Az Amerikai Egyesült Államok
választási rendszerének vitás kérdései
A jogszabályi háttér és az aktuális módosítások tanulságai a
parlamenti demokráciákra nézve világszerte

Bevezetés
Világszerte két fő csoportba sorolhatók a választási rendszerek, ami vagy arányos,
vagy többségi rendszert jelent. Míg az arányos választási rendszer célja a
reprezentáció, azaz minél több választópolgár kapjon képviseletet, a többségi
választási rendszerek esetében a hangsúly a szétaprózottság elkerülése, valamint a
kormányozhatóság elve. A szavazást, mint a demokráciának nevezett társadalmak
legfőbb pillérét, i.e. 6. század óta alkalmazzák, amikor Athénban bevezették az új
„demokratikus” kormányzási módszereket. A korai demokráciákban a legtöbb
választási rendszer a többségi elv alapján működött, majd a 18. század végétől
kezdték az arányosság elvét integrálni. Az Egyesült Államok alkotmánya volt a
követendő példa, amely lefektette, hogy az egyes államok (régiók, megyék, körzetek,
stb.) a népesség arányában választhatják meg képviselőiket. Az amerikai alapító atyák
(államférfiak) különböző módszereket dolgoztak ki erre, így Alexander Hamilton,
Thomas Jefferson és Daniel Webster is közzétették saját javaslataikat.
231 éve, 1789-től választanak elnököt az Egyesült Államokban, az első elnök –
George Washington – beiktatása óta. A 2020-as elnökválasztás volt valószínűleg a
legvitatottabb az Egyesült Államok történelmében, hiszen a hivatalban lévő elnök két

hónapon keresztül nem fogadta el az elnökválasztás eredményét csalásra hivatkozva.
Érdemes hozzáfűzni, hogy ennek volt némi alapja, ugyanis a legutóbbi amerikai
elnökválasztás nem zajlott transzparens és objektív körülmények között. Két külső,
unortodox tényező is befolyásolta az esélyeket, majd az eredményt is, amelyek a
hivatalban lévő elnök ellen szóltak. Az egyik a koronavírus-járvány által okozott
szükségállapot volt, a másik pedig a vélt és/vagy valós rendőrségi túlkapások elleni
lázadás-sorozat volt az amerikai nagyvárosokban. Mindkét rendkívüli körülmény a
demokrata jelölt malmára hajtotta a vizet. Ettől kezdve már csak matematikai kérdés
volt, hogy a levélszavazatok útján bejelentkezett szavazók, a szavazatszámlálások
időközi felfüggesztése és a szavazatszámláló gépek működési rendellenességei mikor
tudják a mérleg nyelvét az új aspiráns javára átbillenteni.
A legutóbbi amerikai választások másnapján már felmerültek a tömeges és
rendszerszintű választási rendellenességek, valamint a csalás lehetősége, amit
azonban bizonyító erejű tényekkel eddig a vesztes fél nem volt képes bírósági úton
alátámasztani. Jelen tanulmány a jogi garanciákat és a transzparencia előtérbe
helyezését igyekszik feltárni, amelyek szigorítása és módosítása is terítékre kerül,
hogy mindez még egyszer ne fordulhasson elő. Fókuszban lesz az amerikai
választások tisztasága, valamint a különböző USA-beli államok jogszabályi kereteinek
befolyása a választások kimenetelére.

Az Egyesült Államok választási rendszerének bemutatása
Az amerikai választások jogi hátterét az Egyesült Államok alkotmányának első és
második cikkelye fekteti le. Míg az elsőben főleg általános értelemben utal az
Egyesült Államok alkotmánya1 a lakosságarányos képviselet elveire, a második
cikkely már precízebben fogalmaz az elektorok tekintetében. Az első cikkely negyedik
részében az Alkotmány leszögezi: A szenátorok és képviselők megválasztásának
idejét, helyszínét és módját az egyes államok állapítják meg; azonban a Kongresszus
bármikor hozhat törvényeket, amelyek felülírják az állami jogszabályozást. Ez a
kettőség (centralizáció vs. decentralizáció) jellemzi az amerikai választások
koncepcionális hátterét és gyakorlati működtetését. Nem meglepő tehát, hogy a
2020-as választások vitás kérdései is ebből a kettőségből fakadtak.
Az USA-ban aktív választójoggal rendelkezik minden 18 év feletti amerikai
állampolgár. A szavazáshoz regisztrálni kell a választók jegyzékébe. A regisztráció
szabályai államonként eltérőek lehetnek. A szavazás a legtöbb államban megyei
(county) szinten érvényesül, minden állandó lakcímmel rendelkező amerikai
állampolgárnak a lakcíme szerinti megyében kell kikérnie a szavazói jogosítványát,
azonosító számát, amelyhez egy szavazói kártya is tartozik. Ezzel mehet el a
megyéjében a lakcíméhez közel eső szavazati körzetben meghatározott szavazati
helyre, amely leggyakrabban egy iskola, vagy könyvtár a példának okáért. Vannak
azonban olyan államok, amelyekben a választók személyazonosságának igazolása
nem kötelező hagyományos fényképes dokumentumokkal, illetve nehezen
ellenőrizhető eszközökkel történik.

