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Helyhatósági választások Ukrajnában –
Megerősödést hozott a magyar pártok
együttműködése Kárpátalján
Előzmények
Ukrajnában eddig hét alkalommal tartottak helyhatósági választásokat. 1990-ben, 1998ban, 2002-ben és 2006-ban a parlamenti választásokkal egy időben tartották őket, az 1994-es
önkormányzati választásokra az elnökválasztás alkalmával került sor, 2010-ben és 2015-ben
pedig külön lett megrendezve. Az ukrán demokrácia egyik negatív sajátossága, hogy folyamatosan változik a választási rendszer, a sokszor átláthatatlan és ellentmondásos szabályozás
megnehezíti a jelöltek számára az indulást és ellehetetleníti a stabilitás megteremtését. Megyei
és járási szinteken 1990-ben és 1994-ben az egyszerű többségi elvet követte a választási rendszer. 1998-ban módosítottak a választási törvényen, helyi szinteken többségi rendszerben egy
preferenciális listás szavazás érdekes változatát léptették érvénybe. A rendszer szerint a szavazók
mindenféle megkötés nélkül tetszőleges számú jelöltre szavazhattak a körzetekben, érvényességi küszöb pedig nem volt. A megyéket alkotó járási szintű területi egységek (járások, megyei
alárendeltségű városok), illetve a járásokat alkotó alapegységek (falvak és városi típusú települések és városok) alkották a szavazókörzeteket, melyek méretüktől függetlenül ugyanakkora
számú képviselőt juttattak az illetékes testületbe. A körzetekből a meghatározott kvóta szerint
azokat a képviselőket delegálták a megyei és a járási tanácsokba, akiknek a legtöbb szavazatot
sikerült begyűjteniük. A 2002-es helyhatósági választások is e szisztéma szerint zajlottak. A
választási rendszer 2006-os módosításával a helyhatósági szintek megválasztásánál is áttértek
az arányos rendszerre, a bekerülési küszöb 3% volt. Majd 2010-ben a megyei és járási testületek megválasztásánál először alkalmazták a vegyes rendszert, ugyancsak 3%-os bekerülési
küszöbbel.
Az 1990-es választás során a helyhatósági választások alkalmával a KMKSZ 11 képviselőt
juttatott be a megyei testületbe. Jelöltjei bekerültek a Beregszászi, az Ungvári és a Nagyszőlősi
járások tanácsaiba is. 1994-ben megyei szinten a 60 fős testületnek kilenc magyar tagja lett.
1998-ban a helyhatósági választásokon a járási egységekből 5-5 képviselőt választottak a megyei tanácsba, illetve öt képviselőt juttatott be minden megyei alárendeltségű város is, ez a
rendszer alapjában véve aránytalan volt. Összesen 75 képviselője volt ekkor a megyei tanácsnak, az kapta a megyei mandátumot, aki a legtöbb szavazatot összegyűjtötte az adott egységben. A magyaroknak is jó esélye volt a bekerülésre, de nem igazán éltek ezzel a lehetőséggel a
magyar választópolgárok. Például a beregszászi járásban a magyarok is ukrán jelöltre szavaztak
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Iván Iváncsó személyében, aki később a megyei tanács elnöke lett. 1998 és 2002 között tovább romlott a helyzet, hisz a 75 főre bővített testületben a magyarságnak mindössze négy, a
KMKSZ színeiben mandátumot nyert képviselője volt. A Nagyszőlősi járásból egyetlen magyar sem került be a megyei tanácsba. Helyi szinten 2002-ben a 85 fős megyei tanácsba hét
magyar képviselő (4 KMKSZ-es, 3 UMDSZ-es) került be. A 2006-os helyhatósági választásokra kiéleződött a magyar-magyar szembenállás, a megyei tanácsban a KMKSZ UMP 17
692 szavazatot szerezve öt képviselői helyet kapott, az UMDP-nek pedig 17 465 szavazattal
négy képviselője lett a 90 fős testületben. További öt magyar nemzetiségű képviselő ukrán pártok listájáról került be. Magyar többség lett a Beregszászi Járási Tanácsban: a 90 fős testületben
27 tagú frakciót hozott létre a KMKSZ UMP, valamint a Beregszászi Járási Tanács elnökét
adta, az UMDP 25 tagú frakciót alakított és az alelnöki posztot kapta meg. Az Ungvári és a
Nagyszőlősi járásban szintén eredményesen zárta a KMKSZ a választást, mindkét Járási Tanács esetében az alelnöki posztot a Szövetség pártja által indított képviselő tölthette be. A 68
magyarlakta településen 40 polgármester az UMDP támogatottjaként, 12 polgármester pedig
a KMKSZ támogatottjaként nyert.
2010 októberében új rendszer szerint tartották az önkormányzati választásokat. A választási törvény módosításával a vegyes választási rendszert az alsóbb szintek megválasztásához is
bevezették, valamint lényeges újításnak számított, hogy a megyei tanácsok hatáskörébe utalták a megyei, járási és városi önkormányzatok létszámának meghatározását.1 A Kárpátaljai
megyei tanács létszámát 108 főben határozták meg: 54 képviselő pártlistáról, 54 képviselő
pedig egyéni körzetekből juthatott mandátumhoz. A pártok esetében 3-3 mandátumot osztottak ki járásonként, illetve megyei alárendeltségű városonként. A járási tanácsokba, a megyei testület döntése alapján, közigazgatási egységenként egy képviselőt választottak meg, s
ugyanennyi mandátumot osztottak ki a járási pártlistákra leadott szavazatok alapján. A járási
testületek létszámának meghatározásában a fenti módszer bevezetése a korábbiaknál kisebb
