dr. Pálffy Ilona elnök asszony
Nemzeti Választási Iroda
palffy.ilona@nvi.hu
Tisztelt Elnök Asszony!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény Nemzeti Választási Iroda számára,
a Ve. 76. § (1) bekezdésben előírt teendői alapján fordulok Önhöz.
Az országgyűlési választások napján tapasztalt informatikai incidensek alapján az alábbi
tájékoztatási igénnyel élek:
I.
Kérem annak a megjelölését, hogy a zárolási feladatokat elvégző szervek a nemzeti
választási rendszerből és a választási hálózatból mikor és pontosan mit és milyen
módon zároltak.
Várom a válaszát abban a tekintetben is, hogy az auditált és a teszteknek megfelelt
rendszert milyen okok miatt kellett lecserélni. Mi volt a méretezési feltételezés, azt ki
hagyta jóvá, és mennyiben tért el attól a tényleges viselkedés?
Kérem, hogy szíveskedjenek az MSZP részére hivatalos úton megküldeni a logok
elemzéséről és a hiba felderítéséről készült jegyzőkönyv másolatokat.
II.
A 2018. április 8. 10:08 a valvip@nvi.hu elektronikus levélcímről kapott információ
szerint:
„A rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében
a www.valasztas.hu honlapot átállítottuk egy nagyobb teherbírású megoldásra.”
Az Interneten is terjedő képernyőmentések és tárolt html-oldalak különböző
időpontokban eltérő adatokat mutatnak, fontos, hogy számunkra és a közvélemény
számára is megnyugtató választ kapjunk, ezért ebben a témában haladéktalan
személyes szakmai egyeztetést kezdeményezünk, lehetőség szerint még a mai napon. A
személyes egyeztetés az alábbi kérdéseket érinti:
1. Tájékoztatást kérünk, hogy a „nagyobb teherbírású megoldás” mi volt?
2. Ki hozta meg, és kinek a javaslatára a felelős döntést, hogy a választásokat
lebonyolító Iroda az eredetileg auditált rendszertől eltérő, másik megoldást
használjon?
3. Milyen terv alapján (incidens terv) valósult meg az átállás, és az átállás milyen
műszaki és jogi kontrollok alapján valósult meg. Kérem, hogy az ezek
ismertetését tartalmazó dokumentumokat elektronikus módon szíveskedjen
részünkre megküldeni.

4. Az
átállás
milyen
rendszereket,
alrendszereket,
modulokat
érintett? Mennyiben érintette az átállás a zárt adatgyűjtési rendszert, hogyan
volt biztosítható az adatok hiteles átemelése egyik rendszerből a másikba?
5. A „megoldás” auditált rendszer volt-e? Ha igen, mely szervezet és mikor
végezte a „megoldás” auditját? A rendszer így megtartotta-e a zártságát és azt
ki igazolta?
6. Az átállásról (incidensről) tettek-e bejelentést a kormányzati eseménykezelő
központ (GovCert) felé? Kérem a bejelentés elektronikus másolatát küldjék
meg részünkre.
7. Kérjük ismertesse, hogy az átállás előtt és után a rendszerben a tranzakciós és
az üzemeltetési tevékenységekkel kapcsolatos logok közhitelességi jogi és
műszaki eljárásait. Annak független szakértői igazolását, hogy a Bizalmasság,
Sértetlenség, Rendelkezésre állás folyamatosan fennállt-e ezekben az
esetekben.
8. Ha volt adatátemelés, azok milyen módon történtek?
9. Kérünk magyarázatot arra, hogy a valasztas.hu oldal lecserélése miért nem
rendkívüli esemény, miért nem szerepel a honlapon a rendkívüli események
felsorolásában

Elnök Asszony vagy érintett munkatársa jelzésére készek vagyunk a mai napon
felkeresni Önöket a felvetett kérdések áttekintésére, várjuk jelentkezésüket a
+36304888822 számon vagy a imre.nemeth@mszp.hu email címen.
Budapest, 2018. április 10.

Tisztelettel,
Németh Imre
informatikai és adatvédelmi igazgató

