A 2020. novemberi választások elemzése abból a szempontból, hogy ha volt választási
csalás, az hogyan történt
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I.

Bevezetés

A továbbiakban röviden összefoglalom a magyar kihívások szempontjából tanulságos
felvetéseket. Természetesen nem állítom, hogy előre megfontolt, tömeges választási csalás
történt. Jelen összeállítás arról szól, hogy melyek azok a nyilvános, Interneten található
rendszerezett állítások, amelyek azt támasztják alá, hogy akár választási csalás is történhetett,
és ha történt, akkor hogyan.
A részletek előtt ki kell emelni, hogy milyen környezet kedvez a választási csalásoknak:
-

II.

Általános bizalmatlanság és bizonytalanság, a verbális és tettleges erőszak szintjének
megemelkedése. Bizonyos „legyen már vége ennek a helyzetnek” érzés.
A nagyvárosi környezetben a lakosság számának ellenőrizetlen, hirtelen
megemelkedése.
Internetes hibák, beavatkozások, szoftveres és hardveres területen egyaránt.
A büntetlenség ígérete és biztosítása, az utólagos számonkérés lehetetlensége.
Gyors és megmagyarázhatatlan jogszabályi változások a választások közeledtével
(például a lakcímnyilvántartás szabályait illetően).
A rendészeti, igazságügyi szervek tartózkodása attól, hogy a jogszerűség helyreállítása
érdekében beavatkozzanak vagy a jogszerű beavatkozás előzetes ellehetetlenítése.
Széleskörű állampolgári és szavazatszámlálói „érzékenyítés”, amiben a fenti
adottságok kihasználásának technikáját adják át.

A Navarro Jelentés

(https://peternavarro.com/the-navarro-report/)

Peter Navarro 6 csoportba rendezi a csalási formákat, amelyek a kulcsállamokban (Arizona,
Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin) jelentkeztek.







Direkt szavazási csalás
A szavazólapok helytelen kezelése, mozgatása
A szavazatfeldolgozási folyamat hibái
A jogegyenlőség sérelme
A szavazógépek rendellenességei
Jelentős statisztikai anomáliák

Georgia
Trump vezetés a
választás napján
éjfélkor (nov. 3)
Biden vezetés
december 15-én

Pennsylvania

Michigan

Wisconsin

356.945

555.189

293.052

112.022

11.779

81.660

154.188

20.682
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Arizonában és Nevadában Biden vezetett éjfélkor 30.000, illetve 150.000 szavazattal.
Arizona
Biden végső
előny
Problematikus
szavazólapok

Georgia

Michigan

Nevada

Pennsylvania

Wisconsin

10.457

12.670

154.188

33.596

81.660

20.682

100.000+

400.000+

379.000+

100.000+

600.000+

200.000+

1. Direkt szavazási csalás fajtái
a) Vesztegetés: szavazólapok pénzért való gyűjtése (Nevada): VISA ajándékkártyák,
ékszerek a nevadai indiánok körében, de információ van ilyesmiről 8 állam tekintetében.
b) Hamis szavazólapok előállítása, igazi, leadott szavazólapok megsemmisítése. Mivel az
amerikai rendszerben a leadott papír szavatatok elektronikus képét kezelik és számolják
össze, lehetőség volt a szavazatszámláló gépekbe (külső meghajtóról is) többlet
szavazólapokat bejuttatni.
A legemlékezetesebb videó Georgiában, a State Farm Arena szavazóhelyiségeiben készült. A
teljes felvétel mintegy 18 órás, amiből csak rövid részletek találhatók az Interneten.

