadók jogosultak a Szövetségi BRIDGE Tanúsítvány Kiadóval (FBCA) való kereszt-
tanúsításra, és ami által létrejön a Szövetségi és kereskedelmi PKI-k közötti együttműködés 
kialakításához szükséges hitelesítési útvonal. A 4. ábrán látható, hogy miképpen biztosítják a 
bridge CA-k a Szövetségi és más PKI-k közötti együttműködést.  
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A Szövetségi BCA az az elem, amely bekapcsolja a különben elkülönült hivatali tanúsítvány kiadót 
egy szisztematikus, átfogó Szövetségi PKI-ba. A BCA nem gyökér CA, hanem egy „bizalmi híd”. 
Nem a tanúsítási útvonal kezdőpontja, hanem az FBCA és a kijelölt fő CA-k (PCA-k) közötti 
kereszt-tanúsítások segítségével bizalmi tartományokat köt össze. A Szövetségi Felügyelő 
Bizottság (FPMA, Federal Policy Management Authority) felügyeli az FBCA működését és 
határozza meg az FBCA-val történő kereszt-tanúsítás követelményeit. Ezek a bizalmi tartományok 
lehetnek a kormányzaton belül és kívül egyaránt.  
 

4. ábra 
Szövetségi és nem szövetségi PKI-k közötti együttműködés 

bridge CA      bridge kereszttanúsított pár  
  
 fő (principal) CA     CA tanúsítvány 
 
 egyenragú (peer) CA     kereszttanúsított pár 
 
 alárendelt (subordinate) CA 

Nem szövetségi 

Szövetségi 
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Azok a szövetségi (vagy nem szövetségi) CA-k amelyek az FPMA által meghatározott 
követelményeket kielégítő bizalmi tartományokban működnek, alkalmasak arra, hogy 
kereszttanúsítsanak az FBCA-val. Ily módon az FBCA bekapcsolja ezeket a Szövetségi PKI átfogó 
bizalmi hálózatába. Ez lehetőséget biztosít az érintett felek és tanúsítvány alanyok számára (a 
bizalmi tartományban) a kapcsolat létesítésére a tágabb Szövetség PKI-hoz. Ez egyszerűbb és 
hatékonyabb, mint a más bizalmi tartományokban lévő CA-kkal való nagyszámú ad hoc kereszt-
tanúsítás kezelése.  
 
Azért, hogy a Szövetségi hivatalok maximális rugalmasságot élvezhessenek, és előjogaik ne 
sérüljenek, a hivataloknak nem kötelező átvenni az FBCA szabályzatát. A hivatalok választhatnak, 
hogy saját a belső PMA-juk által előírt, vagy kereskedelmi tanúsítvány szolgáltató irányelveit 
alkalmazzák-e. Nem kötelező az FBCA-t használni a hivataloknak, ahhoz, hogy együttműködjenek 
a szövetségi hivatalokkal, vagy a Szövetségi Kormányon kívüli szervekkel, hanem közvetlenül is 
kommunikálhatnak egy hivatallal/szervezettel azért, hogy kialakítsák az együttműködés 
követelményeit. A Szövetségi PKI architektúra részei a következők:  
 
Szövetségi Felügyelő Bizottság (FPMA): ez a felügyelő bizottság határozza meg a Szövetségi PKI 
általános koncepcióit és hagyja jóvá a Szövetségi PKI-n belüli bizalmi tartományok irányelveit és 
eljárásait. Működteti a Szövetségi BRIDGE Tanúsítvány kiadót (FBCA) és egy tanúsítványtárat. 
 
Bizalmi tartományok: Szövetségi viszonylatban a bizalmi tartomány a Szövetségi PKI-nak 
egyetlen felügyelő bizottság (PMA) alatt működő része. Minden bizalmi tartományon belül több 
tanúsítvány kiadó (CA), de egyetlen fő tanúsítvány kiadó (PCA) működik. Minden bizalmi 
tartománynak van egy tartomány tanúsítványtára.  
 
Tartomány Felügyelő Bizottság (DPMA): a felügyelő bizottság hagyja jóvá a bizalmi 
tartományon belüli tanúsítvány kiadók szolgáltatási szabályzatát és felügyeli tevékenységüket. A 
DPMA-k tartomány tanúsítványtárat működtetnek, vagy felügyelnek.  
 
Szövetségi BRIDGE CA (FBCA): A Szövetségi BRIDGE CA-t azért működteti a Szövetségi 
Felügyelő Bizottság (FPMA), hogy bizalmi BRIDGE-ként működjön a Szövetségi PKI-n belüli 
különböző tartományok, valamint a Szövetségi PKI és a nem szövetségi bizalmi tartományok 
között. A Szövetségi Felügyelő Bizottság által jóváhagyott bizalmi tartományok egy-egy fő CA-t 
jelölnek ki, amely a Szövetségi FBCA-val kereszttanúsíthat. Az FBCA nem gyökér tanúsítvány 
kiadó, mert általában nem kezdőpontja tanúsítási útvonalaknak.  
 
Fő CA (Principal CA, PCA): A bizalmi tartománynak az a tanúsítvány kiadója, amely a 
Szövetségi BCA-val kereszttanúsít. Minden bizalom tartományban van egy fő CA. A hierarchikus 
tanúsítási útvonalú tartományokban ez a tartomány gyökér tanúsítvány kiadója, a hálós szervezésű 
tartományok esetében pedig a tartomány bármelyik CA-ja lehet, de általában a Tartomány 
Felügyelő Bizottság által működtetett, vagy hozzá tartozó tartomány lesz. 
 
Azonos szintű (Peer) CA: Egy hálós szervezésű tartomány azonos szintű (Peer) CA-ja, saját maga 
által aláírt tanúsítványa van, és ezt osztja szét a tanúsítvány alanyok között, akik ezzel tanúsítási 
útvonalakat indítanak el. Az azonos szintű Peer CA-k saját bizalmi tartományuk más tanúsítvány 
kiadóival kereszttanúsíthatnak.  
 
Gyökér CA (root CA): A hierarchikus szervezésű bizalmi tartomány esetében a gyökér CA indít 
minden bizalmi útvonalat. A tanúsítvány alanyai és az érintett felek valamilyen biztonságos 
módszerrel megkapják a gyökér CA saját maga által aláírt gyökér CA tanúsítványt és minden 
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bizalmi útvonal erről a pontról indul. A hierarchikus bizalmi tartományok esetében is a gyökér 
tartomány az adott tartomány fő tanúsítvány kiadója (PCA-ja).  
 
Alárendelt CA (subordinate CA): A hierarchikus szervezésű tartományban az a CA, ahonnan 
nem indul bizalmi útvonal. A bizalom mindig gyökér CA-tól indul. A hierarchikus szervezésű 
bizalmi tartomány esetében az alárendelt CA a tanúsítást egy felettes CA-tól kapja, és lehetnek 
alárendelt CA-k, amelyek részére ez a CA állít ki tanúsítványt.  

5.2 SZÖVETSÉGI TANÚSÍTVÁNY FORMÁTUMOK 
 
Az egységesség és együttműködés megteremtésére a szövetségi kormányzaton kívüli PKI 
közösségekkel a Szövetségi PKI formátum a szabvány PKI profilon kell alapuljon úgy, hogy 
megtartsa a Szövetségi rendszerhez szükséges egyedi paraméter beállításokat2. Jelenleg az 
egyetlen, széles körben elfogadott, és a szabvánnyá váláshoz közel álló PKI formátum, a PKIX 
munkacsoport által kifejlesztett Internet Engineering Task Force (IETF) „Public Key Infrastructure 
(PKIX) profile” (RFC 2459). A profil a következő címen található: http://www.ietf.org/rfc/rfc2459. 
(A lektor megjegyzése: ugyanott megtalálhatók az újabb módosítási javaslatok is) A PKIX profil, 
Internet X.509 „Publikus Kulcsú Infrastruktúra Tanúsítvány PKI és a CRL Profil” azonosítja az 
Internet PKI számára a tanúsítványok és tanúsítvány visszavonási listák CRL formátumát és 
szemantikáját. Ismerteti a folyamatokat a tanúsítási útvonalak internetes környezetben történő 
feldolgozására és ellenőrzésére. A kriptográfiai algoritmusokhoz megadja a sifrírozás szabályait, és 
meghatároz minden mező formátumot mind az X.509 3. verziójában, mind pedig a CRL 2. 
verziójában.  
 
Az FPKI formátum kiegészíti a jelenlegi PKIX profilt és meghatározza a kettő közötti 
különbségeket. Amennyiben egy szervezetben szükség van az FPKI-t kielégítő tanúsítványok 
és/vagy CRL-k alhalmazának bevezetésére, a Szövetségi PKI-ban és a PKIX-ben meghatározott 
paraméterek együttes felhasználásával kell az X.509 tanúsítványt és/vagy CRL-t kialakítania. A 
Szövetségi PKI-ban meghatározott paraméterek az elsődlegesek. Az a szervezet, amelyik úgy dönt, 
hogy a Szövetségi PKI-nak megfelelő X.509 tanúsítványát és/vagy CRL-eket saját igényeihez 
átalakítja, dokumentálnia kell a tervezet alhalmaz profilt (az FPKI profilra, mint alapra hivatkozva), 
hogy a tanúsítvány generáló elem tudja, mivel töltse fel a program specifikus tanúsítványokat. 
  
A szövetségi tanúsítvány profil öt X.509 tanúsítvány osztály tartalmát írja le: végfelhasználói 
digitális aláírás tanúsítványok; végfelhasználó kulcsgondozási tanúsítványok; CA tanúsítványok, 
BRIDGE CA tanúsítványok, és saját aláírású tanúsítványok.  

♦ A végfelhasználói digitális aláírás tanúsítvány egy nyilvános kulcsot tartalmaz, amely a 
tanúsítványok és tanúsítvány visszavonási listákon kívül más objektumokon lévő aláírások 
érvényességének ellenőrzésére szolgál.  

♦ A végfelhasználói kulcsgondozási tanúsítvány egy kulcs szállításra szolgáló nyilvános 
kulcsot tartalmaz. 

♦ A CA tanúsítványok olyan tanúsítványok, amelyeket az egyik hivatali CA állít ki a másik 
CA részére.  

