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2016. október 29-én este lezárult a politikai patthelyzet Spanyolországban, miután 
a parlament alsóháza elfogadta Mariano Rajoy miniszterelnökként történő beikta-
tását. Ezzel pont került a több mint tíz hónapig tartó politikai válság végére. A 2015. 
december 20-án tartott választások óta ugyanis – a pártok közötti megegyezés 
híján – az országot a 2011 óta kormányon lévő, Mariano Rajoy elnöklete alatt álló 
Néppárt (Partido Popular, PP) ideiglenes kormányként vezette. Bár a belpolitikában 
meghatározóvá váltak a koalíciók létrehozására irányuló pártközi tárgyalások, közel 
egy évig nem sikerült olyan egyezséget létrehozni, amely lehetővé tette volna a mi-
niszterelnök beiktatását és azzal a kormány megalakítását. A júniusi megismételt 
választások sem eredményezték a holtponton való túllendülést, így a spanyolok 
egy éven belül már a harmadik választásra készültek, amely karácsonykor lett volna 
esedékes. A fordulat október elején következett be, miután a legnagyobb ellenzék, a 
Spanyol Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) főtitkára, 
Pedro Sánchez lemondott a párt vezetéséről, és azt követően a PSOE úgy döntött, 
hogy a voksoláson a párt „tartózkodó” szavazattal lehetővé teszi Rajoy beiktatását. 
Az október 29-i szavazáson ez meg is történt, így október 31. – a miniszterelnöknek 
a király általi ünnepélyes kinevezése –, valamint a kabinet összetételének november 
3-i meghatározása óta Spanyolország ismét állandó kormánnyal működik.

Változó idők a spanyol politikában

Spanyolország történelmében meghatározó szerepet töltött be a 2015 decem-
berében rendezett parlamenti választás, hiszen a hagyományosan szinte 
politikai váltógazdaságként kormányzó mainstream pártok, a Néppárt (Partido 

Popular, PP) és a Spanyol Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español, 
PSOE) dominanciája megtört, és két új párt megjelenése kavarta fel a politikai ál-
lóvizet. A 350 fős alsóházba a 2011 óta kormányzó Néppártnak 123, a legnagyobb 
ellenzéket adó Spanyol Szocialista Munkáspártnak pedig 90 képviselője jutott be. 
Mindenki meglepetésére az új pártok is nagyon jól szerepeltek: a szélsőbaloldali 
Podemos [Képesek vagyunk rá] 69, míg a centrista-liberális Ciudadanos [Polgárok] 
40 képviselőt delegálhatott a parlamentbe.

Mivel azonban egyik párt sem ért el abszolút többséget a kongresszusban 
– ami biztosította volna a miniszterelnök megválasztásához szükséges támo-
gatottságot –, koalíciók létrehozására irányuló, nehezen megjósolható kimenetelű 
tárgyalások sorozata kezdődött. Azonban a különböző szcenáriók sorra elbuktak, 
és nem sikerült a pártok közötti megegyezést tető alá hozni.

Tavasszal a második legnagyobb erő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt és 
a Polgárok között létrejött egyezmény alapján halvány remény látszott a bénult 
helyzet feloldására és Pedro Sánchez miniszterelnökké választására. Ehhez vi-
szont még a Podemos támogatását is meg kellett volna nyerniük, azonban a 
mozgalom vezetője, Pablo Iglesias követelései több esetben is túlzónak bizonyultak, 

https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
http://www.psoe.es/media-content/2016/02/acuerdo-gobierno-reformista-y-de-progreso-2016.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2016/02/acuerdo-gobierno-reformista-y-de-progreso-2016.pdf
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így a tárgyalások sikertelenül záródtak. Tovább bonyolították a helyzetet a két fiatal 
párt – a szocialistákkal már egyezségre jutott Polgárok, illetve a Podemos – között 
húzódó ellentétek. Ilyen előzmények után a Podemos nemmel voksolt Sánchez je-
löltségére, így márciusban, a spanyol demokrácia történetében először, kudarccal 
zárult a miniszterelnök beiktatási procedúrája. A baloldalon ez még inkább kiélezte 
az ellentéteket, és az ország jövőjét tekintve további bizonytalanságok körvonala-
zódtak.

