Maricopa Megye (Arizona Állam) átfogó audit eredményeinek összefoglalása

Forrás: https://www.azsenaterepublicans.com/audit

I.

Szavazólapokkal kapcsolatos megállapítások

1. Bevezetés
Az itt röviden közölt anyag eredeti címe: Maricopa County Forensic Election Eudit Volume
III. Result Details, tehát a rendelkezésre álló csekély erőforrásra tekintettel rögtön a részletes
megállapításokról szóló kötettel kezdtem az anyagok áttekintését.
Az eredeti mű 2021. szeptember 24-én zárult le, a felülvizsgálat (audit) Arizona Állam
Szenátusa felkérésére történt. Az audit a legátfogóbb felülvizsgálat, ami valaha született az
Egyesült Államokban, választások kapcsán. Ezzel együtt sem lehetett azonban teljes a
vizsgálat, mivel a szavazatszámláló gépek Szenátus részére való átadását mindeddig sikerrel
akadályozta a Megyei Választási Bizottság (Board of Supervisors).
Maricopa Megye a legnagyobb megye az államban, magában foglalja Phoenix városát.
Lakosságának száma 4,4 millió, a névjegyzékben szereplő választók száma 2,623 millió.
Az audit 2,1 millió leadott papír szavazólap kézi átszámolásán nyugodott. (Ezzel szemben
más újraszámlálások, például Georgia államban csak a szavazólapokról készült elektronikus
képek újraszámlálását tartalmazták, így ugyanazok a hibásan rögzített szavazólapok kerültek
átszámolásra.)
Az újraszámláláskor minden eredeti szavazólapot újra megszámoltak, továbbá azokat is,
amelyek duplán szerepeltek a szavazólapok között. Azok a szavazólapok szerepeltek duplán,
amelyeket nem sikerült átfuttatni a szavazatszámláló gépeken, ilyenek például a sérült
szavazólapok vagy a külföldről beérkező szavazólapok. A duplikált szavazólapokat
elkülönítették az audit során, és az eredeti szavazólapokkal végezték a vizsgálatokat. Ennek
azért is nagy jelentősége van, mert a vizsgálat során kiderült, hogy több duplum van, mint
eredeti szavazat.

2. A nem teljes igazságügyi, utólagos vizsgálat (audit) által feltárt hibák
Az alábbi táblázat összefoglalja a vizsgálat megállapításait, egyben veszélyességi kategóriába
sorolja az adott hibákat aszerint, hogy azok hány szavazólapot érintettek:
10.000 darab felett: kritikus hiba
5.000 – 9.999 között magas súlyosság
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1.500 – 4.999 között közepes súlyosság
1.500 alatt: alacsony súlyosság
Megállapítás neve

Levélszavazatok,
címről adtak fel

amelyeket

korábbi

Több szavazólapot küldött be a szavazó,
mint ahányat kapott
Szavazók, akik vélhetően több megyében
szavaztak
A hivatalos adat nem egyezik azzal, hogy
ki szavazott ténylegesen
Több duplum, mint eredeti szavazat
Olyan személyesen szavazók, akik már
elköltöztek a megyéből
Az államból a választást megelőző 29
napon belül elköltözött szavazók
Több szavazat, mint ahányan szavaztak
A szavazókörben nem regisztrált szavazó

A
szavazás
folyamatának
mely
fázisában
lépett fel?
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adat
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adatok
Adat
igazolása,
nyilvántartása
Adat
igazolása,
nyilvántartása
Szavazólapok
Adat
igazolása,
nyilvántartása
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adatok
Adat
igazolása,
nyilvántartása
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adatok
Adat
igazolása,
nyilvántartása
Szavazólapok

Duplikált
szavazólap
és
hiányzó
sorozatszám
A szavazólap nem került vissza a végső
„szavazott” mappába
Levélszavazat anélkül, hogy a feladásról Adat
igazolása,
lenne nyilvántartási adat
nyilvántartása
Nem teljes névvel szereplő szavazók
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adatok
Elhunyt szavazók
Szavazóval
kapcsolatos
történeti adatok
Tengeren túli távoli szavazók száma nem Szavazólapok
egyezik a választási bizottságot támogató
szervezet által regisztrált számmal
Határidő után regisztrált szavazók, Szavazóval
akiknek mégis figyelembe vették a kapcsolatos
szavazatát
történeti adatok
A regisztráció időpontja korábbi időpontra Szavazóval
változott
kapcsolatos
történeti adatok
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Hány
szavazat
érintett
23.344
9.041
5.295
3.432
2.592
2.382
2.081
1.551
618
500
430
397
393
282
226
198
194

Duplikált igazolvány, amivel a szavazó Szavazóval
igazolta magát
kapcsolatos
történeti adatok
A regisztrációs űrlap egyedi azonosítója Szavazóval
által összekapcsolt több szavazó
kapcsolatos
történeti adatok
Duplán
szkennelt
és
megszámolt Szavazólapok
szavazatok
Duplán
megszámolt
tengerentúli Szavazólapok
(UOCAVA) szavazatok
Azonos sorozatszámú szavazólapok
Szavazólapok
Az audit megzavarása
Szavazólapok
A szavazólap-kötegekkel kapcsolatos Szavazólapok
rendellenességek (50 darabos kötegeket
alkalmaznak a számláláskor)
Sérült
és
eredeti
szavazólapok Szavazólapok
összekeverése
Korai szavazatok, amiket nem tüntettek fel Igazolt eredmények
a korai szavazatok listájában
A szavazólapokon az elfogadhatónál Szavazólapok
nagyobb arányban üt át a tinta
Nem megfelelő papír használata

Szavazólapok

Tengerentúli szavazatok nem megfelelő Szavazólapok
azonosítása
Végrehajtható hatósági iratra nem Szavazólapok
megfelelő válasz a választási bizottság
részére
A
kereskedelmileg
elérhető Szavazóhoz
adatbázisokban nem lelhető fel a szavazó
kapcsolódó
történeti adat
Rosszul kalibrált szavazólap-nyomtatók
Szavazólapok
Valós időben
szavazólapok

kibocsátott

ideiglenes Szavazóhoz
kapcsolódó
történeti adat
Az audit nem fért hozzá a szavazói Szavazóhoz
regisztráció adataihoz
kapcsolódó
történeti adat
Megkérdőjelezhető szavazólap
Szavazólapok
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186
101
50
6
6
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján
Egyéb
információ
alapján

3. Levélszavazatok, amelyeket korábbi címről adtak fel (Érintett szavazatok száma:
23.344)

A levélszavazatok, amelyeket korábbi, a feladás időpontjában már nem élő címről adtak fel,
azért okoznak problémát, mert ezen adatok azt bizonyítják, hogy a szavazat nem az adott,
egyébként jogosult személytől jött, illetőleg az adott személy esetleg két vagy több helyen
szavazott.
A vizsgálat 23.344 ilyen szavazatot talált.
Amennyiben egy regisztrált szavazónak nincs másodlagos postacíme regisztrálva a szavazást
lebonyolító megyei választási bizottságnál, és nem lakik az adott megyében, nem kaphatja
meg postai szavazólapját továbbított levél formájában. Az arizonai választási szabályok
pontosan meghatározzák, hogy a levél-szavazólapot első osztályú, nem továbbítható levélben
kell kiküldeni. E szabály megsértése vétségi alakzatú bűncselekmény.
Amennyiben a nem továbbítható postai küldemény kézbesítetlenül visszaérkezik, a megyei
hatóság közigazgatási eljárás keretében az adott szavazót inaktív státuszba helyezi, aminek az
a következménye, hogy az illető ezen a címen nem kap már automatikusan levélszavazólapot, később pedig a névjegyzékből is törli, tehát ilyen szavazónak idővel újra kell
regisztrálnia, ha mégis a megyében szeretne később szavazni.
A végső szavazó-adatbázist az auditorok összevetették egy kereskedelmi adatbázissal
(melissa.com), az úgynevezett Personator szolgáltatás adatbázisával. Ez a legjobb elérhető
adatbázis, ami képes igazolni, hogy egy adott személy összekapcsolható-e egy adott címmel,
jelzi azt is, hogy ez egy korábbi vagy aktuális cím-e, követi az adott személy lakóhelyét,
tartózkodási helyét, születési idejét és halálozási idejét. A Personator privát és állami
forrásokra egyaránt támaszkodik, ez utóbbi körben az állami postaszolgálat nemzeti címváltozási adatbázisát, valamint a társadalombiztosítási szervek által vezetett halálozási
nyilvántartást is használja.
Az Egyesült Államokban lehetőség van pártpreferencia szerint regisztrálni. Ez egy lehetőség,
nem kötelező. A rossz címmel érintett, problematikus szavazólapokhoz kapcsolódó személyek
előzetes pártregisztrációja a következők szerint oszlik meg:

