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A 2006. évi ukrajnai parlamenti válasz-
tások országos és regionális aspektusból

A parlamenti választások országos eredményei

Ukrajnában a 2006. évi parlamenti és helyhatósági választá-
sok olyan ellenzéki hangulatban zajlottak, mely a 2004-es 

elnökválasztási kampány óta nem csitult, amikor is a második forduló 
bírósági megfellebbezését követõen kiírt megismételt választásokat Vik-
tor Juscsenko nyerte meg. Kihasználva a „narancsos koalíción” belü-
li komoly ellentéteket ( Julia Timosenko miniszterelnök, P. Porosen-
ko, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke leváltása, a kölcsönös 
vádak a hivatali helyzettel való visszaélést illetõen stb.), azok a politikai 
erõk, amelyek Leonyid Kucsma volt elnök valamikori környezetének 
vezetõ személyiségei köré tömörültek, felkészültek a visszavágásra. Párt-
jukból egyetlen disszonáns hang sem szivárgott ki. Ellenkezõleg, azok-
nak a vezetõ politikusoknak, akik a Régiók Pártjának listáján akartak 
indulni a választásokon, pártjukat be kellett vinniük a Régiók Pártjának 
hajójába, amiért cserébe felkerültek a pártlistára. A 2004. december 26-i 
elnökválasztás alkalmával Janukovics a szavazatok 44,19 százalékát sze-
rezte meg.1 Az elnök pártja úgy számított, hogy hasonló eredményt tud 
elérni a 2006. évi parlamenti választásokon is. A legutolsó közvélemény-
kutatás eredményei a választások küszöbén azt mutatták, hogy a legtöbb 

1 Ïàùåíêî Â. Ïîë³òè÷íå Çàêàðïàòòÿ. 15 ðîê³â âèáîðó. Äîâ³äíèê. – Óæãîðîä, 
2006. – C. 127.
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szavazatra a Régiók Pártja (30–34%), a Mi Ukrajnánk Blokk (20–24%) 
és Julia Timosenko Blokkja (15–19%) számíthat. Ugyancsak a közvéle-
mény-kutatások prognosztizálták azt, hogy Ukrajna Kommunista Párt-
ja, Ukrajna Szocialista Pártja, Vitrenko Népi Ellenzék Blokkja, Litvin 
Népi Blokkja esélyes még arra, hogy parlamenti mandátumokat szerez-
zen. Ilyen erõviszonyok mellett indult neki az ország a választásoknak.2

Ukrajna Igazságügyi Minisztériumának adatai szerint 126 pártnak 
állt jogában részt venni a választásokon. A Központi Választási Bizottság 
a szavazólapra 45 választási alanyt vett fel. Sok olyan párt volt, melyek 
választási tömörülést hoztak létre (összesen 16 blokkot), hogy ily módon 
növeljék támogatóik számát. A választási végeredmény meglepetést 
hozott. Az exit poll felmérés a következõ szavazati arányokat mutatta: 
Régiók Pártja – 31%, Julia Timosenko Blokkja – 23,9%, a Mi Ukrajnánk 
Blokk – 15,5%, Szocialista Párt – 5,4%, Kommunista Párt 3,3%. A nagy 
hibahatárok miatt az exit poll nem tudta felmérni, hogy vajon elérik-e 
a parlamenti küszöböt az olyan választási tömörülések, mint Litvin Népi 
Blokkja, Vitrenko Népi Ellenzék Blokkja, a Nem Így Ellenzéki Blokk, 
Kosztyenko-Pljuscs Ukrán Blokkja stb.3 

1. táblázat. A 2006-os választásokon parlamentbe jutott ukrajnai pártok4

Régiók 
Pártja

Julia
Timosenko 

Blokkja

Mi
Ukrajnánk 

Blokk

Ukrajna
Szocialista 

Pártja

Ukrajna
Kommunista 

Pártja

32,14% 22,29% 13,95% 5,69% 3,66% 
8 148 745 5 652 876 3 539 140 1 444 224 929 591

A választások eredményeként a 45 pártból és tömörülésbõl Ukraj-
na Legfelsõbb Tanácsába csak ötnek sikerült bekerülni: Régiók Pártja – 
32,14% (186 parlamenti mandátum), Julia Timosenko Blokkja – 22,29% 
(129 mandátum), a Mi Ukrajnánk Blokk – 13,95% (81 mandátum), 
Ukrajna Szocialista Pártja – 5,69% (33 mandátum), Ukrajna Kommu-
nista Pártja – 3,66% (21 mandátum).5 Ezzel a „narancsos  koalíciónak” 

