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2022. november 8-án került 
sor a négyéves amerikai el-
nöki hivatali idő közepén ese-
dékes „félidős” választás az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban.1 A Képviselőház 435 tag-
ját és a Szenátus egyharmadát, 
35 tagját választotta újra az 
amerikai lakosság. Ennek ered-
ményeként a Képviselőházban 
megváltoztak a többségi viszo-
nyok. A demokraták kilenc szé-
ket vesztettek el és így a re-
publikánus képviselők kerültek 
többségbe. Az eredmények 
alapján 221 republikánus és 
213 demokrata képviselő győ-
zedelmeskedett, a többséghez 
218 mandátum szükséges.  

Mivel a republikánusok bir-
tokolják a többséget, az ed-
digi házelnök, Nancy Pelosi 
átadja helyét a republikánusok 
által választandó személynek, 
amint az új Kongresszus meg-
tartja első ülését a XX. Alkot-
mánykiegészítés első szakaszá-
nak értelmében 2023. január 
3-án.2 Az a tény, hogy a de-

mokrata párt, amelynek veze-
tője jelenleg az amerikai elnök, 
kevesebb mint tíz szavazatot 
vesztett a „félidős” választáso-
kon óriási politikai győzelem-
nek számít.  
  
A szenátusi választások ered-
ménye még a képviselőházi-
nál is nagyobb sikert hozott a 
demokratáknak. A 100 fős Sze-
nátusban a „félidős” választást 
megelőzően 50 republikánus, 
48 demokrata, illetve két füg-
getlen szenátor volt. Mivel a 
független szenátorok a de-
mokrata frakció részét képez-
ték és szavazataikkal őket tá-
mogatták, a demokratáké volt 
olyan módon a többség, hogy 
szavazategyenlőség esetén, 
amikor a Szenátus elnökeként 
az alelnök is szavazhat, a de-
mokrata Kamala Harris alelnöki 
szavazata a demokraták több-
ségét eredményezte. Így tehát, 
bár tényleg csupán hajszál vé-
konyan, de a demokratáké volt 
a többség a Szenátusban. A 
„félidős” választások ered-

ményeként már a választások 
másnapján kirajzolódott, hogy 
ezt a hajszál vékony többséget 
a demokraták meg tudták tar-
tani. Viszont végleges ered-
mény akkor nem született, 
mert Georgiában, egy harma-
dik párt jelöltje miatt sem a 
demokrata sem pedig a re-
publikánus jelölt nem érte el a 
szavazatok 50%-át, így a két 
legtöbb szavazatot kapott 
jelöltnek egy második for-
dulóban kellett megvívnia 
egymással. 
  
Miért kerül sor egyáltalán 
második fordulóra Georgiá-
ban? Az 50 amerikai államból 
48-ban olyan választási rend-
szer működik, hogy a legtöbb 
szavazatot kapó személy nyer, 
függetlenül attól, hogy eléri-e 
a leadott szavazatok legalább 
50%-át. Georgia és Louisiana 
államokban azonban meg-
őrizték az 50%-os küszöböt, 
így ha a legtöbb szavazatot 
kapó jelölt nem kapja meg az 
összes leadott szavazat 50%-át, 
a választás nem dől el, hanem 
egy második fordulóra kerül 
sor, ahol a kettő legtöbb szava-
zatot szerzett jelölt küzd meg 
egymással. A második forduló-
ban már nincs ilyen minimum 
feltétel, a több szavazatot 
nyerő személy nyer.3 A hatá-
lyos georgiai választási tör-
vény4 az 1960-as évekre nyúlik 
vissza, és bár számtalanszor 
módosították, mindvégig meg-
őrizték az 50%-os küszöböt az 
első választáson. Ezt a szabá-
lyozást sok kritika érte, sőt az 
amerikai szövetségi igazság-
ügyminisztérium 1990-ben 
pert indított a tagállami válasz-
tási szabályozás ellen,5 mert 
véleményük szerint ez a rend-
szer hátrányt teremt a kisebb-
ségi jelöltek számára. Ha a 
második fordulóba egy fehér 
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és egy kisebbségi jelölt jut, a 
többség nagyobb eséllyel tá-
mogatja a fehér jelöltet – érvelt 
a minisztérium. A kereset nem 
járt sikerrel és így a második 
forduló a mai napig része a 
georgiai választási 
szabályoknak.  
  
A CBS amerikai hírcsatorna 
azt írta, amikor a december 
6-i második forduló tétjeit 
elemezte, hogy „Warnock és 
Ossoff 2021-es választási sike-
re 2000 óta először juttatott 
demokrata szenátorokat a 
szövetségi felsőházba.”6 Jo-
gosan merül fel a kérdés, 
hogyha két évvel ezelőtt két 
szenátort választottak Geor-
giában, miért került sor idén 
újabb szenátorválasztásra? A 
szenátori mandátum hat évre 
szól, miért kellett a két éve 
győzedelmeskedő Warnock-
nak most ismét 
megválaszttatnia magát? 
  