Demokrata Párt: 39,5%
Republikánus Párt: 33%
Párt szerint nem regisztrált szavazó: 26,5%
Libertariánus Párt: 1%
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A rossz címről érkező levélszavazatok körében a következő hibákat lehetett azonosítani a
lakossági adatbázisokkal való összevetést követően:




Levélszavazatok olyan szavazóktól, akik a szavazásra való regisztrálás határideje előtt
költöztek más címre a megyén belül: 15.035.
Levélszavazatok olyan szavazóktól, akik a szavazásra való regisztrálás határideje előtt
más államba költöztek: 6.591.
Levélszavazatok olyan szavazóktól, akik Arizona államon belül költöztek más
megyébe, a szavazásra való regisztrálás határideje előtt: 1.718.

Ajánlás:

A jogszabályoknak olyanoknak kell lenniük, amelyek összekötik a szavazói névjegyzéket a
vezetői engedélyekhez kapcsolódó nyilvántartások vagy más állami nyilvántartások adataival
és a postai címjegyzékekkel minden választás előtti adott időtartamban.
Már vannak olyan jogszabályok, amelyek államok közötti jelentéstételről szólnak a lakóhely,
postacím, vezetői engedély adatai tekintetében. A szavazói névjegyzék összevetése ezekkel a
regisztrált azonosító adatokkal jelentősen növelné a valószínűségét annak, hogy a szavazói
névjegyzék adatai pontosak. Az állampolgárok nagyobb valószínűséggel vannak tudatában
annak, ha valamelyik igazolványuk megújításra szorul, mint, hogy a választói névjegyzék
adatainak frissítésével bajlódjanak.

4. Több szavazólapot küldött be a szavazó, mint ahányat kapott (9.041 eset)

9.041 esetben a korai szavazatok között megállapítható, hogy hivatalosan egy szavazólapot
kaptak, de mégis kettőt küldtek be, különböző időpontokban.
További vizsgálat szükséges annak megállapítására, hogy ennek mi az oka a következők
közül:
lehet, hogy egynél több szavazólap kiküldése történt meg, de eltévesztették ennek megfelelő
rögzítését;
lehet, hogy ugyanazt a szavazólapot egynél több alkalommal dolgozták fel, de ezt elfelejtették
rögzíteni a korai szavazók nyilvántartásában;
ha egy korai szavazó személyes szavazásra is jelentkezett, nem feltétlenül tudták az
ügyintézők, hogy bejött-e már az illető levélszavazata, így a korai személyes szavazó számára
és a levélszavazó számára is készült szavazólap;
hamisított és igazi szavazólapot is küldtek be postán és a hamisított szavazólapot is
regisztrálták, amikor beérkezett.
A 9041 eseten belül 8875 két szavazólap, 163 esetben három, 3 esetben négy szavazólap
került elő ugyanazon szavazóhoz kapcsolódva.
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Az e körben érintett szavazatok megoszlása a regisztrált pártpreferencia szerint a következő:
Demokrata párt: 34,4%
Republikánus párt: 30,4%
Nem regisztrált párthoz: 30,1%
Független: 3,7%
Libertariánus párt: 1,3%

Javaslat: Indítványozzuk az állami főügyésznél, hogy vizsgálja ki az eltérések okát.

5. Valószínűleg több megyében szavazók (Érintett szavazatok: 5.295)
Maricopa Megye végleges szavazói listáját összehasonlítva az állam többi 14 megyéjével,
megállapítható, hogy 5.295 olyan személy van, akiknél az első, a második és a harmadik név,
valamint a születési év is azonos. E személyek összesen 10.342 szavazatot adtak le az összes
megyében. Jóllehet elképzelhető, hogy több személynek azonosak legyenek az említett adatai,
de nem lehet figyelmen kívül hagyni az ilyen egyezések általános előfordulását, ami 1/3%-os
valószínűségű. A fenti szám egy számított érték: az érintett szavazatok (10.342) számából ki
kell vonni azoknak a személyeknek a számát, akik bizonyíthatóan valódi egyes személyek
(5.047), az eredmény: 5.295.
Ajánlás:
Olyan jogszabályi környezetre van szükség, amely jobban elősegíti a szavazói névjegyzékek
adattisztítását, figyelembe véve a az adott megye méreteit és népességének növekedési
(csökkenési) rátáját.

6. A hivatalos adatok nem egyeznek azon személy adataival, aki ténylegesen szavazott
(Érintett szavazólapok: 3.432)
A hivatalos szavazási végeredmény nem esik egybe a ténylegesen szavazatot leadók
listájával. Az eltérés szignifikáns: 11.592, ha a megszámolt és a meg nem számolt
szavazatokat egyaránt figyelembe vesszük.
A ténylegesen megszámolt szavazatok közül a levélszavazatok eltérése 3.394, a választás
napján személyesen szavazók körében: 38.
Ajánlás:
A szabályozást úgy kellene módosítani, hogy a szavazás végeredményt csak úgy lehessen
megállapítani, ha összevetik a leadott szavazatok számát a szavazatot leadók számával. A
személyek számának egyeznie kell a leadott szavazatok számával.
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7. Több duplum, mint eredeti szavazat (érintett szavazólapok száma: 2.592)
A megye hivatalosan 27.869 duplum szavazatot jelzett az elnökválasztásra vonatkozó
elektorválasztással kapcsolatban. (https://ecf.azd.uscourts.gov).
Az audit a következő számokat állapította meg ebben a körben:




Duplázásra küldött eredeti szavazólapok: 26.965
Duplum szavazólapok, amelyeket megszámoltak: 29.557
A megye által hivatalosan jelentett duplum szavazólapok: 27.869

Mindez azt jelenti, hogy a megye hivatalosan 2.592-vel több duplum szavazólapot állapított
meg, mint ahány eredeti szavazólapot duplázásra küldtek. Az audit megkísérelte feltárni
ennek az okát, de a megyei választási bizottság nem volt képes azonosítani a duplum
szavazólap csomagokat, és képtelen volt egyedi azonosító számot találni minden egyes
megrongálódott szavazólaphoz, amelyt duplázásra küldtek, továbbá képtelen volt arra, hogy
az új számot összekösse a duplázott eredeti szavazólap egyedi azonosító számával.
A megye 1688 darabbal kevesebb duplázásra küldött eredeti szavazólapról számolt be mint,
amennyit az audit feltárt. A megye végül 904 darabbal kevesebb eredeti szavazólapot mutatott
fel ténylegesen, mint ahányat a beszámolója szerint duplázásra küldött.
Az ilyen duplázott szavazólapok megoszlása a következő volt

Trump: 58%
Biden: 33%
Jorgenson: 3%
Tehát a végül vesztes pártok felülreprezentáltak voltak ebben a mintában.
Ajánlás:
Olyan jogalkotást kell eszközölni, amely előírja, hogy rendszeres audit vizsgálatokat kelljen
végezni a választás előtt egy éven belül. Ezek keretén belül pontosan rögzíteni kell a duplum
készítés szabályait.