Itt a megfigyelőket kiküldték a teremből, ezt követően bőröndök kerültek elő, amikből
szavazólapok tömegét vették ki és számolták meg a szavazatszámláló gépekkel. Egyes
szavazólap-csomagokat kétszer-háromszor is megszámolnak.
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c) Akadályoztatott szavazókkal kapcsolatos visszaélések. Idős, mozgásképtelen, beteg
személyek körében két fő visszaélési típust kell megemlíteni:
Az akadályoztatott személyek adatainak felhasználása: az adataikkal való szavazás, tudtuk
vagy képviselőjük tudta nélkül.
A csalók akadályoztatott személyként regisztrálnak a szavazásra, így megkerülték a szavazás
során szükséges azonosítási szabályokat, végül is nem mutattak fel fényképes igazolványt.
Utólag nem lehet azonosítani, hogy hányszor is szavaztak. E gyakorlat jelentőségét mutatja,
hogy Wisconsin államban a 2019-es 70.000 főről 2020-ban 200.000 fő fölé nőtt az
akadályoztatott szavazók száma.
d) Szavazati joggal nem rendelkezők és több államban is szavazók. Jogosulatlan szavazók
az elítéltek, akiket megfosztottak a közügyek gyakorlásától, a szavazójoggal még nem
rendelkező fiatalok, illegális bevándorlók, más államba bejegyzett választók és postafiókot
címként használó (nem igazi) választók.
Georgia államban mintegy 70.000 valószínű jogosulatlan szavazóval lehet számolni. Ebben az
államban több, mint 20.000 olyan név bukkan fel a szavazók listájában, akik bizonyíthatóan
értesítették az állami hatóságokat, hogy más államba költöztek.
Halott „szavazók” és szellemszavazók. A Trump csapat Pennsylvania államban a nyilvános
halotti értesítések és a szavazói jegyzékek összevetését utólagosan elvégezte. Ebből az derült
ki, hogy 8.000 bizonyítottan halott ember adott le levélszavazatot.
A szellemszavazó olyan személy, aki olyan személy neve alatt kér és ad le szavazólapot,
amely nem valós, nem vagy már nem lakik az adott helyen, ahová regisztrálták. Georgiában
mintegy 20.000 olyan levélszavazatot számoltak össze, amit olyan személy adott le, aki már
korábban elköltözött az államból.
e) Adott szavazólap többszöri „megszámolása”. Többször számolják meg ugyanazt a
szavazólapot, ha a számlálókon (gépen) ugyanaz szavazólap vagy szavazólap-köteg többször
is átfut. Ide sorolható az az eset is, ha ugyanaz a személy egy nap többször is szavaz. Ez a
fajta visszaélés mind a hat billegő államban felmerült.

2. Szavazólapok helytelen kezelése, mozgatása
A szavazólapok helytelen kezelése körébe tartoznak a következő visszaélések:







Nem ellenőrzik a szavazó személyazonosságát
Az aláírások ellenőrzésével kapcsolatos visszaélések
Külső boríték nélküli szavazólapok
A leadott szavazólapok feletti folyamatos és igazolt kontroll megtörése, jogosulatlan
szavazólap-kezelés, mozgatás
Postabélyegző nélküli vagy visszadátumozott levélszavazatok befogadása
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a) A személyazonosság ellenőrzésének hiánya kritikus hiba a választás tisztasága
szempontjából.
b) Aláírás-ellenőrzési visszaélések. Azt kellene ellenőrizni, hogy a levélszavazat külső
borítékján található aláírás megegyezik-e a választó regisztrált aláírásával. Az egyes
államokban különböző szabályok vonatkoznak erre a mozzanatra. Nevadában például
képekkel helyettesítették az ezt végző embereket, de az egyezés szintjét be lehet állítani
(mondjuk 1% egyezés esetén is engedje át a gép). Nevadában egyébként az írott jog emberek
által végzett ellenőrzést írt elő. Wisconsinban a kötelező szavazó-ellenőrzési szabályokat
leépítették. E szabálymódosítások úgy történtek, hogy míg az állam joga változatlan maradt, a
konkrét eljárási szabályok (soft law szabályok) megváltoztak.
c) A külső boríték nélküli szavazólapok olyan levélszavazatok, amelyekhez nem tartozik
boríték vagy a borítékon nincs a szavazópolgár aláírása. Ilyen szavazólapok befogadása
jogellenes, mivel a külső boríték hordozza a szavazópolgár jogosultságára vonatkozó
adatokat.
d) A szavazólapok feletti folyamatos és igazolt kontroll megtörése, jogosulatlan
szavazólap-kezelés, mozgatás. A leadó szavazólapok feletti folyamatos felügyelet
kulcskérdés a tisztességes választások szempontjából. A 2020-as elnökválasztás alkalmával
megnőtt a felügyelet nélküli dropboxok alkalmazása. A szavazatgyűjtés szintén elterjedté
vált. Ez utóbbi azt jelenti, hogy (nem azonosított) önkéntesek gyűjtik az emberek szavazatait,
és házról házra járnak az urnával.
Több konkrét eset van, hogy valakik nagy mennyiségű szavazólapot juttattak egy-egy
őrizetlen dropboxba. Wisconsinban a választási bizottság 500 dropboxot helyezett el, zömmel
nagyvárosi, demokrata körzetekben. Az állam írott joga egyébként tiltotta ezt a gyakorlatot.
E körbe tartozik az a gyakorlat is, hogy nagy mennyiségben fogadtak be Wisconsinban olyan
levélszavazatokat, amelyek felbontott borítékokkal érkeztek. Szintén ide tartozik, hogy több
alkalommal olyan járműveket észleltek és filmeztek le állampolgárok, amelyek nagy
mennyiségben mozgattak jelöletlen szavazólapokat ismeretlen helyre. Ehhez kapcsolódik, a
bejelentés szintén Wisconsinból, hogy a postai dolgozók arra kaptak utasítást, hogy a
levélszavazatokat tartalmazó borítékokat dátumozzák vissza, hogy azokat figyelembe
lehessen venni (kb. 100.000 darab). Michigan államból érkezett olyan bejelentés, hogy
postabélyegző nélküli levélszavazatokat dolgoztak fel a szavazatszámlálók.

