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TRUMP ELŐTT, TRUMP UTÁN 
AZ AMERIKAI FÉLIDEI VÁLASZTÁSOK ÉS LEHETSÉGES POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYE 

BEVEZETÉS  

November 6-án kerül sor az Egyesült Államok következő kongresszusi választásaira. A 

kétévente megrendezett kongresszusi választások az elnökválasztással egy időben, illetve 

az elnöki ciklus felénél kerülnek sorra, utóbbiak elnevezése a midterm elections, melyet 

magyarul félidős/félidei választásokként lehet fordítani. A Képviselőház és a Szenátus 

összetétele mindenkor kiemelkedő jelentőségű volt az amerikai politikában, viszont a 

mostani midterms mindenképpen kiemelt fontosságú, hiszen a ciklusa felénél járó elnök 

jelenleg nem más, mint Donald Trump. A 2016-os választások számos olyan folyamatot 

indítottak be, melyek korábban nem látott kihívásokkal és jelenségekkel állították szembe 

az amerikai politika szereplőit és szemlélőit. A mostani választások mindenképpen 

valamilyen választ adnak arra, hogy a Trump-elnökség mennyiben alakította át az Egyesült 

Államok politikai életét. Jelen elemzésnek a választási esélyek mérlegelése mellett célja, 

hogy betekintés nyújtson a két nagy pártot és a Trump-elnökséget érintő legfontosabb 

folyamatokba, konfliktusokba és kilátásokba. 

ELŐZMÉNYEK: FOKOZÓDÓ AKTIVITÁS, FOKOZÓDÓ FESZÜLTSÉGEK 

Ahogy minden amerikai választásnál, az előválasztások most is nagy jelentőséggel bírtak és 

fontos következtetések vonhatók le belőlük. Mindkét párt esetében jellemző tendencia, hogy a 

képviselőházi vagy szenátusi helyükért újra induló, inkumbens jelöltek általában könnyen le 

tudják győzni párton belüli kihívóikat. Viszont most is volt több olyan eset, amikor borult a 

papírforma, továbbá a mostani választások során kiemelkedően magas a mandátumukért újra 

nem induló, visszavonuló képviselők száma, a demokratáknál 18, a republikánusoknál 37, ami 

a szokásosnál valamivel nagyobb téttel ruházta fel az előválasztásokat. Az előválasztások a 

párton belüli irányzatok egyik legfontosabb küzdőterének tekinthetőek, érdemes áttekinteni, 

hogy mik voltak a legfontosabb fejlemények. 
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Bár mindkét pártnál megnövekedett az előválasztásokon való részvétel, ez a tendencia jóval 

erősebb volt a Demokrata Párt esetében, a legutóbbi, 2014-es félidei választás előválasztásain a 

regisztrált demokrata szavazók 6,2%-a vett részt a képviselőházi és 6,6%-a szenátusi 

előválasztásokon, idén az arányok 10,8%-ra, illetve 9,5%-ra növekedtek.1  Ennek a hátterében 

álló legfontosabb ok, ahogy arról a későbbiekben szó lesz, Donald Trump megválasztását 

követő sokk.2  

A Demokrata Párt esetében a legfontosabb kérdés az volt, hogy a 2016-os elnöki 

előválasztásokat is meghatározó ellentét a párt eddigi vezetősége, fő irányvonala és az 

establishmentnél markánsabban progresszívebb álláspontot képviselő, 2016-ban Bernie 

Sanders vezette irányzat között hogyan változnak az erőviszonyok. A Sanders-féle irányzat két 

nagy visszhangot kiváltó győzelmet is aratott inkumbens demokrata képviselőkkel szemben, 

mint például Alexandria Ocasio-Cortez New York 14-edik választókerületében Joseph 

Crowley-val szemben és Massachusetts 7-ik választókerületében Ayanna Pressley Mike 

Capuano-val szemben. Ez a két eset jó példája annak, hogy a párt ’balszárnya’ adott esetekben 

komoly kihívójává válhat a párt vezetősége által képviselt vonalnak, Ocasio-Cortez a párt 

képviselőházi frakciójának elnökét tudta legyőzni, akit ezelőtt esélyesnek tartottak arra, hogy 

képviselőházi demokrata vezetőként Nancy Pelosi utódja legyen. Ugyanakkor fontos 

megállapítani, hogy ezt a két esetet leszámítva a progresszív jelöltek jellemzően inkább 

alulmaradtak mérsékeltebb riválisaikkal szemben, illetve ahol nyerni tudtak, azok a jellemzően 

inkább a republikánusok számára kedvező körzetek voltak.3  

A Republikánus Párt előválasztásait meghatározó fő tényező Donald Trump volt. Mivel Trump 

republikánus szavazóbázison belüli népszerűsége megkerülhetetlen tényező, ezért a jelöltek 

közti versenyt erősen befolyásolta, hogy melyik jelölt áll közelebb Trump politikájához. 

