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Írásbeli kérdés! .

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Pintér Sándor belügyminiszter úrnak

"Ki a felelős a valasztas.hu botrányos leállásáért?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóban megjelent információk szerint, már a valasztas .hu oldalt kiszolgáló informatikai rendszer
első terheléses teszteléskor, másfél hónappal a parlamenti választások el őtt sem sikerült elérni a
kívánt teljesítményt, majd ez egy héttel kés őbb egy újabb tesztelés szintén problémákat jelzett .

Április 4-én este nyolckor, az újabb teszt kezdetén a portál elérhetetlenné vált . Ahogyan a teszt alat t
növelték a szimulált felhasználók számát, úgy lassult a rendszert, majd elérhetetlenné vált . Ugyanez
történt további két alkalommal is . Másnap délelő tt a teszt eredményeit a Kürt Zrt. emberei átadták az
NVI kapcsolattartójának. Este pedig újabb teszt kezdődött, amit azonban nem tudtak befejezni, az
eredmények ugyanis folyamatosan romlottak .

Április 7-én, szombaton, tíz perccel hajnali egy óra előtt az NVI újabb tesztelést kezdeményezett a
Kürt Zrt .-nél . Többszöri halasztás után végül este, tíz perccel hét óra el őtt kezdődhetett meg az újabb
tesztsorozat, és amely végül majdhogynem a szavazóhelyiségek nyitásáig tartott .

A választás napján reggel hatkor befejezett tesztek semmi jóval nem kecsegtettek . A második teszt
alkalmával (összesen hármat végeztek el a választást megel őző éjszákán) a rendszer leállt . Bár az NVI
arra hivatkozik, hogy a teszt eredményét csak késve kapta meg (aminek oka egyébként az volt, hog y
az NVI maga halasztotta el többször a teszt kezdetét), az NVI kapcsolattartói végig részt vettek a
tesztelésen, így pontos információik voltak a problémákról .
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Ennek ellenére ezt a rendszert kezdték el használni a választás reggelén, ami aztán nem sokka l
választás kezdete után összeomlőtt . ' Emiatt a választás részvételi adatai nem voltak elérhetőek egy
ideig, majd az elindított tartalék rendszeren számos fontos információ, illetve funkció nem vol t
elérhető . Emiatt a szavazáshoz való jog séiiilt, és nem volt nyomon követhet ő a választás folyamata,
ami miatt a választás egészének hitelessége megkérdőjelezhető .

Kérdezem ezért Belügyminiszter urat :

• Tudomással bírt-e arról, hogy a valasztas .hu rendszer m űködése nem megfelel ő, ha igen
milyen intézkedéseket tett ?

• Hanyagság miatt nem vették figyelembe a tesztek eredményeit, vagy szándékosan teremtette k
olyan helyzetet, hogy a választók ne kísérhessék figyelemmel a választás lebonyolítását ?

• Kit terhel a felel ősség ezért a botrányos eljárásért, amelynek következtében a választá s
tisztasága jelentősen sérült?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2018 . május 28 .

Tisztelettel :

Arató Geígé l
Demokratikus Koalíc ó
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