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I. Bevezető 
 

Ebben a dolgozatban az oroszországi demokratizálódási folyamatot kísérlem meg 

bemutatni, a Szovjetunió felbomlása utáni időszakban. Felvetődik persze a kérdés, hogy 

valóban demokratizálódásról, az önkényuralom megszűnéséről van szó, vagy pedig a 

diktatúra egy új formájáról. Vlagyimir Putyin elnök szerint diktatúra van, mégpedig a 

„törvény diktatúrája”. Vajon az a „diktatúra” mindenkit egyformán érint, vagy vannak, akiket 

jobban és vannak, akiket kevésbé? Vajon az orosz társadalom igényli a demokráciát vagy 

inkább egy erőskezű vezetőben hisz? A pártok ténylegesen megjelenítik a társadalomi 

igényeket, vagy csak egy szűk elit köré rendeződnek? Ezekre a kérdésekre próbálok választ 

keresni.  

Kísérletet teszek a társadalmi törésvonalak felmutatására és ezek pártszervező erejének, 

így a pártok bemutatására. Ezután ismertetem az orosz választási rendszert és a négy Duma 

választás eredményét az elnökválasztásokkal együtt. Ugyanis az elnökválasztás legalább 

ugyanakkora súlyú, mint a parlamenti, tekintve az ország félprezidenciális berendezkedését. 

A vizsgálatnál szükségszerűen figyelembe kell venni az orosz történelmi, társadalmi, 

vallási hagyományokat is. Egy-két XIX-XX. századi mozgalomtól eltekintve (dekabristák), 

nincsenek hagyományai a demokráciának. Lehet a mai orosz viszonyokat a nyugati 

demokrácia színvonalához hasonlítani, de nem biztos, hogy érdemes. Mivel Nyugaton a 

demokratikus értékek kialakulásához több száz év kellett, nehezen elvárható egy 1991-ig 

diktatúrában élő néptől, hogy századokat ugorjon át. Természetesen a lemaradásokra fel lehet 

és fel is, kell hívni a figyelmet, de ezt mindig csak a helyi sajátságok tükrében érdemes. 

 

II. A Szovjetunió felbomlásának következményei 
 

A szovjet birodalom felbomlását a világ nagy része örömmel vette tudomásul. A „népek 

börtönének” megszűnésével egy sor új állam jött létre, ilyen-olyan történelmi múlttal, de 

mindenképpen demokratikus elkötelezettséggel. Nem volt ez másként Oroszországban sem, 

mely a legnagyobb utódállam. Az oroszok megörökölték a szovjet hadsereg kétharmadát, a 

nukleáris robbanófejek négyötödét. Mindehhez kaptak egy tönkrement gazdaságot, egy 

változásra és jólétre váró társadalmat és kevés időt a reformok végrehajtásához. 

A rendszer megváltozott. Kérdés, hogy a szereplők mennyire változtak meg, ha 

változtak egyáltalán? A felmérések szerint 1994-ben még a szereplők nagy része ugyanaz 
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volt, mint a rendszerváltás előtt. Az üzleti élet ötven-hatvan, míg a politikai élet nyolcvan-

nyolcvannyolc százaléka verbuválódott az előző rezsim adminisztrációjából. A nómenklatúra 

ilyen arányú átmentése, midenképpen meglepő és felveti a kérdést, hogy a társadalom akkor 

voltaképpen hogyan is viszonyult a régi rendszer embereihez. A képhez még hozzátartozik 

azonban az is, hogy ez az arány leginkább helyi vezetők újraválasztásának volt köszönhető. 

Ehhez kapcsolódva megjegyezhetjük, volt-e egyáltalán valaki más, mint a bürokrácia tagjai, 

akik átvették volna a pártapparátus szerepét? 

A rendszerváltás kettős problémája a politika és a gazdaság egyidejű átalakítása. A 

kommunizmusból a demokráciába való átmenetet és a tervutasításos rendszerről a 

piacgazdaságra való áttérést a társadalom döntő többsége támogatta. Ezek együttes átalakítása 

azonban, mint sok más kelet-közép-európai országban, súlyos társadalmi feszültségekhez 

vezetett. Sokan úgy értelmezték, hogy a tervutasítás megszűnésével véget ér a nélkülözések 

kora, a hiánygazdálkodás megszűnik, és egy csapásra beköszönt a Kánaán. A gazdasági 

nehézségek, a mindennapok létbizonytalansága, a közrend drasztikus romlása az oroszok 

többségében újra megerősítette az erőskezű vezetőkbe vetett hitüket. Ennek az évszázados 

hiedelmek is közrejátszottak az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának (KPRF) 

egészen az utolsó választásokig kitartó magas népszerűségében. És talán Putyin elnök is 

ennek, a kilencvenes évtized bizonytalanságainak, köszönheti újbóli elnökké választását.  

 

III. Pártok és törésvonalak 
 

Milyen törésvonalak mentén szerveződnek a pártok Oroszországban? Első pillantásra 

kétféle csoportosítás tűnik ésszerűnek. Az első, ha valamilyen kulturális, etnikai vagy vallási 

alapon szerveződnének. A második lehetséges csoportosítás az eltérő gazdasági érdekeken 

alapulhatna. De természetesen ezek bármely kombinációja is létrejöhet.  

Oroszország lakosságának 82 százaléka orosz nemzetiségű. A második legnagyobb 

nemzetiséget a tatárok alkotják. Ráadásul a kisebbségek egységes tömbökben élnek. Ebből 

következően, White szerint1, a nemzetiséghez való tartozás nem rendelkezik erős választási 

tényezőként az orosz politikában, akárcsak a vallás. Ezekből logikusan következne, hogy a 

társadalom a különböző gazdasági beállítottság szerint osztható csoportokra. A valóságban 

azonban ez sem igaz. A pártszerveződések nem osztható fel Oroszországban ezen vonalak 
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mentén, már csak azért sem, mert a pártok nincsenek beágyazva a társadalomba. Ehhez járul 

még, hogy szerepük a tényleges politika alakításában másodlagos. Mindazonáltal 

ideológiailag igen színes képet nyújtanak. Négy fő irányvonalat lehetne felvázolni. Vannak a 

kormánypárti erők: ezek leginkább csak választási szövetségek, az Alkotmány ilyen választási 

szövetségek indulását is lehetővé teszi a választásokon. A második a kommunista irányvonal: 

egészen a 2003-as választásokig, mindig megnyerték a választásokat. Utánuk következnek a 

liberálisok, majd az újabban egyre inkább előtérbe kerülő nacionalisták. 

 

a, Hatalompártok2  

 

Az orosz hatalom-közeli pártok sajátossága, hogy nehezen lehetne őket a nagy átfogó 

eszmék (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus) valamelyikébe is besorolni. Nem 

mintha a többit könnyebb lenne. Ezen pártok fő célja a hatalmon lévő elit érdekeinek és 

célkitűzéseinek megvalósítása. Általában nem rendelkeznek széleskörű tagsággal, a 

választásokra szerveződnek csak meg. 

Az Oroszország Demokratikus Választását 1993-ban alapították, vezetője Jegor Gajdar 

miniszterelnök (1993-1995), a gazdasági liberalizáció irányítója lett. A párt a liberális vonalat 

képviselte, bár az ellenzéki liberális Jablokoval nem tudott sohasem szövetségre lépni. A 

csecsen háború kitörése után a közeledés végképp megszakadt. Sőt a belépett konzervatívok 

integrálhatatlansága miatt, a ’95-ös parlamenti választásokon csúfosan leszerepelt. 1999-ben 

került újra a Dumába, a Jobboldali Erők Szövetségének tagjaként. Politikáját tekintve erősen 

gazdaságcentrikus. Célja volt a gazdaság liberalizálása, széles és stabil civil társadalom 

létrehozása. Egyértelműen nyugatbarát, de fontosnak tartja az utódállamokkal való jó 

kapcsolattartást. 