2 Îñòàòî÷í³ äàí³ íàö³îíàëüíîãî åêç³ò-ïîëó // Ï³ñëÿìîâà. – 2006. – 28 áåðåçíÿ.
3 Uo.
4 Forrás: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001
5 Âîëîøèí Î., Õðàáðûé Î. Óçêîå ãîðëûøêî âëàñòè // Ýêñïåðò. Óêðàèíñêèé 

äåëîâîé æóðíàë. – 2006. – ¹ 13. – Ñ. 16.
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 (a Mi Ukrajnánk Blokk, Julia Timosenko Blokkja,  Ukrajna Szocialis-
ta Pártja) esélye lehet az újbóli kormányzásra. Azok az erõk, amelyek 
   2004-ben  elveszítették az elnökválasztást, és most Viktor Janukovics 
vezetésével mérették meg magukat, megfellebbezték a végeredményt, 
ám a Legfelsõbb Bíróság helybenhagyta a Központi Választási Bizott-
ság döntését.

Mire enged következtetni a választási végeredmény?
Elõször is, Ukrajna továbbra is megosztott marad nemcsak földrajzi, 

hanem elektori szempontból is: a déli és a keleti régiókban a legtöbb sza-
vazatot a Régiók Pártja, a Központi és a Nyugati régiókban Julia Timo-
senko Blokkja, míg a három legnyugatibb megyében (Kárpátalja, Lviv, 
Ivano-Frankivszk) az elnökpárti Mi Ukrajnánk Blokk szerezte a legtöbb 
szavazatot. Ez a tagolódás arról tanúskodik, hogy az ország lakossága 
ellentétes értékek mentén sorakozik fel. Az ország keleti része Oroszor-
szághoz húz, míg a nyugati az Európai Unióval szimpatizál.6

Másodszor, a 2006. március 26-i választások alkalmával a protest-
szavazatok érvényesültek. Akik a Régiók Pártjára szavaztak, az ellenzéket 
támogatták, akik pedig Julia Timosenko Blokkjára adták voksukat, azok 
a központ törekvéseit támogatták, melyek azonban megítélésük szerint 
nem válnak valóra. A hatalom pártja, a Mi Ukrajnánk Népi Szövetség 
gyakorlatilag elveszítette a választásokat.7

Az ukrajnai állampolgárok szertefoszlatták azokat az aggodalmakat, 
hogy Ukrajnában nem életképes az arányos választási rendszer. A válasz-
tók mindössze 5 pártot, illetve tömörülést juttattak parlamenti mandá-
tumhoz. Viszonylag kevés volt az érvénytelen voks, illetve a leadott sza-
vazatoknak több mint 70 százalékát azok az erõk kapták, amelyeknek 
sikerült átlépniük a parlamenti küszöböt (23% szavazott az alatta mara-
dókra). Ez a többség céltudatos választását bizonyítja.8

Negyedszer, a Mi Ukrajnánk Blokk gyenge szereplésének egyik oka, 
hogy azok a vezetõ személyiségek, akik Viktor Juscsenkót támogatták 
az elnökválasztás során, a 2006-os kampányban önállóan mérették meg 
magukat, s végül nem érték el a parlamenti küszöböt. Ha nem aprózzák 
el erõiket, sokkal jobb eredményt érhettek volna el.

6 Âèáîðè íà Çàêàðïàòò³ (Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ äî Âåðõîâíî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä 
ïî ðàéîíàõ) // Ð.².Î. – 2006. – 1 êâ³òíÿ.

7 Ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â äî ÂÐ Óêðà¿íè // Ð.².Î. – 2006 – 1 êâ³òíÿ.
8 Âîëîøèí Î., Õðàáðûé Î. Óçêîå ãîðëûøêî âëàñòè // Ýêñïåðò. Óêðàèíñêèé 

äåëîâîé æóðíàë. – 2006. – ¹ 13. – Ñ. 18.
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Ötödször, a választásokon elõször vett részt két magyar párt, melyek 
az ukrajnai magyarok érdekeinek képviseletét vállalták fel, ezek az Ukraj-
nai Magyarok Pártja (ld. KMKSZ) és az Ukrajnai Magyarok Demokra-
tikus Pártja (ld. UMDSZ).