2016 júniusában a spanyolok ismét az urnák elé járultak, azonban továbbra sem 
sikerült feloldani a patthelyzetet, és az előzőhöz hasonló, fragmentált politikai szcé-
na jött létre.

az elhúzódó holtpont

A júniusi választások sem hoztak tehát előrelépést, azonban rendkívül leegy-
szerűsítő lenne azt mondani, hogy nem történt változás. A 2015-ös választást 
követően – azaz az erőviszonyok kongresszusbeli sokkszerű átalakulása 

után – 2016 júniusa is tartogatott meglepetéseket, hiszen az előzetes felmérések 
több ízben is tévesnek bizonyultak. Először is alábecsülték a Néppárt győzelmét, 
mint ahogy a Spanyol Szocialista Munkáspárt szavazatait is, illetve jóval erősebb 
pozíciót jósoltak az egyesült szélsőbaloldali koalíciónak, az Egyesült Baloldalból 
(Izquierda Unida) és a Podemosból álló Unidos Podemos [Egyesülve képesek va-
gyunk rá] formációnak.

A várakozások ellenére a júniusi este egyetlen győztese Mariano Rajoy pártja 
lett, hiszen egyedül a Néppárt volt képes jelentősebb mértékben növelni a parla-
menti képviselői számát a decemberi választásokhoz képest: 14 mandátummal 
többet szereztek a kongresszusban. A PSOE 5 helyet veszítve – a demokrácia hely-
reállítása óta elért legrosszabb eredményével – megmaradt második erőként, azaz 
megtartotta a legnagyobb ellenzéki szerepét az Unidos Podemos koalícióval szem-
ben. Ez utóbbi 71 képviselői mandátumával nagyjából a decemberi eredményét 
tudta megismételni, ami óriási csalódást jelentett a vezetőnek, a megszorításo-
kat ellenző Pablo Iglesiasnak, aki azt várta, hogy az Egyesült Baloldallal karöltve 
lekörözik a szocialistákat, és ő a baloldal új vezetőjévé válhat. Ezt a hiedelmét a 
választások előtti felmérések is alátámasztották, végül azonban a Spanyol Szocia-
lista Munkáspárttól jóval lemaradva, harmadikként jutottak be. A júniusi választás 
legnagyobb vesztese a Polgárok párt lett, amely 8 helyet veszített, leginkább a Nép-
párthoz átvándorolt szavazatok következtében.

http://www.elmundo.es/espana/2016/06/26/57703f14268e3e5d1a8b4612.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/06/26/57703f14268e3e5d1a8b4612.html
http://resultados2016.infoelecciones.es/99CO/DCO99999TO.htm?lang=es
http://resultados2016.infoelecciones.es/99CO/DCO99999TO.htm?lang=es
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1. táblázat
A képviselői helyek alakulása a spanyol kongresszusban

a 2015-ös és a 2016-os választások után

Párt Mandátum
2016. június

Mandátum
2015. december Különbség

Néppárt 137 123 +14

Spanyol Szocialista 
Munkáspárt   85   90   -5

Unidos Podemos*   71   69   +2

Polgárok   32   40   -8

* A koalíció a 2015-ös választások idején ilyen formában még nem létezett, a 2016-os választá-
sokon azonban a két párt már együtt indult.

A 350 fős spanyol alsóház többi székét főleg kisebb nemzeti pártok szerezték 
meg, így az már előre borítékolható volt, hogy a koalíciós lehetőségek keresésénél a 
függetlenséget pártoló (katalán, baszk) pártok szóba se jöhetnek.

A pártok közötti tárgyalások június után is folytatódtak, és augusztus 28-án a 
legtöbb szavazattal rendelkező Néppárt megegyezett a közelmúltban országosan 
is népszerűvé vált Polgárok párttal. Viszont még együtt sem érték el a miniszterel-
nök beiktatásához szükséges abszolút többséget, a 176 szavazatot.

A spanyol alkotmány szerint a király kéri fel a kormányalakításra a miniszter-
elnök-jelöltet. Az uralkodó hagyományosan a legtöbb szavazatot elnyerő párt 
javaslata alapján választja ki a leendő kormányfőt, azonban erre az alkotmány nem 
kötelezi őt. (Ezért kerülhetett sor korábban Pedro Sánchez jelölésére is.) A minisz-
terelnök-jelölt személyének elfogadásához – mint arról már szó volt – a parlamenti 
szavazatok abszolút többsége szükséges. Ha ezt nem sikerül elérni, 48 órán belül 
ismételt voksolást kell tartani, ahol már a szavazatok egyszerű többsége is elegen-
dő, azaz a több igen, mint nem szavazat (a tartózkodók számának figyelmen kívül 
hagyásával).

