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Ha összejön 200.000 aláírás...

... akkor akár egy országos népszavazást is elrendeltethetek!



e-(Nép)Szavazás projekt (2017-07-03 – 2018-02-28)

A projekt célja

Az eIDAS rendelet (910/2014/EU) által biztosított jogszabályi háttérnek is
megfelelő minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközök (mint a magyar
eSZIG kártya) felhasználási területeinek bővítése a 2013. évi CCXXXVIII.
törvény által meghatározott folyamatok (népszavazásra javasolt kérdés
benyújtása és kérdés hitelesítése (nem anonim), népszavazás előtti
aláírásgyűjtés (nem anonim), illetve a szavazás, népszavazás végrehajtása
(anonim)) elektronizálásával. Az ehhez szükséges jogszabályok, közigazgatási
folyamatok, logikai modellek, műszaki megoldások feltérképezése, a szükséges
módosítások, fejlesztések beazonosítása, a lehetséges kockázatok és veszélyek
elemzése. Az eredménytermékek nyilvánossá tétele és megismertetése a
szakmai és szélesebb közönséggel.



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt haszna az állampolgárok számára

népszavazásra javasolt kérdés benyújtása és kérdés hitelesítése (nem anonim)

2016-02-23 kérdés nem elektronikus benyújtásának problémái a kopaszok
http://www.origo.hu/itthon/20160223-harc-a-nepszavazasert-kopaszok-kontra-szocik.html

aláírásgyűjtés (nem anonim)

2017-02-17 hamis aláírások a NOlimpia aláírásgyűjtő ívein
http://www.origo.hu/itthon/20170217-nepszavazas-olimpia-momentum-mozgalom-budapest-ellenzek.html

2018-03-07 hamis aláírások az LMP jelöltállítás ajánlóívein
http://www.origo.hu/itthon/20180304-hamisitott-alairasok-az-lmp-kisvardai-ajanloivein-feljelentes.html

szavazás (anonim)

2017-10-07 védelem nélküli online Nemzeti Konzultáció
http://www.origo.hu/itthon/20171007-tuzson-elsokent-budapesten-vehetik-kezhez-a-kerdoiveket-soros-terv.html

2013-11-27 szavazási csalás Fóton láncszavazás révén
http://www.origo.hu/itthon/20131127-lancszavazas-miatt-erkezett-feljelentes-a-foti-idokozi-valasztasokkal-kapcsolatban.html

2014-10-24 szavazási csalás Balatonszárszón mozgóurna révén
http://www.origo.hu/itthon/20141024-meg-kell-ismetelni-a-valasztast-balatonszarszon.html



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat

népszavazásra javasolt kérdés benyújtása és kérdés hitelesítése (nem anonim)



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat

aláírásgyűjtés (nem anonim)



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat

aláírásgyűjtés (nem anonim)

pkcs11-tool.exe --module C:/Windows/SysWOW64/eszig-pkcs11.dll --login --pin
1234567 --sign --id 1 --input SignedInfo_binary_hash.txt --output
SignatureValue_binary.txt --mechanism ECDSA



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat

aláírásgyűjtés (nem anonim)
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aláírásgyűjtés (nem anonim)
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e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat
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e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt eredményei alapján megvalósítható részfolyamat

aláírásgyűjtés (nem anonim)



e-(Nép)Szavazás projekt

A projekt által vizsgált részfolyamat

szavazás (anonim)

A 2013. évi XXXVI. törvény 168. § és 186. § (2) bekezdésben leírtak kizárólag „a
szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával” engedélyezik a szavazást, amit „tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet” megtenni (nincs lehetőség elektronikus
útra).

De, ha ez módosulna, akkor...



I-szavazások

• Elektronikus szavazás: vagy a szavazók hitelesítése, vagy a szavazatok
leadása, vagy a szavazatok összeszámlálása elektronikusan történik

• I-szavazás: távolról, Interneten keresztül

• Választási rendszer lépései:
– Választások kiírása

– Jelöltek regisztrálása

– A szavazók listájának elkészítése

– Szavazás

– Szavazatok összeszámlálása

– Szavazás eredményének kihirdetése

 Feltétel: választási kerületekhez tartozó szavazók és a jelöltek listája megfelelő
formátumban rendelkezésre áll

I-szavazó rendszer



Biztonsági elvárások I.

• meg kell felelnie a hagyományos papír alapú szavazási rendszerek
biztonsági elvárásainak

• új kihívásokkal (pl. technikai veszélyforrások, kiemelt jogosultságú
felhasználók) is szembesül

• Elvárások:

– Jogosultság: Csak az arra jogosult személyek adhatják le 

szavazatukat.

– Egyszer szavazhatóság: Egy jogosult szavazónak legfeljebb egy 

szavazata számítható be a végeredménybe. 