♦ A BRIDGE CA tanúsítványok azok a tanúsítványok, amelyeket a Szövetségi BRIDGE CA 
állít ki a hivatali fő CA-k részére. 

                                                 
2 A következőkhöz részletek kerültek átvátelre a „Federal Certificate Profile”-ból, http://csrc.nist.gov/pki/twg. 
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♦ A saját aláírású CA tanúsítványok azok a tanúsítványok, amelyeket a CA-k generálnak az 
előfizetőik részére történő biztonságos elosztás céljából.  

 
A következő táblázatban láthatók az egyes tanúsítvány osztályok kötelező és opcionális 
kiterjesztései. További részletek találhatók a FPKI formátumban. A hivatalok, saját PKI-jük 
felállítása előtt szerezzék be a mindenkori FPKI formátum és az RFC 2459 egy példányát.  
 
 

Tanúsítvány 
kiterjesztés 

Kötelező vagy opcionális Tartalom 

Kulcs használat Minden tanúsítványban van Meghatározza az adott kulcs generikus 
alkalmazásait. A felhasználók illetve 
rendszerek esetén a kulcs felhasználható 
dokumentumok digitális aláírására, 
hitelesítésre, kulcs gondozásra vagy 
adatok titkosítására. A CA-k a kulcsokat 
tanúsítványok vagy CRL-ek aláírásának 
ellenőrzésére használhatják 

Alap megszorítások Minden tanúsítványban van Jelzi, hogy az alany egy CA. 
Megadhatja az útvonalban szereplő 
további tanúsítványok maximális 
számát. A bizalomnak az alany által 
kiállított végfelhasználói 
tanúsítványokra történő korlátozására 
használható. 

CA kulcs azonosítója Minden tanúsítványban van Annak a nyilvános kulcsnak az SHA-1 
hash-ja, amely a tanúsítványon lévő 
aláírást igazolja. A megfelelő kulcs 
kiválasztására használható. 

Alany kulcs 
azonosítója 

Minden tanúsítványban van 
Opcionálisan előfordulhat a 
végfelhasználói 
tanúsítványokban is. 

Ennek a nyilvános kulcsnak az SHA-1 
hash-ja; megfelel a CA által kiállított 
tanúsítványok és CRL-ek CA kulcs 
azonosítójának, de az az alany adja ki. 

Alany alternatív neve Opcionális, de általában 
használt 

A felhasználó e-levél címének, vagy egy 
Internet hoszt DNS nevének vagy IP 
címének megadására szolgál. Ez az 
információ támogatja a S/MIME 
alkalmazást és az IPsec protokollokat.  

Hitelesítési 
irányelvek (CP) 

Minden tanúsítványban 
szerepel 

A végfelhasználói tanúsítványban a 
felsorolt előírások adják meg a 
tanúsítvány bizalmi szintjét. A CA 
tanúsítványok esetében a lista megadja 
azoknak az irányelveknek a körét, 
amelyek alapján a tanúsítványaiban meg 
lehet bízni. 

Szabályzat leképezés Csak a CA tanúsítványokban 
van. Csak abban az esetben 
szerepel, ha a kiállító és az 
alany eltérő szabályzatok 
alapján állítanak ki 

Megadja, hogy az alany CA-k 
irányelevei közül melyek felelnek meg a 
kiállító helyi irányeleveinek.. 
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Tanúsítvány 
kiterjesztés 

Kötelező vagy opcionális Tartalom 

tanúsítványokat. 
Név megszorítások Opcionálisan jelenik meg a 

CA tanúsítványokban 
A megbízhatóként elfogadott 
tanúsítványok név alapján történő 
korlátozására használható. 

Irányelv 
megszorítások 

Opcionálisan jelenik meg a 
CA tanúsítványokban 

Irányelv előírások kikényszerítésére 
és/vagy szabályzat leképezés tiltására 
használható. 

CRL elosztási pontok Opcionális. Minden olyan 
tanúsítványban szerepel, 
amelyek visszavonási 
állapotát közvetett, vagy 
szegmentált CRL-eken 
keresztült osztják szét. 

Az adott tanúsítvánnyal foglalkozó CRL 
azonosítására szolgál. 

A szövetségi PKI tanúsítvány kiterjesztései 
 

 

5.3 SZÖVETSÉGI CRL FORMÁTUMOK 
 
A Szövetségi PKI Profil két CRL formátumot határoz meg, az egyiket az FBCA, a másikat a 
Szövetségi PKI összes többi tanúsítvány kiadója részére. Mindkét profil alapja az X.509 2. verziója. 
A CRL 2. verziója tartalmazhat két másik kiterjesztés típust.  
 
Az első, a CRL bejegyzés kiterjesztés, ahol további információ található az adott, visszavont 
tanúsítványról. A CRL profilban meghatározott CRL bejegyzés kiterjesztések a tanúsítvány kiállító 
és ok kód kiterjesztések. Alapértelmezésben az egy adott tanúsítvány visszavonási listán szereplő 
valamennyi tanúsítványt ugyanaz a tanúsítvány kiadó állította ki, mint amelyik a tanúsítvány 
visszavonási listát generálta. Amennyiben ez nem így van, a CRL a tanúsítvány kiállítója 
kiterjesztést, a tanúsítványt kiállító tanúsítvány kiadó azonosítására használja fel. Az ok kód 
kiterjesztés a visszavonás körülményeit írja le. Elképzelhető például, hogy egy érintett fél elfogad 
egy „felfüggesztett” tanúsítványt, de elutasít egy tanúsítványt, amelyet a kulcs kompromittálódása 
miatt visszavontak.  
 
A második CRL kiterjesztés típus az egész CRL-re vonatkozó további információval szolgál. A 
szövetségi formátumban meghatározott CRL kiterjesztések a jogosultsági kulcs azonosító, kiállító 
alternatív neve, CRL szám és kiállító elosztási pont.  
 
A következő táblázatok mutatják a kötelező és opcionális kiterjesztéseket az egyes CRL osztályok 
esetében. További részletek, mint fent, ebben az esetben is a szövetségi formátumban találhatók. A 
hivatalok, saját PKI-jük felállítása előtt szerezzék be a mindenkori FPKI profil és az RFC 2459 egy 
példányát. 
 
 

CRL kiterjesztés Kötelező vagy opcionális Tartalom 
CRL szám Minden CRL-en szerepel Monoton növekvő egész szám. 

Vészhelyzeti CRL generálás 
detektálására szolgál 
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CRL kiterjesztés Kötelező vagy opcionális Tartalom 
CA kulcs azonosító Minden CRL-en szerepel Annak a nyilvános kulcsnak az SHA-1 

hash-ja, amely a CRL-en lévő aláírást 
igazolja. A megfelelő kulcs 
kiválasztására használható. 

Kiállító alternatív 
neve 

Opcionális A CA e-levél címének megadására 
használható 

Kiállító elosztási pont Minden közvetett és 
szegmentált CRL-en szerepel

A tartalmának meg kell egyezni a CRL 
által kezelt tanúsítványokban szereplő 
CRL eltosztási pontok kiterjesztéssel 

 
Szövetségi PKI CRL kiterjesztései 

 
CRL beviteli 
kiterjesztés 

Kötelező vagy opcionális Tartalom 

Ok kód Minden tanúsítványban van, 
kivéve, ha a CA-nak nincsen 
információja 

Megadja, hogy a tanúsítványt azért 
vonták-e vissza, mert a kulcs 
kompromitálódott, az alany adatai 
megváltoztak, vagy újabb tanúsítvány 
kiállítása indokolja.. 

Tanúsítvány kiállítója Minden közvetett és 
szegmentált CRL-en szerepel

Az ebben a CRL-ben felsorolt 
tanúsítvány al halmazok CA-ját 
azonosítja 

 
Szövetségi PKI CRL beviteli kiterjesztései 
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6 HIVATALI PKI FELÁLLÍTÁSA  
  
A legtöbb esetben a hivatali PKI-k kialakítása bizonyos mértékű elszigeteltségben kell, hogy 
történjen. A PKI-t úgy kell kialakítani, hogy az kielégítse a belső követelményeket egy olyan 
környezetben, amikor mind az előfizetők, mind pedig az érintett felek a hivatalon belüli 
felhasználók. A hivatal tapasztalatainak és bizalmának növekedésével költség hatékonnyá válhat a 
hivatali PKI-nak a Szövetségi PKI-ba történő beintegrálása. Megfelelő tervezéssel elérhető, hogy 
egy hivatali PKI fel legyen készülve a tágabb, Szövetségi PKI-hoz történő csatlakozásra, amely 
révén a felhasználók bővülő közösségével lesz képes biztosítani a biztonságos szolgáltatásokat. 
Ebben a fejezetben a hivatali PKI felállításához javasolt lépések leírása található.  
 
Más Szövetségi PKI-kkal együttműködő hivatali PKI létrehozásának számtalan akadálya van, és 
komoly kihívást jelent, ezért különösen fontos a meglévő szabványoknak a betartása és a 
Szövetségi PKI Irányító Bizottsággal (Federal PKI Steering Committee FPKISC) történő 
folyamatos koordinálás. Az egyik ilyen kihívás, amelyet a hivatalnak kezelnie kell a PKI 
felállításával kapcsolatos igen jelentős költség, beleértve a tanúsítványok létrehozásának és 
elosztásának költségeit, a kliens szoftver beszerzésének vagy előállításának költségeit és a PKI 
felhasználók karbantartásából és támogatásából adódó költségeket. Kihívást jelent az is, hogy a 
különböző szállítók eltérő módon implementálják a szabványokat, ezért a címtárak és a hozzájuk 
tartozó szoftverek PKI-k közötti együttműködése bonyolult lehet.  
 
Ennek megfelelően a NIST erősen javasolja, hogy a hivatalok, a hivatali PKI, vagy PKI pilot 
felállítása során kövessék az ebben a fejezetben leírt lépéseket. Különösen fontos a NIST szerint az 
FBCA szabályzat követése és a szövetségi tanúsítvány profil és a CRL kiterjesztések profil 
betartása. A hivataloknak célszerű abból kiindulni, hogy PKI-jük valamikor kereszttanúsít majd a 
szövetségi BRIDGE tanúsítvány kiadóval, ezért mindenképpen ajánlatos a hivatali PKI kialakítását 
az FPKISC-vel koordinálni. A következő fejezetek ismertetik azokat az információkat és lépéseket, 
amelyeket egy hivatali PKI felállítása során követni kell, hogy az együttműködési problémák 
minimálisra csökkenjenek.  
 

