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 Ukrán elnökválasztás: az első forduló értékelése 

Összefoglalás: A humorista, producer Volodimir Zelenszkij a szavazatok több mint 
30 százalékával nyerte az ukrán elnökválasztás első fordulóját 2019. március 31-
én. Második helyen Petro Porosenko, a regnáló elnök végzett, valamivel kevesebb 
mint 16 százalékkal, míg a harmadik legtöbb voksot (13 százalék) Julija Timosenko 
kapta. Zelenszkij tehát komoly fölénnyel nyerte az első fordulót, és nagy valószínű-
séggel maga mellé tudja majd állítani Timosenko szavazóit is a második fordulóban. 
Porosenkónak csak akkor van esélye a győzelemre, ha a háromhetes kampány alatt 
meg tudja szólítani a fiatalabb generációt. Az oroszpárti jelölt, Jurij Bojko a vártnál 
jobban szerepelt ugyan (a szavazatok 11 százalékát szerezte meg), de nem sikerült 
az első két hely valamelyikét megszereznie. A végeredmény az ősszel esedékes 
parlamenti választásokra is nagy hatással lesz.

Abstract: The comedian and producer Volodymyr Zelensky won the first round of 
the Ukrainian presidential election on March 31, 2019, with more than 30 percent of 
the votes. Incumbent president Petro Poroshenko finished second with just under 
16 percent, while the third most votes (13 percent) were given to Yulia Tymoshenko. 
Zelensky won the first round with a strong lead and he is likely to be able to gain 
Tymoshenko’s voters in the second round. Poroshenko has the only chance to win if 
he can address the younger generation during the three-week campaign. The pro-
Russian candidate Yuriy Boyko was better than expected (he got 11 percent of the 
votes), but had no chance of entering the second round. The outcome of the second 
round will also have a major impact on the parliamentary elections in the autumn.

AZ ELSŐ FORDULÓS EREDMÉNYEK

Az előzetesen készített közvélemény-kutatások eredményeinek megfelelően 
alakult az ukrajnai elnökválasztás első fordulója 2019. március 31-én. A hu-
morista, producer Volodimir Zelenszkij és a regnáló államfő Petro Porosenko 

jutott be a három hét múlva következő második fordulóba. A jelen elemzés célja 
az eredmények bemutatása mellett azok értékelése, valamint a második fordulóval 
kapcsolatos várható fejlemények felvázolása.

Bár a választások előtti hónapokban készített különböző felmérések már egy-
értelműen a negyvenegy éves Volodimir Zelenszkij győzelmét jósolták, mégis 
sokan kételkedtek abban, hogy a politikában teljesen új, a televíziós szerepléseknek 
köszönhetően viszont országos ismertséggel rendelkező színész megnyerheti az 
elnökválasztás első fordulóját. Zelenszkij, akinek a „Nép szolgája” című vígjáték-
sorozatban alakított karaktere – ironikus módon – egyszerű történelemtanárból 
hirtelen ukrán elnökké vált, csak 2018. december 31-én jelentette be az indulási 
szándékát, de szinte azonnal a népszerűségi felmérések élére került. Az előrejel-
zések a választások napján be is igazolódtak: Zelenszkij nem kis előnnyel nyert, 
hiszen közel 64 százalékos részvétel mellett a szavazatok 30,24 százalékát sze-
rezte meg. A második helyen a jelenlegi ukrán elnök, a korábban „csokigyárosként”, 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp301pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp301pt001f01=719.html
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édességüzem-tulajdonosként ismertté vált Petro Porosenko végzett, 15,95 száza-
lékkal, így – mivel egyik jelölt sem szerzett 50 százalék feletti szavazatot – ők ketten 
mérettetik meg magukat április 21-én, a második fordulóban.

