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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor lépünk át végre a 21. századba, azaz továbbra is 
elzárkózik-e a kormány az internetes szavazástól?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az  elmúlt  években  az  Országgyűlésben  többször  is  felvetődött  az  elektronikus  szavazás  hazai
megteremtésének  a  lehetősége.  Ez  a  kérdés  leginkább  a  magyarországi  lakcímmel
rendelkezők  és  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkezők  közötti  különbségtétel
tekintetében  merült  fel,  azonban  én  most  a  kérdésnek  nem  ebben  a  vonatkozásában
érdeklődöm,  hanem  arra  vagyok  kíváncsi,  hogy  mit  gondol  a  kormány  általában  az  e-
szavazásról,  azon  belül  is  az  interneten  keresztül  leadható  szavazatokról,  tervezi-e  a  lehetőség
megteremtését?

Az  internetes  szavazás,  röviden  i-szavazás  úttörője  Észtország,  ahol  2005  óta  minden
választáson  lehetőség  van  a  szavazatok  online  leadására.  Ez  a  lehetőség  minden  észt
állampolgár  számára  adott,  komoly  visszaélésekről,  botrányokról  pedig  azóta  sem  hallhattunk
a  balti  államból.  A  legutóbbi  parlamenti  választáson  minden  eddiginél  nagyobb  arányban
éltek  az  észtek  e  lehetőséggel,  a  március  eleji  választáson  beérkezett  szavazatok  44  százaléka
online érkezett.

Az  i-szavazás  melletti  egyik  fontos  érv,  hogy  a  megfelelő,  biztonságos  infrastruktúra
kialakítása  után  az  i-szavazás  vélhetően  már  olcsóbb  is  lenne  a  hagyományosál,  és
valószínűleg  lényegesen  magasabb  választási  részvételt,  ezáltal  pedig  a  választásoknak
nagyobb  legitimitást  tudna  biztosítani.  A  távoli  szavazás  ugyanis  lehetőséget  adna  arra  is,



hogy  egyes  társadalmi  csoportok  tagjai,  így  például  a  fiatalok,  fogyatékossággal  élők,
kényszerből  külföldön  dolgozó  állampolgárok  könnyebben  vehessenek  részt  rajta.
A  kormány  korábbi  reakcióiból  egyértelműnek  tűnt,  hogy  Magyarországon  nincs  terv  az
internetes  szavazás  következő  években  való  bevezetésére,  de  az  idő  múlásával  az  Önök
meggyőződése  is  változhatott  és  én is  bízom benne,  hogy az  i-szavazás  melletti  érvek Önöket
is elgondolkodásra késztetik.

A fentiek  alapján  kérdezem tehát  Miniszter  Asszonyt,  hogy tervezi-e  a  kormány az  internetes
szavazás  bevezetését  és  ennek  mérlegelése  során  az  említett  szempontokat  milyen  súllyal
veszi figyelembe?

Tisztelettel,

Farkas Gergely
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