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 A brazíliai elnök- és parlamenti választás 

Összefoglalás: A brazil elnök- és parlamenti választás az 1985-ös demokratikus 
átmenet óta a legkonzervatívabb eredménnyel zárult. A jobboldali, sokak számára 
szélsőséges nézeteket valló Jair Bolsonaro elnökségét egy közel 60 százalékban 
konzervatív hitvallású alsóház fogja „kontroll” alatt tartani. A politikai földcsuszam-
lás elsodort szinte minden, a „Lava Jato” (Petrobras) korrupciós ügybe keveredett 
politikust, és több hagyományos politikai formációt is erodált a brazil politikai tér-
képen. A Munkáspárt nagyon sokat vesztett a népszerűségéből; a korábbi elnök, 
Fernando Henrique Cardoso pártja, a PSDB szinte teljesen megszűnt; Michel Temer 
mostani elnök pártja, a PMDB képviselőinek a száma pedig a felére esett vissza 
2014-hez képest. A választások egyértelmű győztese Bolsonaro és pártja, a PSL 
volt.

Abstract: The results of the Brazilian presidential and parliamentary elections 
mean the most significant conservative victory since the democratic transition in 
1985. Right-wing President-elect Jair Bolsonaro, renown for what many see as 
extremist views, will be hold accountable by a Chamber of Deputies with an almost 
60 per cent conservative majority. The political landslide swept aside almost all 
politicians involved in the “Lava Jato” (Petrobras) corruption scandal, and eroded 
the presence of several traditional political formations on the Brazilian political map. 
The popularity of the Workers’ Party has decreased significantly, former President 
Fernando Henrique Cardoso’s PSDB has almost ceased to exist, and the PMDB, 
the incumbent president Michel Temer’s party, fell by half compared to its results 
in 2014. The clear winners of the elections were Bolsonaro and his party, the PSL.

A BRAZÍLIAI SZÖVETSÉGI SZINTŰ VÁLASZTÁSI RENDSZER

Bár a 2018. októberi brazil választásokkal kapcsolatban Jair Bolsonaro győzel-
me kapta a legnagyobb nemzetközi sajtóvisszhangot, a végül két fordulóban 
megrendezett elnök- és alelnökválasztáson kívül a brazil szavazók a Nemzeti 

Kongresszus alsó- és felsőházának összetételéről is dönthettek. Október 7-én az 
alsóház, azaz a képviselőház mind az 513 mandátumáért folyt a verseny, míg a 
felsőház, a szenátus 81 tagjából csak 54-nek a megválasztásáról szólt a szavazás. 
Az országos szintűvel egyidőben az egyes szövetségi államokban is kormányzó- 
és törvényhozási választásokat tartottak.

Brazíliában a 16 éven felüli népesség vehet részt a választásokon, a 18 és 70 év 
közöttieknek pedig kötelező is a szavazás. Ha valaki ebbe a korosztályba esik, és 
elmulasztja a szavazást, akkor elfogadható indok híján pénzbüntetésre számíthat. 
Ennek ellenére a 2018. októberi elnökválasztás mindkét fordulójában kevéssel 
80 százalék alatt maradt a részvételi arány. A politikai rendszerrel, illetve a jelöl-
tekkel szembeni általános elégedetlenség kifejezésének a másik jellemző módja 
az érvénytelenül szavazás vagy az üresen bedobott szavazólap. Az idei elnökvá-
lasztáson például a leadott szavazócédulák 9-10 százaléka mindkét fordulóban 
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érvénytelen vagy kitöltetlen volt (ez mintegy 10 millió szavazatot jelent). Ha ehhez 
hozzávesszük azoknak a számát, akik el sem mentek szavazni, akkor azt láthat-
juk, hogy a választásra jogosultak csaknem harmada, körülbelül 42 millió fő nem 
nyilvánított véleményt. Ez nemcsak ahhoz képest magas szám, hogy Brazíliában a 
népesség jelentős részének elvileg kötelező a szavazás, de akkor is, ha figyelem-
be vesszük, hogy Bolsonaro végül valamivel kevesebb mint 58, ellenfele, Fernando 
Haddad pedig 47 millió szavazatot kapott a második fordulóban.