6.1 A SZERVEZET ADATAINAK ÉS ALKALMAZÁSAINAK ELEMZÉSE  
 
A PKI bevezetése komoly hatással lehet az információs technológia működésének biztonsági 
modelljére. A legtöbb biztonsági tervezéshez hasonlóan, a hivatali PKI megtervezésében 
alkalmazni kell a közismert Kockázatkezelési elveket. A tervezés első lépése a kockázatelemzés. A 
költség-haszon elemzésnek azon túl, hogy összehasonlítja a PKI indulási és működési költségeit a 
várható költségcsökkenéssel, meg kell próbálnia azonosítani a PKI bevezetésének elhagyásával járó 
nagyobb kockázatokat is. 
  
A második lépésként azonosítani kell azokat az adatokat és alkalmazásokat, amelyeket a hivatal 
számítógépes rendszerében védeni kell. Az adatok közé tartozhatnak a végrehajtás során felhasznált 
adatok, a mágneses médián tárolt adatok, nyomtatott adatok, archivált adatok, frissítési naplók, 
audit jegyzőkönyvek és dokumentációk. Az alkalmazások lehetnek például helyi/hálózati 
kommunikációk, hozzáférés ellenőrzés és internetes alkalmazások. Az elemzésnek ki kell terjednie 
a biztonság esetleges kompromittálásának kihatásaira, és a kockázat mértéke határozza majd meg a 
hivatali PKI megfelelő biztonsági szintjét. Minél korlátozottabb például egy tanúsítvány 
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élettartama, annál kisebb a kiállító CA kockázata. Ott, ahol a különböző alkalmazásokhoz sokféle, 
különböző mértékű kockázat tartozik, több hitelesítési irányelvre is szükség lehet.  
 
Az iratkezelés, azaz a dokumentumok, nyilvántartások, jegyzőkönyvek megőrzése mindig nagyon 
fontos a kormányhivatalok esetében és a papír nélküli működés felé történő elmozdulás jelentős 
változásokat fog eredményezni az irattarozásban, a dokumentumok hosszú távú tárolásában. A 
Nemzeti Archívum és Dokumentum Kezelés (National Archives and Records Administration 
NARA) útmutatót és irányelveket dolgozott ki az elektronikus aláírási technológiát bevezető 
hivatalok számára [NARA00]. A megfelelő dokumentum megőrzés biztosítása érdekében a 
tervezési időszakban ajánlatos a NARA útmutatók és irányelvek tanulmányozása és figyelembe 
vétele..  

6.2. MINTA HITELESÍTÉSI IRÁNYELVEK, SZABÁLYZATOK ÉS ALAP 
SZABVÁNYOK ÖSSZEGYŰJTÉSE  
 
A PKI kialakítása során célszerű a munkát minta szabályzatok összegyűjtésével kezdeni, és a 
munka hatékonyabbá tehető, ha ezek szolgálnak mintául a hivatal saját Hitelesítési Irányelveienk 
kidolgozása során. Az irányelvek kidolgozásához szükség van a szabványok összegyűjtésére is, 
mert ezek alapján valósítható meg a hivatalok közötti együttműködés. A következőkben található 
egy szabvány lista és a szabványok hivatkozásai. 
  
FBCA irányelvek. Az FBCA irányelvek segítségével határozható meg, hogy a hivatal igényeinek 

melyik szint(ek) felel(nek) meg. Jelen SP írásakor az FBCA irányelv a következő címen volt 
elérhető: http://csrc.nist.gov/pki/twg/y2000/doc_reg_00.htm – Bridge Certification 
Authorities. A végleges szabályzat megtalálható a http://csrc.nist.gov/csor  címen. 

 
FPKI X.509 Tanúsítvány és CRL Kiterjesztések Profil. Az FBCA irányelvek részeként ez a 

dokumentum meghatározza az X.509 tanúsítványok (v3) 3. verzióját és a Tanúsítvány 
Visszavonási Lista (CRL) (v2) 2. verziójának formátumait a Szövetségi Publikus Kulcsú 
Infrastruktúra (FPKI) rendszerekhez. A profilok az FPKI rendszerekhez adnak meg egyedi 
paraméter beállításokat. A Szövetségi tanúsítvány profil megtalálható a 
http://csrc.nist.gov/pki/twg/y2000/papers/twg-00-18.xls —Federal Public Key Infrastructure 
(PKI) X.509 Certificate and CRL Extensions Profile.  

 
X.500 címtárak. Az FBCA, és ahol alkalmazható, a hivatali CA-k által kiállított 

tanúsítványok és egyéb, digitálisan aláírt dokumentumok az FBCA X.500 
címtárban találhatók. Címtár hivatkozások találhatók a 
http://csrc.nist.gov/pki/twg/directory_references.htm címen. 

6.3 A HITELESÍTÉSI IRÁNYELVEK TERVEZET ELKÉSZÍTÉSE 
 
A PKI-t kialakító hivatal számára az első és legfontosabb feladat a megfelelő hitelesítési 
irányelv(ek) (CP) kidolgozása. A irányelv(ek)nek tükrözni(ük) kell a PKI segítségével biztosított 
alkalmazásokat. Itt hatékony stratégiának bizonyulhat a más meglévő (elsősorban FBCA) 
irányelvek adaptálása és felhasználása. A Hitelesítési Irányelveknek (CP) megfelelően magas 
szintűnek kell lennie ahhoz, hogy ne kelljen gyakran változtatni. A irányelvek formájáról és 
tartalmáról a 6.3.1. fejezetben lesz bővebben szó.  
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Az a szabályzat együttes, amely szerint a Tanúsítvány kiadó tanúsítványokat állít ki, határozza meg 
a bizalmi tartomány-t vagy irányítási (policy) tartomány. A hivatalnak a bizalmi tartományához 
tartozó minden szabályzathoz névfa objektum azonosító számot (object identifier OID) kell kapnia. 
Ezekkel az OID-kkel lehet megkülönböztetni az adott tanúsítványhoz tartozó alkalmazásokat. Egy 
X.509 v3 tanúsítvány a hitelesítési irányelv (certificatePolicy) kiterjesztésében egy vagy több 
hitelesítési irányelv azonosítót (policyIdentifier) is megadhat. A hitelesítési irányelv azonosító egy 
egyedi, regisztrált OID, amely a tanúsítványban meghatározza a hitelesítési irányelvet. Az 
alkalmazások ezeket az irányelveket használhatják fel annak eldöntésére, hogy egy adott célra 
megbízzanak-e egy tanúsítványban. A regisztrációs eljárás követi az ISO/IEC (azaz az egyesült  
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet {International Organization for Standardization} és a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság {International Electrotechnical Commission}),  és a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) szabványokban meghatározott eljárásokat. Az OID 
regisztrálására vonatkozó kérelemhez szintén szükség van a hitelesítési irányelvek szöveges 
specifikálására, hogy azt a tanúsítvány használói és más alkalmazások megvizsgálhassák. A 
hivatalnak akkor is meg kell kérnie az OID-t, ha egyetlen irányelvet alkalmaz a tanúsítványok 
kiállítására. Amikor a tanúsítvány kiadó CA csatlakozik a Szövetségi PKI-hoz, ez az OID szolgál 
arra, hogy tanúsítványát megkülönböztessék a szövetségi kormányban használt számos irányelv 
szerint kiállított tanúsítványoktól. Az OID megszerzésével kapcsolatos eljárást a 6.3.2. fejezet 
ismerteti.  

6.3.1 Hitelesítési irányelvek (CP) 
A szabályzatok megírása általában szabvány formátumban történik. Az RFC 2527, a „Hitelesítési 
Irányelvek, és a Szolgáltatási Szabályzat Keret” (Certificate Policy and Certification Practices 
Framework) határozza meg az elfogadott, szabványos CP formátumot. Az RFC 2527 nyolc főbb 
fejezetből és 165 másod és harmadrendű alpontból álló keretszabvány ajánlás. A legtöbb hitelesítési 
irányelv e szerint a keret szerint készül, mert az ajánlás betartása számos előnnyel jár. Az FBCA 
CP összhangban van a RFC 2527-el. (A lektor megjegyzése: az ETSI vonatkozó szabványai 
ugyancsak az RFC 2527 keretajánlás alapján készültek. Az 1999-ben kialakult RFC 2527 
korszerűsítése napirenden van.) 
 
Egy pontosan körülhatárolt formátum megtartása esetén a CP írója kevésbé van kitéve annak, hogy 
valami fontosat kifelejt. A keret megváltoztatása esetén könnyen előfordulhat, hogy az irányelvek 
elkészítője kifelejt néhányat az RFC 2527-ben meghatározott 185 pontból. A szabvány betartása 
ugyanakkor megkönnyíti a más tanúsítvány kiadókkal CA történő kereszttanúsítást. A 
kereszttanúsítási eljárásnak szükségszerűen mindig része kell legyen a másik tanúsítvány kiadó 
irányelveivel történő összehasonlítás. Ez az információ használható fel a CA tanúsítványokban 
szereplő szabályzat leképezés (mapping) és irányelv korlátozások kiterjesztések tartalmának 
meghatározására. A következőkben található a nyolc fő fejezet összefoglalása, részletesebb 
információért be kell szerezni az RFC 2527 dokumentumot.  
 

♦ A BEVEZETÉS leírja, hogy hogyan ismerhetők fel az adott irányelvek szerint kiállított 
tanúsítványokat (pl., az OID megtalálható az irányelvek kiterjesztésben), meghatározza a 
tanúsítványokat használó közösséget (pl. NIST alkalmazottak, pénzügyi vezetők) és 
kapcsolat felvételi információt tartalmaz a CA adminisztrátoraival és a irányelvek 
kezelőivel.  

 
♦ Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet információkat tartalmaz a széles körben 

alkalmazható jogi és általános gyakorlatra vonatkozóan. Meghatározza például a PKI 
különböző résztvevőit, (pl. CA, RSz-ek, előfizetők és érintett felek), kötelezettségeiket és 
felelősségüket. Meghatározza ezen kívül az irányadó törvényeket, díjakat és auditálási 
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követelményeket. Ez a rész írja le melyek a bizalmas információk (ha ilyenek vannak) és 
milyen körülmények között indokolt azok felfedése (pl. bírósági megkeresésre).  