járási testületeket eredményezett, a megyei testület létszáma viszont bővült. A megyei és járási
alárendeltségű városok tanácsainak létszámát a lakosság számától függően határozták meg.2
A kárpátaljai magyarság jelöltjei 11 egyéni választókörzetben indulhattak eséllyel a megyei
tanácsi mandátumokért. A KMKSZ és az UMDSZ külön indította jelöltjeit. Az UMDSZ
választási együttműködést kötött a Régiók Pártjával, a 11 körzetet felosztották egymás között
és három körzet kivételével nem indítottak egymás ellen jelöltet, a megegyezett körzetekben
egymás jelöltjeit támogatták. A választások eredményei megdöbbentőek lettek. A külön-külön
induló KMKSZ-re illetve UMDSZ-re leadott szavazatok száma együtt is jóval kevesebb volt,
mint ahány magyar nemzetiségű választópolgár él Kárpátalján. A magyar szavazatok jelentős
részét ukrán pártok szerezték meg. Tömeges szavazatvásárlási kampány zajlott a magyarok által lakott vidéken, ami hatékonynak bizonyult. A választások alkalmával a kárpátaljai magyar
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szavazók nagy része 100–150 hrivnyáért (megközelítőleg 10–20 euró) eladta szavazatát, és a
magyar pártok helyett ukrán pártokra adta le voksát. A 108 fősre bővült megyei tanácsba a
KMKSZ három, az UMDSZ négy képviselővel került be. A kulturális szövetség listáról szerzett mandátumot, egyéni körzetekben nem tudott nyerni, az UMDSZ-nél pont fordítva volt,
négy képviselője egyéni körzetből került a megyei testületbe, listán nem érték el a 3%-ot. A
magyarok járási szinteken is elvesztették korábbi pozícióikat, sehol nem lett magyar többség,
amely maga után vonta a magyar érdekképviselet gyengülését.
2015. október 25-én hetedik alkalommal tartottak helyhatósági választásokat Ukrajnában. A megszállt területek (Krím, Kelet-Ukrajna) kivételével az egész országban a különböző
önkormányzati szinteken összesen 158 399 képviselői és 10 051 polgármesteri mandátumért
indultak a jelöltek. A választások előzményéhez tartozik, hogy közvetlenül a választások előtt
új választási rendszert vezettek be. A parlament 2015. június 14-én fogadta el első olvasatban
a jogszabályt, a képviselők rekordszámú, mintegy 1600 módosító indítványt nyújtottak be a
dokumentumhoz, a tervezet második olvasatban történt elfogadásakor azonban csak az illetékes parlamenti bizottság módosításait vették figyelembe, a jogszabályhoz benyújtott több
száz képviselői módosító indítványt nem. Elutasításra került többek között a KMKSZ elnöke
által benyújtott módosító javaslatok mindegyike, melyek a nemzeti kisebbségek számára irányoztak volna elő pozitív változtatásokat. Az ukrán Legfelsőbb Tanács július 17-én fogadta
el – számos szabálysértéssel – második olvasatban az új helyhatósági választási törvényt, mely a
Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa, a megyei, járási, városi, városi kerületi, községi és nagyközségi önkormányzatok, a városi, községi és nagyközségi tanácselnökök választásának megszervezéséről és lebonyolításáról rendelkezik. A korábban még nem alkalmazott, új
választási rendszer elsősorban a kormányon lévő nagyobb pártoknak kedvezett. A szabályozás
szerint a városi, járási és megyei tanácsokba kizárólag pártlistán lehetett bejutni, a községi önkormányzatokba viszont egyéni körzetekből:
- a falvakban, településeken, melyek lélekszáma nem haladja meg a 90 ezret, többségi
rendszer szerint választották meg a döntéshozókat;
- a járási, városi és megyei tanácsok arányos (listás) rendszer alapján kerültek megválasztásra;
- a 90 ezer főnél nagyobb lélekszámú városok polgármestereit abszolút többséggel választották, vagyis 50% + 1 szavazat megszerzése volt szükséges, ahol ez nem sikerült, ott második
fordulóra kerül sor.
A megyei és járási szintű testületek esetében 5%-ban határozták meg a bejutási küszöböt. A testületbe a listavezetők és azok a képviselőjelöltek kerülhettek be, akik
a legtöbb szavazatot hozták a listának, nem pedig azok, akiket a párt az első helyen megjelölt. A szavazólapokon feltüntették a listavezető és az adott körzetben indított képviselőjelölt nevét, valamint az őt jelölő párt nevét, így a választók egyszerre szavaztak a
pártra és a jelöltre. A városok polgármestereit szintén a pártok jelölhették. Az európai normákhoz igazodva a törvény előírta, hogy a listákon mindkét nemnek legalább 30%-ban
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képviseltetve kell lennie, végül a nemi kvótáktól a Központi Választási Bizottság eltekintett.
A törvény további újdonsága, hogy megtiltották a választási tömörülések, pártszövetségek,
az ún. „blokkok” indulását. Az új törvény értelmében jelentősen csökkentették a képviselőtestületek létszámát is, így az 1000-nél kevesebb választópolgárral rendelkező falvakban 12
képviselőt, 1000–3000 között 14, 3000–5000 között 22, 5000–20 000 között 26, 20 000–
50 000 között 34, 50 000–100 000 között 36, 100 000–250 000 között 42, 250 000–500 000
között 54, 500 000-től egymillióig 64, egymilliótól kétmillióig 84, a kétmilliósnál is nagyobb
egységekben 120 fős testületeket választottak.3