Georgiát, ahogy minden más 
amerikai államot, két szená-
tori szék illeti meg. Az egysze-
rűség kedvéért őket senior és 
junior szenátorként szokás 
megkülönböztetni. 2020 no-
vemberében a hatéves turnu-
sok értelmében a senior szená-
tori széket kellett újraválasztani 
Georgiában, amikor a hivatal-
ban lévő republikánus szená-
tor, David Perdue hivatali ideje 
lejárt. Kihívója, a demokrata 
Jon Ossoff volt. Mivel volt egy 
harmadik jelölt is, Shane Hazel, 
aki megszerezte a szavazatok 
2,3%-át, sem Perdue, sem 
Ossoff nem kaptak 50%-nál 
többet.7 Küzdelmüket tehát a 
második fordulóban kellett 
eldönteni. A választási törvény 
ekkor még kilenc hetet adott a 
második forduló megtartására, 
így arra csak 2021. január 5-én 

került sor, amikor is Ossoff 
50,6%-al legyőzte Perdue-t.8  

Miért került sor ugyanekkor 
a junior szenátor posztjának 
újraválasztására is? 2019 vé-
gén a hosszú idő óta hivatal-
ban lévő georgiai republiká-
nus szenátor, Johnny Isakson 
egészségügyi állapotára hivat-
kozva bejelentette lemondá-
sát. Ilyen esetben a XVII. Alkot-
mánykiegészítés értelmében 
az állam végrehajtó hatalma, 
azaz a kormányzó kijelölhet 
egy helyettest, aki a következő 
választások megtartásáig be-
tölti a megüresedő pozíciót.9 A 
georgiai republikánus kor-
mányzó kinevezte Kelly Loef-
lert Isakson helyére, amely 
mandátum a következő válasz-
tásokig, a 2020-as „soron kívü-
li” választásig tartott, amikor 
Isakson hatéves ciklusából 
fennmaradó két évre új szená-
tort választhatott a lakosság. 
Ekkor a demokrata Raphael 
Warnock volt a kormányzó által 
kijelölt republikánus Kelly 
Loefler kihívója. Az első fordu-
lóban egyikük sem szerezte 
meg a szavazatok 50%-át, 
mivel mind a republikánus 
pártnak, mind a demokraták-
nak volt még egy-egy jelöltje. 
Így a két legtöbb szavazatot 
szerzett jelölt, Warnock (32,9%) 
és Loefler (25,9%) mérkőzött 
meg egymással 2021. január 
5-én. Akkor a demokrata War-
nock nyert 51-49% arányban. 
Hivatali ideje azonban nem hat 
évre, hanem csupán kettőre 
szólt, így a 2022. november 8-
án tartandó „félidős” választá-
son ismét indulnia kellett, hogy 
ekkor egy teljes, hatéves man-
dátumot nyerhessen magának.  
  
A „félidős” választáson a 
hivatalban lévő demokrata 
Warnock kihívója a republiká-

nus Herschel Walker, és a liber-
tariánus Chase Oliver voltak. 
Mivel utóbbi megszerezte a 
szavazatok 2,1%-át, sem War-
nock (49,4%) sem Walker 
(48,5%) nem kapta meg az 
50%-ot, így ismét második 
fordulóra került sor. Ezúttal 
azonban, a törvény 2021. évi 
módosítása értelmében a 
második fordulóra az elsőt 
követő négy héten belül kellett 
sort keríteni, így esett a válasz-
tás december 6-ára. Walker 
esélyeit nem növelte, hogy két 
nappal a választás előtt Donald 
Trump kijelentette: az amerikai 
szövetségi alkotmányt fel kell 
függeszteni,10 ezzel maga 
ellen fordítva számos korábbi 
követőjét. Warnock a szavaza-
tok 51,4%-ával megnyerte a 
második fordulót. 
  
Így a 2023. január 3-án 
összeülő új Kongresszusban 
a Képviselőházban 221-213 
arányban többségben vannak 
a republikánusok. A Szenátus-
ban a december 6-i georgiai 
választás eredményeként 
51-49 azaz (49+2)-49 arányban 
a demokraták vannak többség-
ben. Múlt pénteken, december 
9-én azonban az arizonai de-
mokrata szenátornő, Kyrsten 
Sinema bejelentette, hogy ki-
lép a demokrata pártból és 
függetlenként folytatja pálya-
futását.11 Mandátuma még két 
évig tart. Afelől, hogy a de-
mokrata frakció része marad-e, 
ahogy a másik két független 
szenátor vagy sem, nem nyilat-
kozott egyérelműen. Így tehát 
a demokraták többsége 51-49, 
úgyis mint (48+3)-49 vagy, ha 
Sinema nem tart egyértelműen 
a demokratákkal, akkor 50-49, 
ami adott esetben 50-50-es 
szavazategyenlőséget is ered-
ményezhet. Ilyenkor az alelnöki 
demokrata szavazat továbbra 

is eldöntheti a kérdést, leg-
alább is 2024-ig. Ez pedig 
továbbra is lehetőségeket 
tartogat a hivatalban lévő kor-
mányzatnak tervei megvaló-
sítására.  
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