 
♦ Az AZONOSÍTÁS ÉS HITELESÍTÉS bemutatja a tanúsítvány igénylésére vagy 

tanúsítvány visszavonására vonatkozó kérelmek hitelesítésére szolgáló eljárásokat.  
 

♦ MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK fejezet bemutatja azokat a 
műveleteket, amelyeket a szabályzat szerint a CA-nak, RSz-eknek, végfelhasználóknak és 
más résztvevőknek el kell végezni. Meghatározza az új tanúsítványok igénylése vagy 
generálása, tanúsítványok visszavonása, audit jegyzőkönyvek elkészítése és védelme, 
nyilvántartások és dokumentumok archiválása, a tanúsítvány kiadó CA kulcsának 
kicserélése, összeomlás helyreállítása és a CA-k működésének megszüntetése során el kell 
végezni. 

 
♦ FIZIKAI, ELJÁRÁSBELI ÉS SZEMÉLYZETI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

fejezet bemutatja, hogy hogyan használja a PKI a fizikai biztonsági megoldásokat (pl. őrök, 
fegyverek és kapuk) biztonsági eljárásokat (pl. feladatok szétválasztása) és a személyzeti 
követelményeket a technikai biztonsági ellenőrzés kiegészítésére.  

 
♦ MŰSZAKI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK fejezet bemutatja a kriptográfiai kulcsok 

(pl. ellenőrzött FIPS 140-1 hardver modul), kritikus biztonsági paraméterek (pl. a bizalmi 
RSz-k listája) védelmére, a rendszer minőségbiztosítására (pl. NIAP értékelés) és a CA 
hálózatból származó támadások elleni védelmére használt eljárásokat.  

 
♦ TANÚSÍTVÁNY ÉS TANÚSÍTVÁNY VISSZAVONÁSI PROFILOK fejezetben 

találhatók a tanúsítvány és CRL profilok specifikációi. Ebben a részben van specifikálva a 
tanúsítványok aláírására használt kriptográfiai algoritmus, az aláíró kulcs hossza, és azok a 
névformák, amelyek meg fognak jelenni a tanúsítványokon. Leírja, hogy milyen 
kiterjesztései vannak a tanúsítványoknak és CRL-eknek. A szövetségi hivataloknak 
szigorúan be kell tartaniuk a fentiekben tárgyalt szövetségi profilt. 

 
♦ A HITELESÍTÉSI IRÁNYELVEK KARBANTARTÁSA a befejező szakasz, amely 

leírja miként kell karbantartani az irányelveket. Ismerteti a követendő eljárásokat az 
előírások változásakor, miként kell közzétenni azokat a változásokat, és az eljárások 
jóváhagyását. 

 
A Hitelesítési Irányelvek (CP) kidolgozói semmiképpen se légüres térben alkossák meg a 
dokumentumukat. Tekintsék végig a rendelkezésre álló Hitelesítési Irányelveket és keressenek 
köztük olyanokat, amelyek hasonló követelmények kielégítésére készültek, majd használják fel 
őket inputként a szabályzat kidolgozásához. Több helyen is rendelkezésre állnak Minta Hitelesítési 
Irányelvek, így az U.S. Szövetségi Hitelesítési Irányelvek, amely megtalálható a 
http://csrc.nist.gov/csor/pkireg.htm. címen. 

6.3.2 Számítógép Biztonsági Objektumok Regisztrálása  
Amint az előzőekben említésre került a kormányhivataloknak minden általuk kiállított 
tanúsítványon fel kell tüntetniük egy megfelelő hitelesítési irányelv OID névfa számot. A NIST 
vezeti a Számítógép Biztonsági Objektumok Nyilvántartást (CSOR, Computer Security Objects 
Register). A CSOR egyik funkciója PKI hitelesítési irányelvek objektum azonosítóinak kiadása.  
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A CSOR a következő regisztrációs ágat rendelte a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) 
objektumokhoz:  
 
 
csor-certpolicy={joint-iso-itu(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) pki(2) 
certpolicy(1)}.  
 
A kormányzati hivatalok ezen belül úgy kaphatnak OID-ket, hogy RFC 2527- formátumú 
Hitelesítési Irányelveket nyújtanak be a csor@nist.gov címre.  
 
A NIST ezen kívül egy sor OID-t definiált, amelyek a PKI-k pilot tesztelése során használhatók. Az 
ezekhez az OID-khez tartozó szabályzatoknak nincsen valós értelme, de felhasználhatók a 
hitelesítési irányelvek mechanizmusai megfelelő működésének ellenőrzésére.  

6.3.3 Irányelv leképezés és korlátozások meghatározása  
Ahogy a hivatalok áttérnek az egyetlen elszigetelt tanúsítvány kiadóról a bonyolultabb 
architektúrákra, a tanúsítvány kiadók között bizalmi kapcsolatokat fognak kiépíteni. Ezek a bizalmi 
kapcsolatok CA tanúsítványok formájában jelennek meg. Amikor a tanúsítvány kiadók közös 
irányelvek keretében állítanak ki tanúsítványokat, a tanúsítványok tartalma egyértelmű. A 
hitelesítési irányelv kiterjesztésben azok az OID-k vannak, amelyek a két CA által elismert 
irányelvekre vonatkoznak. Nincsen szükség ebben az esetben irányelv leképezésre sem irányelv 
megszorításokra.  
 
Amikor azonban két CA eltérő irányelv tartományban állít ki tanúsítványokat, az eljárás 
bonyolultabbá válik. Mindkét tanúsítvány kiadónak át kell tekintenie a másik irányelveit, és meg 
kell határoznia, hogy az egyes irányelvek melyik saját irányelveinek felelnek meg (ha ilyen van). A 
irányelveknek ezt a viszonyát kódolják a irányelv leképezés kiterjesztésbe. Ha a másik CA 
valamelyik irányelve teljességében elfogadhatatlannak tűnik, a tanúsítvány kiadó az általa kiállított 
CA tanúsítványba hitelesítési irányelv korlátozásokat tehet. Ez a kiterjesztés lehetővé teszi, hogy a 
CA meghatározza egy korlátozott, számára elfogadható irányelvek körét. Ennek eredményeként az 
elfogadhatatlan irányelvek szerint kiállított tanúsítványokat visszautasítják.  

6.3.4 Helyi tanúsítvány és CRL profil(ok)  
Az együttműködés lehetőségének maximalizálása érdekében a helyi tanúsítvány és CRL 
profiloknak összhangban kell lenniük a fent bemutatott Szövetségi Tanúsítvány és CRL profillal. 
Ez azt jelent, hogy egy szövetségi hivatal által kiállított tanúsítványban minden szükséges mezőnek 
és kiterjesztésnek szerepelnie kell. A szövetségi hivatal előírhatja opcionális jellemzők és privát 
kiterjesztések feltüntetését, azonban a privát kiterjesztések sohasem jelölhetők kritikusként. Mivel a 
fel nem ismert, kritikusként megjelölt kiterjesztéseket tartalmazó tanúsítványokat elutasítják, a 
privát kiterjesztések kritikusként történő megjelölése korlátozná az együttműködést. 
  
A következő táblázat a konzisztenciát mutatja be:  
 

Szövetségi profil Konzisztens helyi profil 
Tanúsítvány alapmezők Nem alkalmaz egyedi 

azonosítót 
Nem alkalmaz egyedi 
azonosítót 

Szabvány (ISO vagy 
IETF) kiterjesztések 

Kötelező kiterjesztések Kötelező, kritikusságban 
egyeznie kell 
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Szövetségi profil Konzisztens helyi profil 
Opcionális kiterjesztések Kötelező, opcionális, vagy 

egyáltalán nem felvett. Ha 
van, a kritikusság 
beállításnak meg kell 
egyezni a szövetségi 
profillal 

 

Elhagyott kiterjesztések Kritikusként nem 
használható 

Privát kiterjesztések Nincs Csak nem kritikus lehet 
 

6.4 A TERMÉKSZÁLLÍTÓ VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ 
KIVÁLASZTÁSA  
 
A tervezés után következik a megfelelő PKI termékszállító vagy szolgáltatásnyújtó kiválasztása. A 
hivatalnak meg kell vizsgálni a szóba jöhető szállítókat vagy szolgáltatásnyújtókat annak 
eldöntésére, hogy melyek alkalmasak a hivatal előírásainak megvalósítására. A kiválasztásnál a 
következőket kell figyelembe venni:  
 

♦ Más PKI termékekkel/szolgáltatókkal való kompatibilitás és együttműködő képesség.·  
♦ A nyílt szabványok egyszerű alkalmazhatósága.  
♦ Minimális függés a gyártófüggő alkalmazás programozási interfészektől (API).·  
♦ Alkalmazások, pl. virtuális privát hálózatók, hozzáférés felügyelet, biztonságos e-

kereskedelem, intelligens kártya kezelő. intelligens kártya és hardver, címtárak, biztonságos 
üzenetküldés, biztonságos űrlapok, vállalat és más alkalmazások egyszerű támogatása. 

♦ A bevezetés egyszerűsége.  
♦ Rugalmas kezelés.  
♦ Méretezhetőség és hordozhatóság.  

