Biztonságos a választási informatikai rendszer
Lázár János országgyűlési képviselő úr mai sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagálva
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) ismét
megerősíti, hogy a 2010. évi országgyűlési választásokat támogató informatikai rendszer
biztonságos, és megfelelő védelmi megoldásokkal rendelkezik az illetéktelen hozzáférés
megakadályozására.
A választások informatikai rendszerét kifejlesztő és üzemeltető IDOM 2000 Konzulens Zrt.
nyilatkozata szerint korábbi alvállalkozójával, az É.B.SZ.K. Kft-vel annak eladása óta
semmilyen kapcsolata nincs. Az É.B.SZ.K. Kft. korábbi alvállalkozói tevékenysége során
nem férhetett hozzá olyan releváns információhoz, amelynek birtokában a választási
informatikai rendszer működését befolyásolhatná.
A választási informatikai rendszer a jogszabályi környezet változatlansága ellenére
folyamatos fejlesztésen esik át az információtechnológia folyamatos változása okán. Ebből
adódóan a választást támogató informatikai rendszerekben alkalmazott megoldások jelentős
része a választásra történő felkészülés során megváltozik a korábban használthoz képest.
Ennek köszönhetően a korábban esetlegesen szerzett információk folyamatosan elavulnak,
így ezek ismerete semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent.
A KEK KH által – mind a technológiai, mind az ügymenet szintjén – alkalmazott
információbiztonsági megoldások és ellenőrzési mechanizmusok megakadályozzák az
esetleges visszaéléseket. A rendszer éles üzembe állását minden esetben megelőzi a
folyamatba épített, független minőségbiztosítók által végzett ellenőrzések végrehajtása,
illetve az informatikai megoldások részletes tesztelése. A mind funkcionális, mind biztonsági
ellenőrzéseken átesett rendszer csak ezt követően kerül a megfelelően védett, éles üzemi
működési környezetbe. A biztonságos és zavartalan működést a KEK KH által alkalmazott
informatikai védelmi megoldások, és szigorú intézkedések biztosítják.
Az Országos Választási Iroda és a KEK KH 2010. március 23-án közös tájékoztatót tartott a
választási informatikai rendszer működéséről és biztonsági kérdéseiről, amelyre meghívást
kapott valamennyi jelöltet vagy listát állító párt. Az eseményen megjelent pártok képviselői a
tájékoztatás mellett feltett kérdéseikre is részletes választ kaphattak.
A sikeres országos főpróbákat és a megfelelő előkészületeket követően a KEK KH idén is a
korábbi évekhez hasonló biztonságos választásra készül.
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