A Haza-Egész Oroszorság 1999-ben olvadt össze, a Jurij Luzskov moszkvai 

polgármester vezette Hazából, és a pétervári Alexandr Jakovlev fémjelezte Egész 

Oroszországból. Fénypontját 1999 nyarán-őszén érte el. Támogatottsága elérte ebben az 

időben az ötven százalékot, majd a decemberi választásokon a Putyint támogató Egységgel 

szemben leszerepelt. A választások elvesztése után egyesültek addigi nagy vetélytársukkal, az 

Egységgel. A párt programjai között szerepelt az orosz társadalom konszolidálása és 

megerősítése. Sürgette az ekkor igencsak akadozó járulékok kifizetését, a minimálbér 
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emelését. Erősíteni kívánta az önkormányzatokat, létrehozva ezzel Oroszországban a valódi 

föderalizmust. 

1999. szeptemberében hozta létre az akkori katasztrófavédelmi miniszter, Szergej Sojgu, 

a Területek-közötti Mozgalom – Egység nevű tömörülést. Állampárti ideológiai színezettel, a 

régiók vezetésére erősen támaszkodó pártként jött létre. Feltétlenül lojális a hatalomhoz, fő 

célja volt Putyin elnökké választatása. 2001 folyamán, a választásokon meglepetésre második 

lett, erős centrumpárttá alakult majd az Egész Oroszországgal is egyesült. A 2003-as 

választásokat fölényesen megnyerte. 

A párt célja, hogy összes orosz állampolgárt egyenlően védje a törvény, fejlesszék 

tovább a föderalizmust és számoljanak le a csinovnyikok hatalmával. Az elnöki rendszer 

feltétlen támogatói. 

 

b, Kommunista párt3

 

Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 1993 márciusában alakult és az Szovjet 

Kommunista Párt (SZKP) jogutódjának tekinti magát. 1991-ben elnöki rendelettel betiltották 

az SZKP-t, de még ebben  az évben újjászerveződött, és egy 1992. november 30-án kelt 

Alkotmánybírósági határozat engedélyt adott a párt  bejegyzésére, azzal a feltétellel, hogy a 

pártközponti egységeit nem szervezik újra, de az alapszervezeteit megtarthatta. Az 1991-es 

elnöki rendelet megfosztotta a pártot, továbbá a pénzügyi és anyagi forrásaitól és 

megszüntette politikai monopóliumát is. 

Az újjászervezést követően a párt megnyerte mind az 1995-ös, mind a négy évvel 

rákövetkező választásokat is. Legnagyobb sikerüket 1998 őszén élték át, mikor az 

augusztusban kirobbant pénzügyi válság következtében, képviselői bekerültek a kormányba. 

 Gyenagyij Zjuganov, a párt elnöke, a párt ideológiáját egy kommunista-nacionalista 

egység mentén igyekszik megalkotni. A párt politizálást tekintve inkább rendszerellenes, mint 

rendszerpárti. Leállítaná például a privatizációt, bár nem kívánja az újbóli államosítást, de az 

eddig folyamatok felülvizsgálatát igen. (Érdekesség, hogy a 2003. decemberi parlamenti 

választásokon, a párt színeiben több oligarcha képviselője is indult!). A piaci ás állami 

tulajdon kombinációját képzeli el, a szociális igényel figyelembe vételével. Megakadályozná 

továbbá, hogy Oroszország a Nyugat nyersanyag szállítójaként funkcionáljon. 
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A párt programját a Központi Bizottság készítette elő és terjesztette be, és a III. 

Kongresszusán fogadták el. Ebben leszögezik, hogy a párt küzd az alkotmányos fejlődésért, 

még ha a jelenlegi kereteket nem is ismerik el. 1991-ben ugyanis aláírták a Szovjetunió 

felbomlását rögzítő bjelovezszakajai nyilatkozatot, ezt később igyekeztek visszavonni. 

Oroszországot nem hajlandók önálló nemzetközi jogalanyként elismerni.  Az egyetlen 

követendő út számukra, a szláv köztársaságok közti együttműködés erősítése és az unió békés 

helyreállítása. 

A párt külpolitikáját tekintve erősen nyugat-ellenes. Az orosz nagyhatalmiságot, az 

orosz nemzeti érdekek érvényesítését akarja restaurálni a hadiipar és a hadsereg 

rendbetételével. Minek kell a békés unió eléréséhez, ha mindenki szabadon csatalakozna? 

A jelcini reformokhoz, mint történelmi katasztrófához viszonyul. A program érzékeli a 

késői szocializmus visszáságait, de ezt a kozmopolita elit hatalomba kerülésével magyarázza 

az SZKP-n belül. 

A párt nem a demokratikus- antidemokratikus törésvonal mentén szerveződik, hanem a 

liberális-kozmopolita és az államiságot védelmezők között. Zjuganov a bal és jobboldali 

erőket, hívőket és ateistákat, szakszervezetiseket és vállalkozókat kíván összefogni. 

Egyszóval mindazokat, akik érzékelik Oroszország tragédiáját.  

 

c, Liberálisok 

 

A liberalizmusra asszociálva olyan értékek jutnak eszünkbe, mint szabadság, tolerancia 

és demokrácia. De a liberalizmusok más és más képet mutatnak a különböző társadalmi és 

kulturális hátérrel rendelkező országokban. Az orosz liberalizmus is más, minta nyugati. Az 

itteni mozgalomban lévő emberek akár eléggé eltérő politikai nézetekkel is rendelkezhetnek4.  

Az oroszországi liberalizmus három irányzatra bontható. Ezek közül a 

legbefolyásosabbak a nyugatosok vagy modernalisták. Ők hisznek az emberiség egyenes 

fejődésében és ennek elérését Oroszország számára, mindenképen a nyugati minta 

követésében látja. Meg vannak róla győződve, hogy a Szovjetunió a hidegháború alatt a saját 

nemzeti érdekei ellen játszott, és most, hogy a rendszer összeomlott, mindent meg kell tenni 

azért, hogy a felzárkózás sikerüljön. 

A fő fenyegetést ennek elérésében a „különleges” orosz identitásban, a politika-

gazdasági elmaradottságban látják. Szilárd meggyőződésük, hogy mivel a Nyugat megnyerte 
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a háborút, mind katonailag, politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is felette álla többi 

civilizációnak. Ez a Fukuyamától átvett érvelést előszeretettel használják programjuk során. 

Ha Oroszország maga nem követi szorosan a Nyugatra vezető utat, akkor is eljuthat a 

piacgazdasághoz – csak egy magasabb árat kell fizetni érte. A korai nyugatosok, Kozirjev és 

Gajdar, komolyan hittek abban, hogy amint Oroszország kinyilvánítja a nyugati érétkekhez 

való lojalitását, rögtön annak részévé válhat. 

A második irányzatot az institucionalisták alkotják. Kritikusan viselkednek a fennálló 

intézményi rendszerrel szemben, és gyakran mutatnak be elképzeléseket ezek 

megreformálására. Oroszország társadalmi és politikai fejődéséhez elengedhetetlennek tartják 

a nemzetközi szervezetekben való részvételt. Nem mondják egyértelműen, hogy a 

Szovjetunió összeomlása feltétlenül jót jelentett az országnak. Felhívják továbbá a figyelmet 

az utódállamokkal való szoros gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítésére, és igyekeznek 

elkerülni a „győztes-vesztes” kategorizálást a hidegháború utáni világban. 

Az irányzaton belül két iskola van jelen. Az első a független államok helyett a 

transznacionalitás növekvő szerepét és a globális civil társadalom létrejöttére helyezik a 

hangsúlyt. Ezt az irány még Gorbacsov néhány követője szorgalmazta, hogy az új világrend 

ezen alapelvek mentén működjön. 