Csupán a harmadik lett Julija Timosenko, aki ezzel már egymás után har-
madízben (2010 és 2014 után idén) is alulmaradt az elnökségért folyó politikai 
küzdelemben. Timosenko egyike a leghosszabb ideje a közéletben részt vevő ukrán 
politikusoknak: az egykori narancsos forradalom ikonikus alakjának számított, s ké-
sőbb két alkalommal is ő töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. 2010-ben azonban 
alulmaradt Viktor Janukoviccsal szemben, a Majdant (a Majdan téren kezdődött 
tüntetéssorozat) követő 2014-es elnökválasztás során pedig Porosenko mögött lett 
második. Timosenko most 13,40 százalékot ért el, csak kevesebb mint egy szá-
zalékkal többet, mint öt évvel ezelőtt, így ezúttal sem sikerült bejutnia a választás 
második fordulójába.

A negyedik helyen az Ellenzéki Blokk (Опозиційний блок) politikusa, az orosz-
párti Jurij Bojko végzett, a szavazatok 11,67 százalékával. Az egykori Régiók Pártja 
(Партія регіонів) helyén létrejött formáció vezetője és parlamenti képviselője egy-
értelműen a Kremlhez hű politika hirdetésével indult a választáson, s nem sokkal a 
voksolás napja előtt Moszkvába is ellátogatott, ahova elkísérte a párt mögött álló 
kelet-ukrajnai üzletember, a Vlagyimir Putyinnal bevallottan jó viszonyt ápoló Viktor 
Medvedcsuk is. Az orosz fővárosban Dmitrij Medvegyevvel és a Gazpromot veze-
tő Alekszej Millerrel egyeztettek (hivatalosan az ukrán–orosz gázkérdésekről), de a 
találkozó egyértelműen demonstrálta, hogy a Kreml melyik ukrán elnökjelöltet látná 
szívesen a szomszédos ország élén.

Az összesített eredményekhez hasonlóan a területekre (megyékre) lebontott 
számok is Zelenszkij fölényét mutatják: a 25 ukrán területből 20-ban győzött a 
színész; a legnépszerűbb (45,34 százalékkal) a Dnyipropetrovszki területen volt. 
Porosenko csak két helyen tudta az első helyet megszerezni: a nyugat-ukrajnai 
Lvivi (35,32 százalék) és Ternopili (24,36 százalék) területeken. Timosenko Ivano-
Frankivszk (22,51 százalék), Jurij Bojko pedig Doneck (36,85 százalék) és Luhanszk 
(43,96 százalék) régiójában végzett az első helyen. Zelenszkij összességében a ke-
leti és a déli területeken volt a legnépszerűbb, míg Porosenko elsősorban a nyugati 
országrészben kapott több szavazatot. A voksukat külföldön leadó ukránok körében 
az utóbbi jelölt számított a legnépszerűbbnek (38,93 százalékot kapott, míg a má-
sodik helyezett Zelenszkij 26,01-ot), ugyanakkor a határon kívül szavazók alacsony 
részvétele (55.031 fő) miatt ez nem volt számottevő hatással az összesített ered-
ményekre.

A REAKCIÓK

A jelöltek már a választás estéjén, az exit poll-eredmények nyilvánosságra ke-
rülését követően sajtótájékoztatót tartottak. Az első fordulót magasan nyerő 
Zelenszkij megköszönte a szavazóinak, hogy „nem vicceltek” az urnáknál. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-real-russian-candidate-in-ukraine-s-presidential-race
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp301pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp301pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp312pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp312pt001f01=719.html
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-exit-poll/comedian-zelenskiy-takes-lead-in-ukraine-presidential-election-exit-poll-idUSKCN1RC0PU
https://www.instagram.com/p/Bvr5WTPgGFJ/
https://www.youtube.com/watch?v=txyiicEVLQw
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Porosenko szintén megköszönte a bizalmat, és a fiatalokat, elsősorban a harminc 
éven aluliakat külön is megszólította: mint mondta, „megértette a leckét”, s ígéretet 
tett arra, hogy komoly reformok következnek a megválasztása esetén. A nyilatkozat 
jól mutatja, hogy az elnök jól tudja, a fiatalság alapvetően elpártolt tőle.

Az idei választási eredmények jellemzően már nemcsak földrajzi alapon (Nyugat- 
és Kelet-Ukrajna) oszlanak meg, de a generációs törés is jól látszik: míg a regnáló 
elnök eddig elsősorban az idősebb korú szavazók bizalmára épített, Zelenszkij sok-
kal inkább a fiatalokat, a változást igénylő rétegeket szólította meg.