8. Olyan, személyesen választó személyek, akik kiköltöztek a megyéből (érintett
szavazatok száma: 2.382)
A szavazás végeredményét rögzítő adatsort az audit összevetette a kereskedelmileg elérhető
Melissa és Personator adatokkal, és megállapította, hogy 2.382 olyan szavazatot adtak le,
akikhez tartozó szavazó azonosító más megyéhez tartozott a választást megelőző egy
hónappal már. Tehát ezek a személyek 2020. október 5-én már más megyében laktak. Az
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összevetésre kerülő adatok a régi és az aktuális lakcímet, a korábbi és az aktuális értesítési
címet, a költözés időpontját és irányát, a születési és halálozási időt tartalmazzák. Kis mértékű
hibalehetőség itt is előfordulhat, ennek a kizárásához egy további összesítést kell végezni.
Olyan személyesen szavazók, akik az államból is elköltöztek a szavazásra való regisztráció
határideje előtt: 1.528. Olyan személyek, akik államon belül költöztek más megyébe, de
mégis személyesen szavaztak: 854 fő.
E körben az előzetesen közölt pártpreferencia a következők szerint alakult:
Republikánus párt: 43,37%
Demokrata párt: 25,06%
Nem regisztrált párthoz: 26,87%
Független: 3,27%
Libertariánus párt: 1,18%
Zöld párt: 0,25%

Ajánlás:
Olyan új szabályozást kell készíteni, amely összeveti az egyes adatbázisok adatait. Arra van
szabály, hogy az államok átadják egymásnak a lakóhelyi, postacím- és autóvezetői engedélyre
vonatkozó adataikat, de ehhez a körhöz kellene illeszteni a választói névjegyzékkel
kapcsolatos adatokat is.
A választói névjegyzéket a választás előtt 90 nappal és a levélszavazatok kiküldése előtt egy
héttel össze kellene vetni a nemzeti lakcím-változási adatbázissal (NCOA)

9. Szavazók, akik kiköltöztek az államból a választás napját megelőző 29 napon belül
(Érintett szavazólapok száma: 2.181)
Az arizonai jog és a választási eljárásról szóló kézikönyv kimondottan foglalkoznak azzal a
kérdéssel, hogy mi a teendő olyan személy esetén, aki a választás napját megelőző 29 napon
belül költözik el az államból. Aki ebbe a kategóriába esik, már nem tekinthető rezidens
személynek, de mégis joga van szavazni az elnökválasztáson. Más szavazólapot (szövetségi
kongresszusi küldött, szenátus, állami szenátusi választás) nem adhat le, csak az
elnökválasztási szavazólapot. Az elnökválasztás ezen esetére a helyi jog az ideiglenesen távol
lévő szavazó fogalmát alkalmazza, aminek az a lényege, hogy olyan személy, aki
ideiglenesen nem rendelkezik az államon belüli lakcímmel, de szándékában áll visszatérni az
államban, mégis szavazhat.
A ténylegesen résztvettek listáját az audit összevezette a Melissa és Personator kereskedelmi
adatbázisokkal, amelyek megerősítik, hogy egy egyén összeköthető-e egy címmel,
tartalmazzák a korábbi és az új címet, továbbá a születési és halálozási időpontot. Az
összevetés eredményekét 2.081 esetben az derült ki, hogy az adott személy már elköltözött az
államból, amikor szavazott. Az nem világos, hogy ezen személyek az egyéb, ugyanakkor
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megrendezett választásokon adtak-e le szavazatot, vagy csak az elnökjelöltre szavaztak. Az
biztos, hogy a Dominion márkájú szavazógépek nem tartalmaztak olyan szavazólapot, amely
csak az elnökjelölt személyére vonatkoztak volna, ilyen szavazólapot nem is tudtak volna
beolvasni, és nem is találtak ilyen szavazólapot fizikailag sem.
Az érintett szavazólapok párthoz való regisztráció alapján a következő megoszlást mutatják.
Ez képet ad a szavazás kimenetelére vonatkozó hatásról abban az esetben, ha ezeket a
szavazatokat valóban azok adták le, akiket be lehet azonosítani, és nem mások:
Republikánus párt: 41,28%
Demokrata párt: 31,57%
Nem retisztrált párthoz: 21,96%
Független: 4,32%
Libertariánus párt: 0,82%
Zöld párt:0,05%

Ajánlás:
A szabályozást úgy kell megváltoztatni, hogy a szavazói regisztrációs lista legyen
automatikusan összekötve a gépjárművezetői engedélyek adatbázisával és a szövetségi posta
(USPS) címadatbázisával (NCOA).
A választói névjegyzéket 90 nappal a választás előtt és egy héttel a levél-szavazólapok
kiküldése előtt össze kell vetni a rendelkezésre álló egyéb adatbázisokkal.

10. Túlszavazás: több szavazat leadva, mint ahányan szavaztak (érintett szavazólapok
száma: 1551)
A leadott szavazólapok száma nem lehet nagyobb, mint ahányan szavaztak. Maricopa megye
hivatalos adatai szerint több szavazókörben is megtörtént, ami egyébként nem történhetne
meg, hogy több szavazat gyűlt össze, mint ahányan szavaztak. A ténylegesen szavazók
listájának és a leadott szavazatok számának összevetése az adott szavazó-központ
munkatársainak feladata a szavazás napján. A megye felügyelő testülete (County Audit
Board) feladata, hogy csak akkor igazolja a szavazás eredményét, ha ezt az összevetést
szavazókörönként megtette előbb maga is megtette. A vizsgálat természetes körülmények
között azt az eredményt kell, hogy hozza (elvárt eredmény), hogy több szavazó van, mint
ahány szavazólap előkerül, hiszen néhányan meggondolják magukat, szavazólapot rontanak,
de nem kérnek újat, stb. A választás során a megyében 277 olyan szavazókör volt, ahol
kevesebb volt a szavazó, mint ahány szavazólap, 65 szavazókörben pontosan egyezett a
szavazólapok és a szavazók száma (ez is furcsa), 401 szavazókörben pedig az elméletileg
elvárt eredmény született, tehát több szavazó volt, mit ahány szavazólap.
A hatóságok szerint egyes eltérések a „védett szavazói körrel” (hadsereg, diplomaták)
magyarázható, ezt azonban nem lehetett igazolni a jelentés kibocsátásáig és utána sem.
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Az arizonai választási eljárás kézikönyve a következő kötelezettségeket állapítja meg
túlszavazás esetében az állami választási eljárást felügyelő bizottság (Arizona Audit Board)
számára:







Minden egyes szavazóhelyről beérkeznek a hivatalos jelentések és minden további
információ, amivel a helyi választási bizottságok az eltéréseket magyarázzák;
Beérkeznek az aláírási ívek, szavazási listák vagy ezek szkennelt változatai vagy a
szavazási jegyzőkönyvek, amelyekből kiderül, hogy hány szavazó jelentkezett be, és
hány aláírás van.
Azonosítja az eltéréseket a duplikált szavazólapok és az ideiglenes szavazólapok
összesítését követően.
Megoldja a nagyobb jelentőségű problémákat, a politikai pártok megfigyelőinek
jelenlétében.
Feloldja és dokumentálja az összes eltérést. Az Audit Board az eredmény elfogadása
előtt fejti ki tevékenységét.

11. Olyan szavazók, akik nem találhatók a hivatalos szavazóköri jegyzékben (Érintett
szavazólapok száma: 618)
Azon személyek listája, akik képesek és jogosultak szavazni, 10 nappal a választás előtt
keletkezik. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban ez a végső határidő október 22-e volt. Erre az
időre mindenki, aki a névjegyzékben szerepel, ténylegesen fel kellett hogy kerüljön a
szavazók listájára. Ennek ellenére voltak olyan ténylegesen szavazók, akiknek a szavazói
azonosítója nem található sem az október 2-i, sem a november 7-i listákban.
Elképzelhető olyan szavazó, akinek az állampolgársága még nem állt fenn október 22-én,
de a szavazáskor már igen, továbbá olyan tengeren túli szavazó, aki a szavazás napján
esete 7 óráig regisztrált, amire joguk van. A szavazói azonosítónak azonban mindkét
esetben szerepelnie kellett volna az utólagos, november 7-i listában.

12. Duplikált szavazólapok, helytelen vagy hiányzó sorozatszámmal (esetszám: kb. 500)
A megrongálódott szavazólapok, amelyeket duplikálni kell, sorozatszámmal rendelkeznek,
amely megegyezik a duplum szavazólap sorozatszámával. Sok esetben azonban egyáltalán
nem rendelkezik sorozatszámmal az ilyen szavazólap, sok esetben pedig hibás a sorozatszám,
ami nem egyezik az eredeti, pótolt szavazólap sorozatszámával.