A másik iskola nem ért egyet az állam szerepének, a szuverenitásnak és a nemzeti 

érdekek háttérbe szorulásának tézisével. Miközben hangsúlyozzák a nemzetközi szervezetek 

fontosságát, úgy gondolják, hogy a nemzetállam nem veszíti el eddigi funkcióit, azok csak 

átalakulnak, fejlődnek majd. Elismerik a Nyugat vezető szerepét, de felhívják a figyelmet az 

ENSZ megerősítésének fontosságára. Oroszország csak akkor lehet sikeres, ha konfliktusait a 

szervezet keretein belül próbálja rendezni. Ez a törekvés egyébként megfigyelhető volt mind a 

jelcini, mind a putyini külpolitikában. 

A nemzeti demokraták az egyetlen olyan irányzat a liberálison belül, amely az orosz 

fejlődés speciális voltát és a kisebbségi kultúrák világpolitikára gyakorolt hatását. Elvetik a 

világ felosztását fejlett és fejődében késleltetett országokra. A különbségek nagyrészt 

szerintük az eltérő kulturális különbségekből fakadnak. 

A nemzeti demokraták szerint Oroszország egy független civilizáció, de a nemzetközi 

társadalom része. A Szovjetunió felbomlása utána világpolitika szereplőinek meg kell tanulni 

egy növekvő, kölcsönösen függő világban élni. És ebben az új rendben, csak két fő fenyegető 

tényező van: az emberi jogok megsértése és a kulturális pluralizmus toleranciájának hiánya. A 

GÁL TAMÁS www.europeer.hu 
Demokratizálódás vagy visszarendeződés Oroszországban 8. oldal, összesen: 27 
 



 
 
 

cél egy „egység a sokféleségben” rendszer létrehozása, melyben a különböző nemzetek és 

kultúrák képesek együttműködni és a felmerülő globális problémákat megoldani. 

Ez a csapat ismerte fel először a nemzeti érdekek hasznosságát az orosz fejlődés 

szempontjából. Támogatják a nyugati kapcsolatok kiépítését, de fontosnak tartják a ló viszony 

ápolását a volt tagköztársaságokkal és az ázsiai államokkal. 

A két legjelentősebb liberális párt a Jabloko és a Jobboldali Erők Szövetsége. Az előbbit 

1993-ban választási blokként jött létre a Grigorij Javlinszkij vezetése által, a 

Szociáldemokrata Párt, az Orosz Kereszténydemokrata Szövetség és az Orosz Föderáció 

Republikánus Pártjából. Egyértelműen a nyugatos irányvonalba tartozik.1993-tól a 2003-as 

választásokig parlamenti frakcióval rendelkezett. Legutóbb nem sikerült átlépni az öt 

százalékos küszöböt. 

Politikáját tekintve a hatalommal az egyik leginkább szembehelyezkedő párt. Szinte 

mindig a kormányzat ellen voksolt. Hagyományosan értelmiségi, a városi középosztály által 

támogatott pártnak tartják.  

A párt programjában szerepel a korrupció megszüntetése, a nagy monopóliumok 

feldarabolása és privatizálása szociális szempontok alapján, a demokratikus rendszer 

erősítése, a tekintélyuralmi kormányzat visszaszorítása. Élesen ellenezte a csecsenföldi 

háborút, és az oligarchák elleni kirohanásaiban, néha már a rendszerellenesség határát súrolja. 

Politikájában nem játszanak szerepet az etnikai kérdések, a nacionalizmus erősödésére, pedig 

negatív folyamatként tekint. 

A Jobboldali Erők Szövetségét 1999-ben hozták létre a hatalomhoz leginkább lojális 

liberális pártok szövetségeként. Ebbe tartozik a Borisz Nyemcov vezette Fiatal Oroszország, a 

Jegor Gajdar irányította Oroszország Demokratikus Választása, vagy az Irinda Hakamada 

fémjelezte Közös Ügy. Az 1999-es választásokon Putyint támogatták kimondatlanul is. A párt 

képviselői között találhatjuk Anatolij Csubajszt és Szergej Kirijenkót is. A szövetség 2001-

ben alakult párttá, elnöknek Nyemcovot választották. Fontosnak tartják a piaci reformok 

véghezvitelét, szélesítenék a kormány hatalmát az elnökével szemben. 

Többször felmerült a két párt egyesülése, legutóbb a decemberi választások előtt, de a 

hatalomhoz való viszonyon nem tudtak megegyezni. Talán ennek is köszönhető, hogy 

egyikük sem jutott be a Dumába. 
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d, Nacionalisták5

 

Az új orosz nacionalizmus a késő gorbacsovi érában született a reformok ellenzékeként. 

Szergej E. Kurgyinyian a „nemzet megmentését” követelte. Szerinte a Szovjetunió egy 

szakadék szélén táncolt és az unió politikai és történelmi értelemben is a megsemmisüléssel 

nézett szembe a „liberális és demokratikus” reformoknak köszönhetően. A külföldi liberális 

és demokratikus ideológiák miatt a Szovjetunió technikai hátrányba került az Amerikai 

Egyesült Államokkal és Japánnal szemben. A pacifisták a glaznosztyot és a peresztrokját 

felhasználva aláásták a szovjet ember önbizalmát, gyengítve a termelékenységüket, a mely 

végül is a szovjet fegyveres erők védelmi képességének eltűnéséhez vezetett. 

Ilyen és ehhez hasonló eszmefuttatások olvashatók a legnagyobb nacionalista párt, az 

Oroszország Liberális Demokrata Pártjának (LDPR), elnökének írásaiban. A párt 1990-ben 

alakult a Szovjetunió liberális Demokrata Pártjaként, majd két évvel később vette fel az 

Oroszország jelzőt. Az alapításban valószínűleg nagy szerepük volt a Gorbacsovval szemben 

álló erőknek. Vlagyimir Zsirinovszkij szinte a kezdetektől a párt vezére. Legnagyobb 

sikerüket a ’93-as választásokon érték el, megszerezve a listás szavazatok többségét (az 

egyéni mandátumok révén azonban a Gajdar vezette Oroszország Demokratikus Választása 

rendelkezett a legnagyobb frakcióval). 

A párt az „egészséges orosz nacionalizmus” mentén kívánja összetartani az orosz 

államiságot. Támogatják a jogállam kiépítését, a többpártrendszert, a szólásszabadságot. Az 

ország kilencvenes évekbeli válságáért a liberálisokat és kommunistákat okolta. Egyértelműen 

Nyugatellenes párt. Szerintük a Nyugat külső és belső bomlasztó tevékenységének 

köszönhető az állam szétesése és a nép rabszolgasorba való taszítása. 

Az LDPR erősen nacionalista párt, ellenzi a Szovjetunió feltámasztását, ugyanis az, az 

ország kizsákmányolását szolgálta, a nemzeti érdekek nem érvényesülhettek. Ellenzi az Orosz 

Föderáción belüli tagköztársaságok és etnikai autonómiák létét. Szerintük ez mind az orosz 

érdekek ellen hat. Oroszországot egy etnikailag egységes országként képzeli el (a lakosság 82 

százaléka orosz nemzetiségű). 

Bár ellenzéki párt volt mindig és retorikailag is gyakran fordul a hatalom ellen, 

gyakorlatilag, állandó jelleggel, a kormány mellett szavaz. 
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 IV. Parlamenti választások 
 

a, Választási rendszer 

 

Oroszország sok más országhoz hasonlóan vegyes választási rendszert alkalmaz az 

alsóház, a Duma megválasztásához. Minden ember két szavazattal rendelkezik, az egyiket a 

választókerületének, a másikat egy pártlistára, választási szövetségre adja le. A 450 tagú 

Duma egyik felét az egyéni, a másikat a listás szavazatok alapján bejutott jelöltek alkotják. Az 

utóbbi estben az adott tömörülésnek át kell lépni az ötszázalékos küszöböt.  