Porosenko a választás másnapján személyesen tájékoztatta Angela Merkel 
német kancellárt az eredményről, amit nagy valószínűség szerint leginkább az 
ukrán választóknak szóló üzenetnek szánt. A regnáló államfő célja az volt, hogy 
kimutassa, komoly európai politikus, ellentétben a tapasztalatlan humoristával. 
(Erre utalt az egyik kampányüzenete is: „Több jelölt is van, de csak egy elnök.”) Ju-
lija Timosenko az első nyilatkozataiban kétségbe vonta az exit pollok eredményét, 
mert szerinte azok manipulatívak voltak. A volt miniszterelnök saját magát tartotta 
(Zelenszkij mögött) a második helyezettnek, s komoly választási csalásokra hívta 
fel a figyelmet. Azonban a külföldi választási megfigyelők és a szintén a szava-
zással foglalkozó Opora nevű ukrán civil szervezet szerint is rendben zajlottak a 
voksolások, eltekintve néhány marginális incidenstől. Április 2-án az Európai Unió is 
tisztának és demokratikusnak nyilvánította a választásokat, a NATO által adott nyi-
latkozat szerint a katonai szövetség majd csak a második fordulót követően fogja 
kommentálni az eseményeket.

A VÁRHATÓ FOLYTATÁS

Volodimir Zelenszkij csaknem kétszer annyi szavazatot kapott az első fordu-
lóban, mint Petro Porosenko (az előbbi 5,69 milliót, míg az utóbbi 3 milliót), 
így a színész számára elsősorban az lesz az elsődleges feladat, hogy meg-

őrizze az előnyét a második fordulóig. Kérdés, hogy a most kieső jelöltek szavazóit 
melyikük tudja maga mögé állítani. Erre jelenleg Zelenszkijnek van nagyobb esélye: 
nem valószínű ugyanis, hogy Timosenko szavazói átpártolnának Porosenkóhoz, és 
Bojko (elsősorban) kelet-ukrajnai választói számára is vonzóbb lehet az oroszok-
kal békülékenyebb hangot megütő Zelenszkij, mint az utóbbi években radikálisan 
oroszellenessé vált Porosenko. Már a választás estéjén hallani lehetett arról, hogy 
Zelenszkij és Timosenko csapata között egyeztetés zajlik, amelynek sikere ese-
tén a volt miniszterelnök támogatná a producer-színészt a második fordulóban. 
Timosenko ezért cserébe várhatóan az őszi parlamenti választásokat követő eset-
leges kormányalakításban kérné (az akkor már elnök) Zelenszkij támogatását.

Fontos megjegyezni, hogy Ukrajnában – az alkotmánynak megfelelően – 
félelnöki, parlamentáris rendszer működik, ami azt jelenti, hogy az államfő és a 
törvényhozó hatalom jelentős mértékben hagyatkozik egymásra. Az elnök első-
sorban a kül- és biztonságpolitikában meghatározó, de szüksége van a parlamenti 

