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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Vitamin Egészségpénztár Ügyvezetője kérte fel az Awkland Bt-t a 
Vitamin Egészségpénztár ellenőrző bizottságának kérése alapján, hogy a 
Grantacard Kft. által fejlesztett Elektronikus Választási Rendszert 
informatikai és információbiztonsági szempontból értékelje, annak 
érdekében, hogy a fejlesztett rendszer megfelelő biztonságot és 
anonimitást biztosít a választás során. 

 

Az Awkland Bt. a vizsgálati megállapításait a 2017.03.22.-én a Grantacard 
Kft. által az MVM székházban megtartott interaktív bemutatón elhangzott 
információkra ill. az Awkland Bt. által félévente végzett CISO 
ellenőrzésekre és a két évente kötelező Informatikai Kockázatelemzés 
eredményeire alapozta, külön vizsgálati elvárások nem kerültek 
megfogalmazásra (mint pl. alkalmazás penetrációs teszt, forráskód 
analízis stb.) így kiegészítő felmérések nem kerültek végrehajtásra az 
Awkland Bt. részéről. A helyszíni bemutatón részt vettek a Vitamin 
Egészségpénztár választási bizottságának képviselői a Vitamin 
Egészségpénztár ügyvezetője, főkönyvelője, illetve a Grantacard Kft. 
képviselője. 

 

A bemutatón elhangzott információk alapján kijelenthető, hogy a 
Grantacard Kft. által fejlesztett Elektronikus Választási Rendszer 
megfelelően biztosítja a választás anonimitását, illetve biztosítja az MNB 
általi korábbi megállapítása szerinti elvárásokat, melyben kérte a Vitamin 
Egészségpénztárt, hogy dolgozza át a küldöttválasztás eddigi rendszerét, 
az arányos és azonos feltételekkel hozzáférhető tagi képviselet 
biztosítása érdekében, továbbá az Elektronikus Választási Rendszerben 
megvalósított és alkalmazott logikai biztonsági megoldások garantálják, 
hogy: 

 a tagi szavazatokat csak és kizárólag az arra jogosult személyek 
adhassák le; 

 a választási statisztikák anonimitása biztosított legyen; 

 a rendszerben történő bárminemű adatmódosítás nyomon 
követhető és rekonstruálható legyen; 

 a választási szabályzatban meghatározott ideig biztosított legyen 
a választási eredmények reprodukálására. 

 

A fenti megállapításoknak megfelelően az Awkland Bt. éles használatra 
alkalmasnak találja a Vitamin Egészségpénztár által alkalmazni kívánt 
Elektronikus Választási Rendszert. 



 

VIZSGÁLT TÉMAKÖRÖK 
 

- Tagi hozzáférés védelem 
- Alkalmazásgazdai hozzáférés védelem 
- Rendszergazdai hozzáférés védelem 
- Alkalmazás architektúra vizsgálata 
- Hálózatbiztonság 
- Rendszerüzemeltetés 
- Mentés 
- Naplózás 
- Működés folytonosság 
- Fizikai biztonság 

 

 

Információ biztonsági okok miatt a kivonat az eredeti jelentésnek csak 
azon részeit tartalmazza, amelyek közzététele a Pénztár informatikai 
rendszerére kockázatot nem jelentenek ill. a Pénztár Informatikai 
Biztonsági Szabályzatában foglaltak alapján általánosan 
megismerhetőek. 

 

A témakörök vizsgálatának leírása a fentiek alapján titkosított. 

 

 

 