Az Egyesült Államok Alkotmánya 1789, március 4-én lépett hatályba. Az Alkotmány ma is a legfőbb érvényes
alaptörvény az USA-ban. Mindösszesen huszonhét alkalommal módosították; ezek közül az első tíz módosítás
Bill of Rights néven ismert. Felépítését tekintve egy preambulumból áll, hét cikkelyből és az előbb említett
huszonhét alkotmánymódosításból.
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Elnökké választható (passzív választójog) bármely legalább 35 éves korú, született
amerikai állampolgár, aki 14 éve az USA állandó lakosa (permanent resident). Ami a
szavazókat illeti, a szavazatok leadásához nem szükséges az Egyesült Államokban
tartózkodni egy amerikai állampolgárnak, elég, ha az állandó lakcímét igazolni tudja a
szavazó kártyával. Más szóval, a szavazás univerzális állampolgári jog, nincs
társadalombiztosítási járulékfizetéshez, vagy bármilyen egyéb feltételhez kötve,
akárhol is tartózkodjon (akár életszerűen is) az illető.
Itt fontos megemlíteni a magyar ellenzék állandó agitálását a határontúli magyar
állampolgárok szavazati joga ellen. Érdemes párhuzamot vonni az amerikai
gyakorlattal, amely egyáltalán nem korlátozza az Egyesült Államok területén kívül élő
amerikai állampolgárok szavazati jogát. Pedig jelentős embertömegről van szó, egyes
számítások szerint hozzávetőlegesen 9 millió amerikai (a lakosság közel 3 százaléka)
él tartósan más országokban.2 Ők is természetesen gond nélkül leadhatják a
szavazatukat, amennyiben amerikai állampolgárok és van bejelentett lakhelyük az
Egyesült Államokban. Nemrég még ezen is lazítottak, ugyanis akár fedél nélküli
állampolgárok is szavazhatnak az USA-ban a legutóbbi módosítások alapján.
Ugyanakkor, értelmezhetetlen módon, a magyar bal-liberális ellenzék az országon
kívül élő állampolgárok szavazati jogát vitatja, amely nem más, mint politikai
indíttatású szavazatkorlátozás (voter suppression, ahogy az amerikaiak nevezik). A
bal-liberális magyar ellenzék ugyanis nem örvend túl nagy népszerűségnek a határon
kívül élők körében, így az ő politikai érdekük, hogy a határontúli magyarok ne
szavazhassanak. Az ellenzéki vezetők érvelése szerint társadalombiztosítási
hozzájáruláshoz és egyéb adminisztratív feltételekhez kellene kötni a szavazati jogot,
ami a nemzetközi jogban nem elfogadott gyakorlat. A szavazati jog ugyanis
univerzális jog, bárhol is legyen az állampolgár a földgolyón, élhet ezzel a jogával. Így
természetesen az amerikaiak is, még akkor is, ha nem adóznak odahaza, vagy nem
fizetnek TB hozzájárulást egy adott időszakban.
Az USA föderatív köztársaság, amelyet 50 állam szövetsége alkot. A törvényhozó
hatalom a Kongresszus, amely két házból áll. A felsőház a Szenátus, ide minden
államból 2 szenátort választanak. Az alsóház a Képviselőház, ahova lakosságarányosan választanak képviselőket az egyes államok. Így biztosítva van
a népességarányos képviselet és azon elv is, hogy az egyes államok egyenrangúak. A
szenátorok hivatali ideje 6 év, kétévente tartanak újra választásokat a Szenátus
egyharmada vonatkozásában. A képviselők hivatalai ideje 2 év és kétévente választják
újra őket. Elnökválasztásra négyévente kerül sor. Az állampolgárok nem közvetlenül
az elnökre szavaznak, hanem elektorokat választanak az elektori kollégiumba, így
