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Elnökválasztás: szoros a verseny
Amerikai Egyesült Államok: lapzártánkkor fej-fej mellett állt Donald Trump és Joe Biden

BALOGH LEVENTE

Bár Donald Trump elnök győz-
tesnek hirdette magát az Egye-

sült Államokban kedden lezajlott 
elnökválasztás nyomán, a helyzet 
korántsem egyértelmű: több kulcs-

fontosságú államban, ahol 
ugyan Trump vezetett, de 
szoros volt a verseny, még 
tegnap esti lapzártánkig 
sem sikerült az összes sza-
vazatot megszámolni, így 
a végeredmény kihirdetése 
még várat magára – egyes 

elemzők szerint akár napo-
kig is. Trump elnök a Fehér Ház-
ban azt mondta: „egy elkeseredett 
csoport meg akarja akadályozni, 
hogy ezeknek az embereknek az 
akarata érvényesüljön, de ezt nem 
fogjuk hagyni. Az eredmények cso-

dálatosak, és már arra készültünk, 
hogy megünnepeljük a győzelmet. 
Készen álltunk, hogy megnyerjük 
ezt a választást, és ha őszinte aka-
rok lenni, akkor meg is nyertük 
ezt a választást” – fogalmazott az 
Trump. Az elnök azt mondta: lát-
ható az eredmények alakulásán, 
ki a győztes. „Ez egy csalás és az 
amerikaiak átverése”, hogy egy-
szer csak megálltak egy bizonyos 
feldolgozottságnál az eredmények 
olyan államokban, mint Michigan 
vagy Wisconsin, és nem töltődnek 
tovább. Trump elmondta: győztes-
nek tekinti magát, és a Legfelsőbb 
Bíróságra fognak menni, hogy a 
jelenlegi állapotában zárják le a 
szavazást. Nem szeretné ugyanis, 
ha újabb szavazatokat találnának 
az éjszaka leple alatt.

Trump optimizmusa ugyanakkor 
annyiban indokolatlan volt, hogy 
Wisconsinban már napközben Biden 

tett szert minimális előnyre, miután 
elkezdték a levélszavazatok össze-
számolását. Biden jelezte is, hogy 
optimista, és leszögezte: a válasz-
tásnak akkor van vége, amikor az 
utolsó szavazatot is megszámolták. 
A lapzártánkkor rendelkezésre álló 
eredmények szerint 50 tagállamból 

19-ben Joe Biden,  23-ban Donald 
Trump nyert. Az addig összeszámolt 
szavazatok alapján Biden 67,6 millió, 
Trump 65,7 millió szavazatot kapott, 
de ennek az elektori rendszer miatt 
semmi jelentősége nincs. Az elektorok 
számát tekintve a két jelölt fej-fej mel-
lett állt, és hat államban még mind-

két irányba alakulhatott a verseny. A 
járványhelyzet miatt rekordszámú, 
mintegy 100 millió levélszavazatot ad-
tak le előzetesen, és több helyen ezek 
feldolgozása csak most kezdődik. Ez 
hosszabb időt vehet igénybe, és csak 
azt követően derülhet ki, hogy ki fog-
lalja el a Fehér Házat. 

H I R D E T É S

• Elképesztően kiélezett verseny alakult ki az Egye-
sült Államokban a keddi elnökválasztás után: több 
kulcsállamban is olyan szűk volt a különbség a jelöl-
tek között, hogy nem lehetett végeredményt hirdet-
ni az összes szavazat megszámolásáig. Az érintett 
államok többségében Donald Trump, jelenlegi elnök 
vezetett kis különbséggel.




