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Ki vagy?

Felhasználók azonosítása elektronikus banki 
rendszerekben

Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft.
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Elektronikus bankolás

Internet Banking/Mobil Banking/Ügyfélterminál alkalmazások három 
legfontosabb feladata:

● Meggyőződni a felhasználó személyéről (authentikáció)

● Meghatározni a felhasználó által végezhető banki műveletek körét 
(jogosultságkezelés)

● Biztosítani a tranzakciók sérthetetlenségét
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PSZÁF 7/2011.
● Módszertani útmutató az internetbanki szolgáltatások biztonságáról

● Ajánlások és előremutató gyakorlatok (ami ma ajánlás, az hamarosan 
kötelező lesz)

● Foglalkozik:

– Vezetői felügyelet, elkötelezettség

– Hálózati biztonság

– Üzemeltetési biztonság, üzletmenet-folytonosság

– Felhasználó azonosítása

– Tranzakciók védelme és megőrzése

– Kulcskezelés

– Szoftverfejlesztés
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Kétfaktoros authentikáció
“Egyfaktoros azonosítás [...] esetén szolgáltatási korlátozásokat kell 
alkalmazni, […] pénzügyi kötelezettségeket jelentő műveletekhez PKI 
technológia […] elvárt, de ennek hiányában is legalább kétfaktoros 
hitelesítési módszer alkalmazása szükséges.” 

● PSZÁF: “a felhasználói azonosító 
mellett a statikus jelszó 
kiegészítésre kerül legalább egy, a 
felhasználói azonosítótól és 
statikus jelszótól független 
azonosító adattal

● FFIEC*: legalább kettő 
alkalmazása az alábbiak közül:

– Valami, amit én tudok

– Valami, ami a birtokomban 
van

– Valami, ami én vagyok

*FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council*FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council
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Authentikációs “célok”

● Felhasználó: “Lehetőleg ne kelljen semmit csinálnom!”

● Bank: “Lehetőleg ne legyen plusz költségem!”

● PSZÁF: “Az ajánlásaim szerint működjön minden!”  
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Autentikációs módok

● Jelszavas azonosítás

● TAN kód

● Token

● Biometrikus azonosítás

● SMS jelszó

● Chipkártya
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Aláírási jelszó

● A legegyszerűbb és leggyengébb authentikációs mód

● Csak korlátozott funkcionalitás engedélyezhető

● Belső felhasználónak bonyolult jelszópolicy van előírva, de az 
ügyfelek felé a PSZÁF nem fogalmaz meg megkötést a jelszavakra

Hátrányok:

● Könnyű ellopni

● Statikus adat

Előnyök:

● Olcsó

● Egyszerű használni
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TAN kód
● Egyszer használatos, előre legenerált kódok 

listája

● Külföldön, Németországban (28,1%*), 
Ausztriában igen elterjedt

● Jelenleg is többezren használják itthon

Hátrányok:

● Papíralapú, így

– Nem védhető PIN kóddal

– “Fapados”

Előnyök:

● Olcsó

● Egyszerű használni

● Egyszer használatos kódok

*forrás: http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/07/Fiducia_2011.pdf*forrás: http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/07/Fiducia_2011.pdf



  

20 éve az20 éve az
informatikábaninformatikában

Token
● Hardver eszköz, amely dinamikus 

kódokat generál

– Lehetnek egyszer használatos 
kódok vagy

– Challenge-response alapúak

Hátrányok:

● Drága

● Plusz eszközt kell magunknál 
tartanunk

Előnyök:

● Egyedi tranzakciós kódok

● Független eszköz
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Biometrikus azonosítás
● “Valami, ami én vagyok”

● Nálunk nem terjedt el

● Németországban a felhasználók 15,6%-a támogatná*

Hátrányok:

● Előítéletek

● Egyes rendszerek könnyen 
átverhetők

● Csatlakoztatni, telepíteni kell

Előnyök:

● Nem lehet eltulajdonítani

*forrás: http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/07/Fiducia_2011.pdf*forrás: http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/07/Fiducia_2011.pdf
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SMS jelszó
● Mobil TAN, mTAN

● Hazánkban a legnépszerűbb autentikációs mód

Hátrányok:

● Költséges

● Külső szolgáltatótól való függés

Előnyök:

● Biztonságos

● Könnyen használható, népszerű

● Felhasználóhoz, tranzakcióhoz 
van kötve
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Chipkártya
● Fizikailag védett privát kulcs

● Kártyaolvasó és kártya vagy egy intergrált USB eszköz

● PSZÁF ezt “preferálja”

Hátrányok:

● Csatlakoztatni, telepíteni kell

● Inkompatibilis kártyák és 
meghajtók

● Nem használható 
okotelefonokon, tableteken

Előnyök:

● PKI technológia

● Legmagasabb fokú biztonság
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Összehasonlítás (1)
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Összehasonlítás (2)
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PSZÁF: PKI!

● “Pénzügyi kötelezettséget jelentő műveletekhez PKI technológia 
alkalmazása – és ennek részeként biztonságos hozzáférés védelemmel 
rendelkező aláírás- létrehozó eszköz használata – elvárt, de ennek 
hiányában is legalább kétfaktoros hitelesítési módszer alkalmazása 
szükséges.”

● Aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardver, illetve szoftver eszköz, melynek 
segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az 
elektronikus aláírást létrehozza (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus 
aláírásról)
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Probléma a chipkártyákkal
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Probléma a chipkártyákkal
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Probléma a chipkártyákkal

● 2000-es évek elejének nagy ígérete volt, hogy majd minden eszközben lesz 
chipkártya-olvasó

● Ehhez képest nem hogy bővült volna, még csökkent is a csatlakoztatható 
perifériák köre

● Hasonló fellángolás volt 2005 környékén, hogy minden mobiltelefonban lesz 
PKI chip. Nos, nem lett.
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Mit hoz a jövő?
● A PSZÁF ajánlásai folyamatosan frissülnek, változnak

● Várhatóan a legerősebb, PKI alapú hitelesítés felé fog elmozdulni, de 
reagálnia kell az újonnan megjelenő technológiákra

● Az elektronikus aláírásról szóló törvényt nehezen lehet alkalmazni 
elektronikus banki környezetben:

– CRL (certificate revocation list) listák félóránként frissülnek, 
akár fél órát is kell várni egy aláírás ellenőrzésekor

– OSP-k (online service provider) használata költséges és 
kockázatos

● A bankok köztes CA-k lesznek?
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Mit hoz a jövő?
● A chipkártyák használatához fizikai eszközt kell csatlakoztatni, de

– Az ügyfelek számítástechnikai platformja széttagolódott (eddig 
gyakorlatilag egyeduralkodó volt a Windows, mára már itt az 
iOS, Android, OSX)

– Terminal services :(

– Nincs iparági szabvány, a hardvergyártók nem fejlesztenek 
ebbe az irányba

– Bluetooth? NFC?

● Böngészőprogramok és a webes szabványok se fejlődnek ebbe az 
irányba, aláírt Java appleteket vagy Flash-t kell használni (már ahol 
lehet)
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Mit hoz a jövő?

● Ez kb. kétmillió darab okostelefont jelent

● Jelenleg az eladott készülékek 80%-a okostelefon, 8 havonta 
cserélődnek
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Mit hoz a jövő?
● Az okostelefonok személyes hitelesítő eszközzé válhatnak

● Mobil alkalmazások növelik a biztonságot

● Integrált megoldások kellenek

– Egy rendszer biztosítja az elektronikus banki szolgáltatásokat 
és az authentikációt is

– Nagyobb biztonság

– Több lehetőség (pl. pharming elleni védelem)
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Mit hoz a jövő?

......
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