 Továbbá csak az állíthat országos listát, a 2001-ben elfogadott új párttörvény óta, 

amelyik párt országos szervezettséggel (legalább 50 régióban a 89-ből) és minimum tízezer 

taggal rendelkeznek. Ez a törvénymódosítás semmiképpen sem kedvezett a kis pártoknak. A 

felsőházat, a Szövetségi Tanácsot nem közvetlenül a nép választja, hanem a 89 régió küld két-

két képviselőt a gyűlésbe. Egyet a végrehajtói, egyet, pedig a helyi törvényhozó hatalomból. 

Ennek kialakulását és gyakorlatát a Régiós reformok című részben tárgyalom majd 

részletesen. 

 

b, A parlamenti választások alakulása 

 

Az 1993-as parlamenti választásokra meglehetősen véres események előzték meg. A 

Fehér Ház szétlövetésével és az új Alkotmány elfogadásával meglehetősen bizonytalan 

helyzet jött létre. A helyzet különlegessége, ami tulajdonképpen az évtized egészére kihat 

majd, hogy nem volt meg az elitek közötti politikai konszenzus a legalapvetőbb kérdésekben 

sem. Így bár később bekövetkezik a rendszer konszolidációja, az meglehetősen sajátos lesz. 

Érezhető lesz rajta, hogy bármelyik pillanatban felborulhat. A korszak politikai fejlődése csak 

részben volt képes arra, hogy kialakítsa a politikai pluralizmus intézményesített világát, és 

megfelelően működtesse is ezt. Ez az alkotmányjogi helyzet, hogy a parlament ennyire 

súlytalan, jelentősen hozzájárult a politikusok felelőtlenség érzékének kialakulásához. A 

Duma egyetlen fegyvere az elnökkel szemben a költségvetés évenkénti elfogadtatása. Szinte 

minden más kérdésben az elnök meg tudja kerülni a parlamentet. 
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Választási eredmények                     
(listás szavazatok százalékában) 

    1993 1995 1999 2003 
Kormánypárti erők  

Oroszország Demokratikus 
Választása 15,51 2.67 --------------- --------------- 

Haza-Egész Oroszország --------------- 10,13 13,33 9,1 
Egység --------------- --------------- 23,32 37,9 

Liberálisok  
Jabloko 7,86 6,89 5,93 4,3 

Jobboldali Erők Szövetsége   8,52 3,9 
Nacionalisták  

Oroszország Liberális Demokrata 
Pártja 22,92 11,18 5,98 11,6 

Kommunisták  
KPRF 12,40 22,3 24,29 12,7 

Agrárpárt 8,00 --------------- --------------- --------------- 
Centralisták és egyéb   

Oroszország Asszonyai 8,13 3,19   
Minden párt ellen 4,22 2,77 3,3 4,7 

Részvétel 54,81 64,76 60,49 55,75 
Forrás: www.cikrf.ru; a Központi Választási Bizottság honlapja (2004) 

 

Az 1993-as választás volt tulajdonképpen Oroszország első szabad választása. A 

választásokon új pártok feszültek egymásnak, akik még nem mérették meg magukat. A 

választásokat a nacionalista-kommunista irányvonal nyerte, szemben a reformokat támogató 

pártokkal. 

Ez azonban nem jelentett semmiféle nehézséget a reformok elindításával kapcsolatban. 

Bár retorikailag és a párt irányvonalát tekintve, a Zsirinovszkij vezette Oroszország Liberális 

Demokrata Pártja szinte mindig a gajdari tömörülés, így a hatalom oldalán szavazott. 

1994-re azonban az átalakulás visszásságai egyre inkább kezdtek megmutatkozni. A 

GDP tovább csökkent, majd az októberi valutaválság komolyan megkérdőjelezte az eddigi út 

helyességét. Ekkor már megmutatkoztak az elnök egészségi állapotának rosszabbodásának 

jelei (1994. augusztus, Berlin). Tovább súlyosbította a helyzetet a decemberben a 

Nemzetbiztonsági Tanács által meghozott döntés a csecsenföldi offenzíváról. Ehhez járult 

még az elnök zuhanó népszerűsége. 

Ezek a folyamatok a hatalmon lévő pártoknak semmiképpen sem kedveztek. Sőt, mint 

már utaltam rá az előző fejezetben, ekkorra az Oroszország Demokratikus Választása szinte 

darabjaira hullott.  
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Sokakban felmerült, de legfőképpen a kommunistákban, hogy itt az alkalom a hatalom 

visszaszerzésére, természetesen választások által. Várakozásuk nem volt hiábavaló, hiszen a 

szavazáson a 450 képviselői helyből 157-et sikerül megszerezni, ami a listás szavazáson elért 

22, 3 százalékos eredménynek volt döntően köszönhető. A liberális demokratákkal együtt 208 

képviselői hellyel rendelkeztek6. 

Ez a látványos előretörés sokakat meglepett. Fél évvel az elnökválasztások előtt, 

Jelcinnek komoly feltörést okozott a kommunisták hallatlan népszerűsége és sajátjának 

aggasztó csökkenése (5%-ra). Komolyan eljátszottak ekkor a gondolattal a Kreml-belli 

stratégák, a mi lenne, ha betiltanánk a kommunista pártot kérdéssel és feloszlatnának a 

parlamentet. Az oligarchák az utolsó pillanatban kiálltak az elnök mellett, félve egy esetleges 

visszarendeződéstől, ami eddig megszerzett vagyonuk elvesztését jelentené. Így az ő, és a 

Nyugat támogatásával Jelcin győzni tudott ismét, az 1996, júniusi elnökválasztásokon. 

Második ciklusa alatt, a felmerült problémák azonban tovább fokozódtak. Jelcin rossz 

egészségi állapota már mindenki számára nyilvánvalóvá vált. A választásokon való elnöki 

melletti kiállás következtében a klánok befolyása borzasztó mértékben megnőtt. A gazdaság 

rossz állapota, majd a ’98-as pénzügyi válság, már csak hab volt a tortán. 

Az 1999-es választásokon Jelcinnek két egyformán erős tömörüléssel kellett 

szembenéznie. Ez év nyarán alakult meg a Haza-Egész Oroszország szövetség Jurij Luzskov 

moszkvai polgármester vezetésével. Agresszív, számonkérő politikájával hamar nagy 

népszerűségre tett szert. Az ősz elején a választások komoly esélyesének látszottak. A másik 

nagy kihívás természetesen a kommunista-nacionalista tömörülés volt. 

Ám meglepetésre a frissen alakult Egység jelentősen felborította az előzetes 

várakozásokat. A párt, melyet a Haza-Egész Oroszország ellenében hoztak létre, a listás 

szavazatok 23. 3 százalékát szerezte meg és a második helyet szerezte meg a KPRF mögött. 

Az Egység jó teljesítménye nagyban megkönnyítette Putyin megválasztását. 

A következő négy év meglehetős nyugalomban telt az előtte lévő időszakhoz képest. Az 

elnök és a kormány is végig magas népszerűségnek örvendett. Ehhez nagyban hozzájárult a 

hőn áhított viszonylagos stabilitás megteremtése, mind a gazdasági, mind a politikai életben. 

A 2003. decemberi parlamenti választásokon szinte csak az volt a tét, hogy Putyin 

pártja, az Egység-Egész Oroszország képes lesz-e az abszolút többség megszerzésére. A 

választási eredmények alapján ez nem sikerült, hiszen „csak” a szavazatok 37,9 százalékát 

kapta. A megmérettetés nagy vesztese az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja lett, 
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hiszen két választási ciklus után, most csak 12,7 százalékos eredményt értek el, ami 1995-ös 

és 1999-es eredményekhez képest jelentős visszaesés. 

Hogy hogyan tett szert az Egység mégis abszolút többségre? Úgy hogy a független 

jelöltek közül sokan átültek az ő padsoraikba. Ezen a választáson egyébként kiemelkeddően 

magas számú, számszerint 87 független jelölt jutott be a Dumába7. Ezzel kényelmes 

parlamenti többség jött létre Putyin számára. 