Helyhatósági szintek
Az ukrán közigazgatás szerkezetileg négy részre osztható: nemzeti szint, megyei szint, járási szint és helyi szint. A négy szinten választott testületeket találunk, ahol legfelsőbb szinten
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa áll, a második szinten találjuk a megyéket. Ukrajnában 24 megye,
a Krím Autonóm Köztársaság, valamint Kijev találhatóak. Megyei szinten találjuk választott
testületként a Megyei Tanácsokat. A megyék tovább osztódnak járásokra, amelyek a közigazgatás harmadik szintjét képezik. Ezeken a szinteken Járási Tanácsokat választanak. Szintén
ezen a szinten találjuk az úgynevezett megyei alárendeltségű városokat, vagy más néven járási
jogú városokat. Ezek a városok közvetlenül a megye alá tartoznak és kiválnak az adott járásból.
A legalsó szinten vannak a települések, városok, városi típusú települések,4 itt működnek a
helyi önkormányzatok, amelyek a járások részét képezik.
Az ukrán közigazgatási rendszerben a legalsó szintet kivéve a felsőbb szinteken a választott
tanácsok mellett kinevezett adminisztrációkat is találunk, amelyek a végrehajtást irányítják. Ez
azt jelenti, hogy a végrehajtás ki van véve a megyei és járási tanácsok irányítása alól, és állami
adminisztráció néven külön párhuzamos szervként működnek.
Az önkormányzati szinteket megvizsgálva a megyei szint számít regionális irányító központnak, itt döntenek pl. a megye költségvetéséről, a megyéhez tartozó járások ügyeiről és a
járásokból kiváló járási jogú városok is a megyének vannak alárendelve. A járási szint az alapszintek irányítását végzi, meghatározza a járásban található települések költségvetését a járás
rendelkezésére álló költségvetési keretből; többnyire persze nem normatív, hanem klientúra
rendszer alapján. Az alapszinteken lévő szociális szféra, mint például az oktatás- és az egészségügy teljes mértékben a járás által van irányítva.