13. Szavazólapok, amelyeket nem helyeztek a végső „szavazott” kategóriába (esetszám:
430)

Nagy valószínűséggel ezek olyan visszautasított szavazólapok, amelyeket azonban nem
helyeztek ebbe a kategóriába, csak „félretettek”. A végső összesítésben 2.042 visszautasított
és 934 elkésett szavazólap szerepel.
10

14. Levélszavazatok a postára adás jele nélkül (397 eset)

Olyan esetekről van szó e kategóriában, ahol a szavazólapot levélben küldte vissza a szavazó,
de ennek nincs nyoma a korai szavazóktól beérkező szavazólapok adatbázisában. Ez
feltehetően ügyviteli hibára vezethető vissza.
Korábban felmerült a szenátusi meghallgatáson, hogy a korai szavazóktól beérkező
szavazatok adatbázisa és a korai szavazóknak kiküldött szavazólapok száma között 74.243
darabos eltérés volt. Ez a megállapítás helyes volt, mégis önkénytelenül félrevezető. A kérdés
úgy vetődött fel, hogy lehet-e igazolni az összesítést anélkül, hogy a jelentős eltérés okát nem
tárjuk fel. Megállapítást nyert az audit során, hogy e kérdéses beérkezések 397 darab
kivételével személyesen szavazó korai szavazóktól származtak.

Ajánlás:
Az állami főügyész hivatalosan kérjen magyarázatot a megyétől arra, hogy az eltérések miből
adódnak, ha pedig nincs megfelelő magyarázat, akkor indítson vizsgálatot az ügyben.

15. Nem teljes névvel szereplő szavazók (Érintett szavazólapok száma: 393)
A szavazónak jogszabály szerint keresztnévvel, középső névvel és családi névvel kell
regisztrálnia. A szavazói névjegyzékben 720 olyan személy szerepel, akiknél nem teljes a
név, ezekből 393 fő szavazott is 2020-ban. Ezek között van olyan, aki csak kezdőbetűvel
szerepel bármelyik nevére, nem szerepel a családi neve, nem szerepel a keresztneve, stb.
Ha valaki hiányos névvel regisztrál, akkor mindent meg kell tenni a megyei nyilvántartást
vezető szervezetnek, hogy a szavazás előtt a hiányzó adatokat pótolja, szükség esetén a cím,
telefonszám alapján kapcsolatba kell lépni az egyénnel. Ha ez nem sikerül, akkor az egyén
státuszát a választói névjegyzéken belül „nem regisztrált”, „lejárt” vagy „felfüggesztve”
státuszra kell állítani. Ilyen esetben az érintettnek új regisztrációs beadvány útján kell kérnie,
hogy a jövőbeli szavazásokon részt vehessen.

Ajánlás:
A szabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy az előzetesen regisztrált adatoknak és a helyszíni
azonosításnak teljes mértékben meg kelljen egyeznie.

16. Halott szavazók (Érintett szavazólapok száma: 282)
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A ténylegesen szavazatot leadók listáját az audit összevetette a Personator halotti
nyilvántartásával, aminek eredményeként 282 fő, 2020. október 5. előtt elhunyt személyt
lehetett azonosítani, akik „szavaztak” a választáson.
Javasoljuk az állami főügyésznek, hogy vizsgálja ki ezt, és ha lehetséges, állapítsa meg, hogy
kik szavaztak az elhunytak nevében.
Ajánlás:
A jogszabályokat úgy kell megváltoztatni hogy a szavazói névjegyzék adott időközönként
legyen összevetve a társadalombiztosítási halotti nyilvántartás adataival vagy valamelyik
kereskedelmi személynyilvántartással.

17. Tengeren túli távoli szavazók száma nem egyezik a választási bizottságot támogató
szervezet által regisztrált számmal (Érintett szavazólapok száma: 226)

A távollévő és titkosan szavazó állampolgárok szavazására vonatkozó szabályok (Uniformed
and Overseas Citizens Absentee Voting Act - UOCAVA) megkövetelik minden megyétől,
hogy jelentsék a civil, katonaki és tengeren túli személyekhez kapcsolódó olyan adatok
megváltozását, amelyek befolyásolhatják e személyek regisztrációját és szavazását. Az audit
226 darab olyan, elektronikusan továbbított szavazólapot talált, amelyeket a megye nem
jelentett le a választási bizottságot támogató szervezetnél (választási irodának lehet fordítani:
Election Assistance Commission – EAC). Nem minden UOCAVA szavazatot azonosítottak
ekként, így az auditáló csoport a megye által megadott, az EAC számára továbbított
szavazólapok számát vette alapul, ebből adódik a 226 darabos különbség. A probléma
feloldása érdekéban az auditálók közérdekű adatigényléssel fordultak az állami közigazgatás
vezetőjéhez (Arizona Secretary of State), de az igénylésre nem érkezett válasz.

18. Olyan későn regisztrált szavazók, akiknek megszámolták a szavazatait (Érintett
szavazólapok száma: 198)
Voltak olyan egyének, akik október 15-e, a végső határidő után regisztráltak a szavazásra, és
mégis szavazhattak, és szavazataik bekerültek a többi szavazat közé. Ezt onnan lehetett
megtudni, hogy a szavazó által megadott azonosító igazolvány száma a ténylegesen
szavazatot leadók adatbázisából összevethető volt a teljes szavazói névjegyzékkel.
Az lenne elvárható, hogy vagy az októberi (szavazás előtti) vagy a novemberi (szavazás
utáni) teljes szavazói névjegyzék tartalmazza mindazon személyek adatait, akik részt vettek a
szavazáson, de nem ez volt a helyzet. A teljes szavazói névjegyzék 12 különböző állapotát
kellett áttekinteni (2017. április 9. és 2020. december 4. közötti állapotok) ahhoz, hogy az
audit során megtalálják az összes, ténylegesen szavazó személy szavazói azonosító számát.
E vizsgálat nem terjedt ki a tengeren túli szavazók távolléti szavazására (UOCAVA).

Ajánlás:
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Olyan szabályozókat kell kialakítani, amelyek garantálják a rendszer integritását és bizalmas
voltát. Egy ilyen rendszer megakadályozná érvénytelen adatok bevitelét. Magas szintű
biztonsági standardot (ASVS L3) kell alkalmazni minden, a szavazói nyilvántartással
kapcsolatos szoftverre és alkalmazásra. Az ennek való megfelelést legalább évente kétszer
validálni kell.

19. A szavazói nyilvántartásba való regisztrációs időpont korábbi időpontra változott
(Érintett szavazólapok száma: 193)
A teljes szavazói névjegyzék regisztrációs időpontjaiban olykor vannak változások, ami
természetes (pl. költözés). Ezen bejegyzett regisztrációs időpontok fontosak, hiszen egyebek
mellett azt tanúsítják, hogy az adott személy rendelkezik-e szavazójoggal az adott körzetben.
Ha valakinél helytelen regisztrációs időpont szerepel, azt ki kell javítani. A szavazás utáni,
2020. november 7-i állapotra vonatkozó áttekintés 891 darab olyan, visszamenőleges
regisztrációs változást mutatott, ami az illetőt alkalmas szavazóvá tette a november 3-i
választáson. Ebből a számból 193 személy szavazata ténylegesen bekerült a leadott, érvényes
szavazatok közé annak ellenére, hogy valójában érvénytelen volt a szavazásra való
jelentkezésük, regisztrációjuk.

Ajánlás: A szabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy az alkalmazott szoftverek és
alkalmazások szigorú követelményeknek feleljenek meg, biztosítsák a szavazási rendszerek
bizalmasságát és integritását. Egy ilyen rendszer kizárná érvénytelen adatok bevitelét. A
szavazási nyilvántartásokkal kapcsolatos szoftvereknek, alkalmazásoknak meg kellene
felelniük az ASVS L3 standardnak, és ezt évente legalább kétszer validálni kellene.

