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Bemutatkozás
✔ 1971-1990 Nagyvárad, 1990. május 24. → 

Mogyoród, Budapest.
✔ ELTE-TTK Számítástechnika tanár (Security és 

Smartcard speciális kollégium szervezése, 
doktorandusz, szakdolgozók a mai napig, Szent 
István Közgáz szakközép, Poli – Vendel utca)

✔ Giro Bankkártya, BME - Search-Lab, MTA-SZTAKI, 
Siemens PSE, Educatio Nkft.

✔ Tanácsadói munkák
✔ EU FPx javaslatértékelői munkák Brüsszelben
✔ Jó emberek kerítése, hogy a szakmabeliek 

egymásra találjanak és végre ne a „Féltudású 
magyar elit” rángassa a sorsmadzagunkat



Szakértővé válás

● Felháborító „szakvélemények” olvasása
● Kevés a szakértő vagy sok az ügy? ...és még 

több lesz!
● ...és mi van akkor, ha én kerülök ilyen 

helyzetbe?
● Szakmai és formai követelmények az akkori 

Igazságügyi Minisztérium oldalán
● Elbeszélgetés...Kamarai tagság
● Később: jogi vizsga, pontrendszer, szakértői 

osztályozás átsorolása



Első ügy...

● Bírósági kirendelés, mert közel laktam...
● Információ nélkül a konkrét ügyről...
● Az ügy röviden: jogosulatlan Internet-elérés 

használata
● Kérdések
● Tanulságok



Legutóbbi ügy

● Szoftver nem megfelelőségének vizsgálata-
tanúsítása

● Általános ügymenet
● Specifikumok
● Minden eset egyedi



Legtöbb ügy - másoknak

● Szerzői jogi kérdések (szoftver, zene, videó)
● Nálam okosabbak rég megírták, hogy az 

üzleti modellt kell átalakítani
● Nálam butábbak kitartóbbak ezt nem akarják 

meghallani
● Nagy lefoglalások és ezek eredménye 

hosszú távon
● Kár, elmaradt haszon, bevételkiesés, egyik 

sem – fogalmi rendrakás
● Rossz üzenet: szakértő a dutyiban :-(



Legdurvább ügy

● Pedofil tartalom letöltése
● Csali-szerver, Interpol, lefoglalás, példaérték
● Rendvédelmi alkalmazott...
● Nincs bizonyíték („de ez nem jelenti azt, hogy 

nem is volt a gépén” – brrrr...)
● Téves bizonyíték (orvosszakértő 

megállapítása: kiskorú egy képen, valóság: 
Valóságshow-ból...)

● 4 év után felmentés
● Kártérítés?



Ügyeskedő ügyesek ügyei

● Bankkártya-hamisítás, védő kérdése a 
szakértőhöz: „a lefoglalt eszközökből lehet-e 
beléptető-rendszert építeni?”

● Képi tartalomból időpont igazolása: előző évi 
kirándulás képein jövő évi folyóirat címlapja

● Parkolási ügyek: úttestnek látszó háttér előtt 
gépkocsinak látszó eszközön rendszámnak 
látszó...és amikor a fagyi visszanyal: túl jó 
védői kérdések, melyek megválaszolásának 
költségeit letétbe kellene helyezni...

● Bűvszó: „életszerűség”



Tanácsok
● Védje mindenki a rendszereit (WiFi jelszó, frissített 

oprendszer és alkalmazások, megfelelő azonosítók 
és jelszavak, jó cserkész módjára óvatosan – józan 
paranoia kifejlesztése hasznos máshol is az 
életben)

● Biztonsagosinternet.hu, buhera.blog.hu, 
biztostu.hu, cert.hu, netacademia.hu, schneier.com

● Csak a halál és az adózás biztos! Meg az 
adatvesztés (Kürt Rt. kiegészítése) → értékes 
adatok legyenek meg mentésben is!

● Minden egyéb területen a „need to know” elvét 
alkalmazni.



Köszönöm a figyelmet!

● Kérdések?

● Kapcsolat: kincses @ caesar. elte. hu

● Kívánság: a BitenHató legyen mindenkivel a 
rendezvény alatt és után is a Neumann 
János elveire alapozott bináris térben!
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