Júniusban a második választás is kudarccal végződött, hiszen Rajoynak – aki a 
saját pártja mellett a Polgárok és a Kanári Koalíció (Coalición Canaria) delegáltjának 
a támogatását is bírta – hat szavazat hiányzott a beiktatáshoz elegendő mennyi-
séghez. A második körben sem lehetett meg az egyszerű többség, mivel a kisebb 
erők mellett a legnagyobb ellenzék is nem szavazatot adott le a tartózkodás helyett, 
így akadályozva a spanyol kormány megalakulását.

A választási törvény szerint a második sikertelen szavazás után újabb két hó-
nap áll a pártok rendelkezésére a további egyeztetésekre, melynek lejártakor a 
király feloszlatja a parlamentet, és 54 nappal később új választásokat kell kiírni. Ez 

http://resultados.elpais.com/elecciones/generales.html
http://resultados2016.infoelecciones.es/99CO/DCO99999TO.htm?lang=es
http://resultados2016.infoelecciones.es/99CO/DCO99999TO.htm?lang=es
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html#a99
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg


E L E M Z É S E K

6 Gömböcz Dóra

a kéthónapos határidő október 31-én járt volna le. Már az is elég sokkoló volt, hogy 
a demokrácia helyreállítása óta ez volt az első eset, hogy megismételt választáso-
kat kellett tartani, ráadásul úgy tűnt, a spanyoloknak harmadszor is az urnákhoz kell 
majd járulniuk. A feszültséget csak fokozta, hogy az 54 napos szabály alapján erre 
december 25-én, karácsony napján került volna sor.

Mi eredMényezte a fordulatot?

A június óta eltelt időben a baloldal egyre megosztottabbá vált, és a Spanyol 
Szocialista Munkáspárt soraiból mind többen hajlottak volna már arra, hogy 
tartózkodásukkal elősegítsék a néppárti kormány felállását, s ezzel elkerülhe-

tővé tegyék a harmadik választás kiírását. Nem így gondolta azonban a szocialisták 
vezetője, Pedro Sánchez, aki továbbra is kitartóan ragaszkodott Rajoy jelöltségének 
a megvétózásához, ezért összetűzésbe került pártjának több népszerű tagjával is. 
A belső konfliktus olyannyira eszkalálódott, hogy október elején Sánchez bejelen-
tette lemondását a pártelnökségről. Ezzel lehetővé tette pártjának, hogy az új irányt 
vegyen.

Így kerülhetett sor arra, hogy október 23-án a párt Szövetségi Bizottsága egy 
közleményt adott ki, melyben tudatták, hogy a következő beiktatási procedúra első 
fordulóján továbbra is nemmel voksolnának – kifejezve ezzel tiltakozásukat Rajoy 
ellen –, viszont a másodikon, amikor már egyszerű többséggel lehet nyerni, „tar-
tózkodó” szavazattal segítenék a miniszterelnök megválasztását. Döntésüket azzal 
támasztották alá, hogy belátták, a csaknem egy éve elhúzódó kormány nélküli álla-
pot rendkívüli károkat okozott az adminisztrációban, és politikai felelőtlenség lenne 
hagyni, hogy ez továbbra is folytatódjon.

A háttérben természetesen az is ott állt, hogy Sánchez lemondása után a fel-
mérések azt mutatták, hogy a párt még inkább veszített a népszerűségéből. Sőt, 
egyes források szerint az Unidos Podemos már meg is előzte volna őket egy új vá-
lasztás esetén. Ne felejtsük el, hogy a második választás előtt is hasonló eredményt 
jósoltak a közvélemény-kutatások, viszont azzal, hogy a szocialisták hirtelen ka-
rakteres vezető nélkül maradtak, megnőtt az esélye annak, hogy ez a forgatókönyv 
valósággá válik. Mindeközben a Néppártnak viszont további növekedést jósoltak a 
felmérések, ami szintén nem volt túl jó hír a szocialistáknak.