20. Duplikált szavazói azonosítók (Érintett szavazólapok száma: 186)

Az audit során azonosítottak olyan személyeket, akik:






benne voltak a szavazói névjegyzékben
azonos keresztnévvel, azonos családi névvel szerepeltek,
aktuálisan vagy korábban azonos címen laktak,
születési éveik között 10 év vagy kevesebb szerepelt,
ugyanakkor különböző szavazói azonosítóval szerepeltek.

Az azonosított 186 esetben mindkét szavazói azonosítóval szavaztak a 2020-as választáson.
Mindez nem feltétlenül bizonyítja, hogy visszaélés történt, ugyanakkor hihető magyarázat
nem keletkezett a jelenség okára.
Ajánlás: A szabályozókat úgy kell megváltoztatni, hogy a szavazói névjegyzék rendszeres
felülvizsgálatakor kerüljön sor a szavazói azonosítók ellenőrzésére is. Az ellenőrzésnek
garantálnia kell, hogy egy ember ne szerepeljen két azonosítóval. Ez mind a vétlen, mind a
szándékos többszörös regisztrációt kizárná.
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21. A regisztrációs űrlap egyedi azonosítója által összekapcsolt több szavazó (AFSEQ).
(Érintett szavazólapok száma: 101)
Minden szavazói regisztrációs űrlap előre nyomtatott egyedi azonosító számmal rendelkezik,
ami hasonlít a bankjegyek azonosító számaihoz, jellemzően az űrlap jobb felső sarkában
található.
A megyei hatóságok az AFSEQ számot és a kapcsolódó regisztrációs dokumentumokat
használják, hogy rögzítsenek bármilyen változást az egyéni szavazói adatokban. Minden
alkalommal, amikor egy szavazópolgár kitölti a választói névjegyzékbe való felvételhez
szükséges regisztrációs űrlapot, akár első alkalommal, akár lakcímváltozás, pártpreferenciaváltozás miatt vagy az aláírásminta egyeztetése miatt, az adott kezdeményező űrlap egyedi
azonosító száma (AFSEQ száma) rögzítésre kerül az egyéni adatok között a szavazói
névjegyzékben, az egyén által történt aláírás időpontjával együtt. Minden regisztrációs
dokumentumról elektronikus kép készül. Az elektronikus kép elnevezésében szerepel az
AFSEQ szám, amely minden egyes regisztrációt érintő lépést, tranzakciót és az abban részt
vevő személyt egyedileg azonosítja. Az AFSEQ szám nem ismételhető.
A 2020. novemberében ténylegesen szavazók adatbázisát összevetve 2018. január 6 és 2021.
június 6. közötti havi szavazói adatbázisokkal, 5.711 olyan eset került elő, ahol az AFSEQ
szám egynél több szavazóra kiterjedően azonos volt. Az 5.711 eseben legalább egy szavazat
keletkezett AFSEQ számonként.
Az 5.711 eseten belül 101 olyan eset volt, ahol az adott AFSEQ számhoz tartozó mindkét
szavazói azonosító szerepel a ténylegesen szavazók listájában, tehát két szavazatot biztosan
leadtak egy regisztrációval.
Az audit ezen a ponton messze nem volt teljes, ugyanis mindössze 160.223 AFSEQ digitális
kép került átvilágításra, ami egy igen csekély minta a teljes, több milliós sokasághoz képest.

Az azonos AFSEQ számot tartalmazó digitális képek egy részének áttekintéséből több
esetben az rajzolódik ki, hogy:



azonos ember több választási azonosítóval, azonosító okmány számmal regisztrált,
adott szavazó választási azonosítóját más személyhez vagy személyekhez kapcsolták,
akiknek más a nevük, címük, azonosító adataik és más a nemük.

A vizsgálatot a továbbiakban ki kell terjeszteni az összes AFSEQ dokumentumról készült
képre.
Az audit jelentés tartalmaz egy konkrét példát, ahol egy női szavazó, akinek a nevét elírták a
választói névjegyzékben, saját helyesen írt nevével is regisztrált, és azonos AFSEQ számot
kapott „saját magával” ugyanakkor két különböző szavazói azonosítóval szerepel. Úgy tűnik,
hogy az illető két regisztrációs űrlapot töltött ki, a másodikat 10 nappal később, mindkét
esetben külön szavazói azonosítót kapott, ugyanakkor mindkét esetben azonos név, cím,
születési nap és telefonszám került a nyilvántartásba. Mindekét azonosítóval, külön-külön,
levélszavazat útján szavazott az illető.
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Egy másik példában egy azonos AFSEQ számmal összekötött két külön személy regisztrált
adatait tartalmazza. A két szavazónak eltér a neve, címe és születési éve.
Egy további konkrét esetben J Lancaster 2018 október 4-én kitöltötte a szavazási űrlapot,
születési éve 1978 e szerint az űrlap szerint, bár szavazói adatai között 1975 szerepel. Vezetői
engedélyének száma is szerepel azonosítói között. Kapott azonban a regisztrációt végző
tisztviselőtől egy szavazói azonosító számot is, ami azonban máshoz tartozott. Az
időbélyegzőn 2018. április 23. szerepel. Mindkét szavazói azonosító (J Lancaster vezetői
engedély száma és a tisztviselő által ráírt szám is) szerepel a 2020-as általános választások
tényleges szavazói adatbázisában.
A különleges eseteket tovább sorolja az audit jelentés. Fontos megjegyezni, hogy ezek egy
igen kis mintából kerültek elő, a teljes sokaságra kiterjedő vizsgálat nem volt lehetséges,
mivel a megyei szervek nem adták át a Szenátusnak a náluk lévő adathordozókat, a Szenátus
végrehajtható határozata (subpoena) ellenére sem.
Ajánlás:
A szabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy az alkalmazott szoftverek és alkalmazások
szigorú követelményeknek feleljenek meg, biztosítsák a szavazási rendszerek bizalmasságát
és integritását. Egy ilyen rendszer kizárná érvénytelen adatok bevitelét. A szavazási
nyilvántartásokkal kapcsolatos szoftvereknek, alkalmazásoknak meg kellene felelniük az
ASVS L3 standardnak, és ezt évente legalább kétszer validálni kellene.

22. Duplán szkennelt és megszámolt szavazatok (Érintett szavazólapok száma: 50)

A megye hivatalos adatai és a kézi számlálás eredménye közötti különbségek vizsgálata során
világossá vált, hogy a megye kétszeresen számolt meg egyes szavazatokat. A kétszeresen
megszámolt szavazatok további vizsgálatához a szavazólapokról készült digitális felvételek
elemzése szükséges. Ezekből csak kis minta állt az audit rendelkezésére, amiben
azonosítottak egy olyan 50 darabos csomagot, amit kétszeresen számoltak meg, így az érintett
szavazók két szavazathoz jutottak.
Fontos, hogy a szavazatszámlálás 50-es csomagonként (batch) történt. Ez elvileg azt is
szolgálja, hogy kevésbé tudjanak a szavazólapok összekeveredni, illetőleg a Dominion
szavazatszámláló gépek adagolója 50 darabos csomagokat tud biztonságosan szkennelni az
elakadás veszélye nélkül.
Ajánlás:
Maricopa Megye hatóságainak a számlálási eljárást naponta át kellene világítaniuk, hogy
biztosítsák, hogy nem lehet kétszer vagy többször megszámolni ugyanazt a szavazatot.

23. Duplán megszámolt tengerentúli (UOCAVA) szavazatok (Érintett szavazólapok
száma: 6)
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A tengerentúli szavazatok kézi számlálása során világossá vált, hogy vannak olyan
szavazatok, amiket egynél több alkalommal nyomtattak és dulpikáltak. A duplikálás során két
külön sorozatszámot hoztak létre az audit jelentésben közölt konkrét példában. Az eljárás
eredményeként ugyanazon szavazó két külön szavazathoz jutott.

Ajánlás:
Az UOCAVA szavazatokat kezelő rendszerek pontosan regisztrálják, hogy mikor milyen
műveletet hajtanak végre, és váljanak alkalmassá arra, hogy kizárják a szavazólapok kétszeres
vagy többszörös kinyomtatását.

