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    A biometrikus útlevél, más néven e-útlevél vagy digitális útlevél, egy olyan 

papír illetve elektronikus okmány, amely tartalmaz biometrikus adatokat, amik a 

tulajdonos azonosítására alkalmasak. Egy mikrochipből és antennából(ami a 

kommunikációt és az áramellátást is biztosítja) álló érintés nélküli okoskártyát 

használ, amely az útlevél elő- vagy hátlapjába, esetenként középső oldalába van 

építve. Az okmány és a chip jellemzői a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

(rövidítve ICAO, amely betűszó az International Civil Aviation Organization 

rövidítése) 9303-as dokumentuma írja le. 

Az útlevél adatai nyomtatott formában és a chipen is tárolva vannak. Az 

elektronikusan tárolt adatok hitelesítésére PKI-t(Public Key Infrastructure, 

magyarul nyílt kulcsú infrastruktúra) használnak, ezáltal a hamisítása nagyon 

nehéz és költséges, ha minden biztonsági rendszert teljesen megvalósítanak. 

    A jelenleg szabványosított biometrikus jellemzők az ilyen fajta azonosításhoz 

az arckép, ujjnyomat és íriszkép, melyeket több más biometrikus azonosító, 

köztük a retina, megvizsgálása után választották. Az útlevelekben haszálatos 

fájlformátumokat és kommunikációs protokollokat az ICAO határozza meg. A 

chip tulajdonképpen csak a biometrikus tulajdonság digitális képét (általában 

JPEG vagy JPEG2000 formátumú) tárolja. A biometrikus jellemzők 

összehasonlítása a chipen kívül történik az elektronikus határellenőrzési rendszer 

által (e-határ). A biometrikus adatok tárolására a chip legalább 32 kilobyte 

EEPROM memóriát tartalmaz és többek közt megfelel az ISO/IEC 14443 

szabványnak. Ezen szabványok célja, hogy biztosítsa a kompatibilitást a 

különböző országok és gyártók megoldásai között.[1] 
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1. ábra A biometrikus útlevelet jelző szimbólum 

Adatvédelem 

 

A biometrikus útlevelek több védelmi eljárást is alkalmaznak a támadások 

kivédésére és érzékelésére. 
 

 Nem visszakövethető chip jellemzők(Non-traceable chip characteristics): 

Minden kérésre egy más (véletlen) azonosítóval válaszol, ez 

megakadályozza az útlevél nyomonkövetését. Ennek implementálása 

opcionális. 

 Alap Hozzáférés Szabályozás (Basic Access Control - BAC):  

A chip és az olvasó közti kommunikációs csatornát a küldött adat 

titkosításával védi. Az adatok kiolvasásához egy kulcs szükséges, ami egy 

gép által olvasható (optikai karakterfelismeréssel) területen található 

információkból származik (születési dátum, lejárati dátum és a 

dokumentum száma). Használata opcionális. 

 Passzív hitelesítés (Passive Authentication - PA): 

Célja a tárolt adatok módosításának felismerése. Minden fájlhoz(kép, 

ujjnyomat, stb.) tartozik egy számított hash érték, amit egy digitális aláírás 

hitelesít. Ez az aláírás egy dokumentum aláíró kulcs felhasználásával jön 

létre, amit pedig egy ország aláíró kulcsa hitelesít. Ha egy fájl módosul, a 

nem megfelelő hash érték jelzi ezt. Minden olvasónak hozzá kell férjen a 

használt nyilvános ország kulcsokhoz, hogy ellenőrizni tudják, a digitális 

aláírás egy megbízható ország által történt-e. Használata kötelező. 

A hamisítás csak akkor felismerhető, ha a hamisított útlevél olyan 
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országból való, ami szerepel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

Nyilvános Kulcs Könyvtárában(ICAO PKD). 2010 decemberéig a több 

mint 60 e-útlevél használó országból mindössze 15 vett részt 

programban.[2]  

 Aktív hitewlesítés (Active Authentication - AA): 

Megakadályozza az útlevél chip klónozását. A chip tartalmaz egy privát 

kulcsot, ami nem olvasható és nem másolható, viszont megléte könnyen 

bizonyítható. Használata nem kötelező. 