3
4
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A járások alatt találjuk a helyi szinteket vagy helyi önkormányzatokat, ahol nincs kinevezett adminisztrációelnök, és a végrehajtó hatalmat ezen a szinten a megválasztott polgármester
gyakorolja a helyi képviselő-testülettel, ők döntenek a település költségvetéséről és a települést érintő ügyek jelentős részéről. Helyi szinten azonban pénzeszközök és döntési hatáskörök
nemigen vannak. A települési szint teljesen ki van szolgáltatva a járásoknak, illetve kisebb mértékben a megyének. Amennyiben faluról, városi típusú településről, vagy járási alárendeltségű
városról van szó, akkor a településnek a saját szociális szférája már nem a településhez, hanem
a járáshoz tartozik. Ezen a szinten belép a rendszerbe még egy fontos elem, ami ezt a világos és
hirerarchikus rendszert némiképp megtöri. A járások szintjén létrejöhetnek az úgynevezett járási jogú városok, vagy más néven megyei alárendeltségű városok. A járási jogú város beiktatása
a rendszerbe azt jelenti, hogy Ukrajna nagyobb városai jogilag ugyanazt a státuszt élvezik, mint
a járások. Mivel városokról van szó, élükön nem az adminisztráció áll, hanem polgármester.

Jelöltek
A választásokon országosan 142 párt indította jelöltjeit, összesen 209 966 jelölt szállt
ringbe a mandátumokért, közöttük Kárpátalján a magyar pártok jelöltjei is. Más, Ukrajnában élő kisebbségek nem rendelkeznek saját pártokkal, így eleve kiestek a versenyből, ők csak
ukrán pártok listáin indulhattak. A választási kampány meglehetősen rövid volt, a hivatalos
kezdete 50 nappal a voksolás előtt kezdődött.
Kárpátalján a választói névjegyzékek alapján 952 042 választópolgárt tartanak számon,
ennek megfelelően a Kárpátaljai Megyei Tanács létszámát 64-re csökkentették a korábbi 108ról. A Beregszászi, Nagybereznai, Ökörmezői, Perecsenyi, Szolyvai Járási Tanácsok létszámát
34 főre, a Huszti, Ungvári, Rahói, Ilosvai Járási Tanácsok képviselőinek számát 36 főre, a
Volóci Járási Tanács létszámát 26, a munkácsiét 39, a técsőit pedig 42 fősre csökkentették. Az
Ungvári és a Munkácsi Városi Tanácsok egyaránt létszámát 36, míg az ilosvai, csapi, szolyvai,
beregszászi, técsői, perecsenyi, nagyszőlősi és rahói városi testület létszámát 26–26 főben határozták meg.
A választási körzetek kijelölését megelőzően a KMKSZ 2015. szeptember 17-én kérelemmel fordult a Megyei Választási Bizottsághoz, melyben kérte a kompakt módon elhelyezkedő
nemzetiségi közösség érdekeinek megfelelő választási körzetek kialakítását. A hivatalos szervhez
benyújtott beadványhoz csatolva volt a szövetség által kidolgozott lehetséges körzetek sematikus térképe, településeinek listája, lakosságának nemzetiségi összetételére és lélekszámára, választópolgárok számára vonatkozó adatokkal. A KMKSZ és az UMDSZ vezetői nyílt levélben
fordultak a CVK elnökéhez és más közjogi méltóságokhoz, melyben kérték a magyar nyelvű
szavazólapok biztosítását, illetve a szavazókörzetek kialakításánál a nemzetiségi összetételre vonatkozó arányok figyelembevételét. A CVK honlapján 2015. szeptember 21-én jelent meg a
véglegesített körzetek listája. A megyei tanácsi választásokra Kárpátalját 64 körzetre osztották
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fel. A KMKSZ által benyújtott javaslatot nem vették figyelembe. A Nagyszőlősi járásban hat,
a Beregszászi járásban három, Beregszászban egy, a Munkácsi járásban öt, Munkácson és az
Ungvári járásban pedig négy–négy választókörzetet alakítottak ki. Érdekes módon az egyetlen magyar többségű járás körzeteit úgy alakították ki, hogy a körzet települései nem voltak
határosak egymással, a beregszászi járás körzeteinek kialakításánál nem vették figyelembe a
választási törvény azon passzusát, mely kimondja, hogy a kialakított választási körzeteknek
összefüggő területet kell képezniük.5 A döntés egyértelműen a magyar lakosság képviselőinek
a megyei tanácsba történő bejutásának megakadályozására és a hatékony érdekképviselet megvalósítása ellen irányult. A Kárpátaljai Megyei Tanács utolsó ülésén – 2015. október 9-én – a
magyar képviselők a Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság elnökéhez intéztek beadványt,
melyben mindenekelőtt arra hívták fel a figyelmet, hogy a hatályos ukrán törvények megsértésével alakították ki a választási körzeteket a magyarlakta területeken.6
A választási körzetekkel történő manipuláció nem első alkalommal fordult elő a vidéken:
a 2010-es helyhatósági választások idején is hasonlóképpen, etnikai szempontból hátrányosan
voltak kialakítva a választási körzetek a járásban. A 2012-es parlamenti választások alkalmával
a magyar vidéket három különböző körzetre osztották, valamennyiben kisebbséget alkotott
a magyar lakosság, a 2014-es parlamenti választásokkor pedig a választási törvény vonatkozó
előírásai ellenére sem került kialakításra egy olyan választókörzet, amely egyesítette volna a
magyar többségű településeket.