3. A szavazatfeldolgozási folyamat hibái
A szavazatfeldolgozási folyamat hibái körében a következő visszaélésekről érkeztek
információk:






Szavazatszámlálókra és megfigyelőkre irányuló visszaélések
Levélszavazatokra és távoli szavazatokra vonatkozó visszaélések
Nem megfelelően regisztrált szavazók szavazása
Jogellenes kampánytevékenység a szavazóhelyiségben
Olyan szavazatok, amelyeket a szavazatszámlálók módosítottak jogellenesen
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a) Szavazatszámlálókra és megfigyelőkre irányuló visszaélések. Kulcskérdés, hogy
legyenek megfigyelők, amikor átveszik, felbontják és megszámolják a szavazatot. Georgia,
Michigan és Pennsylvania államban a szavazatszámlálók és megfigyelők számára megtiltották
a bejutást, annak ellenére, hogy felmutatták a jogosultság igazolását és a személyük igazolását
szolgáló dokumentumokat. Georgia, Michigan, Nevada és Pennsylvania államban a
megfigyelőket elkerített helyre utasították, és korlátozták rálátásukat a folyamatra. Egyes
esetekben a helyi rendőrség ki is kényszerítette ezeket a korlátozásokat. Más esetekben a
szavazatszámláló helyiség ablakait eltakarták, hogy kívülről se láthassák, hogy mi történik.
Ilyen módon a szavazatszámlálás tisztességességét nem lehetett garantálni olyan módon, hogy
az az összes érintett szereplő előtt, azok ellenőrzésével történt.
b) Levélszavazatokra és távoli szavazatokra vonatkozó visszaélések. Georgia államban
több, mint 300.000 állampolgár kapott engedélyt, hogy távolléti szavazásban vegyen részt. A
távolléti szavazás a mi mozgó urnánkhoz hasonlít, kimondottan mozgásképtelen
személyeknek szól. A levélszavazás egyéni döntés alapján mindenkinek hozzáférhető.
Pennsylvania és Wisconsin államban a választási bizottságok egyoldalúan elfogadták a
választás napja utáni távolléti és levélszavazatokat. Pennsylvaniában 3 nappal a választás után
még elfogadták a szavazatokat. A Legfelsőbb Bíróság e ponton beavatkozott, és elrendelte,
hogy azt a mintegy 10.000 távolléti és levélszavazatot, ami 2020. november 3 után érkezett, el
kell különíteni a többitől. Ezt azonban nem vagy nem teljes mértékben hajtották végre.
Wisconsin állam joga nem engedi a korai szavazást, ennek ellenére mintegy 200 korai
szavazókör működött.
c) Nem megfelelően regisztrált szavazók szavazása. A szavazóhelyiségben dolgozók
feladata, hogy biztosítsák, hogy a személyesen szavazók valóban regisztráltak és azok,
akiknek mondják magukat. Wisconsinban megtiltották a szavazóköri munkatársaknak, hogy
kérdéseket tegyenek fel a szavazásra jelentkezők jogosultságát illetően. Georgiában mintegy
2.000 fő szavazott úgy, hogy nem volt regisztrálva. Pennsylvaniában szintén jelentettek olyan
szavazóhelyiséget, ahol azokat, akiknek a neve nem szerepelt a választói jegyzékben,
átküldték egy másik szobába, ahol felügyelet nélkül szavazhattak.
d) Jogellenes kampánytevékenység a szavazóhelyiségben. Több helyen előfordult, hogy a
szavazóhelyiségben BLM vagy más demokrata szervezetek logóját tartalmazó ruhát, sapkát
viseltek, továbbá, hogy a demokrata kampány egye személyiségei igazgatták és tájékoztatták
az embereket a szavazóhelyiség előtt.
e) Olyan szavazatok, amelyeket a szavazatszámlálók módosítottak jogellenesen. 19
államban kell a választót tájékoztatni, ha probléma van a szavazólapjával, és fel kell hívni,
hogy javítsa ki a hibát. Ahol nincs lehetőség kijavításra, például az aláírás pótlására, a
problematikus szavazólapot nem lehet figyelembe venni. Pennsylvaniában jogellenesen
engedték a szavazókat, hogy kijavítsák szavazólapjaikat. Wisconsinban a megfigyelők
tiltakozása ellenére javították szavazólapok tízezreit. Pennsylvania államban legalább 4.500
olyan szavazólap került elő, amit a kukába dobtak a szavazatszámlálók azzal, hogy azokat ők
javították olyan módon, hogy a szkennerek számára olvashatók legyenek. Ez a gyakorlat
jogellenes volt. Michigan államban jogellenesen változtatták meg a külső borítékokon
szereplő dátumokat, hogy befogadhatók legyenek.
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4. A jogegyenlőség sérelme
A jogegyenlőség sérelme körében a következő visszaélésekről érkezett információ:




A személyesen szavazók körében szigorúbb azonosítási és jogosultság-vizsgálati
szabályok
A szavazólap-javítás körében eltérő standardok alkalmazása
A szavazatszámlálók és megfigyelők körében eltérő szabályok alkalmazása

a) A személyesen szavazók körében szigorúbb azonosítási és jogosultság-vizsgálati
szabályok. A levélszavazat a visszaélések igazi terepe, ennek ellenére a személyesen
szavazókat sokkal szigorúbban ellenőrizték, ami a demokrata érdekeket szolgálta.
Michiganben és Georgiában érvényes fényképes igazolványt kell felmutatni személyes
szavazás esetén, levélszavazás esetén ilyen követelmény nincs. Wisconsinban aláírás nélküli
levélszavazatokat is befogadtak.
b) A szavazólap-javítás körében eltérő standardok alkalmazása. Demokrata körzetekben
rendre szélesebb körben alkalmazták a szavazat-kijavítást, erre utasítva a
szavazatszámlálókat. Arizonában 5 nap állt rendelkezésre a szavazat-kijavításra az
érvénytelen levélszavazatok esetében. Arizona legnagyobb megyéjében, a Phoenixet magában
foglaló Maricopa megyében kiderült, hogy a szavazatszámlálók nem tudják
rendeltetésszerűen használni a szavazatszámláló gépeket, ennek következtében személyesen
leadott szavazatok ezreit küldték kijavításra. A kijavítás minden esetben felügyelet nélkül
történt.
c) A szavazatszámlálók és megfigyelők körében eltérő szabályok alkalmazása. A legtöbb
államban a pártok jelöltjei és a szavazatszámláló bizottságok jelölik ki a megfigyelőket, hogy
felügyeljék a szavazatszámlálás folyamatát. Az ilyen közreműködőknek regisztrált
szavazóknak kell lenniük, és a választási bíróság előtt be kell mutatniuk jogosultságukat
igazoló dokumentumaikat. A megfigyelést megfelelő távolságból kell végezniük, tekintet
nélkül pártállásukra. Mégis, több helyen: Wisconsin, Michigan államban eltérően kezelték a
republikánus megfigyelőket, és több esetben be sem engedték őket a szavazóhelyiségbe,
verbális támadásnak és megfélemlítésnek tették ki őket (nem utolsó sorban a karhatalom helyi
képviselői).
Pennsylvaniában eltávolítottak megfigyelőt, Wisconsinban több esetben be sem engedtek
republikánus megfigyelőket.