szavazatukkal arról döntenek, hogy az adott állam mely elnökjelöltet támogassa. Egy
adott tagállam annyi elektorral rendelkezik, ahány képviselője és szenátora van a
Kongresszusban, azaz az elektori kollégiumban is eltérő az egyes tagállamok súlya. (A
legkisebb tagállamok 3 elektorral rendelkeznek, míg például Kalifornia 55
elektorral).
Az elektorokat az adott politikai párt tagjai választják soraikból az előválasztásokon.
Így formálisnak tekinthető az elektorok voksolása, mivel egy-egy elektor kétségkívül
saját pártja elnökjelöltjét fogja támogatni. Ritkán fordul elő ennek az ellenkezője és a
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választások eredményét sem befolyásolta eddig, ezért a hűtlen elektorok
szankcionálásának lehetősége szövetségi szinten nem is szabályozott. Egyes
tagállamok pénzbüntetés alkalmazását teszik lehetővé ilyen esetekben. Ezen a
helyzeten szigorított a Legfelsőbb Bíróság, amikor 2020, július 6-án kimondta,
hogy az elektorok kötelesek a mandátumuknak megfelelően szavazni. Azaz a kötött
mandátum elvét részesítették előnyben a szabad mandátuméval szemben. Előbbi
esetében a képviselő mindenképpen a választói által adott megbízatásnak
megfelelően kell, hogy szavazzon, míg utóbbi esetben mérlegelhet, és saját
lelkiismerete és belátása is szerepet kaphat a döntésében. A recall
election (visszahívási választás) egy már eddig is létező jogintézmény a szabad
mandátumával visszaélő tisztségviselők szankcionálására.
Most pedig következzen egy kis matematika: jelenleg 435 képviselő és 100 szenátor
alkotja az amerikai Kongresszust. Az elektori kollégium létszáma mégis 538. Ennek
oka, hogy a főváros, Washington D.C. nem tagállam, így sem szenátort, sem
képviselőt nem delegál a Kongresszusba, de 3 elektorral ennek ellenére
rendelkezik. Az elnökválasztást az nyeri, akit több elektor támogat, azaz legalább 270
elektor szükséges a győzelemhez. A választási matematika szempontjából még
lényeges szabály, hogy amelyik tagállamban többséget kap az egyik elnökjelölt, ott az
összes elektor szavazatát megszerzi. A „győztes mindent visz” elv alkalmazása helyett
csak Nebraska és Maine tagállamok osztják el az elektorokat az elnökjelöltek között a
szavazatokkal arányosan.
A tagállamok eltérő súlyú reprezentációjának az elektori kollégiumban és a „győztes
mindent visz” elvének köszönhetően előfordulhat egy olyan helyzet is, hogy az
országosan (szövetségi szinten) kevesebb szavazatot kapott elnökjelölt lesz az elnök.
Eddig ötször fordult elő ilyen eset. A legutóbbi két alkalommal a 2000-es
választásokon így nyert George W. Bush és 2016-ban Donald J. Trump.
1800-ban Thomas Jefferson és Aaron Burr az elektorok között egyenlő számú
szavazatot kapott. Ilyen esetben a Szenátus szavaz az alelnök, a Képviselőház pedig az
elnök személyéről. A szenátoroknak 1-1 szavazata van, míg a Képviselőházban az
egyes tagállami delegációk rendelkeznek 1-1 szavazattal. A delegáción belül
többséggel határoznak. Például ha Kalifornia állam 53 képviselőjéből 26
republikánus elnökjelöltre szavaz, 27 pedig demokratára, akkor a demokrata
elnökjelölt gyűjtött 1 szavazatot. Jeffersont a képviselők végül 35 eredménytelen
szavazást követően választották elnöknek.