 

 

V. Elnökválasztások 
 

a, Elnöki hatáskörök8

 

Oroszország félprezidenciális berendezkedésű ország, ahol az elnök sokkal szélesebb 

jogosítványokkal rendelkezik, mint más európai országokban. Franciaországnak van hasonló 

jogkörökkel felruházott elnöke. 

Az orosz elnök Oroszország vezetője, garantálja az Alkotmányt és az emberi és polgári 

jogok betartását. Felelős az ország függetlenségének és egységének megtartásáért. Ő 

határozza meg az ország fő bel- és külpolitikai irányvonalait. Az orosz elnököt négy évre, 

közvetlen választással választják. Egymás után két ciklust tölthet be, de egy ciklus 

kihagyásával újra visszatérhet. Az elnökjelöltnek legalább 35 évesnek kell lennie és legalább 

tíz évet kellett a jelöltetése előtt az Orosz Föderáció területén élnie. 

Az elnök nevezi ki a miniszterelnököt a Duma jóváhagyásával, és le is mondathatja. 

Ehhez nem kell a képviselők beleegyezése. Ő írja ki a választások időpontját az 

Alkotmánnyal összhangban. Népszavazást kezdeményezhet, törvényjavaslatot nyújthat be. 

Ha az elnök valamilyen ok folytán nem képes elnöki teendőit ellátni, feladatait 

ideiglenesen a miniszterelnök veszi át. Ha az elnök lemond, leváltják, vagy meghal, akkor 

három hónapon belül új választásokat kell kiírni. Az elnök ellen a Szövetségi Tanács 

kezdeményezhet eljárást, de leváltása még ekkor is nagyon bonyolult eljárást követel meg. 

Posztjáról, mandátuma közben, való eltávolítása szinte lehetetlen.  
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b, Jelcin 

 

Oroszország első demokratikusan választott elnöke Borisz Jelcin lett, az 1991. június 

12-én tartott választásokon. Az ekkor még létező alelnöki posztot Alexandr Ruckoj töltötte 

be. Az augusztus 19-21-ei pucskisérletet követően a hatalom Jelcin és a maradék 12 

tagköztársaság (a balti államok már kiváltak) vezetőjének kezébe került Gorbacsov ellenében. 

Ekkor még Oroszország tulajdonképpen nem létezett, csak az OSZSZK. Ebből adódott 

később a vita, hogy akkor Jelcint 1995-ben hanyadjára is választották meg Oroszország 

elnökének. 

Borisz Nyikolájevics Jelcin 1931-ben született. 1955-ben elvégezte a szverdlovszki 

műszaki főiskolát, majd az építőiparban dolgozott.1968-1975-ig az SZKP szvedlovszki 

szervezetének építésügyi titkára, majd ’85-ig első titkár. Ezután Moszkvába kerül, ahol városi 

titkár lesz, majd az SZKP KB titkára, a PB póttagja. Gorbacsovval való konfliktusa nyomán 

1989-ig a Szovjetunió Állami Építési Bizottság elnöke. 1990-1991-ig az OSZSZK Legfelsőbb 

Tanácsának elnöke. 

1991 augusztusát követően rohamosan épültek ki az új Oroszország hatalmi szervei. A 

Ruszlan Haszbulatov elnökölte Népi Küldöttek Kongresszusa speciális többletjogokat adott 

Jelcinnek a reformok véghezviteléhez. Egy évig törvényerejű rendeletekkel kormányozhatott, 

a miniszterelnöki jogosítványokat is gyakorolta, egészen 1992. június 15-ig, míg Jegor Gajdar 

ügyvezető miniszterelnök nem lett.  

1992-93 fordulóján bontakozott ki a „hatalmi ágak harca” az elnöki és a törvényhozói 

hatalom között. A parlament ereje abban rejlett, hogy egyszerű többséggel felülbírálhatta az 

elnöki vétót, és módosíthatta az Alkotmányt. A konfliktus végül oda torkollott, hogy Jelcin 

1993. szeptember 21-én felfüggesztette a törvényhozás működését, és új választásokat írt ki. 

Ám Haszbulatov és a korábban menesztett Ruckoj törvénytelennek nevezték a lépést és 

elbarikádozták magukat társaikkal a parlament épületében. Az elnök azonban szétlövette a 

Fehér Házat, a vezetőket letartóztatták. Majd december 12-én elfogadták a sebtében megírt, 

máig érvényben lévő Alkotmányt. A decemberi választások a gajdari tömörülés, Oroszország 

Demokratikus Választása, szerezte meg a többséget, így a dolgok konszolidálódni látszottak. 

A következő két év fejleményei azonban sokmindent hoztak az elnöknek, csak 

dicsőséget nem nagyon. Az elkövetett bel- és külpolitikai hibák veszélybe sodorták mind a 

parlamenti, mind az elnökválasztásokat. 
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Az 1996-os elnökválasztás az előző évi parlamenti kommunista győzelemmel, 

meglehetősen sötét képet vázolt az új Oroszországnak. Jelcin népszerűsége a mélyponton 

volt, köszönhetően a csecsenföldi háborúnak, a romló gazdasági mutatóknak és az 

életszínvonal drasztikus csökkenésének. 

Ekkor komolyan felmerült a választások elhalasztásának gondolata, a kommunista párt 

betiltása, a parlament feloszlatása és elnöki kormányzás bevezetése, melyhez csak utólagos 

Duma-beli hozzájárulás kell. Jelcin végül tanácsadói és a nyugati vezetők nyomására a 

demokratikus megmérettetés mellett döntött. A döntő mozzanat ebben az volt, amikor 

márciusban az oligarchák vezetői egyöntetűen felsorakoztak Jelcin mögött. Így szinte a 

korlátlan anyagi forrásokkal és médiaszereplési lehetőséggel minden eszköz az elnök oldalára 

került, így sikerült teljesen elszigetelni a kommunista pártot, ezzel Zjuganovot. 

Indult még az elnökválasztásokon Jelcin és Zjuganov mellett, Alexandr Lebegy 

tábornok, Javlinszkij-a Jabloko elnöke, és Zsirinovszkij nacionalista vezető. Az első körben 

senkinek sem szerezte meg a szavazatok ötven százalékát, így második fordulóra került sor. A 

második körbe a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jutott, jelesül Jelcin (35%) és Zjuganov 

(32%).9

A harmadik jelöltet, Lebegyet kinevezték a Nemzetbiztonsági Tanács titkárává, ezzel 

jelentős szavazatokat szerezve. Zjuganov ellen tovább folyt a média kampány. A képletet 

végtelenül leegyszerűsítették a demokrata-kommunista szembenállásra. Az erőfeszítéseknek 

meglett az eredménye: Jelcin a második körben a szavazatok 53, 8 százalékát szerezte meg. 

Ezzel újabb négy évre Oroszország elnöke lett. 

 

c, Putyin 

 

1999-re egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 2000 nyarán esedékes elnökválasztást Borisz 

Jelcin nem tudná megnyerni. Miért indulhatott volna harmadszor is? Tanácsadói azzal 

érveltek az Alkotmánybíróság előtt, hogy 1991-ben, mikor Jelcint megválasztották, 

Oroszország még a Szovjetunió része volt, így 1996-ban még csak először lett elnök. A 

bíróság természetesen elvetette a beadványt és kijelentette, hogy nem indulhat újra 2000-ben. 

Ehhez társult a ’98-as pénzügyi válság után kialakult kaotikus helyzet, továbbá az elnök 

egyre inkább látható egészségügyi leépülése. Környezete e három tényező következtében 

egyre szorultabb helyzetbe került. Az ellenszert az új kormányfőben próbálták megtalálni. 
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Jelcin 1999. augusztus 9-én nevezte ki miniszterelnöknek Vlagyimir Vlagyimirovics 

Putyint. Putyin 1952-ben született, majd 1975-ben szerzett diplomát a Leningrádi Tudomány-

egyetemen. 1991-ig dolgozott a KGB-nek, hosszú ideig a Német Demokratikus 

Köztársaságban felügyelte a szervezet munkáját. 1994-96 között Szentpétervár polgármester-

helyettese, majd az elnöki adminisztráció vezetője lesz. 1998-99 között az orosz 

titkosszolgálatokat, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot, irányítja. 1999. márciusától 

miniszterelnökké való kinevezéséig a Nemzetbiztonsági Tanács titkára. 