5. A szavazógépek rendellenességei
A szavazógépek körébe tartoznak az optikai szkennerek, az adatrögzítő berendezések, és a
nyomtatók, amelyek előállítják az emberek számára látható szavazólapokat. A
szavazógépeket illetően a következő visszaélésekről érkezett információ:
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Széleskörű pontatlanságok a szavazógépek működésében
Biden javára történő megmagyarázhatatlan szavazat-átváltozások és szavazatszámkiugrások

a) Széleskörű pontatlanságok a szavazógépek működésében. A gépeken állítani lehet a
feldolgozás pontosságát. Nevadában biztosan a gyártó által ajánlott szint alá állították a
gépeket. A gyártói ajánlás mellett mintegy 50%-os felismerési pontosság volt mérhető (a
szavazólapok 50%-a úgy ment át a gépen, hogy az eredményt nem lehet igazolni), azonban a
szavazatszámláló bizottság ezt még lejjebb állította. Szintén problémát okozott, hogy az
esetek 30%-ában a gép vette át az aláírás-ellenőrzés szerepét, ami Nevadában tilos.
Arizonában a szavazatok kijavítását szoftveres úton végezték. Kijavításra küldtek minden
olyan szavazólapot, ahol sérült vagy olvashatatlan volt a szavazólap a szavazatszámláló
szkennerek számára.
b) Biden javára történő megmagyarázhatatlan szavazat-átváltozások és szavazatszámkiugrások.
Az Arizonában alkalmazott szoftver nem csak pontatlan volt, hanem a megfigyelők
megmagyarázhatatlan szavazat-átváltoztatásokról is beszámoltak. Az esetek kétharmadában a
szoftver hibásan előre kitöltötte a „Biden” mezőt. A végeredmény megcáfolta a párt szerinti
regisztrációs számokat és a korábbi választások alapján kialakult történelmi tendenciát. Az
Antrim megyében végrehajtott igazságügyi felülvizsgálat azt igazolta, hogy az alkalmazott
szoftver 68%-os hibaaránnyal dolgozott. A megengedett hibaarány: 0,0008%. Georgia
államban számos hiba adódott. A legjelentősebb egy 20.000 szavazatnyi kiugrás Biden javára
és egy 1.000 darabos levonás Trumptól.

6. Statisztikai anomáliák a csatatér államokban
E körben a következőkről érkeztek információk:





Jelentős változások a távolléti szavazatok visszautasításában, a korábbi választásokhoz
képest
Kimagasló választói részvétel, olykor 100%-ot meghaladó túlszavazás
A pártregisztrációk és a történeti adatok alapján statisztikailag valószínűtlen választási
eredmények
Rendkívüli szavazat-kiugrások

a) Jelentős változások a távolléti és levélszavazatok visszautasításában, a korábbi
választásokhoz képest. Hagyományosan a távolléti szavazatok egy része kijavításra került
olyan okok miatt, mint: aláírás hiánya, nem megfelelő egyezés az aláírásokban, határidőn túli
beérkezés, boríték hiánya, ami a választót azonosítja, illetőleg a választó által adott nem
megfelelő vagy helytelen információ a borítékon. Miközben a 2020-as választáson Biden
aránytalanul magas %-ban kapott levélszavazatokat, ezzel együtt drasztikusan zuhant a
levélszavazatok és távolléti szavazatok visszautasítási aránya. Nevadában a visszautasítási
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arány 1,6%-ról 0,58%-ra, Pennsylvania államban 1%-ról 0,28%-ra, Georgiában pedig
6,8%-ról 0,34%-ra csökkent.
b) Kimagasló választói részvétel, olykor 100%-ot meghaladó túlszavazás. Ha több
szavazat van, mint regisztrált szavazó, akkor biztosan visszaélés történt. Azokban az
államokban, ahol a szavazás napján is lehetett regisztrálni, elképzelhető túlszavazás, de
azokban, ahol ez nem lehetséges, túlszavazás kizárt. A Michigan állambeli Wayne
megyében 25 szavazókörben 100%-os volt a részvétel.
c) A pártregisztrációk és a történeti adatok alapján statisztikailag valószínűtlen
választási eredmények. Az Egyesült Államokban párt szerint regisztrálnak, és meglehetősen
kötött a választási magatartás. Ennek ellenére számos meglepetés született, számos helyen
Biden Barack Obamát is „megverte”.
d) Szavazatszám-kiugrások történtek november 4-én hajnalban Georgia, Michigan és
Wisconsin államokban. Georgiában 4-én hajnali 1:34 perckor az éjféli eredményhez képest
Biden 136.155 szavazatot hozott Trump 29.115 szavazatával szemben. Michingan államban
hajnali 3:50-ig Biden 54.497 szavazatot, Trump 4.718 szavazatot kapott, Wisconsinban 3:42ig Biden 143.379 szavazatot, Trump 25.163 szavazatot kapott az éjféli adathoz képest.