A 2020-as elnökválasztás kényes kérdései
Az amerikai választások egyik legkényesebb kérdése a távollévők szavazási jogának
biztosítása (absentee voting), illetve a korai szavazás lehetőségeinek (early voting)
kialakítása és lebonyolítása. A távolléti szavazás több módszer segítségével történhet:
így például a más szavazókörzetben történő szavazás, a postai úton vagy elektronikus
úton történő szavazás, jogi meghatalmazás útján történő szavazás egy más szavazó
helyett. Mindez rendkívüli módon komplikálja a választások adminisztratív
lebonyolítását és tisztaságát.
Donald Trump 2020-ban 74 millió szavazatot kapott (232 elektori szavazat), de ez
sem volt elég a győzelemhez, mert ellenfele Joe Biden 81 millió szavazatot
könyvelhetett magáénak (amely 306 elektori mandátummal ért fel). Harmadik helyen

a libertariánus Jo Jorgensen végzett 1,9 millió szavazattal. Negyedik helyre pedig a
Zöldek jelöltje Howie Hawkins futott be 404 ezer szavazattal.
2020-ban Donald Trump ugyan 26 államban győzelmet aratott, míg Joe Biden csak
24-ben tudott nyerni, azonban a demográfiai adatok Biden felé billentették a mérleg
nyelvét. Trump országos szintű fölénye különösen a megyék szintjén rajzolódott ki.
Több mint 3 ezer megye (county), illetve egyházkerület (parish) van az Egyesült
Államokban, amelyek közül a hivatalban lévő elnök 2,547 megyében nyert, míg Biden
csak 477-ben kerekedett felül3. Trump mintegy 84 százalékos győzelmet aratott tehát
a megyék számának tekintetében. Demográfiai értelemben azonban a Biden által
megnyert megyék jelentősebb népességhányaddal rendelkeznek. Például a
legnagyobb megye, Los Angeles megye lakossága meghaladja a 10 milliót, amelyet
Biden nagy arányban megnyert. Természetesen a választások nem megyei, hanem
tagállami szinten dőlnek el.
Összességében a szavazók 66,7 százalék adott le érvényes szavazatot (159,6 millió),
amely rekordmagasságú részvételt mutatott 2020-ban. Utoljára 1900-ban volt ilyen
magas a szavazói részvétel, amikor a republikánus William McKinley legyőzte a
demokrata William Jennings-t, akkor a szavazati joggal bíró állampolgárok 73
százaléka adott le szavazatot. Ami viszont aggasztó a 2020-as választások
végeredményét illetően, hogy a 159 millió beérkezett szavazatból 89 millió
levélszavazat volt, amelyek ellenőrizhetősége utólag is kétséges. A levélszavazók
közül majd kétszer annyian szavaztak Biden-re, mint Trump-ra (60 százalék vs. 30
százalék). Tulajdonképpen ez döntötte el a választást. De nem csak a levélszavazatok
váltottak ki vitát a választást követő napokban, hetekben. Egyes államok szavazói
jogosultság-ellenőrző gyakorlata, a szavazatszámlálási technikák, a szavazógépek
meghibásodása, illetve hitelesítése is ellentmondásosak voltak.
Patrick M. Byrne „A nagy választási csalás” című magyarra is lefordított könyvében
meggyőzően adja elő érvelését a 2020-as választások csalásra utaló körülményeire. Itt
azonban érdemes megjegyezni, hogy Byrne inkább csak sejteti a csalás lehetőségét,
gyanús körülményekre, furcsaságokra, megkérdőjelezhető technológiai háttérre és
külföldi (kínai) beavatkozásra utal. Mindez nem volt elég a választási csalás bírósági
úton történő bizonyítására. Byrne azonban hozzáteszi, hogy a hatályos törvények
szerint erre a választásokat követő 22 hónap során továbbra is lehetősége van a
jogalkalmazóknak.
Byrne hat állam szavazatszámlálási rendellenességeire hívja fel a figyelmet, ezek
mindegyik ún. „billegő állam” volt, név szerint Arizona, Georgia, Michigan, North
Carolina, Pennsylvania és Wisconsin. Városokat is említ, ahol felfüggesztették a
szavazatok összeszámlálását, amely aktus önmagában is külső beavatkozásra ad
lehetőséget. Ezek a városok Atlanta, Philadelphia, Detroit, Milwaukee, Phoenix és