Amikor Trump egy adott jelölt mellett kampányolt, jellemzően sikerrel járt. Az elnök számára 

különösen fontos volt Dél-Karolina első választókerülete, ahol az általa támogatott Katie 

                                                 
1 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/03/turnout-

in-this-years-u-s-house-primaries-rose-sharply-especially-on-the-democratic-side/ 
2 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.nbcnews.com/specials/mad-about-trump 
3 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2018/09/14/midterm-elections-what-did-just-completed-

primaries-tell-us/1261098002/ ; https://www.nbcnews.com/politics/elections/bruising-midterm-primaries-are-

over-what-have-we-learned-about-n909396 



 

www.prokon.hu | facebook.com/prokon.hu | info@prokon.hu 

 3 

 

Arrington le tudta győzni a Trumppal szemben erősen kritikus inkumbens képviselőt, Mark 

Sanfordot, vagy éppen Corey Stuart győzelme a virginiai szenátusi előválasztáson, aki 

november 6-án az inkumbens demokrata szenátorral, Hillary Clinton 2016-os alelnökjelöltjével, 

Tim Kaine-el fog szembenézni. Összességében elmondható, hogy Trump képes volt arra, hogy 

a korábbiaknál jobban mozgósítsa a republikánus szavazóbázist, viszont e hatás mértéke 

jelentősen elmaradt attól, ami a demokraták oldalán a Trumppal való szembenállás okozott. 

Donald Trump megítélésének jelentőségét jól mutatja, hogy azoknak a szavazóknak az aránya, 

akik a félidei kongresszusi választáson leadott szavazatukat az elnök melletti, illetve elleni 

szavazatként fogják fel, egyaránt növekedett a legutóbbi, 2014-es félidős választáshoz képest, 

előbbiek aránya idén 23%, az utóbbiaké pedig 37%.4  A választási kampányt meghatározó fő 

témák tekintetében a választók a Legfelsőbb Bíróság tagjainak jelölését, az egészségügyet és a 

gazdaságot tekintik a három legfontosabb kérdéskörnek.5  E tekintetben ugyanakkor fontos 

látni, hogy az egészségügyet a demokrata szavazók jelentősen fontosabbnak ítélik meg, mint a 

republikánusok, ennek megfelelően a Trump elleni általános kampány mellett a demokrata 

jelöltek jellemzően ezt képviselik kiemelt ügyként. 6   A republikánusoknál viszont voltak 

nézeteltérések a tekintetben, hogy mi legyen a legfontosabb ügy, amely fő kampánytémává 

válhat. Az utóbbi napokban Donald Trump és Kevin McCarthy alapvetően a bevándorlás 

veszélyével és a határvédelem fontosságának hangsúlyozásával próbálták a republikánus 

tábort aktivizálni, ugyanakkor a leköszönő republikánus házelnök, Paul Ryan és más 

prominens republikánus képviselők inkább a gazdasági eredményekre helyezték a hangsúlyt, 

aminek a jelentősége kiemelkedően magas a republikánus szavazók szemében. Az inkumbens 

republikánus képviselők egy jelentős része attól tart, hogy mindez hátrányosan érinti a 

középszavazók megszólítását, ezáltal pedig a képviselőházi többség megtartásának esélyét.7  

                                                 
4 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): http://www.people-press.org/2018/09/26/democrats-have-

edge-in-2018-midterm-voting-preferences/ 
5 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): http://www.people-press.org/2018/09/26/wide-partisan-

differences-on-importance-of-many-issues/ 
6 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/healthcare-midterm-elections-trump/574780/ 
7 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/11/04/trump-2018-

elections-midterms-republicans-immigration-960748?nname=playbook&nid=0000014f-1646-d88f-a1cf-