6.5 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (CPS) KIDOLGOZÁSA  
 
A termék vagy szolgáltató kiválasztását követően, a hivatalnak ki kell dolgoznia egy nagyon 
specifikus dokumentumot, a Szolgáltatási Szabályzatot (CPS Certification Practice Statements), 
amely leírja, hogy a hivatal (vagy a szolgáltató) hogyan valósítja meg a 6.3. pontban kidolgozott 
hitelesítési irányelveket. A CPS a CA nyilatkozata a tanúsítványok kiállítása során követett 
gyakorlatról. A CPS részletesen leírja a tanúsítványok kiállításához a CA által használt rendszert, 
az alkalmazott gyakorlatot és részletesen bemutatja a tanúsítványok kiállítása során a CA 
irányelveinek megvalósításához alkalmazott eljárásokat, beleértve a tanúsítvány alanyainak 
azonosítására alkalmazott eszközöket. A CPS meghatározza a CA privát kulcsának védelmére 
alkalmazott eszközöket is, és mindazokat az egyéb biztonsági szabályokat, amelyeket a CA a 
biztonság biztosítása érdekében alkalmaz. Minden Szövetségi CA közzé teszi CPS-ét a BCA 
Címtárban és a CA-val kapcsolatban álló minden más címtárban is. Az alapkérdések, amelyekkel a 
Hitelesítési Irányelvekben (CP) és a Szolgáltatási Szabályzatban (CPS) foglalkozni kell ugyanazok, 
mint amiket a 6.3.1. pontban már bemutattunk.  
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6.6 KÉSZÜLJÖN PILOT 
 
A PKI-k létrehozása nem egyszerű, ezért ajánlott, hogy a hivatal kezdetben csak korlátozott számú 
felhasználót támogasson és elsőként csak a belső alkalmazásokhoz használja a PKI-t. A PKI pilot 
működtetése során a következő műveleteket kell begyakorolni:  
 

♦ Létre kell hozni teszt felhasználókat minden alkalmazáshoz, amely majd használja a PKI-t. 
♦ Minden adminisztrálási műveletet tesztelni kell annak ellenőrzése céljából, hogy 

megfelelően működnek. 
♦ A rendszert le kell állítani, és újra kell indítani annak ellenőrzése·céljából, hogy minden 

megfelelően működik.  
♦ Az alkalmazások minden PKI funkcióját helyileg és táv üzemmódban·(lehetőleg hálózaton 

keresztül) tesztelni kell.  
♦ Meg kell győződni arról, hogy a hivatal rendelkezik a PKI támogatásához szükséges fizikai 

biztonsággal és személyi felügyelettel. 
♦ A tapasztalatok felhasználása céljából ismételjék meg a 6.3, 6.4, és 6.5 pontokat. 

 

6.7 AZ FBCA KERESZTTANÚSÍTÁS MEGSZERZÉSE  
 
Amikor a PKI és a kritikus alkalmazások belsőleg már megfelelően működnek, a hivatal dönthet 
úgy, hogy közvetlenül kereszttanúsít azokkal a hivatalokkal, amelyekkel leggyakrabban kerül 
kapcsolatba. A Szövetségi PKI-hoz történő csatlakozás leghatékonyabb módja azonban az, ha 
kereszttanúsít az FBCA-val. Ehhez egy fontos lépés a irányelv leképezés és a korlátozások 
kialakítása a 6.3.1.-ben leírtak szerint.  
 
Amennyiben a hivatal saját PKI-ját kereszttanúsítani akarja az FBCA-val az első feladat a fő CA 
(PCA) kiválasztása. Ha a hivatalban csak egyetlen CA van, az lesz a fő CA, de ha a hivatali PKI 
hierarchikus felépítésű, a fő CA a gyökér CA, ha pedig hálós szervezésű, a hivatal bármelyik 
tanúsítvány kiadót kiválaszthatja erre a célra.  
 
Az FBCA Felügyelő Bizottsága dolgozza fel a BRIDGE-zsel történő kereszttanúsításra vonatkozó 
igényeket. Az eljárások lefolytatása során a hivatalnak be kell nyújtania Hitelesítési Irányelveit az 
FBCA-hoz, aki független auditálást kérhet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a CP megfelelően 
van megvalósítva. Az FBCA meghatároz egy mátrixot saját négy, egyre növekvő bizalmi szintet 
meghatározó Hitelesítési Irányelvei és a hivatal PKI bizalmi tartományát alkotó Irányelvei között. 
Amikor egy hivatali PKI az FBCA-val kereszttanúsít, a hivatal egy helyet kap az FBCA Felügyelő 
Bizottságában. 
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7 ÖSSZEFOGLALÓ ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A Szövetségi hivatal tevékenységének on-line formában történő megjelenésével elengedhetetlenné 
válnak a kriptográfián alapuló információs technológiai biztonsági szolgáltatások. A nyilvános 
kulcsú kriptográfia fontos szerepet játszhat a szükséges biztonsági szolgáltatások, így bizalmasság 
kezelése, sértetlensége, hitelesítés és digitális aláírás biztosításában. A nyilvános kulcsú 
kriptográfia két elektronikus kulcsot, egy nyilvános és egy privát kulcsot használ. A nyilvános 
kulcsot bárki megismerheti, míg a privát kulcsot tulajdonosa titokban tartja.  
 
A nyilvános kulcsú kriptográfiát rendkívül egyszerű egy felhasználó pár és egyetlen alkalmazás 
esetében bevezetni. A technológia egyszerűen méretezhető néhány alkalmazás vagy a felhasználók 
kis közösségének támogatására, de a közösség méretének növekedésével egyre nehezebbé válik a 
nyilvános kulcsok szétosztása és a hozzátartozó privát kulcs tulajdonosának figyelemmel kísérése. 
A nyilvános kulcsú kriptográfia tág körben történő alkalmazásához a felhasználóknak szükségük 
van a nyilvános kulcsok kezeléséhez egy biztonsági infrastruktúra támogatására. 
 
A publikus (nyilvános)  kulcsú infrastruktúra (PKI) lehetővé teszi a nyilvános kulcsú kriptográfia 
tág körben történő alkalmazását. A PKI segítségével, olyanok is részt tudnak venni igazolható 
tranzakciókban, akik sohasem találkoztak személyesen. Egy üzenet kezdeményezőjének az 
azonossága visszavezethető a privát kulcs tulajdonosig akkor, ha szoros kötődés van a tulajdonos és 
a tulajdonos nyilvános kulcsa között. A PKI biztosítja azt az eszközt, amely összeköti a nyilvános 
kulcsokat és tulajdonosaikat, és segíti a nyilvános kulcsok megbízható szétosztását nagy, heterogén 
hálózatokban. A nyilvános kulcsokat nyilvános kulcs tanúsítványok kötik tulajdonosaikhoz. 
Ezekben a tanúsítványokban, amelyeket megbízható tanúsítvány kiadók (CA-k) állítanak ki, 
vannak a tulajdonosra vonatkozó információk, pl. a tulajdonos neve és a hozzátartozó nyilvános 
kulcs.  
 
A PKI általában több, bizalmi útvonalakkal összekötött CA-kból áll. Ezek a CA-k lehetnek 
hierarchikusan szervezve egy „gyökér” CA alatt, amely kiállítja a tanúsítványokat az alárendelt 
CA-k részére, vagy lehetnek függetlenek egy hálózatba szervezve. Az aláírt üzenetek címzettei, 
akiknek nincsen kapcsolatuk a küldő tanúsítványát aláíró tanúsítvány kiadóval, ellenőrizhetik a 
küldő tanúsítványát, ha megkeresik saját tanúsítvány kiadójuk és az üzenet küldője tanúsítványát 
kiállító tanúsítvány kiadó közötti bizalmi útvonalat.  
 
A nyilvános kulcs és tulajdonosa közötti kapcsolatba fektethető bizalom nagymértékben attól a 
bizalomtól függ, ami az őket összekapcsoló tanúsítványt kiállító CA-ba fektethető. Az X.509 
szabvány rendelkezései lehetővé teszik azoknak az irányelveknek az azonosítását, amelyek az 
alkalmazott mechanizmusok erősségét, és a tanúsítvány kezelés utasításait és tiltásait mutatják. A 
hitelesítési irányelvekben (CP) rögzített szabályok megjelennek a szolgáltatási szabályzatban is 
(CPS), amely részletesen meghatározza a CA-k és a PKI más alkotórészeinek működési szabályait 
és rendszer jellemzőit. A küldő tanúsítványára vonatkozó irányelvek vizsgálatával egy aláírt vagy 
titkosított üzenet címzettje eldöntheti, hogy a küldő és a küldő kulcsa közötti összetartozás 
elfogadható-e, és ennek alapján, hogy elfogadja, vagy visszautasítja az üzenetet. A CA-k 
Szolgáltatási Szabályzatának (CPS) megvizsgálásával a felhasználók eldönthetik saját biztonsági 
követelményeiknek megfelelően, hogy akarnak-e tőle tanúsítványt. Más CA-k is felhasználhatják a 
CSP-t annak eldöntésére, hogy kívánnak-e kereszttanúsítani a CA-val.  
 
Szövetségi hivatalok döntéshozói felhasználhatják ezt a kiadványt, hogy eldöntsék szükségük van-e 
hivataluknak a PKI-ra, és, hogy mi a leghatékonyabb módja a PKI megvalósításának a hivatalban. 
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A kiadvány áttekintést nyújt a PKI funkcióiról és azok alkalmazásáról. A PKI rendszer hivatali 
használatának költség-haszon elemzéséhez és a PKI bevezetésének megtervezéséhez további 
dokumentumok szükségesek. Ez a kiadvány egy kiindulási pontot nyújt, és hivatkozásokat 
tartalmaz átfogóbb kiadványokra.  
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8 BETÜSZAVAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
 
ACES Access Certificates for Electronic 

Services  
elektronikus szolgáltatások hozzáférési tanúsítványai 

API  Application Programing Interface alkalmazás programozási interfész 
ARL  Authority Revocation List  tanúsítványkiadói jog visszavonási lista 
CA  Certification Authority  tanúsítvány kiadó 
CP  Certificate Policy  hitelesítési irányelv 
CPS  Certification Practice Statement  hitelesítési szolgáltatási szabályzat 
CRL  Certification Revocation List tanúsítvány visszavonási lista 
CSOR  Computer Security Object Registry informatikai biztonsági objektumok nyilvántartása 
DN  Distinguished Name  megkülönböztetett név 
DSA  Digital Signature Algorithm  digitális aláírási algoritmus 
DSS  Digital Signature Standard  digitális aláírási szabvány 
ECA  External Certification Authority  külső tanúsítvány kiadó 
ERC  Enhanced Reliability Check  fokozott megbízhatósági ellenőrzés 
FAR  Federal Acquisition Regulations szövetségi beszerzési szabályzat 
FBCA  Federal Bridge Certification 

Authority 
szövetségi BRIDGE tanúsítvány kiadó 

FBCA 
OA  

Federal Bridge Certification 
Authority Operational Authority  

szövetségi BRIDGE tanúsítvány kiadó üzemeltetője 

FED-STD  Federal Standard  Szövetségi szabvány 
FIPS PUB  Federal Information Processing 