24. Azonos sorozatszámú szavazólapok (Érintett szavazólapok: 6)

A vizsgálat feltárt olyan duplikált (javított) szavazólapokat, amelyek meglévő
sorozatszámokat használtak újra. Egyedi azonosító szám nélkül azonban szinte lehetetlen az
eredeti szavazólap és a duplikált szavazólap párosítása.

Ajánlás:
A szabályozásnak elő kell írnia, hogy minden duplikált szavazólapnak egyedi azonosítót kell
kapnia, amely miden egyéb szavazólaptól megkülönbözteti, ugyanakkor lehetővé teszi annak
megállapítását, hogy a duplikált szavazólap melyik eredeti szavazólaphoz kapcsolódik.

25. Az audit megzavarása
Az audit kiterjedt arra, hogy milyen papírt és festéket használtak a szavazólapok
előállításánál. A kizárólagos beszállító Runbeck Election Services nevű cég azonban
Maricopa Megye utasítására megtagadta, hogy információt adjon ezekben a kérdésekben.

Ajánlás:

A szabályozókat úgy kell kialakítani, hogy a jog a büntetőjog eszközeivel tiltsa a
törvényhozás (az USÁ-ban a szavazás lebonyolítása alkotmányjogilag a törvényhozás
kompetenciája) által lebonyolított, választásra vonatkozó vizsgálatok akadályozását.

26. A szavazólap-kötegekkel kapcsolatos rendellenességek (50 darabos kötegeket
alkalmaznak a számláláskor)
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A kéziszámlálás eredménye a megye hivatalos adataival összevetve számos eltérést mutatott:

Korai szavazólap-kötegek is egy dobozba kerültek a szavazás napján leadott szavazatok
kötegeivel.
A köteg szerinti helyszíni összesítés és a végső közlés nem egyezik. Az audit közöl egy
konkrét esetet, ahol a két összesítés között egy 1500 szavazólapos tételben 104 darabos
különbség van, a végeredmény 1500 szavazólapot rögzít, míg a helyszíni összesítés csak 1396
darabot.

27. Sérült és eredeti szavazólapok összekeverése

A 2019-es, választási eljárásról szóló kézikönyv rögzíti, hogy az eredeti, sérült
szavazólapokat elkülönítve kell kezelni, és azt kell az azokat tároló dobozra írni, hogy
„duplikált szavazólapok”. A megyei hatóságok olyan dobozokban szállították a
szavazólapokat az audit számára, amelyekben a szavazólapok össze voltak keverve, és
helytelenül voltak azonosítva. Olyan szavazólap-kötegek, amelyek kísérő iratukon eredetiként
voltak feltüntetve, végül duplikált szavazólapoknak bizonyultak. Az összekeveredett
szavazólapokat csak több órás munkával sikerült szétválogatni. Az egyik doboz a jelzet
szerint 14 eredeti szavazólap-köteget tartalmazott. Valójában azonban 7 eredeti köteget, 8
duplikált köteget és egy sehol sem jelzett köteget tartalmazott. Az eredeti, nem sérült
szavazólapok közé kevert duplikált szavazólapokat nehéz felismerni és kiválogatni. Az audit
során nem sikerült megoldani, hogy a bekevert sérült szavazólapok mindegyike kapott-e
duplikált példányt, és ezeket külön összesítették-e. A választási eljárási szabályok világosak
abban a kérdésben, hogy a sérült szavazólapokat elkülönítve kell kezelni, és duplikálni kell,
de a megye nem tartotta be ezt a szabályt.
Ajánlás: a sérült és duplikált szavazólapokat ténylegesen elkülönítve kell kezelni.

28. Korai szavazatok, amiket nem érkeztettek a korai szavazatok listájában
A korai szavazatok beérkezési nyilvántartása nem tartalmazza 255.326 olyan korai szavazó
adatait, akik szerepelnek a ténylegesen szavazók listájában. A korai szavazók akár levélben,
akár személyesen szavaztak, mindenképpen kell, hogy szerepeljenek a korai szavazók
listájában, ami tartalmazza, hogy mikor milyen módon szavazott az illető. Ha azonban nem áll
rendelkezésre a bejegyzés, akkor ezen kísérő adatok sem állnak rendelkezésre, ami részben
ellehetetleníti az ellenőrzést.
Az érintett szavazatok közül 38.817 darab korai szavazatot személyesen, 187.823 darabot
pedig levélben adtak le.

Ajánlás:
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A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat úgy kell módosítani, hogy a szavazással kapcsolatos
nyilvántartások összhangja biztosítva legyen a leadott levélszavazatok, a beérkező
levélszavazatok, a befogadott levélszavazatok és a visszautasított levélszavazatok
tekintetében.
29. A szavazólapokon az elfogadhatónál nagyobb arányban üt át a tinta
Különösen a szavazás napján leadott jelenléti szavazólapoknál volt jellemző, hogy a papíron
átütött a tinta, így a leadott szavazat a szavazólap másik oldaláról is látható volt. Ez nem
fordul elő normál körülmények között, ha a sztenderd papírt használják.
Ha átüt a lapon a tinta, fennáll a veszélye, hogy a szavazat beolvasása helytelenül történik
meg, ha a lapot fordítva, hátoldalával lefelé helyezik a szavazatszámláló szkennerbe. A
szavazólapok kialakításánál általában ezt a veszélyt igyekeznek kiküszöbölni. A kétoldalas
szavazólap nyomtatásakor a két oldalon szereplő mezőket eltolják egymáshoz képest olyan
mértékben, hogy az esetlegesen átütő tinta ne okozzon értelmezési, olvasási problémát.
Maricopa megyében is ennek megfelelően alakították ki a szavazólapokat.
A két oldal helyes, egymáshoz képest eltolt helyzetű nyomtatását azonban a rosszul kalibrált
nyomtatógépek megváltoztathatják, így a szavazólap előlapján szereplő beosztás nem úgy
helyezkedik el a hátlap beosztásához képest, ahogyan kellene. Ha a rossz kalibrálás elér egy
kritikus mértéket, a szavazat beolvasásakor többletszavazat keletkezik, de legalábbis olyan
helyzet alakul ki, hogy a szkenner olvashatatlannak minősíti az adott szavazólapot. Ilyen
esetben a szavazólapot kézi kijavításra kell küldeni, ami azonban a megfigyelőktől elzárt
helyen történt. A megvizsgált több ezres minta kézi vizsgálatakor az auditorok nem találtak
olyan szavazólapot, amiről bebizonyosodott, hogy az átütő tinta megzavarta a
szavazatszámláló szkennert. Itt is hangsúlyozni kell azonban, hogy a vizsgálat a
szavazógépekre és az általuk tárolt elektronikus képekre nem terjedt ki.

30. Nem megfelelő papír használata
A személyesen leadott szavazólapok nagy hányadánál fordult elő, hogy azok nem feleltek
meg a szavazatszámláló gépek gyártója által támasztott követelményeknek. Ennek a
következménye a gyakori papírelakadás, a nagyobb arányban átütő festék. Az audit során 10
különböző papírt lehetett azonosítani. Az általánosan elfogadott papír 80 fontos vagy azt
meghaladó tömegű, de 20-30 fontos papírt is használtak, ami jelentősen gyengébb minőséget
takar. Nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy a gépek hogyan viselkednek ilyen gyenge
minőségű papír mozgatása során.
A megye nem adott felvilágosítást, hogy milyen papírt használtak hivatalosan, így nem volt
lehetséges a papírminőség alapján megállapítani, hogy mely szavazólapok hamisak.
A papírminőség standardizálása nagyban elősegítené a jövőbeli auditálási erőfeszítéseket.

31. Tengerentúli szavazatok nem megfelelő azonosítása
A megye egyetlen olyan dobozt adott át ellenőrzésre, amelynek jelzetén az szerepelt, hogy
olyan tengerentúli eredeti szavazatokat tartalmaz, amelyeket duplikálásra küldtek. Az audit
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feltárta, hogy további 6 olyan doboz van, amelyeket helytelenül címkéztek meg. A megye
által azonosított tengerentúli szavazatok az eredeti, elektronikusan leadott szavazatok
másolatai voltak. Tengerentúli szavazatokat találtak olyan dobozokban, amiket látássérültek
által leadott Braille szavazatokként címkéztek fel, továbbá eredeti, sérült, duplikálásra küldött
címkével is szerepeltek tengerentúli szavazatok. Ez a pontatlan címkézés azt a benyomást
kelti, mintha sokkal kevesebb tengerentúli szavazat lett volna ténylegesen, mint amennyit
megszámoltak.