– Szavazatok titkossága: Biztosítani kell azt is, hogy ne lehessen a 

szavazót a szavazatával összekötni.

– Szabályosság: A szavazás eredménye a szabályosan leadott 

szavazatokat tartalmazza, azaz a leadott szavazatok nem 

módosíthatóak, törölhetőek, az érvénytelen szavazatokat a rendszer 

kiszűri. A szavazás lezártáig részeredmények nem ismertek.



Biztonsági elvárások II.

• Ellenőrizhetőség:

– Végponttól végpontig ellenőrizhető: A szavazók, a szavazást 

felügyelő, megfigyelő személyek ellenőrizhetik a szavazás teljes 

folyamatának szabályos végrehajtását anélkül, hogy a rendszer 

bármely alkotóelemébe (szoftver, hardver, hivatalnokok) teljes 

bizalmat kellene fektetniük.

– Személyes ellenőrizhetőség: Minden egyes szavazó ellenőrizheti, 

hogy a szavazatát helyesen beleszámolták-e a végeredménybe.

– Univerzális ellenőrizhetőség: A szavazás bármely résztvevője, vagy 

akár egy külső megfigyelő is ellenőrizheti, hogy a szavazás 

szabályosan zajlott le.

• Zsarolhatatlanság, megvesztegethetetlenség: Egy szavazó sem zsarolható 

vagy vesztegethető meg, hogy egy megadott módon szavazzon, azaz ne 

tudja bizonyítani egy harmadik félnek, hogy hogyan szavazott. 



Szavazó modellek I.

Alapmodell: Boríték modell

Titkosítás  csak a választási bizottság képes visszafejteni

Digitális aláírás  szavazó kiléte, szavazat változatlanságának ellenőrizhetősége

Cél: Ne lehessen a belső boríték tartalmát a külsővel összekötni.



Szavazó modellek II.

Vak aláírás alapú modell

• Az aláíró fél úgy hitelesíti az üzenetet, hogy nem ismeri annak tartalmát

• Szavazás menete (váz):
– Szavazót Hitelesítő Szervezet: Szavazó kilétének ellenőrzése és vakon aláírja a

szavazó tokenjét

– Szavazó: leveszi a vakítást és a hitelesített tokent elküldi a Szavazatszámlálónak

– Szavazatszámláló: érvényes aláírással rendelkező tokeneket veszi figyelembe



Szavazó modellek III.

Homomorf modell

• Titkosítás homomorf tulajdonsága: Enc(a)×Enc(b)=Enc(a•b)

• Előnye: szavazatok összeszámlálását felgyorsítja, hiszen a titkosított
szavazatok szorzata, a szavazatok összegének titkosítása lesz, elegendő a
végeredményt visszafejteni

• Szavazat formátumának ellenőrzése szükséges



Szavazó modellek IV.

Mix modell

• Alapötlet: szavazóurna (szavazócédulák összekeverése)

• Minden szerver egy titkos permutáció alapján megváltoztatja a kapott
üzenetek sorrendjét és egy kriptográfiai algoritmust is végrehajt

• Célja, hogy a bemeneti (input) lista elemeit ne lehessen összekötni a
kimeneti (output) lista elemeivel.



Az észt I-szavazó modell

• 2005 óta választások vagy népszavazások során az 

állampolgárok Interneten keresztül is leadhatják voksukat. 

• Személyi igazolványuk elektronikus azonosításra és digitális 

aláírás készítésére is alkalmas. 

• Személyi igazolványuk két RSA kulcspárt tárol, az egyik webes 

autentikációhoz (TLS kliens autentikáció), a másik pedig a 

digitális aláírások generálásához szükséges.

• 2017-től az észt I-szavazó rendszer az univerzális 

ellenőrizhetőséget támogató eszközrendszerrel bővült. 

• Az I-szavazás a választások napja előtt 10 nappal kezdődik és 

hét napon keresztül tart. Szükség esetén az I-szavazók újra 

szavazhatnak személyesen a választás napján. 

• Időben legutoljára beküldött elektronikus szavazatot, illetve, 

ha a Szavazó papír alapon is voksolt, akkor a papíralapú 

szavazatot veszik figyelembe. 



Az észt I-szavazó modell résztvevői

• Szavazó 

• Választási bizottság entitásai: 

– Szervező : rendelkezik a választásokhoz kapcsolódó titkos 

rendszerkulccsal, felelős a szavazatok visszafejtéséért és 

összeszámlálásáért 

– Szavazatgyűjtő: összegyűjti az I-szavazatokat, a log állományokkal 

együtt digitálisan aláírja és elküldi a Feldolgozónak 

– Feldolgozó: érvényes szavazatok kiválasztása, a Szavazók digitális 

aláírásainak eltávolítása  

– Mixer: anonimizált szavazatok összekeverése 

– Szavazatszámláló: visszafejti a szavazatokat és összeadja 

• Auditor, Kliens Desk



Az észt I-szavazó modell folyamata

• Minden egyes választáshoz legenerálódik egy kulcspár. 