5f46b7bd0000&nrid=0000015a-b404-ddbe-a55a-f637f2e00000&nlid=630318 
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A közelmúlt legjelentősebb politikai vihara, Brett Kavanaugh kinevezése a Legfelsőbb Bíróság 

egyik helyére, szintén fontos témája volt a kampánynak. A szexuális zaklatással vádolt 

Kavanaugh-ról hosszas vita folyt a Szenátusban, mivel a kinevezésével kapcsolatban 

bizonytalan három republikánus képviselő közül kettő csak a vádakat vizsgáló FBI-nyomozás 

lezárását követően adta meg támogatását. Kavanaugh megítélésében nagy szerepet játszott az 

állampolgárok politikai preferenciája, amely ennek megfelelően tovább polarizálta az eddig is 

igen megosztott amerikai közéletet. Összességében ugyanakkor nehéz megítélni, mekkora 

mértékű hatást gyakorol a választásokra a Kavanaugh-ügy, a republikánusok joggal 

remélhetik, hogy a sikeres kinevezés motiválóan hat a republikánus bázisra, a középszavazói 

csoportok, azokon belül különösen a női szavazók megnyerését viszont valamilyen szinten 

mindenképp hátráltatni fogja.8  

SORSDÖNTŐ KÉRDÉSEK: A VÁLASZTÁSOK KIHÍVÁSAI ÉS TÉTJE A DEMOKRATA 

PÁRT ÉS A REPUBLIKÁNUS PÁRT SZÁMÁRA 

Mint minden választáson, az egyik legfontosabb feladat a saját tábor minél nagyobb mértékű 

mozgósítása. E tekintetben a Demokrata Párt jó kilátásokkal rendelkezik, mivel szavazói a 

szokásosnál lényegesen magasabb fokú lelkesedéssel viseltetnek a mostani választások iránt.9  

A demokraták számára a legfontosabb, hogy minél magasabb legyen a választáson való 

részvétel az olyan demográfiai csoportok körében, melyekben a pártpreferenciák egyértelműen 

a demokraták felé hajlanak, mint a fekete és latin-amerikai kisebbségiek, vagy a női szavazók. 

Ilyen szempontból kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mostani választásokon rekordszámú női 

jelölt van, a demokrata női indulók többsége pedig kifejezetten jó eséllyel indul ellenfelével 

szemben.10    

A választói aktivitás a republikánus oldalon is növekedett, ugyanakkor szemmel láthatólag a 

demokratákétól elmaradó mértékben.11  Hiába működik jól a republikánus bázis mozgósítása, 

                                                 
8 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.nbcnews.com/politics/first-read/poll-

kavanaugh-fallout-continues-polarize-voters-ahead-midterms-n922241 
9 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): http://www.people-press.org/2018/09/26/democrats-have-

edge-in-2018-midterm-voting-preferences/ 
10 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.politico.com/interactives/2018/interactive_blue-wave-women-poc/ 
11 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): http://www.people-press.org/2018/09/26/voter-enthusiasm-

at-record-high-in-nationalized-midterm-environment/ 
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a Trumppal szembeni ellenérzések a másik oldalon sokkal nagyobb hatást tudtak kiváltani. 

Mindez arra kényszerítette a képviselőházi republikánus vezetést, hogy olyan 

választókerületekben is jelenős erőforrásokat mozgósítson, melyek korábban stabilan 

republikánus körzeteknek számítottak.12  Ami a republikánusok számára elérhető cél, hogy a 

növeljék többségüket a Szenátusban, melyhez szükség lesz néhány demokrata inkumbens jelölt 

legyőzésére is a jelenleg republikánusok által birtokot helyek megvédése mellett. 

A legizgalmasabbnak ígérkező képviselőházi és szenátusi versenyek legfontosabb adatait át 

lehet tekinteni a nagyobb amerikai hírportálok, mint a New York Times és a Politico előrejelző 

felületein, 13  a választások kimenetelét várhatóan meghatározó választókerületekről és 

államokról pedig külön összesítések is születtek.14  

A VÁLASZTÁSI CSATATÉRRŐL A KONGRESSZUSI KÜZDŐTÉRBE: ESÉLYEK ÉS 

LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYVEK 

A Képviselőház 435 mandátumából jelenleg 235-öt a republikánusok, 193-at pedig a 

demokraták birtokolnak, 7 képviselői hely pedig jelenleg betöltetlen, a Szenátusban pedig 51-

49 az arány a republikánusok javára, a kedden megválasztásra kerülő 3515 szenátori szék közül 

26-ot a demokraták, 9-et a republikánusok birtokolnak. A soron következő választáson 

többféleképpen is alakulhatnak ezek az arányok, az alábbiakban ezeket a forgatókönyveket 

tekintjük át. 