 Kibővített Hozzáférés Szabályozás(Extended Access Control - EAC): 

A chip és az olvasó hitelesítésére alkalmas funkciókat ad a működéshez. 

Ezen kívül erősebb titkosítást valósít meg, mint a BAC, általában az 

ujjnyomat és íriszkép védelmére használják. Használata opcionális, 

viszont az Európai Unióban 2009 június 28-tól kezdődően kötelező.  

 Kiegészítő Hozzáférés Szabályozás (Supplemental Access Control - 

SAC):  

A BAC gyengeségeinek javítására vezette be az ICAO 2009-ben. A 

kompatibilitás megörzése miatt a BAC kiegészítéseként vezették be, de a 

jövőben leváltja azt. 

 A chip árnyékolása: 

Megakadályozza az illetéktelen kiolvasást, azáltal, hogy az útlevél elő- és 

hátlapjába árnyékolást helyeznek, így becsukva nem olvasható. 

Használata nem kötelező.[3]  
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2. ábra automatikus határellenőrzési rendszer általános folyamatábrája[4] 

 

Magyarországi útlevelek 

 

2006. augusztus 29 óta bocsátanak ki Magyarországon biometrikus útleveleket, 

melyek fő ismertető jegye, a régi útlevelektől eltérő „burgundi vörös” színe. 

Ezek az útlevélen grafikusan feltüntetett adatokat elektronikusan, e-aláírással 

ellátva is tartalmazzák egy beépített mikrochipben. Az elektronikus aláírás 

bizonyítja azt, hogy az útlevél ezzel az adattartalommal létezik. Ez nem 

hagyományos értelemben vett elektronikus aláírás, csupán azt bizonyítja, hogy 

ezzel az adattartalommal egy útlevél létezik Magyarországon, a tartalommal 

kapcsolatos felelősségvállalás nem tartozik hozzá. Emelett biztonsági funkciókat 
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is ellát, „hiszen a ma ismert technológiával gyakorlatilag lehetetlen hamisítani az 

elektronikus aláírással ellátott útleveleket„. 

 

Az Európai Uniós előírás alapján az első generációs útlevelek a tulajdonos 

grafikusan feltüntetett adatait , úgy mint nevét, állampolgárságát, születési helyét 

és idejét, nemét illetve az arcképét tartalmazza elektronikusan. Ezeknél az 

útleveleknél az egyetlen biometrikus azonosító az arckép. 

2009. június 28-tól második generációs útleveleket bocsájtanak ki, ezek a 

korábbi adatok mellett ujjnyomot is tartalmaznak. 2011-ig körülbelül 1.3000.000 

első generációs és 700.000 második generációs útlevelet bocsájtottak ki. 

Az első generációs útleveleken tárolt arckép szabadon kiolvasható, jogosultság 

kezelés nélkül. Az olvasó érzékeli az útlevélben található dombornyomott 

számkódott, ebből előállít egy szimmetrikus kulcsot, ezt felhasználva pedig 

kiépít egy titkosított kapcsolatot a chippel. Ezzel az eljárással bármely olvasóval 

kinyerhetőek az útlevél chipjén tárolt adatok, ha az útlevél rendelkezésre áll, és 

érzékelhető az említett számkód. 

Ezzel szemben a második generációs útleveleket csak az erre jogosult 

olvasóberendezés olvashatja, mivel a bennük tárolt ujjnyomat érzékeny 

biometrikus adat. Az első generációs útlevelekben is megtalálható adatok a 

második generációsoknál is kiolvasható ugyanazzal a módszerrel. Az 

ujjlenyomat leolvasásához az olvasóberendezésnek rendelkeznie kell még egy 

authentikációs tanúsítvánnyal is. 

Az új útlevelek bevezetésére az Európai Unió Tanácsának az EU útleveleinek 

biztonsági előírásairól szóló 2252/2004/EK rendelete alapján került sor. 

 [5] 
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