Standard Publication  
Szövetségi információ feldolgozási szabvány 
kiadvány 

FPKISC  Federal PKI Steering Committee  Szövetségi PKI Irányító Bizottság 
FPKIPA  Federal PKI Policy Authority  Szövetségi PKI Felügyelő Bizottság 
GITSB  Government Information 

Technology 
kormányzati információs technológia 

GPEA  Government Paperwork 
Elimination Act of 1998  

1998. évi törvény a papírmunka kiküszöböléséről 

IETF  Internet Engineering Task Force  Internet tervezési munkacsoport 
ISO  International Organization for 

Standardization 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

ITU  International Telecommunications 
Union 

Nemzetközi Távközlési Egyesület 

ITU-T  International Telecommunications 
Union – Telecommunications 
Sector 
 

Nemzetközi Távközlési Egyesület – Távközlési 
Ágazat 

ITU-TSS  International Telecommunications 
Union – Telecommunications 
System Sector 

Nemzetközi Távközlési Egyesület – Távközlési 
Rendszerek Ágazat 

MOA  Memorandum of Agreement (as 
used in the context of this CP, 
between an Agency and the 
FPKIPA allowing interoperation 
between the FBCA and Agency 
Principal CA)  

Megállapodás (jelen CP értelmezésében egy Hivatal 
és az FPKIPA között az FBCA és a Hivatal Fő CA-ja 
közötti együttműködés lehetővé tételéről) 
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NIST  National Institute of Standards and 
Technology  

Országos Szabványügyi és Technológiai Intézet 

NSA  National Security Agency  Országos Biztonsági Hivatal 
OID  Object Identifier  objektum azonosító 
PIN  Personal Identification Number  személyi azonosító szám 
PKI  Public Key Infrastructure  Publikus Kulcsú Infrastruktúra 
PKIX  Public Key Infrastructure X.509 az IETF X.509-es Publikus Kulcsú Infrastruktúra 

munkacsoportja 
RSZ  Registration Authority  regisztrációs szervezet (a magyar szóhasználatban az 

RSZ rövidítés honosodott meg RA helyett) 
RFC  Request For Comments  az IETF ajánlásainak, szabványainak, 

közleményeinek elnevezése 
RSA  Rivest-Shamir-Adleman Rivest-Shamir-Adleman a jelenleg használt egyik 

kriptográfiai algoritmus kidolgozói 
SHA-1  Secure Hash Algorithm, Version 1  A biztonsági hash algoritmus FIPS PUB 180-1 

szabvány által 1995 áprilisában meghatározott 
verziója 

SSL  Secure Sockets Layer  a két végpont közötti biztonságos kommunikáció 
protokollja 

URL  Uniform Resource Locator  egységes erőforrás azonosító 
U.S.C.  United States Code  Egyesült Államok Kód 
WWW  World Wide Web a hipertext kapcsolatokkal működő világháló  
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9 SZÓJEGYZÉK  
 
Access  
 

hozzáférés Lehetőség valamilyen információs rendszer (IR) 
erőforrásainak használatára  

Access Control hozzáférés ellenőrzés Eljárás, amely során csak a jogosult felhasználók, 
folyamatok vagy más rendszerek számára 
engedélyezik az információs rendszer (IR) 
erőforrásainak használatát. 

Accreditation akkreditálás Egy államilag felhatalmazott Akkreditáló Szervezet 
formális nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egy 
adott Információs Rendszer meghatározott biztonsági 
módban, meghatározott óvintézkedések mellett egy 
elfogadható kockázati szinten üzemeltethető.  

Activation Data aktiválási adatok A kriptográfiai modulokhoz való hozzáféréshez 
szükséges privát adatok, amelyek nem kulcsok (pl. 
elektronikus aláíró vagy titkosító kulcsok 
használatához).  

Agency hivatal Bármely minisztérium, egy minisztérium alá rendelt 
intézmény vagy független szervezet, amelyet a 
törvény vagy az alkotmány a Szövetségi Kormány 
Végrehajtó Ágának részeként ismer el.  

Agency CA  
 

hivatali ca Egy hivatal nevében eljáró, és a hivatal működési 
felügyelete alatt álló CA 

Applicant  
 

igénylő Gyakorta „igénylőnek” nevezik azt, aki tanúsítvány 
iránti kérelmet nyújtott be a tanúsítvány kiadóhoz, a 
tanúsítvány kiállítási eljárás befejeződéséig, ezután ő 
az előfizető, illetve a tanúsítvány alanya. 

Archive  archívum Hosszú távú fizikailag elkülönített tárolás 
Attribute 
Authority 

attribútum szervezet Egyed, amelyet az illetékes állami szerv (azaz az 
U.S.A.-ban Szövetségi PKI Felügyelő Bizottság vagy 
M.o.-on az IHM) jogosultnak ismer el arra, hogy egy 
személyhez (identity) tartozó attribútumok 
hitelességét tanúsítsa.  

Audit audit Nyilvántartások, dokumentumok és tevékenységek 
független felülvizsgálata a rendszerfelügyelet 
megfelelőségének és az elfogadott szabályzat és 
működési eljárások betartásának ellenőrzésére és 
javaslatok megtétele az esetlegesen szükséges 
szabályzatbeli, ellenőrzési vagy működési 
változásokra [NS4009] 

Audit Data  
 

audit adatok A rendszertevékenységek kronologikus 
nyilvántartása, amely lehetővé teszi az események 
rekonstruálását, az események sorrendjének és az 
események megváltoztatásának nyomon követését 
[NS4009, "audit nyom”, (audit trail)] 

Authenticate  
 

hitelesít Az egyed azonosságának hiteles igazolása, amikor az 
egyed megjelenik.  
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Authentication hitelesítés Egy üzenet, adatátvitel vagy kezdeményezője 

hitelességének megállapítására vagy személyek 
bizonyos információ kategóriákhoz való hozzáférési 
jogosultságának ellenőrzésére szolgáló biztonsági 
intézkedés. [NS4009] 

Backup  
 

biztonsági mentés Fájlok és programok másolatai a szükséges 
helyreállítások megkönnyítésére. [NS4009]  

Binding  
 

összekapcsolás Két összefüggő információ elem társításának 
folyamata. [NS4009]  

Biometric  biometrikus Egy ember fizikai vagy viselkedési jellemzői.  
CA Facility  CA létesítmény  A tanúsítvány kiadó által a tanúsítványok 

kiállításához és visszavonásához használt 
berendezések, személyzet, eljárások és struktúrák.  

Certificate  
 

tanúsítvány Digitális megjelenésű információ, amely legalább 
tartalmazza (1) a kiállító tanúsítvány kiadó 
azonosítóját, (2) az előfizető neveit vagy azonosságát, 
(3) az előfizető nyilvános kulcsát, (4) az érvényességi 
időtartam meghatározását, (5) a kibocsátó tanúsítvány 
kiadó által digitálisan aláírt formában. [ABADSG]. 
Amint a CP-k meghatározzák a „tanúsítvány” 
fogalom kifejezetten az olyan tanúsítványokra 
vonatkozik, amelyek az X.509 v.3. tanúsítványokra 
érvényes „Certificate Polices” mezőben megadott 
OID-dal azonosítható CP-nek felelnek meg.  

Certificate 
Management  
Authority (CMA) 

tanúsítvány gondozó 
szervezet 

A Tanúsítvány kiadó vagy Regisztrációs szervezet. 
 

Certificate Policy 
(CP)  

hitelesítési irányelv A hitelesítési irányelv az eljárási koncepció 
tanúsítványgondozás során végzett elektronikus 
tranzakciókra alakított speciális formája. A 
hitelesítési irányelv a digitális tanúsítványok 
generálásával, előállításával, szétosztásával, 
könyvelésével, kompromittálás helyreállításával és 
nyilvántartásával kapcsolatos minden kérdésre kitér. 
A hitelesítési irányelv közvetve a tanúsítványon 
alapuló biztonsági rendszerrel védett kommunikációs 
rendszeren bonyolított tranzakciókat is 
szabályozhatja. A kritikus tanúsítvány kiterjesztések 
szabályozásával ezek a szabályzatok és a hozzájuk 
rendelt technológiák támogatják a különböző 
alkalmazásokhoz szükséges biztonsági szolgáltatások 
nyújtását. 

Certificate- 
Related  
Information  

tanúsítvánnyal 
kapcsolatos információk

Azok az információk, pl. az előfizető levelezési címe, 
amelyek nem szerepelnek a tanúsítványban.  
A tanúsítványokat gondozó CA használhatja.  
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Certificate 
Revocation List 
(CRL) 

tanúsítvány visszavonási 
lista (CRL) 

A tanúsítvány kiadó által a kiállított, de a lejárati 
határidejük előtt visszavont tanúsítványokról vezetett 
lista.  

Certificate Status 
Authority 

tanúsítvány állapot 
igazoló szervezet 

Bizalmi fél, amely on-line igazolja az Érintett Fél 
részére egy alany tanúsítványának megbízhatóságát 
és esetleg további információkat is nyújt az alany 
tanúsítványára vonatkozóan.  

Certification 
Authority  
Revocation List  
(CARL) 

tanúsítvány kiadó 
visszavonási lista 
(CARL) 

Aláírt, időbélyegzővel ellátott, visszavont CA 
nyilvános kulcs tanúsítványok, és 
kereszttanúsítványok sorszámainak listája. 

Certification 
Authority  
Software 

tanúsítvány kiadói 
szoftver 

Az előfizetők részére kiállított tanúsítványok 
gondozására használt Kulcsgondozási és kriptográfiai 
szoftver . 

Certification 
Authority (CA) 

tanúsítvány kiadó (CA) Egy vagy több felhasználó bizalmát élvező szervezet 
X.509 nyilvános kulcsú tanúsítványok, a CARL vagy 
CRL kiadására és kezelésére. 

Certification 
Practice  
Statement (CPS) 

hitelesítési szoláltatási 
szabályzat 

A CA által a tanúsítványok kiadása, felfüggesztése, 
visszavonása, megújítása, és a hozzájuk férés 
biztosítása során alkalmazott, bizonyos konkrét 
követelményeknek (pl. a vonatkozó CP-ben vagy 
szolgáltatási szerződésben meghatározott 
követelményeknek) eleget tevő eljárási szabályzat.. 