https://www.president.gov.ua/en/news/ya-gotovij-do-glibokogo-i-predmetnogo-dialogu-z-timi-kogo-ne-54470
https://www.president.gov.ua/en/news/ya-gotovij-do-glibokogo-i-predmetnogo-dialogu-z-timi-kogo-ne-54470
https://www.president.gov.ua/en/news/petro-poroshenko-proviv-telefonnu-rozmovu-z-angeloyu-merkel-54506
https://www.bbc.com/russian/news-47788128
https://www.tymoshenko.ua/en/news-en/protocols-will-show-us-making-it-to-the-second-round-of-the-presidential-elections/
https://www.ukrinform.net/rubric-elections/2671961-presidential-election-in-ukraine-was-free-and-fair-canadian-observers.html
https://www.oporaua.org/en/statement/vybory/vybory-prezydenta/vybory-prezydenta-2019/17453-zaiava-gromadianskoyi-merezhi-opora-shchodo-poperednikh-rezultativ-sposterezhennia-na-viborakh-prezidenta-ukrayini-31-bereznia-2019-roku
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/60462/Statement by the Spokesperson following the first round of the presidential elections in Ukraine
https://www.ukrinform.net/rubric-elections/2672041-nato-not-to-comment-on-elections-in-ukraine-until-second-round-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.net/rubric-elections/2672041-nato-not-to-comment-on-elections-in-ukraine-until-second-round-stoltenberg.html
https://twitter.com/mefimus/status/1112371795917721600
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támogatásra is, miközben ő maga például feloszlathatja a parlamentet. A mostani 
elnökválasztás és az őszi parlamenti választások között nagyjából fél év telik el, s 
egyelőre erősen kérdéses, hogy Zelenszkij győzelme esetén milyen lesz a viszony 
az elnök és a Volodimir Hrojszman vezette kormány között. Pavlo Klimkin külügy-
miniszter mindenesetre már a voksolást követő napon kijelentette, hogy az ukrán 
euroatlanti integrációban nem lesz változás, bárki is nyeri a második fordulót.

A második fordulóig hátralévő időben Zelenszkij nagy valószínűség szerint már 
nem fog új témákkal kampányolni, tőle az eddig jellemző, elsősorban a belpolitikai 
kérdésekre fókuszáló retorika várható. A Timosenko–Zelenszkij-egyezségre reális 
esély van, hiszen az utóbbi az elnökválasztási győzelme ellenére sem fog (legalább-
is az őszi választásokig) parlamenti támogatói háttérrel rendelkezni. Ugyanakkor 
az politikailag kockázatos lépés is lehet számára, hiszen az elitellenes Zelenszkij 
éppen a korábbi politikai korszak leváltásának az ígéretével vált népszerűvé. Szintén 
a megegyezés ellen szól, hogy az elnökválasztást megelőző hónapokban készült 
felmérések szerint a volt miniszterelnök elutasítottsága jelenleg is igen magas a 
szavazók körében.

Timosenko nagy valószínűség szerint a csalódást keltő eredmény ellenére is a 
politikai élet előterében marad, s a második fordulót követően már az őszi parlamenti 
választásokra fog koncentrálni, ahol esélyesként indulhat a pártjával. Az elkövet-
kező időszakban létkérdés számára, hogy Zelenszkijjel milyen politikai kapcsolatot 
tud kialakítani; Porosenko győzelme esetén azonban minimálisra csökkenhet annak 
az esélye, hogy újra kormány közeli pozícióba kerülhessen.

Porosenko számára komoly vereséget jelent az első forduló eredménye: az 
öt évvel ezelőtti választások alkalmával már az első fordulóban győzni tudott 
a szavazatok csaknem 55 százalékának a megszerzésével (akkor ez csaknem 
10 millió voksot jelentett). Ehhez képest óriási népszerűségi zuhanást mutat 
a mostani 16 százalék, ugyanakkor az elmúlt hónapok közvélemény-kutatásai 
alapján az elnök számára az is komoly teljesítmény, hogy sikerült bejutnia a má-
sodik fordulóba. Így egész addig még kiélezettebb kampányra lehet számítani 
tőle. Az első forduló utáni nyilatkozata azt sugallja, hogy Porosenko mindent meg 
fog tenni, hogy diszkreditálja Zelenszkijt, akit az oligarcha Ihor Kolomojszkij báb-
jának tart. Porosenko esetében ugyanakkor meglehetősen ellentmondásos ez a 
vád, hiszen a saját személyében is egy korábbi milliárdos üzletembert ismerhetett 
meg a világ a 2014-es választások során. Az elnököt ráadásul szintén gyakran 
illetik kritikával a kétes hátterű oligarchákhoz fűződő kapcsolatai miatt: a regná-
lása alatt ugyanúgy folytatódott a legnagyobb kelet-ukrajnai üzletemberek (Rinat 
Ahmetov, Dmitro Firtas) meggazdagodása, mint korábban, a Janukovics-érában.