A putyini kormány hamar nagy népszerűségre tett szert, különösen a csecsenföldi 

politikája miatt támogatták sokan. Még a kormány és személy szerint Putyin támogatottsága 

egyre nőtt, addig Jelciné soha sem látott mélységekben járt. Arra a kérdésre, hogy kire 

szavazna, ha most vasárnap lennének a választások, Jelcin mindössze a voksok 0, 2 

százalékára (!) számíthatott volna csak. 

A decemberi parlamenti választások kedvező feltételeket teremtettek a kormányzati 

erőknek, ugyanis koalíciók kötésével sikerült megszerezniük a többséget a kommunisták 

győzelme ellenére is. Ennek fényében ’99 szilveszterén Jelcin élő adásban bejelentette 

lemondását. És Putyint bízta meg ideiglenesen az elnöki teendők ellátásával. Putyin első 

intézkedései közé tartozott, hogy mentesítse Jelcint és családját a büntetőjogi felelősségre 

vonás alól. Továbbá egész élete végéig kapja az elnöki fizetés kétharmadát, egészségügyi 

ellátást, és a családja is különböző juttatásokban részesül. 

A körülmények ilyetén alakulása miatt, az eredetileg június 4-ére kiírt választásokat 

március 26-ára hozták előre. Ez az időpont módosítás Putyin ellenfeleinek semmiképpen sem 

kedvezett. Ugyanis sikeres politikájának köszönhetően népszerűsége 62 százalékon állt, amit 

ilyen rövid idő alatt bármelyik jelültnek is képtelenség lett volna behozni. Végül is, Putyinnal 

együtt, tizenegyen jelöltették magukat a választásra.  

A jelöltek közé tartozott Gyenagyij Zjuganov (KPRF), Javlinszkij, a Jabloko elnöke, 

Konsztntyin Tyitov Szamara kormányzója, Amon Tulejev Kemerovo kormányzója, Jurij 

Skuratov üzletember, Umar Dzsabrijilov a civil d mozgalom vezetője, Ella Pamfilova, az első 

női induló, Sztanyiszlav Govurkin filmrendező; Alexej Podberezkin a Spiritual Heritage 

vezetője, volt KPRF tag; Jevgenyij Szavasztyanov volt Kreml tisztviselő, az utolsó 

pillanatban Javlinszkij javára visszalép; és Zsirinovszkij (LDPR). Utóbbit először kizárják a 
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hibás vagyonnyilatkozata miatt, de aztán a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezi ezt az 

intézkedést10. 

A választás már az új törvény szerint zajlik, melyet ’99. december 1-én fogadott el a 

Duma, és 23-án erősített meg a Szövetségi Tanács. Eszerint a jelölteknek két millió ajánlást 

kell összegyűjteni. Jelcin lemondása miatt most kivételesen a fele is elég. Továbbra is az nyeri 

a választásokat, aki vagy megszerzi a szavazatok abszolút többségét az első körben, vagy a 

második körben, ahová az első kör két legtöbb szavazatot kapott jelöltje jut, a szavazatok 

többségét kapja. Az új törvény viszont szigorít a jövedelem és a vagyonbevallási 

nyilatkozatok területén: meg kell jelölni a jelölt családjának vagyonát is. Szintén szigorodott a 

kampánypénzek gyűjtése is. Egy jelölt a választások első körében csak a választás kiírásakor 

lévő havai minimálbér 300000 szeresét, majd a második körben 400000-szeresét költheti 

kampányra. További szabály, hogy amelyik jelölt nem éri el a szavazatok három százalékát, 

annak vissza kell fizetni a kampánypénzt. 

A kampány fő résztvevője három személy volt, már a kezdetektől fogva. A többi nyolc 

jelöltnek csak statisztaszerep jutott. A három főszereplő: Putyin, Zjuganov és Javlinszkij. A 

választások kimenetele, a közvélemény-kutatások szerint, nem volt kétséges. Csupán az volt a 

kérdés, hogy Putyin képes-e megszerezni a szavazatok ötven százalékát már az első körben. 

Putyin nem folytatott direkt kampányt. Mondjuk regnáló miniszterelnökként erre nem is 

volt szüksége, hiszen hivatali minőségében bármikor szerepelhetett. Ekkor jelent meg könyve 

az Első személy, melyben az erős állam kiépítésének kérdését feszegeti. Eszerint, ha „erősebb 

az állam, erősebb az egyén is”. Kijelenti, ha a központosítás elmarad, az ország könnyen 

dezintegrálódhat. Fontosnak tartja kiemelni továbbá a fundamentalizmusban rejlő 

veszélyeket. 

Zjuganov hasonló programmal indult, mint pártja a decemberi választásokon. Nem 

kívánta a kizárólagos állami tulajdon visszaállítását, minden tulajdonjogi formát egyenlőnek 

tart. Viszont erősen ellenezte a termőföld privatizációját, illetve egy erős közügyi hálózat 

kiépítést szorgalmazta, amely szociális, kulturális, oktatási, tudományos célokat szolgálna. 

Sürgette a hadsereg rendbetételét és Belaruszia, Ukrajna és Oroszország unióját. Kampánya 

során erősen Nyugatellenes megnyilvánulásai voltak. 

Javlinszkij a piacgazdasági reformok továbbvitelét szorgalmazta, de erős állami 

felügyelet mellett. Kemény fellépést ígért a feketegazdaság ellen, sürgette az adórendszer 

reformját és az adócsökkentést. Nagy figyelmet kívánt fordítani a média és az alkotmányos 
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berendezkedés kérdéseire. Utóbbinál erősíteni kívánta a parlament szerepét az elnökkel 

szemben, illetve a kormány felelőségét is növelni kívánta. 

A kampány a média-szerepléseket tekintve igen egyenlőtlenül oszlott meg a jelöltek 

között. Az EIM11  felmérését tekintve, hogy ki mennyit szerepelt a különböző TV csatornákon 

azt a képet kapjuk, hogy Putyin ugyan annyi időt töltött a képernyőn (33 százalék), mint az őt 

követő három jelölt (Zjuganov, Javlinszkij, Zsirinovszkij) összesen.  

A végeredmény ezek fényében nem lehetett kétséges, sőt Putyinnak már az első 

fordulóban sikerült megszerezni a szavazatok 52,9 százalékát, így második fordulóra nem volt 

szükség.  

A 2004. március 14-i választások még formálisabb volt, mint a négy évvel azelőtti. 

Putyin elnökségének négy éve alatt hallatlanul népszerű volt. Ehhez persze hozzájárult a 

gazdasági folyamatok kedvező alakulása is. A magas olajáraknak köszönhetően jelentősen 

nőttek az állam bevételei. A GDP tavaly hét százalékkal bővült, az inflációt sikerült 12 

százalékra, az 1998-as válság előtti szintre szorítani. A valutatartalékok elérték a 70 milliárd 

dollárt úgy, hogy az államadóságból 55 milliárdot törlesztettek. Az adatok kétségkívül 

imponálóak, de a gazdaság semmivel sem versenyképesebb, mint öt évvel ezelőtt. Az átfogó 

reformokkal Putyin adós maradt, bár a Moszkvai Állami Egyetemen elmondott 

kampánynyitójában ígéretet tett ezek végrehajtására. Ide tartozik az igazságszolgáltatás valódi 

függetlenségének biztosítása, a társadalombiztosítás rendbetétele vagy a költségvetési 

kiadások ötödét felemésztő hadsereg reformja. 

Az elnökjelöltek - Szergej Glazijev (Haza), Oleg Maliskin (LDPR), Irina Hakamanda 

(független), Nyikoláj Haritonov (KPRF), Szergej Mironov, Vlagyimir Putyin és Iván Ribkin. 