A küzdelem leglátványosabb és talán a legfontosabb küzdelme, a 2018. október 
7-én kezdődött elnökválasztás első körében 13 jelölt indult az elnöki pozícióért. Mi-
vel akkor egyiküknek sem sikerült megszereznie az érvényesen leadott szavazatok 
50 százalékát, október 28-án második fordulóra is sor került az előző körben az 
első két helyen végzett jelölt, azaz Bolsonaro és Haddad között. Ez a nagy euró-
pai demokráciákkal összevetve leginkább a francia modellre hasonlít, mint ahogy 
az is, hogy a második fordulóba be nem jutott jelöltek rendszerint az egyik vagy a 
másik „döntőst” biztosítják a támogatásukról – így próbálnak útmutatást adni a 
saját szavazóiknak. Az elnökválasztás második fordulójában ez valamennyire meg 
is látszott, hiszen körülbelül ugyanannyian mentek el szavazni, mint az első ide-
jén. Bár Haddad nagyobb mértékben tudta növelni a rá leadott szavazatok számát 
(31-ről 47 millióra), a Bolsonaróval szembeni hátrányát így sem sikerült ledolgoznia 
(ő az első fordulóban 49, a másodikban csaknem 58 millió szavazatot kapott). Az 
elnök személyével együtt az alelnökéről is szavaztak a választók – ez az egyesült 
államokbeli modellel mutat rokonságot.

A szövetségi törvényhozási választásokon is intenzív verseny zajlott, ott azonban 
második forduló nélkül. Október 7-én a képviselőház mind az 513 mandátumáért 
zajlott a harc. A pártok a 26 szövetségi államban és a Brazíliavárosi Szövetségi 
Kerületben, azaz 27 listán indíthatták el jelöltjeiket. A lakossági arányokat is figye-
lembe véve, az egyes választókerületek (államok) minimum 8 (Acre), maximum 70 
(São Paolo) képviselőt delegálnak négy évre a szövetségi képviselőházba. A szená-
tus tagjait viszont nyolc esztendőre választják, de nem egyszerre. Míg 2014-ben a 
szenátori székek egyharmadának sorsáról dönthettek a választók, most a maradék 
kétharmadra, azaz a 81-ből 54 mandátumra került sor. Minden egyes állam (a szö-
vetségi kerület is) két szenátort delegál, a választók pedig két szavazatot adhatnak 
le a szenátusi választáson.

A brazil törvényhozás fragmentációja 2014-hez képest tovább nőtt: összesen 
30 párt jutott képviselethez. Továbbra is a Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores, 
PT) a legnagyobb, a második helyre azonban a frissen megválasztott elnök pártja, 
a Szociálliberális Párt (Partido Social Liberal, PSL) futott be. Ezzel az eredménnyel 
a PSL lett a választások egyértelmű győztese. A korábbi második, illetve harma-
dik legnagyobb párt parlamenti frakciója jelentősen megcsappant. A korábbi elnök, 
Fernando Henrique Cardoso pártja, a Brazil Szociáldemokrata Párt (Partido da 
Social Democracia Brasileira, PSDB) szinte teljesen megszűnt, s már csak egy a sok 
kis „futottak még” párt közül, míg Michel Temer mostani elnök formációja, a Bra-
zil Demokratikus Mozgalom Pártja (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
PMDB) a korábbi képviselői számának a felét elvesztette.

https://www.eleicoes2018.com/candidatos-presidencia/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/28/percentual-de-voto-nulo-e-o-maior-desde-1989-soma-de-abstencoes-nulos-e-brancos-passa-de-30.ghtml
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1. ábra
Képviselőházi választások eredménye 2014-ben (saját szerkesztés)

2. ábra
Képviselőházi választások eredménye 2018-ban (saját szerkesztés)

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/nova-composicao-da-camara.html
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/
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A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉNEK OKAI

A választási kampány már az elnökjelölt-állítás során botrányokkal és vádasko-
dásokkal volt teli. A PT eredetileg a korábbi elnökét, Luiz Ináció Lula da Silvát 
akarta indítani a megmérettetésen, azonban a Legfelsőbb Bíróság elutasí-

totta ezt, mivel Lula épp a börtönbüntetését tölti egy korrupciós ügyben meghozott 
jogerős bírósági ítélet alapján. Bár sokan ezt politikai döntésnek gondolják, tény, 
hogy számos európai és amerikai államban is hasonló, a börtönben lévő személyek 
„választhatóságát” korlátozó szabályok vannak érvényben. Ugyanakkor tény, hogy 
sok szakértő és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága szerint is eljárási hibák történhettek 
az ügy kivizsgálása során, és a bizonyítékokkal kapcsolatban is kétségek merültek 
fel – mindez megkérdőjelezi Lula bűnösségét és a bíróság pártatlanságát. Lulának 
a lakosság körében mért, 40 százalék körüli támogatottsága 2018 augusztusában 
volt a legmagasabb, ám az elutasítottsága még azt is felülmúlta. Jelöltségének el-
utasítását követően a kijelölt utódja, Fernando Haddad indult a Munkáspárt színeiben, 
akire Lulának másfél hónap alatt sikerült „átruháznia” a népszerűsége nagy részét – 
amiben a média többségének igen intenzív Bolsonaro-ellenes kampánya is segítette.