A sürgető határidő miatt a PSOE tartózkodásról szóló közleményét követően 
szinte azonnal, október 27-én megtartották a parlamentben az első szavazást, mely 
a várakozások szerint alakult, és Rajoy ismét veszített. De a második fordulóban, 
október 29-én a szocialisták többségének tartózkodó szavazatával a miniszter-
elnök-jelöltnek végül sikerült megszereznie a beiktatásához szükséges egyszerű 
többséget.

http://www.ecestaticos.com/file/50a67abc22aa43702ff594cd9802d78c/1477245846-resolucionaprobada_cf_23oct2016.pdf
http://www.ecestaticos.com/file/50a67abc22aa43702ff594cd9802d78c/1477245846-resolucionaprobada_cf_23oct2016.pdf
http://elpais.com/elpais/2016/10/15/media/1476543183_150203.html?rel=mas
http://elpais.com/elpais/2016/10/15/media/1476543183_150203.html?rel=mas
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kilátások

Spanyolország végre – csaknem egy év után – kitörni látszik bénult helyze-
téből, miután Mariano Rajoy irányításával megalakult a kormány. Nem lesz 
azonban könnyű dolga a miniszterelnöknek a következő ciklusban, hiszen 

parlamenti kisebbségben kell majd helytállnia, ráadásul úgy, hogy két új párt is 
viszonylag jelentős erőként tört be a spanyol kongresszusba. Közülük a Polgárok 
formációval együttműködve fog majd kormányozni, ez pedig mindenképpen jelen-
tős szerephez juttathatja őket már a törvényhozásba kerülésük első alkalmával.

Bár kisebbségben lesz a Néppárt, azt is meg kell említeni, hogy a baloldal rend-
kívül megosztott. Egyrészt még az sem tiszta, hogy az Unidos Podemos formáció 
képes lesz-e a baloldal legmeghatározóbb pártjává válni, másrészt a Spanyol Szoci-
alista Munkáspárt újjászervezése is óriási szükségszerűség lesz az elkövetkezendő 
időszakban. Az erőviszonyok tisztázása érdekében fontosnak tartom kiemelni, hogy 
a 29-ei szavazás alatt a PSOE 15 tagja nem tartotta magát a párt irányvonalához, 
és tartózkodás helyett nem szavazatot adott le. A pártfegyelmet megtörők sorába 
tartozik a katalán szocialisták hét tagja, továbbá olyan madridi, baleári, zaragozai, 
baszk, illetve a Kasztília és León autonóm közösséghez tartozó egyes képviselők, 
akik nem értettek egyet pártjuk Rajoyt a miniszterelnöki székhez segítő irányvona-
lával. Közleményükben kifejtették, hogy az elmúlt időszakban nem történt változás 
a Néppárton belül, így a Spanyol Szocialista Munkáspártnak is ennek megfelelően 
koherens hozzáállást kellene tanúsítania, azaz továbbra sem hagyni egy néppárti 
kormány létrejöttét, melyet – indoklásuk szerint – a szigorú megszorítások és a 
korrupció árnyéka övez.

A beiktatás napján a szocialisták volt főtitkára, Pedro Sánchez a képviselői 
mandátumáról is lemondott – amivel jelezni kívánta hűségét a párt eredeti irány-
vonalához, azaz a néppárti jelölt megvétózásához –, ugyanakkor az új döntés iránti 
tiszteletéről biztosította pártja Szövetségi Bizottságát. Előzetes döntésével a szo-
cialista párt további megosztását is igyekezte elkerülni, hiszen minden bizonnyal 
többen választották volna a pártengedetlenséget, ha azt az ő neve fémjelezte volna.

Ez is jól illusztrálja, hogy a párton belül törésvonalak vannak, s azok egy-egy 
fontos kérdésben a frakciófegyelem megtörését is eredményezhetik. A PSOE meg-
újulása és egysége pedig most talán még fontosabb lenne, mint valaha.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy lezárult a spanyol politikai patthely-
zet, melyet a kormánynélküliség váltott ki, azonban az utóbbi hónapokban zajlott 
választások mérföldkövet jelentettek Spanyolország történetében, és jelentősen át-
formálták a politikai színteret. A következő időszakban minden bizonnyal izgalmas 
folyamatoknak lehetünk majd tanúi.

http://www.ecestaticos.com/file/dcfed4f61811d0602c397792d8ac7b68/1477246038-resoluciontxarliprieto_23oct2016.pdf