Las Vegas voltak. Ezekben a városokban különböző okokra hivatkozva több órára
felfüggesztették a szavazatok megszámlálását. Egy ilyen abszurd érvet például
Atlantában, Georgia államban tettek közzé, ahol „csőtörésre” hivatkoztak, majd
emiatt kiürítették a State Farm Arénában berendezett szavazóhelyiségeket. Később
kiderült, hogy mindössze részleges dugulás volt az egyik mellékhelyiségben.
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Byrne ezen kívül számos rendkívüli körülményre, illetve szabálytalanságra hívja fel a
figyelmet, amelyeket a média is figyelemmel kísért. Egy ilyen szabálytalanság volt
például a legendás szövegkihúzók alkalmazása a Maricopa megyei szavazati
körzetben, Arizonában, ahol sárga filctollakat bocsátottak rendelkezésre, amelyek
olvashatatlanok voltak a szavazatszámláló gépek számára. Ilyenkor további
elbírálásra küldik ezeket a szavazatokat, amelynek során már külső (emberi)
beavatkozásra is van lehetőség.
Byrne végül a szavazatszámláló gépek hibás működésére és feltörhetőségére
(meghekkelésére) is kitér. Ennek kapcsán hangsúlyozza azt az észrevételét, hogy a
Dominion gépek egy része Kínában készült. További kritikája, hogy a Dominion
gépek ellenőrzése külföldi kézben van, így például a Dominion gépek IP
(Internetprotokoll) címe Belgrádban található, valamint a Dominion szerverek
ftp.dominionvoting.com web oldalának IP címe Torontóban van. De Byrne azt is
közzéteszi, hogy a Dominion Voting Sytem szellemi tulajdona (beleértve a
szoftvereket és minden szabadalmát) a Shanghai Bank Corporation (HSBC)
birtokában van, amely egy kínai bank, londoni székhellyel. Byrne állítása szerint a
Dominion Voting System gépeit szándékosan hibásan tervezték, hogy rendszerszintű
csalást követhessenek el a későbbiekben erre hivatkozva.
A 2020, november 3-i elnökválasztást követően az amerikai média hetekig
boncolgatta a csalás lehetőségét, amelyet a politikusok, mint például az elnök és
holdudvara nagy energiával próbáltak felgöngyölíteni. Ezeknek bírósági szintű
bizonyítása azonban mindeddig nem volt sikeres.
Legutóbb, 2021, szeptember 24-25-én Arizonában, Maricopa megyében hajtottak
végre újraszámlálást az ott észlelt rendellenességek miatt (filctollak használata, stb.).
Dr. Kelli Ward, a republikánus pár megyei elnöke többször is utalt a csalás
valószínűségére. Azonban az újraszámlálás ezúttal sem vezetett sikerre, ami már a
hivatalosan kihirdetett eredményen változtatott volna. Sőt Joe Biden plusz 99
szavazatot kapott, míg Donald Trump valamivel kevesebbet, mint eredetileg. Mindez
azonban nem zárja ki, hogy máshol nem sikerül majd a már több ízben észlelt,
szervezett visszaéléseket kimutatni. A törvény szerint a választások napjától (2020,
november 3-tól) számított huszonkét hónap áll rendelkezésre ennek bizonyítására.
A legszervezettebb bírósági úton történő próbálkozás a választásokat követően Texas
állam részéről történt. Texas azt vitatta, hogy négy tagállamban - Georgiában,
Michiganben, Pennsylvaniában és Wisconsinban – a Covid-19 pandémiára
hivatkozva tömeges jogszabály változtatás és csalás történt, amely keresethez más
államok igazságügyi minisztere és a washingtoni kongresszus számos republikánus
párti tagja is csatlakozott. A felperes érvelése nagy várakozást váltott ki az ország
Trump mellett voksoló lakosságának körében. Azonban a Legfelsőbb Bíróság 2020,
december 11-én elutasította Texas állam keresetét, arra hivatkozva, hogy a tagállamok
egyike nem kérdőjelezheti meg egy másik állam választási jogszabályainak rendszerét,
illetve működtetését. A Fehér-Ház szóvivője Kayleigh MacEnany mindezt úgy
értékelte, hogy a Legfelsőbb Bíróság az eljárásrend mögé bújva kitért a válasz elől és
nem volt hajlandó felhasználni tekintélyét az alkotmány érvényesítésére.