III.

Kedvező feltételek megteremtése

1. Gondos előkészítés
Navarro külön elemzést szentel annak a folyamatnak, amely előkészítette a fenti jelenségeket.




A levélszavazatok és távoli szavazatok számának jelentős növekedése
Az ellenőrzés szintjének radikális csökkentése
Eredmény: kétes hitelességű szavazatokkal való elárasztás.

Mindez természetesen a részvétel soha nem látott növekedésével jár együtt.
Az eljárási szabályok változásának lényege:









A távoli szavazatokra vonatkozó szabályok radikális lazítása.
Dropboxok alkalmazása.
Szavazatgyűjtés lakásokban és mindenhol.
Problematikus szavazógépek alkalmazása.
Könnyített személyazonosság-vizsgálatok.
Az aláírások ellenőrzésének könnyítése, hiánya.
Azonosítatlan, boríték nélküli levélszavazatok figyelembevétele, szavazatok tömeges
kijavítása ellenőrizetlenül.
A megfigyelők számának csökkentése, a megfigyelők korlátozása.

Soros és Zuckerberg és mások választás tisztaságáért küzdő szervezeteket szponzoráltak, ők
képezték a demokraták választási bizottságait és megfigyelőit. Minderre összesen mintegy 0,5
milliárd dollárt költöttek. Támogatta őket a republikánus politikusok egy része is.
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2. Alkalmazott eszközök
Az alkalmazott eszközök a következők voltak:








Az állami jogszabályok változásának kikényszerítése.
Jog alatti szabályok változásának kikényszerítése.
A választásokban közreműködő személyek képzése, kézikönyvek készítése és oktatása
számukra.
Bírósági döntések.
Bírósági azonnali intézkedések.
Partnerségi kapcsolatok kialakítása az állami szervek és a civil szervezetek között.
Médiakampányok, „állampolgári tudatosság” növelése.

Jogszabályi könnyítések:





25 ezer főnél kisebb lakosságú településeken a szavazatszámlálásra többletidő
biztosítása. (2020. június)
Kéretlen szavazatgyűjtés engedélyezése, levélszavazat-beérkezés határidejének
kitolása. (2020. augusztus)
Általános szavazatszámlálási időtöbblet. (2020. március)
Az indokoltság vizsgálata nélküli távolléti szavazás engedélyezése, többlethatáridő
biztosítása: a regisztrációs határidők módosítása, a távolléti szavazatok és
levélszavazatok beérkezésére többletidő biztosítása. (2019. október)

Bírósági döntések:








Arizona: Szavazólap kijavítás 5 nappal a választás napja utánig. (2020. október 9.)
Arizona: A szavazók regisztrációjának 2 hetes kibővítése (2020. október 5.)
Georgia: Állampolgársággal nem rendelkező zöldkártyások szavazásának
engedélyezése (2018. november 2.)
Michigan: Általános távollégi szavazás-kérés engedélyezése (2020. augusztus 26.)
Nevada: Általános levélszavazás (2020. április 27.)
Pennsylvania: Távolléti szavazat leadásának kibővítése a szavazás napja után 3 nappal
(2020. szeptember 17)
Wisconsin: A szabad szavazatgyűjtés legalizálása (2020. október 23.)

A pereskedések (és két esetben helyi népszavazások) mögött az OSI állt, azzal, hogy növelni
kell a közvélemény tudatosságát a tárgykörben. A finanszírozott szervezetek pénzt kaptak a
pereskedésért annak érdekében, hogy kiterjesszék a választásokban részt vevő személyi kört
és könnyítsék a szavazást. A perekben gyakran a járványra hivatkoztak, amely korlátozhatja
az állampolgárok jogait ahhoz, hogy gyakorolják választójogukat. Ennek ellensúlyozására
tartották szükségesnek a fent bemutatott könnyítéseket.
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