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A magyarra csak relatív nehéz-
kesen „félidős” választásra 
fordítható amerikai midterm 
elections az amerikai elnök 
négyéves ciklusának félidejében 
kerül megrendezésre és egyfajta 
nem hivatalos elégedettségi 
felmérés a választók körében az 
adott kormány munkáját illetően. 
Tipikusan a félidős választások 
kudarcot hoznak a hivatalban 
lévő személyek és pártjuk számá-
ra; ritka az, hogy az elnököt adó 
és adott esetben a törvényhozás 
egy vagy mindkét házában 
többségben lévő párt megőrzi 
státuszát és fenntartja a meglévő 
erőviszonyokat. Múlt kedden, 
2022. november 8-án ilyen 
történelmi félidős választásoknak 
lehettünk szemtanúi, hiszen a 
hivatalban lévő demokrata elnök 
pártja megőrizte a Szenátusban 
meglévő többségét és a Képvi-
selőházban kevesebb, mint 10 
helyet veszített el. Ez óriási poli-
tikai győzelemnek számít, külö-
nös tekintettel arra, hogy az el-
nök, Joe Biden elégedettségi 
indexe relatív alacsony, mind-
össze 40% körüli manapság.1 

Az Amerikai Egyesült Államok 
alkotmánya szerint a szövet-
ségi törvénykozás (ún. Kong-
resszus) két házból áll: az alsó-

házként ismert Képviselőházból 
és a felsőházként funkcionáló 
Szenátusból. A Képviselőház 
tagjait minden második évben 
újraválasztják, így a képviselők 
mandátuma két évig tart. Az 
eredeti alkotmányos szabályozás 
szerint a lakosság választójoggal 
rendelkező tagjai választhatják 
meg képviselőiket. A képviselők 
száma lakosságarányos a Képvi-
selőházban, eredetileg minden 
30.000 lakosra jutott egy kong-
resszusi képviselő. Később, a 
lakosság gyarapodásával ez az 
arányszám megváltozott, végül a 
Kongresszus a képviselőházi 
létszámot 435-ben maximálta. 
Így tehát ma a Kongresszus alsó 
házának, a Képviselőháznak 435 
tagja van, az pedig, hogy mely 
állam hány képviselőt választhat 
az államok egymáshoz viszonyí-
tott lakosságszámától függ. A 
szintén az alkotmányban előírt 
tízévenkénti népszámlálás első-
sorban ezen elosztás igazságos-
ságát szolgálja. Képviselőként 
bárki választható, aki betöltötte 
25. életévét, legalább hét éve 
amerikai állampolgár és megvá-
lasztásakor azon állam állandó 
lakosa, amelyet képviselni kíván 
a Képviselőházban.  

Választójoggal eredetileg csak 
a szabad, fehér, 21. életévét 
betöltött férfi állampolgárok 
rendelkeztek. A XIII. Alkotmány-
kiegészítést követő rabszolga-
felszabadítás eredményeként, és 
a 15. Alkotmánykiegészítés 
értelmében a választójogot 
kiterjesztették valamennyi 
szabad, 21. életévét betöltött 
férfi állampolgárra, faji hova-
tartozástól, bőrszíntől és korábbi 
rabszolgaságtól függetlenül. A 
nőkre a 19. Alkotmánykiegészí-
tés terjesztette ki a választójogot. 
A 24. Alkotmánykiegészítés 
értelmében a választójog nem 
tagadható meg arra való 
hivatkozással, hogy az adott 
személy nem fizette meg a 
szavazati vagy bármilyen más 
adóját. Végül a XXVI. Alkot-
mánykiegészítés lecsökkentette 
a választási korhatárt 18 évre.2 
Ennek megfelelően ma minden 
18. életévét betöltött amerikai 
állampolgár választásra jogo-
sult.3 A választójog gyakorlása 
érdekében azonban a válasz-
tásra jogosultaknak külön 
regisztrálniuk kell a lakóhelyük 
szerint illetékes hivatalban, így a 
legutóbbi, 2020. novemberi 
választásokon a választásra 
jogosultak mindössze 72%-a volt 
regisztrált választó.4 

A Kongresszus felsőházába, a 
Szenátusba a szövetségi 
alkotmány értelmében minden 
állam, az állam méretére és 
lakosságszámára tekintet nélkül, 
két szenátort választhat. A 
szenátorokat az eredeti alkot-
mányos szabályozás értelmében 
a tagállami törvényhozás 
delegálta és nem a lakosság 
választotta. Utóbbi, ma hatályos 
szabályozás a XVII. Alkotmány-
kiegészítés eredménye.5 Szintén 
az alkotmány szabályozta, hogy 
a megválasztott szenátorokat az 
első szenátusi ülésen három 
osztályba sorolták és minden 
kétéves választásnál csak 
egyharmadukat választották 
újra. A szenátori mandátum hat 
évre szól, de a Szenátus 