Magyar együttműködés
A választási törvény megváltozása, a bekerülési küszöb megemelése, és az országban kialakult gazdasági és háborús helyzet miatt bekövetkezett nagymértékű kivándorlás szükségessé
tette a két magyar párt együttműködését. Az első egyeztetésre Magyarország Ungvári Főkonzulátusán került sor, a magyar kormány részéről a megbeszélésen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki üdvözölte az együttműködésre irányuló törekvéseket.7 Az egyeztető tárgyalások lezárása után a KMKSZ és az UMDSZ vezetői választási
együttműködést kötöttek, a két párt fele-fele arányban közösen állított jelölteket a megyei
közgyűlésbe a KMKSZ UMP megyei listáján, Beregszász városában az UMDP állított listát, ott a KMKSZ-es jelöltek indultak a másik szervezet listáján, valamint közösen indítottak
polgármesterjelöltet. A járások szintjén hasonló együttműködési megállapodásra jutottak a
Felső-Tisza-vidéki Técsői járásban, a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásokban mindkét párt
5
6
7
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külön indította jelöltjeit, a Munkácsi és az Ungvári járásokban az UMDP jelöltjei ukrán pártok listáin indultak, a Huszti és a Rahói járásokban csak a KMKSZ indított jelölteket. A
KMKSZ UMP összesen 346 képviselőjelöltet indított a különböző szintű tanácsokba, további
22 polgármesterjelöltet támogatott.
A KMKSZ UMP kampányában leghangsúlyosabban a napirenden lévő közigazgatási
reform és a magyar településeket összefogó járás létrehozása szerepelt, valamint a magyarság
problémáira megoldást nyújtó, régóta kitűzött célok megvalósítása, köztük a magyar nyelvhasználatot és oktatást érintő kérdések, valamint a magyar tankerület ügye.