Mindezek ellenére a brazil lakosság jelentős részének nem volt kedve az elnök-
választáson annak a pártnak a jelöltjére szavazni, amely az elmúlt 16 évből 14-ben 
kormányzott, s ez idő alatt engedte elburjánzani a korrupciót és elszabadulni az 
utcákon az erőszakot és a bűnözést. Bolsonaro, aki jól használta ki az ország elitel-
lenes hangulatát, továbbá nagyon aktív kampányt folytatott a közösségi médiában, 
2018 tavaszától folyamatosan javított a népszerűségén, majd végig vezetett a 
közvélemény-kutatásokban. Az ellene elkövetett késeléses merénylet csak tovább 
növelte a szimpátiaszavazatok számát – amit persze a kampány közepén tudato-
san ki is használt: a közösségi médiában a kórházból posztolt fotókat és videókat.

3. ábra
A 2018. évi brazil elnökválasztás első fordulójának szavazatmegoszlása

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/31/maioria-dos-ministros-do-tse-vota-pela-rejeicao-da-candidatura-de-lula.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/31/maioria-dos-ministros-do-tse-vota-pela-rejeicao-da-candidatura-de-lula.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/17/politica/1534523449_561893.html
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/11/na-policia-federal-pt-substitui-lula-e-torna-haddad-candidato-a-presidente.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/06/politica/1536262864_321361.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/veja-o-mapa-da-votacao-por-municipio
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BOLSONARO ELSŐ LÉPÉSEI
ÉS AZOK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

A Brazíliával kapcsolatos kilátások nem annyira borúsak, mint azt a sajtó vagy 
egyes szakértők jósolják. Bolsonaro már bejelentette, hogy a „Lava Jato” 
néven elhíresült, a Petrobras vállalattal kapcsolatos korrupciós ügyet feltáró 

bírót, Sergio Morót kéri fel igazságügy-miniszternek, akinek az lesz az elsődleges 
feladata, hogy kiirtsa az országból a korrupciót. A több jelenlegi minisztérium egyesí-
téséből létrehozandó gazdasági csúcsminisztérium élére az év elején megnevezett 
főtanácsadója (az ún. chicagói iskola tanítványa), Paulo Guedes az esélyes, aki az 
akadémiai és az üzleti szférában egyaránt elismert és tapasztalt szakértő. A vé-
delmi miniszteri posztra a jelöltje a Haitin állomásozó brazil kéksapkások korábbi 
vezetője, Augusto Heleno Ribeiro tábornok.

Bolsonaro külpolitikai lépései egyértelműen Donald Trump politikájához igazod-
nak, akiről már a kampány során is csodálattal beszélt. Az első ilyen gesztus a 
brazil nagykövetség Jeruzsálembe történő áthelyezésének a bejelentése volt (amit 
az izraeli kormány melegen üdvözölt). A másik közös pont a kínai nyomulásra adott 
bolsonarói válasz: „egyes országok vásárolhatnak Brazíliában, de magát Brazíli-
át nem vehetik meg”. Ez a nyilatkozat világos kiállás a Trump-féle Peking-ellenes 
kereskedelempolitika mellett. A gond csak az, hogy az exportált brazil áruk közel 
ötödét jelenleg Kína veszi meg, így e vásárlások elmaradása a Bolsonarót olyannyi-
ra támogató mezőgazdasági és ipari lobbit keményen fogja érinteni.

A 2019. január 1-jén hivatalba lépő elnök a fentiek mellett a bolivári forrada-
lom zászlóvivői, Venezuela és Kuba elleni lépéseket is fontolgat. Először is ki akarja 
utasítani az országból az elmaradott brazil régiókban Lula elnöksége óta orvosi 
missziót végző kubai orvosokat (11.420 fő), amely programból Havannának éves 
szinten dollár százmilliós haszna keletkezik. Bolsonarónak nem tetszik, hogy a ku-
bai rezsim brazil pénzből finanszírozza magát, azonban arra nem ad választ, hogy 
a tízezer orvost hogyan kívánja pótolni egyik napról a másikra. Következő lépésként 
pedig be akarja zárni a havannai brazil nagykövetséget.