                                                 
12 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/10/24/gop-house-

funding-936220 
13 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/24/us/elections/2018-battle-for-

congress.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 
14 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/03/house-seats-most-likely-flip-are-almost-all-trending-

toward-democrats/?utm_term=.6d026e3f8199 ; https://www.politico.com/story/2018/09/17/five-races-that-could-

tip-senate-826293 
15 33 államban rendeznek rendes, a szenátus 1/3-ának 6 éves ciklusa végén tartott választást, két államban kerül 

sor rendkívüli választásra, Minnesotában Al Franken demokrata, Mississippiben pedig Thad Cochran 

republikánus szenátor lemondása miatt. 



 

www.prokon.hu | facebook.com/prokon.hu | info@prokon.hu 

 6 

 

A közvéleménykutatások alapján elmondható, hogy a két nagy párt általános megítélését 

tekintve a demokraták jelentősen jobban állnak a republikánusoknál.16 A Trumpot pozitívan 

megítélő szavazók aránya 40-45% között mozog, ami elmarad az őt elutasítók arányától, ez az 

arány a nyár eleje óta viszonylag stabil és csak közvetlenül hivatalba lépése után volt 

magasabb.17  A képviselőházi és szenátusi versenyt tekintve pedig egybehangzóan demokrata 

többséget jósolnak az előbbiben és republikánus többséget az utóbbiban.18  

DEMOKRATA KÉPVISELŐHÁZ, REPUBLIKÁNUS SZENÁTUS 

Széles elemzői konszenzus van abban a tekintetben, hogy a legvalószínűbb eredménye a 

választásoknak az, hogy a Képviselőházban a demokraták javára fog átbillenni a mérleg, a 

Szenátusban viszont meg tudják őrizni többségüket a republikánusok, érdemes tehát 

legelőször ezt a forgatókönyvet megvizsgálni. 

A képviselőházi többség megszerzése rendkívül fontos politikai győzelemként lehetne 

elkönyvelhető a Demokrata Párt számára, amelyben 2014 óta, Obama második elnöki 

ciklusának félidős választása óta nem rendelkeznek többséggel. A győzelem kétségkívül fontos 

lenne a párt számára a 2016-os választások sokkja után lélektani szempontból is, de ezen felül 

több kiemelkedően fontos politikai következménye lenne egy biztos demokrata többségnek a 

képviselőházban. A törvényhozás terén a demokrata képviselőházi vezetésnek lehetősége 

lenne arra, hogy olyan törvényjavaslatokkal álljanak elő, melyekkel apellálni tudnak szavazói 

bázisukra és tematizálni tudják általuk a politikai napirendet. Természetesen a szenátusi 

republikánus többség és az elnöki vétó lehetősége meg tudja akadályozni a demokrata 

kezdeményezések elfogadását, viszont önmagában az a tény, hogy a Kongresszus egyik 

                                                 
16 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/2018_generic_congressional_vote-6185.html ; 

https://projects.fivethirtyeight.com/congress-generic-ballot-polls/ 
17 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html ; 

https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo 
18 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/election-results/2018/house-

senate-race-ratings-and-predictions/ ; 

 https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/24/us/elections/2018-battle-for-

congress.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage ; 

 https://projects.fivethirtyeight.com/2018-midterm-election-forecast/senate/?ex_cid=rrpromo 
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házában a demokraták tudják a politikai napirendet uralni, rendkívül fontos mind a párt 

médiában való megjelenése, mind a 2020-as választások szempontjából. Emellett természetesen 

nem elhanyagolható az sem, hogy a képviselőházi többség által kontrollálni tudják az elnök és 

a republikánus szenátusi többség felől érkező javaslatokat, ezzel jelentős gátat szabva az olyan 

tervezett intézkedéseknek, mint például a mexikói határfal építése. A képviselőházi többség 

arra is lehetőséget adna a demokraták számára, hogy bővítsék a 2016-os választásokban való 

orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette kongresszusi nyomozás jogosítványait, 

vagy akár teljesen új vizsgálatokat tudjanak indítani.19 Mindez a Trumpot elutasító szavazók 

további mozgósításához szükséges politikai tőke megszerzése mellett azért is fontos számukra, 

mert a Képviselőházban elég az egyszerű többség az impeachment-eljárás megindításához. 