Client 
(application) 

ügyfél (alkalmazás)  Rendszer egyed, általában egy humán felhasználó 
részére működő szerver szolgáltatásokat felhasználó 
számítógépes folyamat. 

Common Criteria  
 

közös kritériumok Az ügyfelek biztonsági szükségleteinek és a termékek 
biztonsági attribútumainak leírására szolgáló, 
nemzetközileg elfogadott szemantikai eszközök és 
konstrukciók gyűjteménye.  

Compromise  kompromittál Információ felfedése jogosulatlan személyek előtt, 
vagy a rendszer biztonsági irányleveinek megszegése, 
melynek keretében egy objektum jogosulatlan, 
szándékos vagy nem szándékos felfedése, 
módosítása, megsemmisülése vagy elvesztése 
következhet be.  

Computer 
Security  
Objects Registry  
(CSOR) 

informatikai biztonsági 
objektumok 
nyilvántartása 

A Nemzetközi Szabványügyi és Technológiai Intézet 
által működtetett Informatikai Biztonsági 
Objektumok Nyilvántartása.  

Confidentiality bizalmas kezelés Biztosíték arra vonatkozóan, hogy információ nem 
kerül felfedésre jogosulatlan személyek vagy 
folyamatok számára. [NS4009]  
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Cross- Certificate kereszttanúsítvány Két tanúsítvány kiadó közötti bizalmi kapcsolat 

létrehozására használt tanúsítvány.  
Cryptographic 
Module  
 

kriptográfiai modul A kriptográfiai modul határain belül lévő, a 
kriptográfiai logikai folyamatok, így a kriptográfiai 
algoritmusok megvalósítására használt hardver, 
szoftver, firmver vagy ezek valamilyen kombinációja 
[FIPS140-1]  

Cryptoperiod kriptoperiódus Az az időtartam, amelyen belül az egyes kulcs 
beállítások érvényben maradnak.  

Data Integrity adatsértetlenség Biztosíték arra nézve, hogy az adatok a létrehozástól 
a megérkezésig változatlanok.  

Digital Signature digitális aláírás Egy üzenet kulcsokat használó kriptográfiai rendszer 
segítségével történő átalakításának olyan eredménye, 
amiből az Érintett Fél meg tudja állapítani: (1) hogy 
az átalakítás az aláíró digitális tanúsítványában lévő 
nyilvános kulcsnak megfelelő privát kulccsal történt-
e; és (2) az üzenet megváltozott-e az átalakítás óta. 

Dual Use 
Certificate 

kettős felhasználású 
tanúsítvány 

Egy olyan tanúsítvány, amely mind a digitális aláíró, 
mind az adat titkosítás szolgáltatásokhoz használható. 

Duration tartam Tanúsítvány mező, amely két almezőből áll össze; 
„kiállítás dátuma” és „következő kiállítás dátuma”  

E-commerce e-kereskedelem Hálózati technológia (elsősorban az Internet) 
felhasználása áruk és szolgáltatások adás-vételére. 

Employee alkalmazott Bármely, a fenti meghatározás szerinti Hivatal által 
alkalmazott személy. 

Encrypted 
Network 

sifrírozott/rejtjelezett 
hálózat 

Az a hálózat, amelyen az üzenet titkosítása történik 
(pl. DES, AES, vagy más megfelelő algoritmus 
felhasználásával), hogy jogosulatlan felek ne tudják 
azokat elolvasni.  

Encryption 
Certificate 

titkosítási tanúsítvány Nyilvános kulcsot tartalmazó tanúsítvány az 
elektronikus üzenetek, fájlok, dokumentumok, vagy 
adatátvitel titkosítására, vagy ugyanerre a célra 
alkalmazott egyszeri kulcs létrehozására vagy 
kicserélésre. 

End Entity végfelhasználó Az érintett felek és előfizetők 
FBCA 
Operational  
Authority  
 

FBCA üzemeltető 
szervezet 

A Szövetségi BRIDGE tanúsítvány kiadó üzemeltető 
szervezete, melyet a Szövetségi Publikus Kulcsú 
Infrastruktúra Felügyelő Bizottság választ ki, és 
Szövetségi BRIDGE Tanúsítvány kiadó 
működtetéséért felelős. 
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Federal Bridge  
Certification  
Authority  
(FBCA) 

szövetségi BRIDGE 
tanúsítvány kiadó 

A Szövetségi BRIDGE Tanúsítvány kiadó a Publikus 
Kulcsú Infrastruktúra alkotórészeit tartalmazza 
(tanúsítvány kiadók, tanúsítványtárak, Hitelesítési 
irányelvek és Hitelesítési Szolgáltatási Szabályzatok), 
a Hivatali Fő Tanúsítvány Kiadók közötti egyenrangú 
együttműködés biztosítására 

Federal Bridge  
Certification  
Authority 
Membrane 

szövetségi BRIDGE 
tanúsítvány kiadó 
membrán 

A Szövetségi BRIDGE Tanúsítvány kiadó membrán a 
Publikus (nyilvános)  Kulcsú Infrastruktúra 
alkotórészeinek csoportja, egyebek között egy sor 
tanúsítvány kiadó PKI termék, adatbázisok, CA 
specifikus címtárak, határ címtár, tűzfal, útvonal 
irányítók, randomizálók, stb. 

Federal Public 
Key  
Infrastructure 
Policy Authority 
(FPKI PA)  

szövetségi publikus 
(nyilvános)  kulcsú 
infrastruktúra felügyelő 
bizottság 

A Szövetségi PKI Felügyelő Bizottság az FBCA-t 
használó tárcaközi PKI együttműködéssel kapcsolatos 
irányelvek meghatározásáért, bevezetéséért és 
adminisztrálásáért felelős szövetségi kormányzati 
szerv. 

Firewall  
 

tűzfal  A helyi biztonsági irányelveknek megfelelően a 
hálózatok közötti hozzáférést korlátozó átjáró 
[NS4009].  

High Assurance 
Guard (HAG) 

fokozott biztonsági 
védelem 

A szervezeti rendszer által védendő helyi hálózat és a 
szervezeti rendszer felügyeletén kívül eső külső 
hálózat közötti hozzáférést ellenőrző magas fokú 
biztonságot nyújtó beékelt határvédelmi eszköz. 

Information 
System Security 
Officer (ISSO) 

informatikai biztonsági 
megbízott 

Az illetékes szervezet által kijelölt személy, aki 
felelős az információs rendszer biztonságáért teljes 
életciklusa alatt, a tervezéstől a leállításig. [NS4009] 

Integrity sértetlenség Az információ jogosulatlan módosítása vagy 
megsemmisítése elleni védelem.[NS4009].  
Az az állapot, amikor az információ egy forrás által 
történt létrehozásától, az átvitelen és tároláson 
keresztül a címzetthez történő megérkezéséig 
változatlan marad.  

Inside threat  belső fenyegetés Egy hozzáférési jogosultsággal rendelkező egyed, 
aki/amely potenciálisan, a rendszer megsemmisítése, 
felfedése, módosítása és/vagy a szolgáltatások 
megtagadása révén károsíthatja az információs 
rendszert. 

Intellectual 
Property 

szellemi tulajdonjog Művészi, technikai és/vagy ipari információk, 
ismeretek vagy elgondolások hasznos, valós vagy 
virtuális használatának és/vagy megjelenítésének 
tulajdonlását és ellenőrzését jelenti. 

Intermediate CA  
 

közvetítő ca Egy másik CA-nak alárendelt CA, melynek magának 
is van alárendelt CA-ja. 
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Key Escrow kulcs letét Az előfizető privát kulcsának és más lényeges 

információinak letétbe helyezése letéti megállapodás 
vagy más, az előfizetőre kötelező erejű szerződés 
keretében, amelynek feltételei szerint az előfizető 
privát kulcsa egy vagy több képviselőnél legyen 
letéve az előfizető, egy alkalmazottja vagy más 
harmadik fél érdekében a megállapodásban leírt 
feltételek bekövetkezésének esetére [átvéve az 
ABADSG, "Üzleti letéti szolgáltatás"] 

Key Exchange  kulcs kicserélés A biztonságos kommunikáció létrehozásához a 
nyilvános kulcsok kicserélési folyamata. 

Key Generation 
Material 

kulcs generáló anyag A kriptográfiai kulcsok generálásához használt 
véletlen vagy álvéletlen számok és kriptográfiai 
paraméterek. 

Key Pair kulcs pár Két, a következő tulajdonságokkal rendelkező 
matematikailag összefüggő kulcs (1) az egyik 
kulccsal titkosított üzenet csak a másik kulccsal 
fejthető vissza és (ii) még az egyik kulcs ismeretében 
is számítástechnikailag lehetetlen a másik kulcsot 
megfejteni. 

Local 
Registration  
Authority (LRA) 

helyi regisztrációs 
szervezet 

A helyi közösségért felelős Regisztrációs szervezet.  

Memorandum of 
Agreement 
(MOA) 

megállapodás A Szövetségi PKI Felügyelő Bizottság és egy Hivatal 
közötti megállapodás, amely megengedi a Hivatal Fő 
CA-ja és az FBCA közötti együttműködést 

Mission Support  
Information 

küldetés támogató 
információ 

Az alkalmazott és a vészhelyzeti erőforrások 
támogatásához fontos információk. 

Mutual 
Authentication 

kölcsönös hitelesítés Amikor a kommunikáció két oldalán lévő felek 
egymást kölcsönösen hitelesítik. (lásd hitelesítés) 

Naming 
Authority 

névadó szervezet A megkülönböztetett nevek (DN) kiosztásáért felelős 
szervezeti egyed, aki, vagy amely felelős azért is, 
hogy minden DN a tartományon belül értelmezhető és 
egyedi legyen.  

Non- Repudiation letagadhatatlanság Annak biztosítása, hogy az üzenet küldője 
bizonyítékot kap a kézbesítésről, a címzett pedig a 
küldő azonosságáról, és később egyik sem tagadhatja 
le, hogy az adatokat feldolgozta. [NS4009] A 
technikai letagadhatatlanság az Érintett Félnek az a 
biztosítéka, hogy amennyiben egy nyilvános kulccsal 
egy digitális aláírás érvényességét igazolták, azt az 
aláírást a hozzátartozó privát kulccsal kellett, hogy 
készítsék. Jogi letagadhatatlanság arra vonatkozik, 
hogy a privát aláírás kulcs birtoklása illetve 
felügyelete mennyire állapítható meg.  