Porosenko számára előnyös lenne egy, a második fordulóba bejutott jelöltek 
közötti nyilvános politikai vita megrendezése, hiszen azon az évek óta az orszá-
got irányító, egyébként is jó kommunikációs képességekkel rendelkező elnök nagy 
valószínűség szerint könnyen diadalmaskodna a politikában gyakorlatilag teljesen 
járatlan színésszel szemben. Ha ezt a kockázatot Zelenszkij kampánycsapatában 
is felismerik, akkor minden bizonnyal kitérnek a lehetőség elől, és – az első fordulót 
megelőző kampányidőszakhoz hasonlóan – ezúttal sem áll ki nyilvános vitára a két 
jelölt.

https://www.cnbc.com/2019/04/01/ukraine-elections-comedian-secures-comfortable-first-round-win.html
https://www.president.gov.ua/en/news/ne-damo-zhodnogo-shansu-marionetci-kolomojskogo-glava-derzha-54482
https://www.president.gov.ua/en/news/ne-damo-zhodnogo-shansu-marionetci-kolomojskogo-glava-derzha-54482
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Az Ellenzéki Blokk színeiben induló Jurij Bojko, aki a Janukovics-korszak 
alatt miniszterelnök-helyettesi posztot is betöltött, a vártnál jobb eredményt ért 
el. A 11,67 százalék (amely több mint 2 millió voksot jelent) azt mutatja, hogy az 
egykori Régiók Pártja helyét átvevő, Moszkvával nem titkoltan jó kapcsolatot ápoló 
ellenzéki csoportosulás jelöltje akár a második helyre is esélyes lehetett volna. Egy 
másik jelölt, az Ellenzéki Blokkból kivált Olekszandr Vilkul ugyanis 4,15 százalékot 
(több mint 700 ezer szavazatot) kapott: a kettejük összesített eredménye jóval több, 
mint Julija Timosenkóé, és csak minimálisan marad el a Porosenko által megszer-
zett 3 millió vokstól. Az is lehetséges, hogy egy erős, az egész Ellenzéki Blokk által 
támogatott jelölt indulása esetén akár az így Zelenszkijre szavazó kelet-ukrajnaiak 
voksát is megszerezhették volna. Bojko eredménye tehát egyúttal azt is mutatja, 
hogy az őszi parlamenti választások alkalmával komolyan kell majd számolni az 
Ellenzéki Blokkal.

A Kremlben és egész Oroszországban természetesen ezúttal is figyelemmel 
követték az ukrán elnökválasztást. A Dumában (az orosz parlament) több képvi-
selő is arra szólította fel a Moszkvával szimpatizáló jelölteket és pártjukat, hogy ne 
ismerjék el az eredményeket, az orosz sajtóban pedig szintén a választások illegitim 
jellegéről számoltak be. Az irányadó orosz narratíva szerint azért nem tekinthető 
érvényesnek a szavazás, mivel azt nem tartották meg az ország egész területén: 
a Krím és a szakadár kelet-ukrajnai területek kimaradtak a választásból. Az első 
forduló tapasztalatai alapján ugyanakkor elmondható, hogy – az ukrán aggodalmak 
ellenére – nem volt szignifikáns orosz befolyás tapasztalható a választás napján.

KONKLÚZIÓ

Az első forduló eredménye alapján megállapítható, hogy – a 2014-es rend-
kívüli elnökválasztáshoz hasonlóan – ezúttal sem a Moszkvához vagy az 
euroatlanti térséghez fűződő viszony dönti el a szavazást. Porosenko és 

Zelenszkij esetében is alapvetően az euroatlanti integráció mellett elkötelezett je-
löltről van szó (még akkor is, ha egyelőre nem lehet sokat tudni az utóbbi lehetséges 
külpolitikai irányáról), a köztük lévő különbség sokkal inkább a belpolitikát érintő 
tervezett változtatásokban mutatkozik meg. Porosenko megválasztása esetén az 
elmúlt öt évhez hasonló politika várható, míg Zelenszkij győzelme akár komoly vál-
tozásokat is hozhat. Ugyanakkor bármelyik jelölt is győz, arra kell számítani, hogy 
szinte azonnal megindul majd a parlamenti választás kampánya.
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