Fontos megjegyezni, hogy az impeachment-eljárásban a Szenátus kétharmada szükséges az 

elnök eltávolításához, ami a jelenlegi politikai viszonyok közepette nem valószínű.20   

Nem utolsó sorban a képviselőházi kék hullám nagyban stabilizálná a jelenlegi demokrata 

pártvezetés helyzetét a 2020-as választásokra fordulva, mivel ez esetben a párton belüli 

kihívóknak kevesebb alapjuk lenne a pártvezetés stratégiájának és jelöltjeinek 

megkérdőjelezésére, mint ahogy azt láthattuk a 2016-os hármas vereséget követően. A párt 

kongresszusi tisztségviselőinek szempontjából szinte biztosnak tekinthető Nancy Pelosi, 

jelenlegi képviselőházi kisebbségi vezető visszatérése a házelnöki székbe.21  

A Republikánus Párt helyzete egy megosztott Kongresszusban nagyban függ attól, hogy a 

Képviselőházban hány mandátummal maradnak el a demokratáktól. Egy szűkebb demokrata 

többség esetén elképzelhető, hogy előállhat olyan helyzet, amikor a demokrata párt 

megosztottságát egy-egy adott kérdésben ki tudják használni arra, hogy számukra kedvező 

törvényjavaslatot küldhessenek a Szenátusnak. Egy stabilabb többség esetében a képviselőházi 

republikánusok legfeljebb olyan ügyekben érhetnek el legalább részleges sikereket, melyekben 

                                                 
19 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/09/20/democratic-

wave-trump-russia-probe-833592 ; 

 https://www.politico.com/story/2018/10/28/mueller-democrats-house-majority-trump-probe-940032 
20 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2017/11/01/trump-

impeachment-talk-pelosi-244336 
21 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.nytimes.com/2018/11/04/us/politics/nancy-

pelosi-house-leader-women.html?login=email&auth=login-email 
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ki tudnak alakítani valamilyen szintű bipartizán együttműködést, erre talán az infrastruktúra 

fejlesztése tud lehetőséget adni. 

Várhatóan mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban nőni fog a Trump által képviselt 

irányvonalat követő republikánusok aránya a párt frakcióin belül. Ennek következtében a 

korábbiaknál is élesebb politikai vitákra lehet számítani a két párt között. A Republikánus Párt 

a korábbiakat is meghaladó mértékű jobbra tolódása rövidtávon mindenképpen pozitív 

hatással lesz a párt szavazóbázisának magjára, ugyanakkor a későbbiekben már 

mindenképpen számolni kell azzal a kérdéssel, hogy ez milyen mértékben akadályozza meg a 

középszavazók hatékony megszólítását. Emellett az is problémát jelenthet, hogy a Kongresszus 

megosztottsága miatti patthelyzetből fakadóan a markáns politikai üzenetek mellé csak 

nehezen lehet tényleges sikereket felmutatni a választók számára a törvényhozás terén. 

Scott Walker, a Képviselőház eddigi házelnökének távozásával valamennyire mindenképp 

változásokra fog sor kerülni a kongresszusi republikánus vezetésben. A republikánusok 

október 14-ére, egy héttel a választás utánra hirdették meg a képviselőházi vezetőségi 

választásukat, melynek eredményeképpen a papírforma szerint Kevin McCarthy, a párt 

jelenlegi többségi vezetője kerülhet a legmagasabb republikánus pozícióba (egy esetleges 

képviselőházi győzelem esetén házelnök, egyébként kisebbségi vezető).22  

Egy ilyen helyzet kétségkívül eddigi legnagyobb politikai kihívása elé állítaná Donald 

Trumpot, akinek a kétházi republikánus többség ellenére is többször adódtak súlyos problémái 

a törvényhozással, melyek közül a legemlékezetesebb az Obamacare megszüntetésére tett 

kísérletének elbukása. Ennek hátterében alapvetően az áll, hogy a párton belüli ellentétek is 

egyre nagyobb szerepet játszanak a törvényhozásban, az Obamacare visszavonása esetében a 

republikánusok jobbszárnyát tömörítő Freedom Caucus csoport akadályozta meg a törvény 

elfogadását, mivel megítélésük szerint az túl mérsékelt volt. A két párt közti polarizáció 

fokozódása ugyanakkor egyre inkább gátat szab demokrata képviselők, szenátorok 

megnyerésének egy-egy adott kérdésben. Bár a republikánus frakción belül mind a 

Szenátusban, mind a Képviselőházban várhatóan Trump javára mozdulnak el az erőviszonyok, 