Eredmények
A helyhatósági választások eredményei alapján országosan a Petro Porosenko Blokkja
(BPP) és a Julia Timosenkó vezette Batykivscsina (Haza) pártok delegálták a legtöbb képviselőt a helyhatósági szervekbe. A legtöbb képviselői helyet a különböző szinteken a BPP szerezte meg: 9053 képviselőjükből 8882 közvetlenül a párt jelöltjeként további 231 képviselő
pedig függetlenként, de a párt támogatásával indult a választásokon. A Batykivscsina 8896
képviselői helyet szerzett a helyi önkormányzatokban, ebből 8061 jelölt indult pártszínekben, 835-en pedig független jelöltként. Harmadik helyen végzett a Nas Kraj (Mi Vidékünk)
4592 képviselővel, negyedik lett az egykori Régiók Pártjából szerveződött Oppozicijnij Blok
(Ellenzéki Blokk) 4101 képviselővel, a többi párt ennél alacsonyabb számú képviselői mandátumot szerzett.
Az eredmények tekintetében az egyes régiók között jelentős eltérések mutatkoztak,
Kárpátalja megye például teljesen eltért az ország többi régiójától, ahol a magyarlakta régióban a KMKSZ UMP elsöprő győzelmet aratott, ami példaértékű, hiszen a nemzetiségi pártnak ukrán szavazatokat is sikerült begyűjtenie a vidéken. Megjegyzendő, hogy más
Ukrajnában élő nemzeti kisebbség nem rendelkezik bejegyzett párttal, így esélyük sem volt
önálló jelölteket indítani érdekeik képviseletére a választásokon. A 64 főre csökkent megyei
testületbe 53 jelöltet indított a KMKSZ UMP, a hivatalos végeredmény alapján hat politikai
erőnek sikerült bekerülnie a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, köztük a magyaroknak. A legtöbb szavazatot a Jedinij Centr (JeC) gyűjtötte be, ennek ellenére jelentős pozícióvesztéssel
zárta a választásokat, a párt 18 képviselőt delegált a testületbe. Második lett Petro Porosenko
„Szolidarnyiszty” Blokkja (BPP „Szolidarnyiszty”, mely magába foglalta a Vitalij Klicsko
nevével fémjelzett UDAR és a Jacenyuk-féle Narodnij Front képviselőit) 15 fővel, harmadik lett a Vidrodzsennya 11 képviselővel. Negyedik a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt (a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös
listája), mely 8 fővel lett képviseltetve a testületben, ugyanennyit delegált a Batykivscsina,
míg az Opozicijnij Blokk (OB) 4 fővel került be a régió önkormányzatába. (1. ábra)
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1. ábra: A Kárpátaljai Megyei Tanácsba a 2015-ös választásokon bejutott pártok

A „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt 41 517 szavazattal a negyedik helyen végzett, az elért eredmény a leadott érvényes szavazatok 12,50%-át jelenti, amely nyolc képviselői helyet
jelent a testületben. A magyarok sikeres választási eredménye a jelenlegi hatalmat is meglepte, és a különböző szinteken a koalíciós tárgyalásokon a KMKSZ meghatározó politikai
erővé nőtte ki magát. A megyei önkormányzatban Barta József, Rezes Károly, Tóth Miklós,
Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, Péter Csaba, Kész Barnabás és Bátori József lett a KMKSZfrakció képviselője. A Kárpátaljai Megyei Tanács Barta Józsefet, a KMKSZ UMP listavezetőjét választotta a közgyűlés alelnökévé.
A járásokban is jó eredményeket ért el a KMKSZ UMP. A 34 fős Beregszászi Járási Tanácsba 34 képviselőjelöltet állított a párt, a leadott szavazatok 35,29%-át gyűjtötte be, 6506
szavazattal 12 képviselői mandátumra tett szert. Szintén bekerült a Beregszászi Járási testületbe az UMDP is 7 képviselővel. A Beregszászi Járási Tanács elnökévé a KMKSZ UMP járási listavezetőjét Sin Józsefet választották meg, alelnöke az UMDSZ-es Horváth László lett,
a két párt a megyei szinthez hasonlóan együttműködésre lépett. A járási testületben JeC-nek
8, az Vidrodzsennyának 4, s a BPP „Szolidarnyiszty”-nak 3 képviselője lett. (2. ábra)

112

Darcsi Karolina: Helyhatósági választások Ukrajnában

2. ábra: A Beregszászi Járási Tanácsba bejutott pártok eredményei

A 36 fős Ungvári Járási Tanácsba 33 jelöltet indított a KMKSZ UMP, 6138 szavazattal első
helyen végzett, a szavazatok 22,22%-ával 8 képviselői mandátumot szerzett. Második lett a JeC
7, harmadik a Vidrodzsennya 6, negyedik a BPP „Szolidarnyiszty” 5 képviselővel, Oleh Ljasko
Radikális Pártja és az OB 4-4, a Batykivscsina pedig 2 képviselőt juttatott a testületbe. (3. ábra)

3. ábra. Az Ungvári Járási Tanácsban bejutott pártok eredményei
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A 36 fős Nagyszőlősi Járási Tanácsban a JeC 9, az Vidrodzsennya és a BPP „Szolidarnyiszty”
8-8, a KMKSZ pártja 7, az UMDSZ-é 4 képviselővel van jelen. A testületbe 37 KMKSZ-es
képviselő indult, 5131 szavazattal (19,44%) 7 képviselői mandátumot szereztek meg, a megválasztott UMDP-s képviselők az ukrán pártokkal léptek szövetségre, így nem sikerült magyar
együttműködést létrehozni. (4. ábra)