Object Identifier 
(OID) 

objektum azonosító Egy nemzetközi elismertségű szabványügyi 
szervezetnél regisztrált, speciális formátumú szám. 
Az ISO regisztrációs szabvány szerint, egy adott 
objektum vagy objektum osztály azonosítására 
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regisztrált egyedi alfanumerikus/numerikus azonosító. 
A Szövetségi kormányzati PKI-ban a támogatott négy 
szabályzat és kriptográfiai algoritmus egyedi 
azonosítására szolgálnak.  

Out-of-Band sávon kívüli Az alkalmazott  kommunikációtól eltérő eszközökkel 
vagy módszerekkel történő kommunikáció a felek 
között (pl., az egyik fél az U.S. Postai Szolgáltatás 
postát használja a másik féllel történő 
kommunikációhoz olyan esetben, amikor a folyó 
kommunikáció egyébként on-line történik)  

Outside Threat külső fenyegetés A tartomány határon kívüli jogosulatlan egyed, amely 
megsemmisítés, felfedés, adatmódosítás és/vagy a 
szolgáltatások megtagadása révén potenciálisan 
károsíthatja az Információs Rendszert.  

Physically  
Isolated  
Network 

fizikailag elszigetelt 
hálózat 

Egy hálózat, amely a fizikailag ellenőrzött területen 
kívül nincsen összekötve más egyedekkel vagy 
rendszerekkel. 

PKI Sponsor   Az Előfizető szerepet tölti be a nyilvános kulcsú 
tanúsítványokban alanyként, nevesített nem humán 
rendszer elemek esetében és feladata eleget tenni a 
hitelesítési irányelvben előírt Előfizetői 
kötelezettségeknek.  

Policy 
Management 
Authority 

felügyelő bizottság A hitelesítési irányelv létrehozásának és frissítésének 
felügyeletére, Hitelesítési Szolgáltatási Szabályzat 
felülvizsgálatára, CA auditok eredményeinek 
felülvizsgálatára, nem tartományi irányelveknek a 
tartományon belüli elfogadás céljából történő 
értékelésére és általában a PKI hitelesítési irányelv 
ellenőrzésére létrehozott szerv. Az FBCA esetében a 
PMA a Szövetségi PKI Felügyelő Bizottság 

Principal CA fő CA A Fő CA a Hivatal által az FBBCA-val történő 
együttműködésre kijelölt CA. Egy Hivatal több Fő 
CA-t is kijelölhet az FBCA-val történő 
együttműködésre. 

Privacy magánélethez való jog Az előfizető és Érintett Fél információihoz történő 
hozzáférés korlátozása a Szövetségi törvényeknek és 
a Hivatali szabályzatnak megfelelően 

Private Key  privát kulcs (1) Digitális aláírás létrehozására használt aláíró kulcs 
pár egyik kulcsa. (2) Titkosító kulcs pár bizalmas 
információ visszafejtésére használt kulcsa. Mindkét 
esetben ezt a kulcsot titokban kell tartani.  

Public Key nyilvános kulcs (1) Egy aláíró kulcs pár digitális aláírás ellenőrzésére 
használt kulcsa. (2) Titkosító kulcs pár bizalmas 
információ titkosítására használt kulcsa. Mindkét 
esetben ez a kulcs hozzáférhető digitális tanúsítvány 
formájában. 
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Public Key 
Infrastructure 
(PKI)  

publikus (nyilvános)  
kulcsú infrastruktúra 

Tanúsítványok és privát-nyilvános kulcs párok 
kezelésére, többek között a nyilvános kulcsú 
tanúsítványok kiállítására, gondozására és 
visszavonására használt irányelvek, eljárások, szerver 
platformok, szoftverek és munkaállomások 
összessége. 

Registration  
Authority (RSz) 

regisztrációs szervezet A tanúsítványok alanyainak hitelesítéséért felelős 
szervezet, amely nem ír alá tanúsítványokat (azaz, a 
Regisztrációs szervezet egy jóváhagyott CA részére 
végez bizonyos feladatokat). 

Re-key (a 
certificate) 

kulcs (tanúsítvány) 
csere 

Egy kriptográfiai rendszer alkalmazásban használt 
kriptográfiai kulcs értékének megváltoztatása. Ez 
általában az új nyilvános kulcshoz tartozó új 
tanúsítvány kiállításával is jár.  

Relying Party  érintett fél Egy Személy vagy Hivatal, amelyik olyan 
információt kapott, melynek része a tanúsítvány és a 
tanúsítványon jelzett nyilvános kulccsal ellenőrizhető 
digitális aláírás, és amely abban a helyzetben van, 
hogy ezekre hagyatkozhat. 

Renew (a 
certificate) 

(tanúsítvány) megújítás Az az esemény vagy folyamat, amely új tanúsítvány 
kiállításával meghosszabbítja a nyilvános kulcsú 
tanúsítvánnyal bizonyított adat összetartozást 

Repository tanúsítványtár Tanúsítványokkal kapcsolatos, a hitelesítési 
irányelvben foglaltak szerinti adatokat és 
információkat tartalmazó adatbázis. Címtárnak is 
nevezik. 

Responsible 
Individual  

felelős személy Szponzoráló szervezet által kijelölt, a szponzorral 
való kapcsolatuk alapján tanúsítványokért folyamodó 
személyeket hitelesítő megbízható személy  

Revoke a 
Certificate 

tanúsítvány 
visszavonása 

Egy adott időpontban érvényes tanúsítványok 
működési idejének idő előtti megszüntetése. 

Risk kockázat A várható veszteség annak a valószínűségében 
kifejezve, hogy egy adott fenyegetés kihasznál egy 
adott káros végeredménnyel járó adott 
sebezhetőséget.  

Risk Tolerance elfogadható kockázat  Az a kockázati szint, amit egy egyed vállalni hajlandó 
egy kívánt helyzet elérése érdekében.  

Root CA  
 

gyökér CA Egy hierarchikus szervezésű PKI esetében az a CA, 
amely nyilvános kulcsa a legmegbízhatóbb egy 
bizalmi tartományban (pl. a bizalmi útvonal kiinduló 
pontja).  

Server szerver Egy rendszer egyed, amely ügyfelek (kliensek) 
kérésére szolgáltatásokat nyújt. 

Signature 
Certificate 

aláírás tanúsítvány Nyilvános kulcs tanúsítvány, amely nyilvános kulcsa 
digitális aláírások ellenőrzésére és nem adatok 
titkosítására vagy más kriptográfiai funkciók 
végzésére szolgál. 
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Subordinate CA alárendelt ca Egy hierarchikus szervezésű PKI esetében az a CA, 

amelynek az aláírás kulcs tanúsítványát egy másik 
CA tanúsítja, és amely tevékenységét az a másik CA 
korlátozza (lásd fölérendelt CA) 

Subscriber előfizető Az Előfizető az az egyed, aki (1) az egyed számára 
kiállított tanúsítvány alanya vagy benne nevesítve 
van, (2) birtokában van a tanúsítványban megadott 
nyilvános kulcshoz tartozó privát kulcs, és (3) maga 
nem állít ki tanúsítványokat mások számára. Ide 
tartoznak többek között, de nem kizárólag az egyének 
vagy a hálózati eszközök. 

Superior CA fölérendelt CA Egy hierarchikus szervezésű PKI esetében a CA, 
amely egy másik CA tanúsítvány aláíró kulcsát 
tanúsította, és amely annak a CA-nak a tevékenységét 
korlátozza (lásd alárendelt CA). 

System 
Equipment  
Configuration 

rendszer berendezés 
konfiguráció 

Valamennyi rendszer hardver és szoftver típus és 
beállítás átfogó dokumentálása. 

Technical non-
repudiation 

technikai 
letagadhatatlanság 

A nyilvános kulcsú mechanizmusok hozzájárulása a 
letagadhatatlanság biztonsági szolgáltatást támogató 
technikai bizonyítékokhoz.  

Threat fenyegetés Bármilyen körülmény vagy esemény, amely 
potenciálisan veszélyeztetheti az információs 
rendszert megsemmisítés, felfedés, káros 
adatmódosítás és/vagy szolgáltatás megtagadás 
formájában. [NS4009] 

Trust List bizalmi lista Az Érintett Felek által más tanúsítványok 
hitelesítésére használt megbízható tanúsítványok 
gyűjteménye.. 

Trusted Agent megbízható képviselő A regisztrációs eljárás során az Előfizető 
azonosításának igazolásában a Hivatal 
képviselőjeként történő eljárásra feljogosított egyed. 
A Megbízható Képviselőknek nincsen automatikus 
kapcsolódásuk a tanúsítvány kiadókhoz.. 

 
 

  

Trusted 
Certificate 

megbízható tanúsítvány Egy tanúsítvány, amelyben az Érintett Fél a 
biztonságossága és hitelessége alapján megbízik. A 
megbízható tanúsítványokban lévő nyilvános 
kulcsokat tanúsítási útvonalak elindítására használják. 
„Bizalmi horgony” név alatt is ismert. 

Trusted 
Timestamp 

megbízható időbélyegző Bizalmi szervezet által digitálisan aláírt igazolás 
arról, hogy egy adott digitális objektum egy adott 
időpontban létezett. 
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Trustworthy 
System 

megbízható rendszer Számítógépes hardver, szoftver és eljárások, amelyek 
(1) behatolás és visszaélés ellen megfelelően 
védettek, (2) megfelelő rendelkezésre állást, 
megbízhatóságot és korrekt működést biztosítanak, 
(3) alkalmasak a szükséges funkciók ellátására és (4) 
eleget tesznek az általánosan elfogadott biztonsági 
eljárásoknak. 

Update (a 
certificate) 

(tanúsítvány) frissítés Esemény vagy eljárás, amely révén egy létező 
nyilvános kulcsú tanúsítványhoz kötött adat elemek, 
elsősorban az alanyoknak nyújtott felhatalmazások új 
tanúsítványok kiadásával megváltoztatásra kerülnek.  
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