Venezuela kapcsán az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok gazdasá-
gi szankcióihoz kíván csatlakozni, fellépve a Maduro-rezsimnek az emberi jogokat 
sértő, diktatórikus magatartása ellen. Ugyanakkor az egyre súlyosbodó menekült-
kérdés kezelésével is adós marad. A külpolitikai (külgazdasági) irányváltás azonban 
jót tehet a MERCOSUR (Déli Közös Piac) elnevezésű regionális gazdasági integráci-
ónak, ahol a hozzá hasonlóan nyitott, piacbarát gazdaságpolitikát hirdető Mauricio 
Macri vezette Argentínával képzelhető el szorosabb együttműködés, netán az integ-
ráció elmélyítése.

A megválasztott elnök külpolitikai terveinek a megvalósítása a professzionális 
brazil külügyi apparátusra (Itamaraty) fog tartozni, amely habitusánál fogva nem 
szereti a nagy változásokat, így várhatóan a jelentős szimbolikus döntések kivitele-
zése is lassú és nehézkes lesz, a napi ügymenetben pedig nem fog gyors változás 
bekövetkezni.

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/08/quien-es-y-como-piensa-paulo-guedes-el-futuro-superministro-economico-de-brasil-si-jair-bolsonaro-gana-el-ballotage/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/08/quien-es-y-como-piensa-paulo-guedes-el-futuro-superministro-economico-de-brasil-si-jair-bolsonaro-gana-el-ballotage/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/chicago-boy-helps-calm-bankers-fears-about-brazil-wild-card
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/chicago-boy-helps-calm-bankers-fears-about-brazil-wild-card
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,paises-podem-comprar-no-brasil-mas-nao-comprar-o-brasil-diz-bolsonaro,70002587504
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,paises-podem-comprar-no-brasil-mas-nao-comprar-o-brasil-diz-bolsonaro,70002587504


 Nagy Sándor Gyula – Szabó Barnabás 8

KÖVETKEZTETÉSEK

Lula stratégiai hibája az volt, hogy annyira ragaszkodott a pártja hatalmon tar-
tásához, hogy nem látta be, sokkal több esélye lenne egy független, párton 
kívüli jelölt mögé beállni, mint a saját maga vagy kijelölt utódja jelöltségét eről-

tetni. A felmérések tavasz óta a Munkáspárt, Lula és Haddad magas (50 százalék 
fölötti) elutasítottságát mutatták. A társadalom mind földrajzilag, mind származás 
és vagyoni helyzet szerint nagyon megosztott. Az ún. Noreste, vagyis az északkeleti 
területek a korábbi választásokhoz hasonlóan idén is munkáspárti szavazók ma-
radtak, azonban a déli, jobb módú, nagyvárosi területek (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Santa Catarina stb.), ahol a gazdaság és az ipari termelés jelentős 
része található, egyértelműen Bolsonaróra szavaztak. Az elnökválasztás első for-
dulóját követő tőzsdei napon a részvényindex rekordmértékű emelkedést mutatott, 
jelezve a piacnak az új elnök személye, de legalábbis a gazdaságpolitikája iránti 
bizalmát.

Bolsonaro – a külpolitikát leszámítva – nem egykönnyen tudja majd megvalósí-
tani a kampányában hangoztatott ígéreteit, köztük olyanokat, mint a büntethetőségi 
korhatár 16 évre történő csökkentése, a fegyverviselés liberalizációja és a nyugdíj-
reform megvalósítása. Egy fragmentált kongresszusban (ahol pártja 10 százalékkal 
a második legnagyobb frakció) nagyon nagy szüksége lesz szövetségesekre és 
koalícióépítésre, ami csak engedményekkel és szavazatvásárlással oldható meg. 
Véleményem szerint Bolsonaro „társadalmi” programjából csak néhány, „felvizezett” 
kezdeményezést fog a kongresszus megszavazni, ám azokat is még mindig „el-
meszelheti” az alkotmánybíróság. Az új elnöknek tényleges mozgástere és döntési 
lehetőségei a gazdaságpolitika (privatizáció, adócsökkentés stb.) és a külpolitika 
terén vannak, ahol élni is fog a hatalmával.


