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2016. szeptember 18-án tartották a kétkamarás orosz törvényhozás alsóházába, az 
Állami Dumába történő választásokat. Az Egységes Oroszország nevű párt elsöprő 
győzelmet aratott, így újra kényelmes alkotmányos többséggel bír. A jelen elemzés 
azt vizsgálja, hogy változott-e az orosz belpolitikai erőtér az előző, a 2011-es válasz-
tásokhoz képest, továbbá hogy milyen régi vagy új tendenciák rajzolódnak ki, illetve 
azoknak milyen hatásuk lehet a 2018-ban esedékes elnökválasztásra.

ElőzményEk

A 2011 decemberében tartott oroszországi parlamenti választások fontos vi-
szonyítási alapot jelentenek a mostani események értékeléséhez. Az akkori 
események közül az első és legfontosabb az, hogy 2011 végén az 1990-es 

évek óta nem látott méretű tüntetések, tömeges tiltakozások zajlottak Moszkvában 
és számos más nagyvárosban. Az emberek utcára vonulásának két fő oka is volt. 
Egyrészt az, hogy Vlagyimir Putyin 2011 szeptemberében jelentette be – sokak el-
lenszenvét kiváltva –, hogy visszatér az elnöki székbe. Az elégedetlenség másik okát 
pedig a parlamenti választásokon történt választási csalásokról szóló, napvilágra 
került bizonyítékok szolgáltatták. A még a 2000-es években, a szénhidrogén-
bevételeken alapuló, növekvő gazdaságból létrejött jómódú, világlátott nagyvárosi 
középrétegnek az év végén kezdődött, ötven-százezer fős demonstrációi egészen 
a 2012 márciusában tartott elnökválasztásokig folytatódtak, de ez nem akadályozta 
meg azt, hogy Putyint már az első fordulóban elnökké válasszák.

A 2011-es választások eredményeként a parlamenti ciklust négyről öt évre hosz-
szabbították, majd két további fontos változtatást vezettek be, amelyek a választási 
rendszert érintették. A bejutási küszöböt 7 százalékról 5 százalékra csökkentették, 
illetve visszatértek a vegyes választási rendszerre: azaz azóta a 450 fős alsóház 
felét proporcionális pártlistás alapon, a másik felét pedig egyéni körzetekből vá-
lasztják meg. Míg az első módosítás a nemzetközi gyakorlathoz közelítő – a kisebb 
pártoknak potenciálisan kedvező – változtatás volt, a másodikban a hatalmon lévő 
párt a parlamenti többsége megszerzésének/megtartásának a hatékony, masszív 
biztosítékát látta. (Emlékeztetőül: a 2011-es pártlistás választásokon a hatalom 
pártja 49,3 százalékot kapott, és csak a be nem jutott pártokra adott töredékszava-
zatok újraelosztása után bírt csak egy szűk, 52,8 százalékos többséggel.)

Az említett előzmények után a hatalomnak a mostani választásokkal kapcsola-
tosan két fő célja volt:

• elkerülni a 2011-es választások utánihoz hasonló, tömeges protestálásokat 
és így a választások tisztaságát megkérdőjelező legitimációdeficit problé-
máját;

• biztos többséget szerezni a parlament alsóházában.

A hatalom – az előzetes várakozásoknak megfelelően – mindkét célját elérte, 
sőt túl is teljesítette.
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Az ErEdményEk

A Központi Választási Bizottság a törvényben előírt határidő lejárta előtt, 
szeptember 23-án nyilvánosságra hozta a választások végleges ada-
tait. A bizottság által közzétett információk szerint a részvételi arány 47,88 

százalék volt, azaz a voksoláson a több mint 110 millió választásra jogosult ál-
lampolgárból 52.700.922 fő vett részt. (Oroszországban a résztvevők száma nem 
befolyásolja a szavazás érvényességét.) A parlament alsóházába az alábbi 6 párt 
képviselői jutottak be:

A párt neve
A listás 

eredmények 
(százalék)

A képviselői 
helyek
száma

A parlamenti 
képviselők 

aránya
(százalék)

Egységes Oroszország
(Единая Россия) 54,20 343 76,20

Az Oroszországi Föderáció
Kommunista Pártja
(Коммунистическая Партия 
Российской Федерации)

13,34   42   9,33

Oroszországi Liberális Demokrata Párt
(Либерально-демократическая 
партия России)

13,14   39   8,60

Igazságos Oroszország 
(Справедливая Россия)   6,20   23   5,10

Haza (Родина) bejutási 
küszöb alatt

1 (egyéni 
körzetből)

Polgári Platform
(Гражданская платформа)

bejutási 
küszöb alatt

1 (egyéni 
körzetből)

Így az Egységes Oroszország által megszerzett, a parlamentbe való bejutáshoz 
minimálisan szükséges 300-nál 43-mal több hely kényelmes alkotmányos többsé-
get biztosít számára az alsóházban.