Putyin a választások előtt a közvélemény-kutatók szerint, akár a szavazatok hetven 

százalékára (!) is számíthatott. Ilyen feltételek mellett, nem beszélve az újbóli média-

egyensúlytalanságról Putyin javára, nem lehetett könnyű a többi jelöltnek harcba szállni. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Putyin lett az elnök újabb négy évre. A 

második helyet a Kommunista Párt (KPRF) jelöltje, Nyikoláj Haritonov szerezte meg, 13,7 

százalékot kapva. A harmadik Szergej Glazajev (LDPR) lett 4,1 százalékkal, őt követi Nyikita 

Hakamanda, 3,9, Szergej Maliskin ultranacionalista jelölt (SzPSz) 2,0 százalék majd Szergej 

Mirnov 0,8 százalékkal. Putyin győzelme már az urnazárás előtt valószínűsíthető volt, mikor 

is közölték, hogy a részvétel átlépte az ötven százalékos küszöböt. Végül a szavazópolgárok 

64,3 százaléka járult az urnákhoz.                                                               
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VI. Putyin - centralizáció 
 

a, Régiós reformok12

 

Az Oroszországi Föderáció 89 szövetségi szubjektumból áll, és mint ilyen együttesen 

szövetségi köztársaságot alkotnak. A föderáció lényege a központi és helyi hatalmi jogok 

pontos szétosztása. A szövetségi területek törvényeket hozhatnak, végrehajtó és bírói 

hatalmat választhatnak, önálló költségvetéssel rendelkeznek. A szövetségi felépítés a 

kétkamarás parlamentben ölt testet. A területek 2-2 képviselőt küldenek a Szövetségi 

Tanácsba, a parlament felsőházba. Így az 178 fős kamarát alkot, a Tanács elnökét és 

alelnökét is beleértve. A jelcini időszakban a föderációs szubjektumok kormányzó kerültek 

be a Tanácsba, lehetőséget kapva ezzel hatalmuk további kiterjesztéséhez. 

Vlagyimir Putyin 2000. márciusi megválasztását követően két fontos lépést tett 

hatalma megszilárdításának érdekében. Kiegyezett az oligarchákkal a politika és a 

gazdaság viszonyát illetően. Illetve hét szuperrégiót hozott létre, letörve ezzel a helyi 

kormányzók túlhatalmát. Az első mozzanatot a következő részben tárgyalom majd. 

A jelcini rezsim 1991-96 között még képes volt kontrol alatt tartani a kormányzókat. 

1991-ben vezették be az elnöki megbízottak és kormányzók rendszerét. A kormányzói 

hatáskörbe tartozott a helyileg illetékes szövetségi intézmények adó, vám, választási 

bizottságok) vezetőinek kinevezése. Jelcin a megbízottak révén próbálta hatalmukat 

ellensúlyozni, mivel jogosítványaikkal könnyen alááshatták a szövetségi állam hatalmát, 

amit a későbbiekben meg is tettek. 

A megbízottak először csak felügyelték a kormányzók és a szövetségi intézmények 

működését, majd hatáskörüket, elnöki rendeletekkel további három lépcsőben bővítették. 

Viszont sohasem kaptak akkora hatalmat, hogy a dolgokat döntően befolyásolják a 

központi kormányzat és az elnöki akarat szerint. Sőt! Idővel a helyzet megfordult: nem ők 

figyelték a kormányzókat és testesítették meg a központi hatalmat, hanem a kormányzók 

érdekérvényesítőiként léptek fel, háttérbe szorítva eredeti megbízatásukat. Néhány 

kormányzó még azt is elérte, hogy saját embere legyen az elnöki megbízott. Ennek a furcsa 

helyzetnek a kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy anyagiak terén, szállás, közlekedés, 

irodahelyiség, közlekedési és egyéb támogatások terén a helyi hatalomtól függtek. Ez a 
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tendencia olyan méreteket öltött, hogy hatvan százalékukat 1997-ben leváltották. Ez persze 

nem sokat javított a helyzeten. 

A 98-as válságot követően felmerült Primakov részéről az államhatalom vertikális 

megszilárdítása. Ennek kiváltó okai közé tartozott a kormányzók kvázi kiskirállyá válása, 

valamint néhány tagköztársaság (csecsenek, tatárok) elszakadási törekvései. Így 

létrehoztak egy ezzel foglalkozó minisztériumot13 . 

Putyin 2000-es megválasztását követően, egy „megszelídített” parlamenttel a háta 

mögött nekilátott a szövetségi rendszer átalakításához. A reformhoz sikerült megszereznie 

az oligarchák támogatását is. Azzal érvelt, ha nem szüntetik meg a helyi kiskirályok túlzott 

befolyását, az anarchiába fogja taszítani az országot. 

Első lépésként meghirdette a „törvény diktatúráját”, a törvényi hierarchia 

helyreállítását. Eszerint az orosz törvények mindenki számára, legyen akár moszkvai, akár 

a legeldugottabb településen élő, egyaránt vonatkozik. Ezután meghirdette a szövetségi 

rendszert átalakító elképzeléseit. 

Először is létrehozott hét szuperrégiót, a tagköztársaságok fölé. A nyolcvankilenc 

területet ezekbe sorolták be, úgy hogy mindegyik legkevesebb tizenkettőt tartalmazott. 

Ezek élére teljhatalmú megbízottakat neveztek ki. A hét régió, a lakosság eloszlását 

tekintve, meglehetősen egyenlőtlen, mivel kettőben (moszkvai, volgai) lakik a népesség 

fele. Az egységek kialakítása a katonai körzetek határait követi, lehetőséget adva a 

kinevezetteknek, hogy a területükön lévő csapatokat ellenőrzésük alatt tartsák. A 

kisebbségi tagköztársaságokat is ezekbe a szuperrégiókba tagolták be.  

A régiók hét vezetője közül ötben egyébként a katonai-titkosszolgálati körből 

neveztek ki embereket. A másik kettő egyikében Szergej Kirijenkó volt miniszterelnök és 

egy volt diplomata tevékenykedik. A kinevezésekhez a jogot az elnöknek az alkotmány 83. 

pontja biztosítja, amely egyedüli döntési jogot ad neki ebben a kérdésben is. Azt nem 

tartalmazza az alkotmány, hogy hány ilyen területet lehet létrehozni, és élükre hány 

embert, milyen jogosítványokkal lehet kinevezni. 

A kinevezettek hatáskörét tekintve valahol a miniszterelnök helyettes és az elnöki 

adminisztráció vezetője között van. A megbízottak tagjai a Nemzetbiztonsági Tanácsnak és 

részt vehetnek a kormány ülésein is. Munkájukat egyenként százfős stáb segíti, plusz van 
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legalább öt helyettesük. A minisztériumok is az új körzetekhez igazították területi 

felépítésüket.  

A kormányzók feladatkörébe tartozik a jogegység megteremtése, a szövetségi 

hierarchia felügyelete, régiók biztonságának szavatolása és az interregionális gazdasági 

együttműködések koordinálása. A különböző szakterületeken bizottságokat, tanácsadó 

szerveket hozhatnak lére régiós szinten, akárcsak az elnök.  

A második lépés a felsőház reformja volt. Már nem a kormányzók kerülnek be a 

Szövetségi Tanácsba automatikusan, hanem a régió végrehajtó és törvényhozó hatalmából 

egy-egy ember. Így alkotják összesen a 178 fős tanácsot. Érdekesség, hogy a 178 

küldöttből 71 volt moszkvai lakos. Továbbá a képviselők általában közelebb állnak a 

központi kormányzathoz, mint az őket delegáló régiókhoz. 

Putyin, hogy a kormányzókat kárpótolja, egy új elnöki tanácsadó szervet hozott létre 

2000. szeptember 1-én, Állami Tanács néven. A nyolcvankilenc küldött háromhavonta 

ülésezik, az elnök vezetésével. A szervezetnek van egy belső is. Itt a hét szuperrégió ad 

egy-egy küldöttet, akik félévente váltják egymást, havonta üléseznek. A szervezetet a 

kormányzók formális ötletbörzéjének, a lobbizás formális útjának is nevezhetnénk. 