A szavazatok titkosítása: nyilvános rendszerkulcs

visszafejtése: titkos rendszerkulcs

• Az eredmény kihirdetése után a titkos rendszerkulcsot 

megsemmisítik. 

• A titkos rendszerkulcs alkalmazása több kulcstulajdonos 

együttműködésével történik.



Szavazó hitelesítése

Többféle hitelesítési módszer is lehetséges: tudásalapú 

(felhasználói név, jelszó vagy PIN), illetve token alapú (chip card, 

SIM card) és tudásalapú (PIN) kombinációja. 



I-szavazat leadása

• Jelölt és egy véletlen titkosítása és digitális aláírása.

• Szavazatgyűjtő digitálisan aláírja a Szavazó aláírását, tanúsítványát és az érvényességi 

igazolást. 

• A titkosított és aláírt szavazatokat a Regisztrációs szolgáltatás regisztrálja.

• Szavazatgyűjtő a beérkezett szavazatok halmazát digitálisan aláírja és átküldi a 

Feldolgozónak. A folyamatról naplóállományok készülnek.

• A Regisztrációs szolgáltatás szintén elküldi az összes időbélyeget a Feldolgozónak, 

miután digitálisan aláírta.



I-szavazat ellenőrzése

• Szavazatgyűjtő megjelenít egy QR kódot, mely a titkosításnál generált véletlen 

számot és egy Szavazó azonosítót tartalmaz.

• Szavazó azonosító alapján a Szavazatgyűjtő elküldi a szavazatot és a jelöltek listáját. 

• Ellenőrzésre kerül a szavazat digitális aláírása és a regisztrációnál kapott időbélyeg.

• Ismerve a korábban generált véletlen számot, az Ellenőrző alkalmazás minden egyes 

jelöltet a véletlen számmal együtt a választások nyilvános rendszerkulcsával 

letitkosít.



I-szavazatok feldolgozása

• A feldolgozást a Feldolgozó és opcionálisan a Mixer végzi, off-line környezetben. 

• A Feldolgozó ellenőrzi minden egyes I-szavazat digitális aláírását

• az I-szavazatokat összeveti a Regisztrációs szolgáltatástól kapott időbélyegekkel. 

• I-szavazatokról a digitális aláírás leválasztható

• Ismételt szavazatok érvénytelenítése. A papír-alapon is a Szavazókról készül egy 

érvénytelenítési lista, melyet a Szervező digitálisan aláír. 

• I-szavazatok anonimizálása, eredmény: titkosított szavazatok listája 



I-szavazatok feldolgozása, számlálása

• Feldolgozás utolsó szakasza: keverés (opcionális)

• A mix művelet a választókerületenként csoportosított I-

szavazatok véletlen permutációjából és valamennyi 

szavazat újra-titkosításából áll. 

• A keverés úgy hajtódik végre, hogy a bemeneti (input) és 

kimeneti (output) lista visszafejtése megegyezik.

• A rendszer mix bizonyítékot biztosít.

• Az I-szavazatok számlálása off-line történik.

• A kulcstulajdonosok titokrészeinek felhasználásával 

visszafejtik a szavazatokat.

• A szavazatok szabályos visszafejtéséről nulla-ismeretű 

protokoll segítségével egy igazolás generálódik.

• A szavazatszámláló fázis végén a titkos kulcs 

deaktiválódik.



Biztonsági elemzés

• Jogosultság: több felhasználó hitelesítési megoldás, a felhasználó 

aláírásával rendelkező I-szavazatot küldi el

• Egyszer szavazhatóság: Regisztrációs szolgáltatás időbélyeggel látja 

el a szavazatokat. Az időbélyeg szerinti utolsó szavazat kerül 

beszámításba.

• Szavazatok titkossága: Titkosítás a nyilvános rendszerkulccsal. A 

mix fázis eredményeként sem a szavazatok sorrendje, sem a formátuma 

alapján nem lehet a titkosított szavazatot az aláíráshoz, azaz a Szavazó 

személyéhez kötni. 

• Szabályosság: szavazatok adatintegritását a Szavazók digitális aláírása 

biztosítja, a szavazás lezártáig a részeredmények nem kerülnek ki 

• Személyes ellenőrizhetőség: QR kód és az Ellenőrző alkalmazás 

biztosítja 

• Univerzális ellenőrizhetőség: Folyamatos hitelesítés, időbélyegek, 

nulla-ismeretű protokollok

• Zsarolhatatlanság, megvesztegethetetlenség: többször szavazhatóság 



Köszönöm a figyelmet!

A jelen dokumentum tartalma

„Creative Commons Nevezd meg! 4.0” (CC BY 4.0)

licenc alatt van.