Az Állami Dumába bejutott négy párt listás és egyéni mandátumai az alábbiak 
szerint oszlanak meg:

A párt neve Listán szerzett 
mandátumai Egyéni mandátumai

Egységes Oroszország 140 203
Az Oroszországi Föderáció Kommunista 
Pártja   35     7

Oroszországi Liberális Demokrata Párt   34     5
Igazságos Oroszország   16     7

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100067795854&vrn=100100067795849&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=100100067795854&type=233
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100067795854&vrn=100100067795849&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=100100067795854&type=233
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kövEtkEztEtésEk

Az előző számsorból is szembetűnik, hogy az Egységes Oroszország a párt-
listán elérhető 225 hely elsöprő többségét nyerte el. Egyénileg 207 helyen 
indított jelöltet, és közülük csak négyet nem sikerült megszereznie. Tehát a 

mandátumai aránytalanul nagy részét az egyéni körzetekben szerezte.
Ugyanakkor ezt – a hatalom pártja számára idilli – képet egy sor tényező ár-

nyalja negatívan.
1. Az ország legnyugatabbra fekvő szavazókörzetében, a kalinyingrádiban az 

este nyolcórai urnazáráskor 44,5 százalékot jeleztek az exit pollok az Egy-
séges Oroszországnak – ehhez képest az 54,20 százalékos végeredmény 
szokatlanul nagy eltérés.

2. Moszkvai idő szerint 18:00 órakor, az urnazárás előtt 2 – a viszonylag kevés 
lakosú kalinyingrádi körzetben 3 – órával még a választóknak alig több mint 
39 százaléka adta le a voksát. A Központi Választási Bizottság által kiadott 
végleges eredmények szerint viszont a részvételi arány 47,88 százalék volt. 
Nem tűnik nagyon életszerűnek, hogy az utolsó órákban 8 százaléknyi sza-
vazó jelent volna meg a szavazókörökben. Ráadásul létezik egy világosan 
kirajzolódó földrajzi különbség is az ország lakosainak részvételi hajlandósá-
gában, amely a déli muszlim és a nyugat-szibériai régiókban magas (65–80 
százalék), míg az európai részeken alacsony (30–35 százalék). Ez is valószí-
nűtlenné teszi az esti hirtelen szavazatszám-növekedést.

3. A következő ellentmondás a pártlistás és az egyéni körzetekben leadott sza-
vazatokból ered: míg az Egységes Oroszország listájára csupán 54 százalék 
szavazott, addig az egyéni körzetekben induló jelöltjei mellett 76 százalék 
voksolt.

4. Hiába állítja be a hatalom nagyarányú győzelemnek az 54,2 százalékos lis-
tás eredményt, tisztán kell látni, hogy az valójában az Egységes Oroszország 
szavazóinak a drámai csökkenését mutatja. Ugyanis míg 2011-ben – az ak-
kor kudarcnak számító 49,2 százalékos eredményként – 32 millió szavazó 
adta a voksát a pártra, addig most összesen 28,5 millióan szavaztak rá, tehát 
a szimpatizánsainak a tábora 3,5 millióval lett kevesebb.

A fentiek alapján a következő kritikus megállapításokat lehet tenni. Jóllehet a 
hatalom pártjának a győzelme elvitathatatlan, a konkrét eredmények megszületé-
sében nem zárható ki teljes bizonyossággal a választási csalások hatása – ám ha 
voltak is, azok nem befolyásolták döntően a végeredményt. Még ha el is fogadjuk a 
közel 48 százalékos részvételi arányt, ez a mutató a törvényhozó hatalmi ág legiti-
mitásának a deficitjét jelenti. Habár nem ismeretlen az a jelenség, hogy egy-egy, az 
adott helyiségben/körzetben ismertebb személyiség több szavazatot tud vonzani, 
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mint a támogató párt, a szeptemberi orosz választáson a listás és az egyéni kör-
zetben szerzett szavazatok arányának 22 százalékos különbsége nagyon erősen 
mutatja az Egységes Oroszország gyengülő társadalmi támogatottságát. Ugyaneb-
be az irányba mutat a hatalmi párt által elvesztett 3,5 millió szavazó ténye is.

Ha ezt a képet tágabb összefüggésekbe helyezzük, úgy tűnik, az orosz tár-
sadalom 2011-ben megmutatott protestpotenciálja jelentősen visszaesett, és a 
politikától való eltávolodás taktikáját választotta. Az akkori minilázadást apolitikus 
attitűd váltotta fel, és ebben változásra nem lehet számítani.

A 2011. decemberi parlamenti választásokat mindössze néhány hónappal kö-
vette az elnökválasztás. Ma – annak következtében, hogy a parlamenti ciklus 5, 
az elnöki pedig 6 évre változott – hosszabb idő van a két esemény között, így az 
egymásra gyakorolt hatásuk is gyengül. Ezzel együtt azt lehet mondani, hogy a 
2018. tavaszi elnökválasztásig visszalévő hónapok egy hosszú kampány időszakát 
fogják jelenteni. A társadalmi beletörődés talaján elért parlamenti sikerek erősen 
valószínűsítik, hogy 2018-ban Vlagyimir Putyint újra elsöprő többséggel fogják el-
nökké választani.