32. A állami szenátus által kiadott végrehajtható okirat taralmától való eltérés
Az eredeti, 2021. január 13-án kiadott határozat arra kötelezte a megyét, hogy biztosítson
hozzáférést minden eredeti, papír szavazathoz, beleértve a korai szavazatokat, a szavazás
napján leadott szavazatokat és az ideiglenes szavazatokat. (Ez utóbbi olyan szavazatot jelent,
amit akkor ad le valaki, ha valamilyen kérdést még el kell bírálni a szavazásra jogosultságát
illetően. Az ilyen szavazatot csak akkor lehet megszámolni, ha a kérdés rendeződött.)
A megye nem adta át a visszautasított ideiglenes szavazatokat, a kijavítatlan
levélszavazatokat, valamint a kézbesíthetetlenként visszaküldött levél-szavazólapokat.
Ezekre tekintettel az audit nem lehetett teljes.

33. A szavazó nem található nyilvános adatbázisokban
Minden, a ténylegesen szavazók listájában szereplő személyes adatot összevetettek a
kereskedelmileg elérhető adatbázisokkal, amit a Melissa nevű cég Personator szolgáltatása
tartalmaz (melissa.com). Az összevetésből 86.391 olyan név került elő, akiknek nincs nyoma,
valamint ugyanolyan családi névvel rendelkező személynek sincs nyoma a megadott,
regisztrált címen.
További teendő, hogy ezeket a címeket ténylegesen végig kell látogatni, és meg kell nézni a
helyszínen, hogy az adott címen található-e a kérdéses személy vagy tudnak-e róla.
Megjegyzendő, hogy Arizonában állampolgárok is végeztek ilyen helyszíni cím-azonosítást,
és számos esetben kiderült, hogy építési területekre, kereskedelmi, ipari létesítmények címére,
középületek címére, vagy társasház-tömbök közös címére (ajtó, emelet, épület jelzése nélkül)
szóltak a regisztrációs adatok, ahol senki sem lakik.
A Personator folyamatosan gyűjti az információt az állami posta címadatbázisából, a
halálozási adatokat pedig a társadalombiztosítási állami adatbázisból.
A szavazói nyilvántartásban szereplő, ténylegesen szavazó, de a kereskedelmi adatbázisokban
nem szereplő személyek előzetes párt-regisztrációja szerint a követekező megoszlást lehetett
kimutatni:






Demokrata Párt: 43,97%
Nem deklarált pártpreferenciát: 29,83%
Republikánus Párt: 22,21%
Független: 2,55%
Libertariánus Párt: 1,3%
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Zöld Párt: 0,12%

34. Rosszul kalibrált nyomtatóval nyomtatott szavazólapok

A szavazólapok jelentős részét olyan nyomtatóval állították elő, amelyeket rosszul kalibráltak
(állítottak be). Ez azzal járt, hogy az első oldal és a hátoldal egymáshoz képest rossz
helyzetben van, az előírt egymáshoz képesti eltolást nem megfelelően, zavaróan alkalmazták
ugyanazon lap két oldalán. Ez ellenkezik a szavazatszámláló gépek gyártója által megkövetelt
beállítási tulajdonságokkal is. A hiba elvileg oda vezethet, hogy a szavazatszámláló gépek
nem következetesen (nem ugyanúgy) olvassák be a szavazólapokat, jóllehet erre konkrét
példát az audit nem tárt fel. Megjegyzendő, hogy az egyéb szenátusi meghallgatásokon
felmerült, hogy a beállítások során keletkezett eltérések azt idézték elő, hogy az
elfogadhatónál lényegesen nagyobb volt a szavazatszámláló gépek beolvasási hibaszázaléka
(68%!), aminek az lett a következménye, hogy a szavazatszámlálás de facto nem működött,
illetőleg a szavazólapokat nagy arányban kellett kézi kijavításra küldeni (adjudication), amit
azonban nem felügyelt senki. Az audit a szavazatszámláló gépekhez nem fért hozzá Maricopa
megyében, csupán azt tudta rögzíteni, hogy a beállítási problémák megléte a papír
szavazólapokon bizonyítható.

35. Valós időben kibocsátott ideiglenes szavazólapok

Az Arizona Állam által alkalmazott Választási Eljárási Kézikönyv (Arizona Secretary of State
Elections Procedures Manual) azonosítja azokat a körülményeket, amelyek ideiglenes
szavazólap kiadását teszik szükségessé. Ha egy szavazó úgy jelenik meg az elektronikus
szavazólistán vagy az aláírások listáján, mint aki korai szavazólapot kapott postai úton, de a
szavazó mégis úgy gondolja, hogy személyesen, a szavazás napján óhajt szavazni, akkor a
szavazónak ideiglenes szavazólapot kell kiállítani. Maricopa Megye 58.550 olyan szavazót
jelentett, akik kaptak korai szavazólapot, de mégis kaptak jelenléti standard szavazólapot is a
választás napján. A megye ezeket „valós időben kibocsátott ideiglenes szavazólapoknak”
nevezi, azonban ez a kategória nem létezik a fent hivatkozott Választási Eljárási
Kézikönyvben, amely szerint ilyen esetben ideiglenes szavazólapot kell kiadni. A megye
jogszerűen nem térhet el a választási szabályoktól.

36. Az audit nem fért hozzá a szavazói regisztráció adataihoz
Az audit egyik legfontosabb adatforrása a szavazói regisztrációs adatbázishoz való
hozzáférés, valamint annak tisztázása, hogy ehhez az adatbázishoz milyen felhatalmazással
bíró és felhatalmazással nem bíró hozzáférések történtek. Arizona Állam Szenátusa 2021.
január 12-én olyan végrehajtható határozatot (subpoena) bocsátott ki, amely alapján a megye
minden elektronikus berendezéshez hozzáférést kellett volna, hogy adjon az audit
munkatársai számára. Egy második ilyen okiratban, amelyet 2021. július 26-án bocsátott ki az
állami szenátus, a megye minden jelentést, megállapítást és egyéb dokumentumot át kellett
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volna, hogy adjon, amelyek a választási visszaélésekkel hozhatók összefüggésbe. A megye
válaszában tagadta, hogy választási visszaélés történt volna, e helyett azt közölte, hogy
valójában csak a választói regisztrációs adatbázisba való felhatalmazás nélküli behatolás
történt, de ennek kivizsgálása a szövetségi kiberbiztonsági szervezet (CISA) feladatköre, ami
folyamatban van. Ennek eredményéről azóta sincs információ.

Ajánlás:

Olyan jogalkotási lépéseket kell tenni, amelyek garantálják, hogy ASVS (Application
Security Verification Standard) L3 biztonsági szintű védelemmel lássák el a választói
regisztrációs adatbázist, amit legalább kétévente egyszer verifikálni kell.

37. Megkérdőjelezhető szavazólapok

A papír szavazólapok elemzése során megállapítást nyert, hogy vannak olyan szavazólapok,
amelyek nem rendelkeznek a szavazólapokra előírt jellegzetességekkel: színes szavazólapok,
gépi azonosító kóddal nem rendelkező szavazólapok, olyan nyomtatási eltéréseket mutató
szavazólapok, amelyek arra utalnak, hogy azokat nem a megyében alkalmazott Dominion
Election Managemet System által generált pdf minta alapján nyomtatták. Elképzelhető, hogy
ezeknek az eltéréseknek van logikus magyarázata, de ilyen magyarázatok nem kerültek
felszínre az audit során.
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II.

Szavazógépekkel kapcsolatos megállapítások

1. Kiberbiztonsági problémák
Az audit során keletkeztek bizonyos megállapítások az alkalmazott szavazógépekkel
kapcsolatban. Az audit ebben a körben messze nem teljes. Az átadott anyagok alapján
bizonyossággal állapítható meg, hogy a megye nem követte a szövetségi kiberbiztonsági
szervezet előírásait (CISA), sem pedig a kereskedelmi alkalmazásokra irányadó biztonsági
előírásokat vagy jó gyakorlatokat.