                                                 
22 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/10/29/house-

republicans-leadership-elections-946621?nname=playbook&nid=0000014f-1646-d88f-a1cf-

5f46b7bd0000&nrid=0000015a-b404-ddbe-a55a-f637f2e00000&nlid=630318 ; 

https://www.nytimes.com/reuters/2018/11/01/us/politics/01reuters-usa-congress-house-leadership.html 
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a képviselőházi többség elvesztése az elnök törvényhozást érintő ambíciói, majdhogynem 

áttörhetetlen korlátját jelentené. Emellett fenn fog állni a kormányzati leállás lehetősége is, 

mivel elkerülhetetlen lesz az ellentét a képviselőházi demokrata többség és Trump között az 

elnök által javasolt, a kormány működésére szánt pénzek allokálására vonatkozó javaslatok 

terén, ahogy arra fordított felállás mellett többször is sor került az Obama adminisztráció 

idején. 

Ennek ellenére van néhány fontos tényező, melyek Trump javára válhatnak egy ilyen 

helyzetben. A szenátusi republikánus többség lehetővé teszi számára, hogy hozzá lojális 

személyeket jelöljön állami tisztségviselői pozíciókba, feltéve, hogy a republikánus szenátorok 

túlnyomó többsége is elfogadhatónak tartja őket. A Szenátusban elegendő az egyszerű többség 

a nemzetközi szerződések ratifikálására, vagyis, ha Trump például a kereskedelmi 

egyezmények folyamatban lévő újratárgyalásai során olyan feltételekkel tudja befejezni a 

tárgyalást, melyek saját feltételei mellett a különböző republikánus csoportokat is ki tudja 

elégíteni, jelentős előrelépeseket tudna tenni, hogy megfeleljen 2016-os ígéreteinek. Mindez 

ugyanakkor korántsem könnyű feladat, a legtöbb súrlódás az elmúlt két évben az elnök és a 

szenátusi republikánusok között pont a külpolitika terén volt tapasztalható. Mindemellett 

Trump várhatóan kísérletet fog tenni arra, hogy győzelemként kommunikálja a választásokat 

a képviselőházi többség elvesztése ellenére,23 hangsúlyozva a Szenátus megtartásában játszott 

szerepét, továbbá fokozni tudja a demokraták bűnbakként való beállítását 

kommunikációjában, amire támogatói eddig is meglehetősen receptívek voltak. 

KÉTHÁZI REPUBLIKÁNUS TÖBBSÉG  

Bár az előbb felvázolt forgatókönyv a legvalószínűbb kimenetele a választásoknak, 2016 

tanulsága alapján elengedhetetlen a papírformától eltérő eredmények következményeinek 

mérlegelése. A fivethirtyeight.com közvélemény-kutatásokat, választástörténeti adatokat és 

trendeket összesítő modellje szerint jelenleg 12,4% esély van arra, hogy a republikánusok meg 

tudják őrizni többségüket a képviselőházban 

Egy ilyen helyzet várhatóan nagy mértékben kiélezné a Demokrata Párton belüli ellentéteket, 

hiszen a pártelit 2016 után másodszor vezetné egy súlyos, előre nem látott vereségre a pártot, 

                                                 
23 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/11/02/trump-2018-

elections-plans-957035 
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ami minden bizonnyal a Sanders-féle irányzat és a hozzájuk kötődő szerveződések 

megerősödéséhez vezethet, amely a 2020-as elnökválasztás során az eddigieknél is nagyobb 

nyomást jelentene a jelenlegi pártvezetés számára. Ebben az esetben az egyedüli lehetősége 

annak, hogy a demokraták valamilyen szinten érvényesíteni tudják érdekeiket a 

törvényhozásban, a republikánusok belső ellentéteinek kihasználása egy-egy javaslat 

valamelyik házban történő megakadályozására. A képviselőházi republikánus vezetés 

számára egy ilyen eredmény jelentős pozitív visszaigazolást jelentene és nagyban elősegítené 

az elnökkel való kapcsolatok megerősítését. Elméletileg továbbra is minden adott lenne arra, 

hogy a republikánusok igényeinek megfelelően alakuljon a törvényhozás napirendje és 

elfogadásra kerüljön Trump több ígérete.  