A „ FÉLIDŐS” VÁLASZTÁSOK
BEKE-MARTOS JUDIT

 JOG.
történet

A z  M T A – E L T E  J o g t ö r t é n e t i  
K u t a t ó c s o p o r t  ( E L K H )  b l o g j a



tagjainak újraválasztása nem 
egyszerre minden hatodik 
évben, hanem egyharmaduk 
minden második évben történik. 
Ennek a szabályozásnak több 
oka is van. Az alkotmányozó 
gyűlésen a delegáltak saját 
államaik korabeli fennálló 
működési modelljeit hozták 
magukkal és azokat használták 
alapként. Delaware, Pennsylva-
nia, Virginia és New York állama 
is hasonló, több osztályos eltolt 
választásokat tartott a törvényho-
zás egy vagy mindkét házának 
megválasztásakor. Ezért javasol-
ták az alkotmányozó gyűlésen, 
hogy a szövetségi Szenátus 
tagjait három osztályba sorolják 
és hatéves mandátumukra 
eltolva válasszák újra. Az ilyen 
lépcsőzetesen eltolt választástól 
azt várták, hogy a Szenátus, 
melynek ilyen módon kétharma-
da mindig hivatalban maradt és 
csak egyharmadát választották 
újra, a folytonosságot és stabili-
tást jelképező ház legyen, míg a 
Képviselőházat teljes egészé-
ben újraválasztották minden 
második évben.6 A Szenátus 
jelentőségét a Képviselőházzal 
szemben számos egyéb 

tulajdonsága is 
megerősíti, nem 
csupán tagjainak 
hosszabb mandá-
tuma. A szenátorok 
felé támasztott fel-
tételek is maga-
sabbak mint a 
képviselőké, így 
30. életévét kellett 
betöltenie annak, 
aki a Szenátus 
tagja akart lenni, 
legalább kilenc 
éve amerikai 
állampolgársággal 
kellett rendelkez-
nie és megválasz-
tásakor az általa 
képviselt állam 
állandó lakosaként 
kellett élnie. A 
Szenátus kapta a 
szövetségi alkot-
mány értelmében 

mindazokat a jog- és hatáskörö-
ket, melyeket az elnökkel együtt 
gyakorolhat, ilyen módon is 
kifejezve ezen ház fontosságát 
szemben a lakosság által közvet-
lenül választott Képviselőházzal. 
A legfelsőbb bíróság bíráinak, 
illetve nagykövetek és más főbb 
amerikai tisztségviselők kineve-
zéséhez, ahogy a nemzetközi 
egyezmények aláírásához is a 
Szenátus javaslata és egyetért-
ése szükséges, illetve a szövet-
ségi tisztségviselők – beleértve 
az amerikai elnököt is – hivatal-
ból való eltávolítását célzó közjo-
gi felelősségrevonási eljárás 
(impeachment) lefolytatása is a 
Szenátus feladata, még ha 
kezdeményezni a Képviselőház 
kezdeményezheti.  

Mindezek alapján a múlt keddi 
„félidős” választások alkalmá-
val az amerikai lakosság válasz-
tójoggal rendelkező és a választ-
ásra regisztrált tagjai újraválasz-
tották a szövetségi Képviselőház 
435 tagját és a Szenátus egyhar-
madát (35 főt ezúttal). A legutób-
bi választások, a 2020. évi elnök-
választás óta a demokrata Joe 
Biden az amerikai elnök. A 

Képviselőházban a demokraták 
voltak többségben és így a 
maguk közül választott képvise-
lőházi elnököt (az ún. Speaker-t, 
aki az amerikai politikai hierar-
chiában a harmadik legfonto-
sabb személy) is a demokraták 
adták. A 100 fős Szenátusban oly 
módon szintén többségben 
voltak a demokraták, hogy bár 
csak a szenátorok felét, 50 főt 
tettek ki, de szavazategyenlőség 
esetén a Szenátus elnökeként 
tevékenykedő alelnök döntheti 
el a szavazást és ő, szintén 
demokrata. A múlt keddi ered-
mények alapján a demokraták 
megőrizték ezen hajszálvékony 
többségüket a Szenátusban 
úgyis, hogy Georgia államban a 
két legtöbb szavazatot kapott 
jelölt között még lesz egy máso-
dik kör, december 6-án,7 így ott 
még egy szenátort nyerhetnek a 
demokraták. A Képviselőházban 
– a szavazatok számlálása még 
nem zárult le mindenhol – az 
eddig feldolgozott adatok 
alapján a demokraták nyolc 
széket vesztettek el, melyből a 
republikánusok hetet nyertek 
meg. Így per pillanat úgy néz ki, 
hogy a Képviselőházban a 
republikánusok vehetik át a 
többséget és választhatják meg 
a képviselőházi elnököt. A 
korábbi évekhez képest ez az 
eredmény óriási siker a hivatal-
ban lévők számára. Ilyen módon 
bizakodva néznek a demokraták 
a soron következő, 2024. novem-
berének első hétfőjét követő 
kedden megrendezésre kerülő 
elnökválasztásra. Mi pedig ér-
deklődve figyelhetjük, hogy mit 
csinálnak a demokraták a meg-
őrzött kongresszusi többsé-
gükkel…  
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