A szavazói jogosultság igazolásának anomáliái és az ezzel
kapcsolatos jogszabályi módosítások

Az Állami-szintű Törvényhozás Országos Konferenciája (National Conference of
State Legislatures) napra készen rendszerezi a szavazók személyazonosságát
szavatoló jogszabályokat. Jelenleg 35 állam igényli, illetve követeli a szavazók
személyazonosságának igazolását, míg 15 állam ezt saját belátása szerint
szabályozza.4 Így például egyéb információ alapján azonosítják be a szavazót, például
aláírás minta alapján. A személyazonosságot igazoló kívánalmak eltérő mivolta
jelenleg bizonytalanságot és kuszaságot okoz az országos választások idején, amelyet
több államban is kifogásoltak és jelenleg orvosolni próbálnak.
Az elmúlt évtized során a szavazók személyazonosságát igazoló jogszabályok
szigorítása ismét előtérbe került. 2005 óta, Georgia és Indiana államok
iránymutatásával több állam is kezdeményezte a személyazonosság igazolását
szolgáló fényképes igazolvány felmutatását szorgalmazó törvényjavaslatokat. Más
államok továbbra is valamilyen személyazonosságot igazoló egyéb (nem fényképes)
dokumentumot kérnek, mint pl. egy közmű befizetési számlát, bankszámla kivonatot,
vagy fizetési szelvényt.
Ugyanakkor a szavazók személyazonosságát dokumentumokkal igazoló gyakorlat 15
többnyire liberális államban és a District of Columbiában még mindig nem kötelező,
így a szavazók minden további nélkül leadhatják szavazatukat anélkül, hogy
felmutatnának valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot. Ezek az
államok és a bennük létesített szavazókörzetek mindössze azt kérik, hogy a szavazó
eskü alatt írjon alá egy nyilatkozatot (affidavitot), a választói névjegyzéket, illetve
hogy valamilyen személyes információt adjanak meg. Ez a laza jogszabálygyakorlat
egyértelműen
széleskörű
visszaélésre
ad
lehetőséget.
A három főbb módszer a szavazók személyazonosságának biztosítására azokban az
államokban, ahol dokumentum bemutatása nélkül is lehet szavazni:
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Affidavit: Bizonyos államokban, így például Iowa államban és Minnesotában,
felkérik a szavazókat, hogy írjanak alá egy affidavit-ot (eskü alatt tett
nyilatkozatot) arra vonatkozólag, hogy fennáll-e a szavazói jogosultságuk,
valamint arra vonatkozólag, hogy tudatában vannak annak-e annak, hogy a
jogosulatlan szavazás büntetőtörvénykönyvbe ütköző vétség.
Aláírás: Bizonyos államokban a szavazóknak a választási hivatalnokok előtt
mindössze alá kell írni a nevüket, mielőtt a szavazófülkébe mehetnek. Ez
többnyire a választói jegyzék aláírását jelenti.
Személyes adatok: Egyes esetekben a szavazóknak további információkat is
meg kell adniuk szóban, vagy írásban. Így például nevüket és lakhelyüket.
Maryland, New Mexico és Minnesota államok a születési dátumukat is
megkérdezik.

A választások transzparenciájának biztosítása
A szavazási rendellenességek, visszásságok és csalások elkerülése végett az Egyesült
Államokban (csakúgy, mint világszerte) elvileg egységesíteni kellene a szavazók
személyazonosságának ellenőrzését. Ez sok országban lehetséges, az USA-ban
azonban alkotmányos problémákat vet fel, hiszen a jogalkotók eredetileg az
alkotmányban rögzítették azt a felvetést, hogy a tagállamok a választási
jogszabályokat szuverén alapokra helyezzék, azaz saját maguk alkossák meg. Nem
kizárt, hogy a Kongresszusnak és a Legfelsőbb Bíróságnak lehet kulcs szerepe abban,
hogy a hagyományosan decentralizált rendszert valamilyen módon központosítsák,
értsd, egységesítsék.
A Brennan Center5 kutatása szerint 2021 során több mint 900 törvényjavaslatot
nyújtottak be és hagytak jóvá az amerikai államok mindegyikében. A választási
jogszabályok egy része jogkörszűkítő jellegű volt, 19 államban 33 törvényjavaslaton
keresztül vélhetően megnehezítik a szavazók dolgát, míg 25 államban 62 jogszabály
változtatáson keresztül jogkörbővítést hajtottak végre, ennek eredményeképpen
szélesítik a potenciális szavazók táborát. Nyilvánvaló, hogy a jogkörszűkítő, illetve
jogkörbővítő intézkedések a republikánus és demokrata vezetésű államok mentén
különülnek el. Több államban (így például Nevadában, Montanában, Oklahomában,
Louisianában, Indianában, New Yorkban, Kentuckyben és New Hampshire-ben)
azonban vegyes jogszabály változtatásokat kezdeményeztek, amelyek egy része
jogkörszűkítésre épül, egy másik része pedig jogkörbővítő jellegű.
A National Conference of State Legislatures (NCSL) adatbázist tart fenn az aktuális
állami szintű jogszabály változtatásokról 100 évre visszamenőleg, amely választói
jogszabályok és változtatások bármikor lekérdezhetők.6
Jelenleg két kongresszusi törvényjavaslat is napirenden van, ami a választási
jogszabályok újragondolását irányozza elő. Az egyik a For the People Act („Az
emberekért” szóló törvényjavaslat), valamint a HR 4 számú törvényjavaslat,
amelynek célja a választási jogszabályok központosítása, egyben liberalizálása.
Alkotmányos aggályokat vet fel azonban ez a központosítási igyekezet, amely felülírná
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a különböző államok jogszabályi rendelkezéseit. Ez utóbbi törvényjavaslatot John
Lewis volt polgárjogi harcosról nevezték el. A Képviselőház 2021, augusztus 24-én
megszavazta a John Lewis törvényt, amely a szenátusban még jóváhagyás előtt áll. A
kritikák abban merülnek ki, hogy az alkotmány egyértelműen kimondja, hogy a
választásokkal kapcsolatos jogszabályok megalkotása és szabályozása az egyes
államok privilégiuma. A John Lewis törvényjavaslatnak célja azonban éppen az
állami szintű decentralizált jogszabályalkotás korlátozása.
Tizennyolc állam idén harminc törvényjavaslat révén megpróbálta szigorítani a
szavazók személyazonosságának megállapításával kapcsolatos követelményeket. Több
állam azt követeli, hogy a szavazni kívánó egyén fényképes dokumentummal igazolja
magát, azonban a demokrata vezetés Washingtonban ezt kifogásolja, mondván, hogy
a fényképes igazolvány bemutatása, mint követelmény, távol tartaná és korlátozná a
szerényebb anyagi helyzetű rétegek szavazási lehetőségeit (voter suppression),
ugyanis dokumentumaik nem mindig állnak rendelkezésre, vagy esetleg nem
naprakészek.