A választások Kárpátalján

A választások Kárpátalján nyugodt légkörben, különösebb incidensek 
nélkül zajlottak. Elszórtan nyújtottak be panaszt hibás választói névjegy-
zék, a szavazók befolyásolásának szándéka stb. miatt. Ám ezeknek nem 
volt döntõ befolyása sem a választási kampány menetére, sem a szavazásra.

A Központi Választási Bizottság a népképviselõk megválasztására 225 
választókerületet hozott létre, ebbõl 5-öt Kárpátalján:

2. táblázat. A 2006. március 26-i ukrajnai népképviselõ-választás
kárpátaljai választókerületei és szavazókörei9

A választó-
kerület sorszáma

A szavazókörök 
száma

A választókerület 
központja

A választókerülethez tartozó 
járás, város

66. 125 Ungvár Ungvári j.; Ungvár, Csap

67. 182 Szolyva Nagybereznai, Volóci,
Ökörmezõi, Szolyvai, 
Perecsenyi j.

68. 126 Munkács Munkácsi j.; Munkács

69. 170 Beregszász Beregszászi, Nagyszõlõsi, 
Ilosvai j.; Beregszász

70. 174 Técsõ Rahói, Técsõi, Huszti j.; 
Huszt

A megyei Igazságügyi Fõigazgatóság adatai szerint Kárpátalján az 
ukrajnai politikai pártok 115 megyei szervezetet jegyeztettek be. Ebbõl  26-
nak van ezer fõt meghaladó tagsága. 23 olyan megyei pártalapszervezet 
van, amelyik a megye minden járásában rendelkezik tagsággal. Ez a Kár-
pátalján bejegyzett pártok 20%-át jelenti. A politikai pártok 20 megyei 
szervezete (az összes bejegyzett 17,4%-a) egyetlen szervezeti egységgel 
sem rendelkezik, azaz csak de jure léteznek, de facto semmilyen tevékenysé-
get nem folytatnak, így nincsenek befolyással a régió politikai életére.

9 Forrás: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001
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A választási kampány során Kárpátalján a legtöbbet a Mi Ukrajnánk 
Blokk, Julia Timosenko Blokkja, Litvin Népi Blokkja, Ukrajna Szoci-
alista Pártja hallatta a hangját. Kevésbé volt aktív a Régiók Pártja, Vit-
renko Népi Ellenzéki Blokkja, Kosztyenko-Pljuscs Ukrán Népi Blokk-
ja, az Öko + 25 Környezetvédelmi Párt. A többi politikai erõ gyakor-
latilag ismeretlen maradt Kárpátalján. Kivéve még a két magyar pártot: 
az Ukrajnai Magyarok Pártját (elnöke: Kovács Miklós, bejegyezve 2005. 
február 17-én) és az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Pártját (elnöke: 
Gajdos István, bejegyezve 2005. március 24-én). Noha arra esélytele-
nek voltak, hogy a parlamentbe képviselõt juttassanak, megyei szinten 
komoly politikai erõt képviseltek.

Kárpátalján a következõ választási tömörülések jöttek létre: 
1. Mi Ukrajnánk Blokk (Mi Ukrajnánk Népi Szövetség, Ukrajna Ipa-
rosainak és Vállalkozóinak Pártja, Ukrán Nacionalisták Kongresszusa), 
elnök I. Kril’, a Szülõföldünk Kárpátalja elnevezésû megyei társadalmi 
szervezet társelnöke; 2. Julia Timosenko Blokkja (a Haza Összukrán 
Egyesület és az Ukrán Szociáldemokrata Párt), elnöke O. Kemenyash 
népképviselõ; 3. Litvin Népi Blokkja (Ukrajna Népi Pártja, Igazságos-
ság Összukrán Baloldali Egyesület), elnöke S. Ratushnyak, Ukrajna nép-
képviselõje, Ukrajna Népi Pártja megyei szervezetének elnöke; 4. Laza-
renko Blokkja (Szociáldemokrata Szövetség, Ukrajna Szociáldemokra-
ta Pártja és a Gromada Összukrajnai Egyesület), elnöke Ya. Andrusyak, 
a Szociáldemokrata Szövetség megyei szervezetének elnöke; 5. Kosz-
tyenko-Pljuscs Ukrán Népi Blokkja (Egységes Ukrajna Ukrán Nép-
párt, az Ukrajnai Kisgazdák és Kisiparosok Pártja), elnöke V. Murga, 
a megyei állami adminisztráció Erdészeti Fõigazgatóságának vezetõje; 6. 
Nem Így! Ellenzéki Blokk (Ukrajna (egyesített) Szociáldemokrata Pártja, 
Ukrajna Köztársasági Pártja), elnöke I. Rizak, Ukrajna (egyesített) Szo-
ciáldemokrata Pártja megyei szervezetének elnöke; stb. Kárpátalján a vá-
lasztási blokkok némiképp másként alakultak, mint Ukrajnában általá-
ban. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a blokkokat alkotó vezetõ pár-
toknak nincs megyei szervezetük. A másik, hogy egyes pártok megyei 
szervezetei szemben állnak a párt országos vezetésével. Ilyen az Egysé-
ges Ukrajna Ukrán Néppárt. A harmadik, hogy egyes pártok megyei 
alapszervezeteiket nem a törvényes határidõn belül alakították meg, így 
illegitimek. Negyedszer, némely pártok megyei szervezetei különbözõ 
okok miatt nem tudták megkötni a választási koalíciót. Ilyen az Ébredõk 
Párt és a Reformok és Rend Pártja.
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A Mi Ukrajnánk Blokk, Litvin Népi Blokkja, Julia Timosenko 
Blokkja, Ukrajna Szocialista Pártja komoly agitációs munkát folytatott 
Kárpátalján. Szórólapjaikat eljuttatták az emberek otthonaiba, plakátjaik 
Kárpátalja-szerte láthatók voltak. Az offenzív kampány nem volt hiába-
való, amint az kiderül a parlamenti választási eredményekbõl:

3. táblázat. A kárpátaljai választókerületekben a 2006. március 26-i
népképviselõ-választáson legtöbb szavazatot elért pártok10

A választó-
kerület sorszáma

Az a párt (blokk), amelyik
a legtöbb szavazatot kapta

A pártra (blokkra) 
leadott szavazatok (%)

66. Julia Timosenko Blokkja 28,32
67. Mi Ukrajnánk Blokk 26,08
68. Mi Ukrajnánk Blokk 34,18
69. Mi Ukrajnánk Blokk 25,95
70. Régiók Pártja 25,71

4. táblázat. A 2006. március 26-i ukrajnai parlamenti választások
kárpátaljai eredményei

(a legtöbb szavazatot elnyert pártok és tömörülések) 11

A párt (blokk) neve A pártra (blokkra) leadott szavazatok (%)
Mi Ukrajnánk Blokk 25,77
Julia Timosenko Blokkja 20,27
Régiók Pártja 18,62
Ukrajna Szocialista Pártja  3,64
Litvin Népi Blokkja   3,5

A sikeres kampányon túl a Mi Ukrajnánk Blokk gyõzelme Viktor 
Juscsenko elnök európai külpolitikájának is köszönhetõ. Kárpátalja sajá-
tos geopolitikai helyzetben van (határos Lengyelországgal, Szlovákiával, 
Magyarországgal, Romániával), ezért ennek hatásai elsõsorban ebben 
a régióban mérhetõk le.

A kárpátaljai megyei tanácsi választások eredményei részben leképe-
zik a parlamenti voksolást:

10 Forrás: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001
11 Âèáîðè íà Çàêàðïàòò³ (Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ äî Âåðõîâíî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä 

ïî ðàéîíàõ) // Ð.².Î. – 2006. – 1 êâ³òíÿ.
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5. táblázat. A Kárpátaljai Megyei Tanács összetétele a 2006. március 26-i 
választások alapján12

A párt (blokk) neve
A pártra

(blokkra) leadott 
szavazatok (%)

Az elnyert
mandátumok 

száma
Mi Ukrajnánk Blokk 22,67 30
Julia Timosenko Blokkja 19,01 25
Régiók Pártja 11,24 15
Litvin Népi Blokkja 5,4 7
Ukrajnai Magyarok Pártja 3,29 5
Ukrajnai Magyarok Demokratikus Pártja 3,29 4
Ukrajna Szocialista Pártja 3,18 4

Megyei szinten másfajta pártkoalíció körvonalazódik, mint országo-
san. A megyei tanácsban a Mi Ukrajnánk Blokk, Julia Timosenko Blokk-
jának egy része, a Régiók Pártja, az Ukrajnai Magyarok Pártja, az Ukraj-
nai Magyarok Demokratikus Pártja és Ukrajna Szocialista Pártja lépett 
koalícióra, összesen 67 képviselõ. Ellenzékben 23 képviselõ maradt (Lit-
vin Népi Blokkja és Julia Timosenko Blokkjának másik része). A megyei 
tanács elnökévé V. Kichkovskijt, elnökhelyetteseivé Brenzovics Lászlót 
(Ukrajnai Magyar Párt) és M. Martint (Julia Timosenko Blokkja) válasz-
tották. A vezetõség megválasztása alkalmával megmutatkozott, hogy 
 a Timosenko Blokk helyi szervezete belsõ konfl iktusok által szabdalt.