Ez a forgatókönyv Trump szempontjából majdhogynem ideálisnak mondható, mivel az 

eddiginél kiegyensúlyozottabb kapcsolatra számíthat pártjának kongresszusi frakcióival, 

ezáltal új esélyt kapva törvényhozásra gyakorolt befolyásának kiterjesztésére és a 

kezdeményező szerep megtartására. Emellett a kettős győzelem motiváló erőt jelenthet a 

republikánus szavazóbázis számára, továbbá mérséklődik annak az esélye, hogy a 2020-as 

választások előválasztásaira Trump párton belüli ellenfelei komoly kihívás elé tudják állítani 

az elnököt. 

KÉTHÁZI DEMOKRATA TÖBBSÉG 

Arra, hogy a várakozásokat felülmúlva a demokraták nem csak a Képviselőházban szerzik meg 

a többséget, hanem a Szenátust is átbillentik a javukra, a kétházi republikánus többség 

forgatókönyvéhez hasonlóan kevés esély van, a fivethirtyeight.com modellje szerint 18,9%,24 

viszont itt sem zárható ki annak a lehetősége, hogy a közvélemény-kutatások félrevezetőnek 

bizonyulnak és nem a valós erőviszonyokat tükrözik. Ahhoz, hogy a demokratáknak 

meglegyen a minimális, 51-49 arányú szenátusi többség, két jelenleg republikánusok birtokolta 

helyet kellene megnyerniük amellett, hogy az összes demokrata szenátor megőrzi helyét. 

Amennyiben ez teljesül, a Demokrata Párt számára számos további lehetőség nyílna meg, mint 

ha csak a Képviselőházban birtokolnák a többséget. Egyrészt lehetőségük nyílna arra, hogy a 

párton belüli konszenzust élvező törvényjavaslatokat mindkét házban viszonylag könnyen 

                                                 
24 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://projects.fivethirtyeight.com/2018-midterm-election-

forecast/senate/?ex_cid=rrpromo 
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elfogadtassák, mellyel egyben szűkítenék a republikánusok lehetőségeit a politikai napirend 

meghatározására. Az, hogy a demokraták egységesen tudnának mindkét házban fellépni az 

elnökkel szemben, mindenképpen fontos fegyvertény lenne a demokrata szavazóbázis egyben 

tartása szempontjából. A Szenátusi többség ezen felül lehetővé tenné a párt számára, hogy 

megakadályozza a Trump által jelölt tisztségviselők jóváhagyását, illetve az általa kötött 

nemzetközi szerződések ratifikálását. 

A mindkét házban kisebbségbe szoruló Republikánus párt elveszítené a lehetőségét annak, 

hogy bármilyen formában érvényesíteni tudja érdekeit a törvényhozás terén. Ez amellett, hogy 

a republikánus szavazók elégedetlenségét várhatóan növelné, nagy mértékű átalakulást 

hozhatna a párt kongresszusi vezetőségében. A Kongresszus mindkét házának elvesztése 

esetén egyetlen reális módja maradna annak, hogy a republikánusok vissza tudják verni a 

demokrata párt kezdeményezéseit, ami nem más, mint Donald Trump elnöki vétója. Mivel az 

elnöki vétót csak minkét ház kétharmados többségével lehet felülírni, ami viszont reálisan nem 

elérhető a demokraták számára, lényegében teljes patthelyzet alakulna ki a Kongresszus és az 

elnök között. Egy ilyen helyzet lehetőséget adna Trump republikánus párton belüli 

kritikusainak aktívabb fellépésére és a 2019-2020-as előválasztási kihívás előkészítésére. 

A JÖVŐ KÉRDÉSEI : A 2020-AS ELNÖKVÁLASZTÁS ELŐSZELEI 

Bár a mostani elemzés elsődleges fókusza a kongresszusi választások voltak, mindenképpen 

meg kell említeni, hogy a mostani félidős választások során 36 államban kormányzói 

választásokra is sor fog kerülni, melyek közül több jelentős állam esetében várható kifejezetten 

érdekes verseny,25 illetve a kongresszusi választókerületek határainak 2022-ben esedékes újra-

rajzolása szempontjából szintén kiemelten fontos lesz, hogy milyen pártállású vezetés fog az 

állami végrehajtások élén állni. 