A jogkörszűkítő intézkedéseket beiktató államok türkizkék színnel jelölve

A jogkörbővítő jogszabályokat beiktató államok sötétkék színnel jelölve

A jelenlegi kontrollálatlan migrációs folyamatok és az illegális bevándorlók nagy
száma az USA-ban egyértelműen szükségessé teszi, hogy hosszútávon minden
szavazó állampolgár igazolja személyazonosságát, hogy még a gyanú árnyéka se
vetődjön a szavazás tisztaságára. A decentralizált törvényhozás nemes ötlet volt a
tagállamok függetlenségének biztosítása végett, de ez az alkotmányos ajánlás már
részben idejét múlta, részben pedig a jelenlegi folyamatok élesen rámutatnak a
jogszabály egységesítésére, ami a szavazók személyazonosságának igazolását illeti. A
különbség az, hogy míg a republikánusok szigorítanának, a demokraták inkább
lazítanának a követelményeken, hiszen utóbbiak ellenérdekeltek abban, hogy a
szavazatokat szigorúan ellenőrizzék. Sőt, törvényjavaslatuk (John Lewis Act) éppen
azt irányozza elő, hogy minél több rezidens, akár illegális bevándorló is, akiknek
gyorsított eljárásban állampolgárságot adnának, könnyen és korlátozásmentesen
szavazhasson.

A 2022-es időközi választások az Egyesült Államokban
2022, november 8-án 469 törvényhozási pozíció sorsáról fognak dönteni az amerikai
szavazók, azaz 34 szenátusi hely és 435 képviselői hely kimeneteléről. A 34 szenátusi
pozícióból 14 demokrata és 20 republikánus helyére kell új szenátort ültetni. Annak
ellenére, hogy ezúttal több szabad mandátum üresedik meg a republikánus oldalon,
mint a demokrata oldalon, közvélemény-kutatók összességében mégis a
republikánusok győzelmét jósolják. Azaz mindkét ház, a szenátus és a képviselőház
republikánus többséget hozhat, amely a hivatalban lévő elnök végrehajtó hatalmát
erősen korlátozhatja hátralevő ciklusának idejére.

Az
amerikai
választások
jogszabályi
változtatásainak
tanulságai világszerte, beleértve Magyarországot is
A 2020, november 3-i választások az Egyesült Államokban felhívták a figyelmet a
Nyugaton eddig adekvátan transzparens és korrekt választási folyamatok
rendellenességeire. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ezúttal komoly anomáliák kerültek
napvilágra, amelyek elbizonyították az amerikaiakat saját demokráciájuk felhőtlen
működőképességében. Ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése és orvoslása több hónapja
uralja a közéletet. A közbizalom helyreállítása érdekében szigorú törvényi
módosításokra van szükség. Olyan jogalkotás tudná orvosolni a szétesőben levő
választási rendszert és annak transzparenciáját, amely központosítaná a választási
jogszabályokat. Persze nem úgy, ahogy a demokraták jelenleg javasolják. Hiszen nem
központi jogkörbővítésre, hanem központi jogkörszigorításra van szükség, amelyek
garantálnák, hogy tömeges választási csalások, vagy még annak a gyanúja se
fordulhasson elő még egyszer a jövőben.
Az is valószínű, hogy a rendkívüli helyzet (Covid-19 járvány) erősen befolyásolta a
választások végeredményét. A levélszavazatok aránya lényegesen nagyobb volt
ezúttal, mint a korábbi választások alkalmával és azok 75 százaléka demokrata
szavazatokból állt össze. Ennek oka, hogy a járvány miatti szigorúbb zárásban
gondolkodó demokrata vezetés kifejezetten bátorította a demokrata oldal szavazóit,
hogy ne személyesen, hanem postai úton adják le szavazatukat. A levélszavazatokat
viszont rendkívül nehéz megbízhatóan ellenőrizni a tekintetben, hogy szavazásra
jogosulatlan állampolgárok (vagy akár nem állampolgárok) ne vehessenek részt a
választásokon. A vita jelenleg a centralizáció vs. decentralizáció terén mutatkozik,