4. ábra: A Nagyszőlősi Járási Tanácsba bejutott pártok eredményei

A Munkácsi Járási Tanácsban a legtöbb mandátumot, 18-at a JeC szerezte meg, második
lett a Vidrodzsennya 8, a harmadik pedig a BPP „Szolidarnyiszty” 6 mandátummal. A 39 fős
Munkácsi Járási Tanácsba 33 jelöltet indított a KMKSZ UMP munkácsi járási szervezete. Az
eredmények alapján 3303 szavazatot sikerült begyűjteni, ami 10,26%-ot tett ki és 4 járási képviselői helyet jelent a testületben, megelőzve a 3 fővel még ugyancsak bejutott Batykivscsinát.
A szórványvidéken a Huszti és a Rahói Járási Tanácsok helyeiért is indultak KMKSZ UMP-s
jelöltek, az előbbibe három, az utóbbiba pedig két jelölt indult a magyar érdekek képviseletéért,
azonban egyik járásban sem sikerült elérni a bekerüléshez szükséges 5%-os küszöböt.
A városok közül a Beregszászi Városi Tanácsban a legtöbb mandátumot az Ukrajnai Magyar Demokrata Pártnak a KMKSZ-szel közös listája szerezte meg (12 képviselői hely). A
Vidrodzsennya és a JeC 5-5, a BPP „Szolidarnyiszty” pedig 4 képviselőt delegálhatott a városi
önkormányzatba. Beregszászban Babják Zoltán, az UMDSZ és a KMKSZ közös jelöltje 6295
voksot szerzett, ami a szavazatok 81,49%-át teszi ki, így a magyar politikust a választók elsöprő
többséggel erősítették meg polgármesteri tisztségében. A 26 fős Csapi Városi Tanácsba 23 jelöltet
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indított a KMKSZ UMP, 847 szavazattal, 26,92%-ot ért el, ami 7 képviselői mandátumot jelent. A város új polgármestere Valerij Szamardak lett, aki a BPP „Szolidarnyiszty” színeiben indult, a KMKSZ jelöltje, Balogh Oszkár a voksok 21,7%-át kapta, őt később a városi testület a
település alpolgármesterévé választotta.
Az Ungvári Városi Tanácsba kilenc párt jutott be. A 36 fős testület helyeiért 35 jelöltet
indított a KMKSZ, 2548 szavazattal 5,56%-on végzett, ami 2 képviselői mandátumot jelent. A mandátumok további megoszlása a pártok között a következő: Vidrodzsennya 9, BPP
„Szolidarnyiszty” 5, Patriot 4, Nas kraj 4, Ukrajna Európai Pártja 3, Batykivscsina 3, JeC 3,
Szamopomics 3. A szintén 36 fős Munkácsi Városi Tanácsban a JeC 17 képviselői helyet szerzett,
a Vidrodzsennya 9, a Batykivscsina 4, a Szamopomics 3 képviselőt juttatott be. A testületbe 37
KMKSZ UMP-s képviselő indult, 2015 szavazatot gyűjtöttek be, ami 8,33 %-ot tett ki és 3
képviselői mandátumot jelent a pártnak. Munkács új polgármestere 16 080 szavazattal (54,4
%) Andrij Baloga lett. A Huszti Városi Tanács 34 képviselői helyéért 33 KMKSZ UMP-s jelölt
indult, 1222 szavazattal (8,33%) 3 képviselőt delegálhatott a szervezet a testületbe. Újraválasztották Bocskai Istvánt, Nagyszőlős polgármesterét, aki a választásokon független jelöltként indult
és 8 214 szavazattal a voksok 85%-át szerezte meg. A 26 tagú Nagyszőlősi Városi Tanácsba 20
jelöltet állított a KMKSZ, az eredmények alapján 847 szavazattal (11,54%) szintén 3 képviselője
lett a városi testületben. A Rahói Városi Tanácsba a KMKSZ által indított három jelölt egyikének
sem sikerült bekerülnie, mindössze 208 szavazatot szereztek, ami kevés volt az 5%-os bekerülési
küszöb átlépésére. A megyében megválasztott polgármesterek közül 3 fő a KMKSZ UMP színeiben, további 8 polgármesterjelölt a KMKSZ UMP támogatottjaként lett polgármester. (1.
táblázat)
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1. táblázat: A KMKSZ UMP-re leadott szavazatok és a megszerzett mandátumok száma
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