A két nagy párt jövőbeli kilátásairól volt már az előbbiekben szó, ugyanakkor érdemes röviden 

kitérni arra, hogy milyen fő kérdésekkel kell szembenézniük a 2020-as választásokra fordulva. 

Bár a Demokrata Párt jó eséllyel a mostani választást sikerként fogja elkönyvelni, ez 

önmagában még nem jelent garanciát arra, hogy 2020-ban le tudják váltani Donald Trumpot. 

                                                 
25 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/10/governors-seats-most-likely-flip-parties-

november/?utm_term=.2ae139251745 
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Számos olyan probléma, ami 2016-ban is hozzájárult a demokraták vereségéhez, továbbra is 

fennáll, ilyennek tekinthető például a párton belüli vezető szerepért folytatott küzdelem 

lezáratlansága, a helyi szervezetek és hálózatok kiépítettsége, illetve azok kapcsolata a 

pártközponttal, vagy éppen a párt általános identitása, központi narratívája körüli viták.26  Az, 

hogy 2020-ban jó esélyük legyen a demokratáknak visszaszerezni az elnökséget, nehezen lesz 

megoldható anélkül, ha ezekben a kérdésekben nem teremtenek konszenzust. Mindenesetre 

már most megkezdődött a médiában egyfajta elő-előválasztás, melyet az eddig felmerült 

lehetséges elnökaspiránsok közül jelenleg Bernie Sanders vezet, de a mezőnyben ott van még 

a volt alelnök, Joe Biden, a jelenlegi demokrata szenátorok közül Cory Booker, Kamala Harris 

és Elizabeth Warren, illetve politikai újoncként Michael Avenatti, aki arról vált ismertté, hogy 

ő Stormy Daniels jogi képviselője, akit korábban Trumppal való viszonyáért elhallgattattak.27  

Republikánus oldalon, ha csak nem szenved a vártnál nagyobb mértékű vereséget a párt a 

választásokon, Trumpnak minden esélye megvan arra, hogy ő kerüljön ki győztesen a 

következő republikánus elnökválasztási előválasztáson. Trump párton belüli ellenfeleinek 

akkor van reális esélyük fellépni a regnáló elnökkel szemben, ha már az előválasztások korai 

szakaszában egy esélyes jelölt mögé tudnak felsorakozni. Az eddigi prominensebb lehetséges 

jelentkezők a mostani választások során arizonai szenátori székétől visszavonuló Jeff Flake, aki 

több esetben is konfliktusba került Trumppal,28 vagy éppen John Kasich, Ohio kormányzója, 

aki már az előző előválasztáson is Trump egyik ellenfele volt.29  

  

                                                 
26 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): 

https://www.washingtonpost.com/news/magazine/wp/2018/10/02/feature/will-the-democrats-wake-up-before-

2020/?noredirect=on&utm_term=.31a2d75600ce 
27 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.politico.com/story/2018/10/30/sanders-biden-

avenatti-2020-media-primary-943252 
28 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/389556-

flake-doesnt-rule-out-challenging-trump-in-2020 
29 Online forrás, (utolsó letöltés dátuma: 2018.11.04.): https://www.foxnews.com/politics/john-kasich-in-new-

hampshire-hints-at-trump-2020-challenge-all-my-options-are-on-the-table 
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ÖSSZEGZÉS  

A mostani félidős választások eredménye nem csak a Kongresszuson belüli erőviszonyokról 

fog dönteni, hanem nagyban meg fogja határozni Trump mozgásterét ciklusa második felében 

és a 2020-as választásokra is jelentős hatással lehet. Ha teljesülnek az előzetes várakozások, 

vagyis a képviselőházi demokrata és a szenátusi republikánus többség, egy olyan politikai 

helyzet fog kialakulni, ami minden érintett szereplőt a korábbinál nagyobb próba elé állít és 

várható a pártok közti polarizáció élesedése is. De ami talán a legfontosabb, hogy Trump 

győzelme utáni első igazán nagy politikai mérföldkőre kerül sor, ami számos tanulságot 

árulhat el az amerikai politika jelenlegi általános helyzetéről és lehetséges jövőjéről. 

 