A megyei munkatársak nem alkalmazták az adminisztrátori iButton jogosultságokat,
amelyek szükségesek a szavazatszámláló gépek beállításához, konfigurációjához és
validálásához.
A megye nem alkalmazta a felhasználói nevek és jelszavak kiosztására irányadó
szabályokat,ezáltal nem zárta ki a jogosulatlan belépéseket.
A felhasználónevek nem egyénhez, hanem szervezethez kapcsolódtak.
Ugyanazon jelszót használták több felhasználói fiókhoz, és a Dominion szoftver
telepítését követően soha nem módosították a jelszót.
Ugyanazon jelszót használták felhasználói és adminisztrátori jogosultságú fiókokhoz.
A Windows belépési és aktivitási elektronikus bejegyzéseket (log-okat) nem őrizték
meg ez előírt 22 hónap időtartamig, így jelentősen hátráltatták a vizsgálatot. Úgy
tűnik, hogy a Dominion log-okat megőrizték, de ezek nem adják azt a biztonságot és
részletességet, mint a Windows operációs rendszer log-jai ba biztonsági
eseményekről, távoli belépésekről vagy más felhasználói tevékenységekről.
A hardver konfiguráció monitoringjában jelentős lemaradás volt a valósághoz képest.
Ilyen volt például az „Adjudication 2 munkaállomás” nem engedélyezett, második,
bootolható merevlemeze.

2. Választási Igazgatási Rendszer (Election Managemet System - EMS) adatbázisa
törölve
Az EMS adatbázist törölték és megfosztották minden, a választásra vonatkozó eredménytől és
jelentéstől 2021. február 2-án, 17:14 perckor, a Pro V & V audit tervezett napja előtti estén,
ezzel megakadályozva az audit lefolytatását.
Meg kell jegyezni, hogy az adatok előállíthatók a Dominion szavazógépek rendszeréből, mert
a Dominion szoftver kimondottan támogatja a teljes másolatok készítését.
Megjegyzendő, hogy jóllehet a log fájlok tisztán jelzik, hogy a választási eredményeket és a
választással kapcsolatos képeket törölték a folyamat részeként, a képek többségét mégis
visszatöltötték a rendszerbe valamikor. E folyamat eredménye, hogy voltak hiányzó és sérült
képek az átadott rendszerben.

3. Törölt választási adatbázisok
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Az átadott adathordozón található Master File Table (fájlokról szóló összesítő táblázat)
alapján megállapítható, hogy az EMS szerverről nagy mennyiségű fájlt töröltek, köztük a
szavazólapokról szóló képfelvételeket, a választással kapcsolatos adatbázisokat,
eredményeket tartalmazó fájlokat és log fájlokat. E fájlok segíthették volna az átvilágítási
munkát.

A megye által felfogadott saját „auditorok” nem emlékeztek meg ezekről az adathiányokról az
általuk készített jelentésben.

4. Hibás, sérült szavazólap-képek

Az audit során megállapítást nyert, hogy 263.139 darab szavazólap-kép sérült, és a TIFF
formátum számára olvashatatlan. Nem világos, hogy milyen esemény okozhatta ezen
elektronikus képek sérülését. A sérülések kizárólag azokat a szavazólap-képeket érintették,
amelyek november 1-i vagy azt követő szkennelés eredményeként keletkeztek. November 1.
előtt 9 darab nagysebességű szkenner működött, amelyek 1.347.240 szavazólapot olvastak be,
de ezeket nem érintette ez a sérülés. A november 1-utáni szkennelésre alkalmazott nyolc
nagysebességű szkenner lényegében 50%-os hibarátával működött. Az ilyen mértékű hiba
megakadályozta az auditot végzőket, hogy megállapítsák a szavazás végeredményével
kapcsolatos egyezést vagy eltérést vagy összevessék az elektronikus szavazólapokra
vonatkozó eredményeket a papír szavazólapok vizsgálata során megállapított eredményekkel.

Mindezeknél fogva elképzelhető, de nem bizonyítható, hogy manipuláció történt azokban az
esetekben, amelyekben a TIFF kép megsérült. A sérült képek nem találhatók a kézi kijavításra
küldött szavazólapok képeinek adatbázisában sem.
Az auditot végzők a megyét hivatalosan megkeresték, hogy pótolják a sérült szavazólapképeket, de válasz nem érkezett.

5. Hiányzó szavazólap-képek

Az audit számára rendelkezésre bocsátott szavazólap-képek száma csak kis része a teljes
vizsgálandó körnek. 21.273 darab kép teljesen hiányzott az átadott adathordozókról. Ez azt
jelenti, hogy a rendszer tartalmazta ugyan, hogy volt leadott szavazat, de nem tartalmazta az
ehhez kapcsolódó tényleges szavazólap-képet. Mindez lehetetlenné teszi, hogy teljes
mértékben validálható legyen a választás eredménye, vagy akár bizonyítható legyen, hogy az
EMS-t káros befolyás érte.
A nagysebességű szkennerek által november 1 és november 13 között beolvasott szavazólapképek nem találhatók az erre szolgáló mappában, helyette egy másikban. Az első 15-20 köteg
szavazólapokról készült képek egyöntetűen hiányoznak, összességében 21.273 kép hiányzik.
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Hogy megtaláljunk egy szavazólap-képet, először célszerű a ténylegesen szavazók adatbázisát
átnézni. Ezt a lekérdezést MS SQL-beb végezték az auditorok. Hogy megtalálják a
szavazólap-képek teljes számát, Unix „find” parancsot lehet alkalmazni együtt a „grep” és a
„wc” (world count, vagyis szavak száma) paranccsal, hogy meg lehessen határozni, hogy az
adott szavazólap-kép tényleg érvényes TIFF kép formátumban van.

6. Egyéb kiberbiztonsági problémák
A szövetségi kiberbiztonsági szervezet (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency
>>CISA<<) számos, követendő, jó gyakorlatra vonatkozó útmutatót kiadott. Az audit
kiterjedt arra is, hogy kövesse a CISA előírások teljesítését nem utolsó sorban a
szoftvermenedzsment és frissítések, a belépések kezelése (log management), a jogosultságok
kezelése (credential management), valamint a kiszolgálás és a hálózati tevékenység (host and
network activity) területén.
Mindennek fényében kijelenthető, hogy a frissítések kezelése nem volt megfelelő, messze
elmaradt a CISA elvárásaitól, nem volt ugyanis frissítési és vírusvédelmi terv. A megye azt
állította, hogy tilos volt számukra az operációs rendszer frissítése, mert ha ezt megtették
volna, az érvénytelenítette volna a Voter Assistance Commission (Szavazókat Kiszolgáló
Bizottság) Dominion szoftverekre vonatkozó jóváhagyását.
A Maricopa Megyei Választási Bizottság (Maricopa County Board of Supervisors) ismételten
azt állította, hogy a választást segítő számítógépek, szavazatszámláló gépek nem voltak az
Internetre csatlakoztatva, csupán szigetüzemben működtek, helyi hálózatot alkotva. Az audit
bizonyította, hogy ez az állítás hamis. Valójában nyilvános Internet oldalak százaira
kapcsolódtak rá ezekről a számítógépekről, ezek tényét az átadott merevlemezek vizsgálata
bizonyítja. Az audit a tárgyi bizonyítékok szintjén vizsgálta az Internetes kapcsolatok
kérdését azt követően, hogy a Dominion szavazatszámláló szoftvert installálták a gépeken
2019. június 8-án.
A Megyei Választási Bizottság nem bocsátott rendelkezésre hálózati diagramot, a
funkcionalitásra vonatkozó diagramot vagy bármilyen más olyan dokumentációt, ami
meghatározta volna, hogy az adott rendszert egyáltalán szándékoztak-e az Internetre
csatlakoztatni. Mindenesetre a megye hivatalos nyilatkozatai azt tartalmazták, hogy egyetlen
választással kapcsolatos rendszer sem kapcsolódott az Internetre, ez az állítás tényszerűen
hamisnak bizonyult.
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