6. táblázat. A kárpátaljai járási és helyi tanácsi választások eredményei
a 2006. március 26-i választások alapján13

A párt (blokk) neve Járási tanácsi
képviselõk száma

Helyi tanácsi
képviselõk száma

Mi Ukrajnánk Blokk 254 103
Julia Timosenko Blokkja 172 90
Régiók Pártja 114 50
Ukrajna Szocialista Pártja 61 22
Litvin Népi Blokkja 60 20
Újjászületés Pártja 40 16
Ukrajnai Magyarok Pártja 49 22
Ukrajnai Magyarok Demokratikus Pártja 36 9

12 Äèâ³òüñÿ, õòî ïðîéøîâ…. // Ð.².Î. – 2006. – 15 êâ³òíÿ.
13 Ïàðò³¿, ùî ïðîéøëè äî ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ ðàä // Ð.².Î. – 2006. – 8 êâ³òíÿ.
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Az alakuló ülésen saját frakciót hozott létre Julia Timosenko Blokk-
ja (frakcióvezetõ Andriy Serbaylo), a Mi Ukrajnánk Blokk (Ivan Balo-
ga), a Régiók Pártja (Oleksandr Ledida), Ukrajna Népi Pártja (Michaylo 
 Syatinya), illetve a Szocialista Párt is (Oleksiy Pristaya), noha valójában 
frakció alakításához legalább 5 képviselõre van szükség.

Jól szerepelt mind megyei, mind járási szinten a két magyar párt.

6. táblázat. A kárpátaljai magyar pártok képviselete a megyei
és járási/városi tanácsokban a 2006. március 26-i választások alapján14

A közigazgatási egység Képviselõk száma 

neve típusa az UMP 
részérõl

az UMDP 
részérõl

Kárpátalja megye 5 4
Ungvári

járás

7 5
Nagyszõlõsi 11 6
Munkácsi 4 –
Beregszászi 27 25
Nagyszõlõs

város

3 –
Munkács 2 –
Csap 4 –
Técsõ 3 3
Beregszász 8 6
Összesen: 71 49

Egyértelmûen az Ukrajnai Magyar Pártnak a nagyobb a súlya 
a magya rok között, ami többek között azzal magyarázható, hogy elõd-
je, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989-es megalakulása óta 
az ország egyik legtekintélyesebb kisebbségi érdekvédelmi szervezetévé 
nõtte ki magát. Másrészt az UMDP élén álló Gajdos Istvánban kevés-
bé bíznak a magyarok, mint a másik pártot irányító Kovács Miklós-
ban. Gajdos hosszú ideig az Ukrajnai (egyesített) Szociáldemokrata Párt 
vezetõ politikusa volt, amely mind Kárpátalján, mind országosan lejá-
ratta magát. Hozzá kell azonban tennünk, hogy Gajdos Beregszászban 
 megnyerte a polgármesteri választásokat. A többi kárpátaljai nagyváros 
elsõ emberei: Munkácson V. Pet’ovka (Mi Ukrajnánk Népi Szövetség 
Politikai Párt), Ungváron S. Ratushnyak (Litvin Népi Blokkja).

A magyar pártok választási sikere Ukrajna-szerte visszhangot váltott 
ki, aminek köszönhetõen a jövõben várható, hogy egyre több párt fogja 
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felvállalni az ukrajnai kisebbségek érdekeinek képviseletét a választásokon. 
A román kisebbség már ki is nyilvánította szándékát, hogy országos pártot 
alakítson érdekeinek képviseletére a különbözõ hatalmi szervekben.

A 2006-os választások Ukrajnában és ezen belül Kárpátalján átlát-
ható, demokratikus rendszerben, komolyabb jogsértések nélkül zaj-
lottak. Mind a helyhatósági, mind a parlamenti választások gyõztese 
 a Mi Ukrajnánk választási blokk lett. Ám most, tanulmányunk lezárása-
kor – 2006 május végén – még nem tudni, milyen koalíció alakítja meg 
Ukrajna következõ kormányát.

(A tanulmányokat fordította Fedinec Csilla)