valamint a konzervatív és a liberális oldal másképp vélekedik a jogkörszigorítás,
illetve jogkörbővítés gyakorlatáról. Előbbi szigorításokat követel, utóbbi pedig inkább
szélesíteni szeretné a szavazói bázisát és könnyebbé kívánja tenni a regisztrálást,
valamint a szavazók személyazonosságának igazolását.
Amiről még nem esett szó, az a választóikörzet-manipuláció gyakorlata. Ezt a régi
politikai eszközt az Egyesült Államokban alkalmazták először. A választóikörzetmanipuláció (gerrymandering)7 régi módszer a választások ilyen, vagy olyan irányba
történő fordítása érdekében. A választói körzetek hosszabb távú átrajzolása és tartós
kialakítása fontos tényező lehet a választói bizalom visszaállítása tekintetében. Az
viszont jogos felvetés, hogy időközönként (akár minden 10-20 évben) érdemes
figyelembe venni a lakosság összetételének alakulását azon célzattal, hogy az etnikai,
vallási, vagy éppen jövedelmi aránytalanságokat korrigálni tudják.
Hazánkra nézve fontos tanulságokat szűrhetünk le az amerikai választások
ellentmondásaiból és jogszabályi rendellenességeiből. Az egyik ilyen tanulság a
távolléti (postai vagy egyéb úton történő) szavazás intézményrendszerének
ellenőrzött kialakítása. Ez leginkább az „egy állampolgár, egy szavazat” tiszteletben
tartásában, a szavazás fizikai körülményeinek könnyítése, valamint a szavazó
jogosultságának és személyazonosságának ellenőrzésében merül ki. Egy másik fontos
jogszabályi szempont a személyes úton leadott szavazatok adminisztratív
menetrendje hasonló tényezők figyelembevételével.
A szavazati jog univerzális állampolgári jog. Elvileg még lakhelyhez sem köthető.
Mégis, a regisztrálás és ellenőrzés szempontjait figyelembe véve, a legtöbb ország –
így az USA és Magyarország is – lakcím alapon szelektál a jogosultság tekintetében.
Ez több szempontból is alkotmányos jogi aggodalmakat vet fel, például a fedél
nélküliek tekintetében, illetve az olyan állampolgárok esetében, akik külföldön élnek,
de nincs anyagi lehetőségük egy állandó otthont fenntartani hazájukban, stb. A
választói jogosultság méltányos és univerzális lehetőségeinek garantálása tehát még
kívánnivalókat hagy maga után és korrigálásra szorul.
Egy dologban azonban nem lehet kompromisszum. A szavazói jogosultságot nem
lehet adózáshoz, járulék befizetéshez vagy egyéb adminisztratív feltételhez kötni. Ez a
baloldali liberális ellenzék egyes csoportjainak kívánalma, amely a szavazói
jogosultság korlátozását vonná maga után (voter suppression). Minden
állampolgárnak mindenkor biztosítani kell a szavazói jogosultságot, függetlenül attól,
hogy éppen fizet-e társadalombiztosítási járulékot vagy adózik-e egy adott pillanatban
a hazájában.
Topolánszky Ádám, 2021, október 7-én, a szerző volt amerikai köztisztviselő,
publicista
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A gerrymandering nevét Elbridge Gerry (1744-1814) massachusettsi kormányzóról kapta, akinek családnevéhez az angol „salamander”
(magyarul szalamandra) szó végződését kapcsolva nevezték el ezt a gyakorlatot gerrymandering-nek. Azért használták a szalamandra angol
végződését, mert a Gerry által kialakított választókerület térképe egy szalamandrához volt hasonló.
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