Többször Putyin szemére vetették, hogy a rendszer átalakítása a demokratikus 

berendezkedés csorbulásához vezet, felborítva a hatalmi egyensúlyt. Az elnök azzal vágott 

vissza, hogy Oroszország mindig is egy erősen centralizált állam volt. Ez szinte benne van 

az emberek genetikai kódjában, gondolkodásában és a hagyományokban.  

 

b, Az oligarchák14  

 

Az oligarchák az új Oroszország érdekes jelenségei. A klánosodás történetét ma már 

talán három részre bonthatnánk. Az első 1993-96 közé tehető. Ebben a periódusban még a 

politikai szereplők dominálnak, hiszen ekkor kezdődik még csak a privatizáció. Az Anatolij 

Csubajsz nevével fémjelzett privatizációs hullám gyors lebonyolításának célja egy új 

tulajdonosi osztály létrehozása volt. Ekkor vált meghatározóvá a jelcini korszak két mágnása 

Borisz Berezovszkij és Vlagyimir Guszinszkij. Az ekkor még alárendelt szerep 1996 nyarára 

kezdett megváltozni. Az elnökválasztásra készülődő Jelcin, más lehetősége nem nagyon lévén 
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elfogadta az oligarchák segítségét a kampányhoz. Ekkor fordul át a politikusok dominálta 

viszony az új tulajdonosok uralta helyzetté. 

Hogyan jutottak a klánok ilyen gyorsan ekkora gazdasági erőhöz? Mindenekelőtt úgy, 

hogy a privatizáció során az extraprofitot termelő ágazatokat szerezték meg (olaj-, gázipar, 

színesfém kohászat, bankszektor). Ebből a pozícióból viszonylag gyorsan politikaformáló 

tényezővé lehet lépni.  

A helyzet igazán 1997 nyarától kezdett komolyabbá válni, miután elfogytak a 

privatizálandó vagyonból a jó üzlettel kecsegtetők. Az indulatok az orosz távközlési cégóriás, 

a Szvjazinveszt 25 százalékos részvénycsomagja körül lángoltak fel. A kormány is 

belekeveredett a klánok közti összecsapásba. A Csubajsz és Nyemcov vezette reformok 

súlytalanokká váltak, majd Csubajsz távozott is a kormányból, jelentősen gyengítve a 

reformpárti erőket. Ez a lépés, Csubajsz távozása az 1998-as pénzügyi válság idején, súlyos 

zavarokat okozott a válság menedzselése során.  

A második jelcini ciklus során, tekintettel az elnök egyre romló egészségi állapotára, 

ezek a csoportok egyre nagyobb befolyásra tettek szert. A két legmeghatározóbb volt közülük 

Berezovszkij és Guszinszkij, akik az elnök legbelső köreihez tartoztak. 

A 2000-es elnökválasztás során Putyin megnyerte az oligarchák egy részét, miután 

Oroszország felbomlásának és anarchiába süllyedésének rémképét vettette előre. Az 

egyezséghez hozzájárult a választások után kötött „furcsa koalíció”. Ezt a formációt három 

csoport alkotta: a Jelcinhez közel állók csoportja (Csubajsz, Volosin), az oligarchák 

képviselői és a Putyin köré csoportosuló volt titkosszolgálati- és katonatisztekből álló csoport. 

Az új évezred elején ez az egyezség fenntartotta a status quót. Utána a volt KGB-sek lassan 

elkezdték kiszorítani a hatalomból a másik két csoportot. Először Berezovszkijnak és 

Guszinszkijnak kellet külföldre távozni az orosz hatóságok vizsgálata elől, majd 2003. 

októberében sor kerül Mihail Hodorkovszkij, Jukosz elnök, letartóztatására.  

Valójában ártatlanok, vagy bűnösek ezek az emberek? Egy biztos az orosz privatizáció 

során, sok kelet-európai országhoz hasonlóan, nem feltétlenül a legtisztább ügyletek 

játszódtak le. Hodorkovszkij is harminc évesen már Oroszország egyik leggazdagabb embere 

volt. A letartóztatása után megjelent újságcikkek, mind a hazai, mind a külföldi sajtóban 

érdekes pénzügyi tranzakciókra véltek fényt deríteni. Természetesen a vádakat az ügyészség 

még nem bizonyította, így elhamarkodottság lenne addig bűnösnek kikiáltani őket. 

A jelcini csoport utolsó távozó embere Mihail Kaszjanov miniszterelnök volt, aki az 

újkori orosz történelem egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője volt (2000. 
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május 9.-2004. február 24.). Még az előző év decembere folyamán távozott az elnöki 

adminisztráció vezetője Alexandr Volosin. Mindketten Jelcin bizalmi emberének számítottak. 

                                                                                                                                                                     

VII. Összegzés 
 

Tény, mint már többször utaltam rá, hogy Oroszországban soha sem volt demokratikus 

berendezkedés, így ennek hagyományai sincsenek. Az is fontos, hogy együtt átalakítani a 

politikai és gazdasági rendszert egy ekkora országnál, mind népességét, mind területét 

tekintve nem egyszerű feladat. Azt is fontos leszögezni továbbá, hogy az emberekben mindig 

is élt egy kép a „jóságos hatalom” felé, és ennek gyökerei már több évszázadra tekintenek 

vissza. 

A kilencvenes évek eleji privatizáció és az ebből feltörő klánok a társadalom többségét 

kitevő nélkülözők számára ellenszenvesek voltak. Nem értették, nem értik, hogy egyesek 

hogyan tettek szert ilyen kirívó gazdagságra. Ez még valószínűleg a szocializmus egyenlőség 

eszméjéből eres. Bár ott is voltak egyenlőbbek. 

Egy olyan országban, ahol az ország területének döntő többsége északabbra van, mint az 

Amerikai Egyesült Államok északi (központi) határa. Ahol a lakosság az óriási területen (17 

milló négyzetkilométer) egyenlőtlenül oszlik meg és szélsőséges időjárási viszonyok között 

él, az emberekben mindenképpen él egy támogatást nyújtó központi hatalom igénye. 

Vlagyimir Putyin első négy éves elnöksége alatt sikerült a gazdaságot növekedési 

pályára állítania, amit az előtte lévő nyolc-kilenc évről nem lehet elmondani. 1998-ban az 

orosz GDP a nyolc évvel előttinek, mindössze 36-38 százaléka volt! Ehhez hasonló 

produkciót Németország mutatott be a II. világháború után. 

Az átmenetből adódó nehézségekre az évtized végéig nem sikerül választ adnia az orosz 

politikai elitnek. A ’93-as puccs után bekövetkező nyugalmi állapotot nehezen lehetne 

konszolidációnak nevezni. A klánok közti háborúk, a kommunista-nacionalista tábor 

erősödése, a ’98-as pénzügyi válság mind a rendszer hibáit, gyengeségeit mutatták. A jelcini 

tábor, és végül is az egész ország sötét jövő elé nézett. A „fényt az alagút végén” kis túlzással 

Putyin jelentette számukra. 
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Valószínűleg nem volt véletlen, hogy Jelcin csak 1999. szilveszterén mondott csak le. 

Ugyanis az Alkotmány értelmében csak az lehet orosz elnök, aki tíz évig az ország területén 

élt, a jelölését megelőző időszakban. Putyin csak a nyolcvanas évek végén tért vissza az 

NDK-ból. Továbbá Putyin hallatlan népszerűsége és az előrehozott választások 
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felkészületlenül érték a többi jelöltet. Így a hatalomátadás biztosítottnak tűnt. A történethez 

hozzátartozik persze, hogy az emberek akár nemet is mondhattak volna Putyinra. A 

történéseket semmiképpen sem lenne érdemes a közép-ázsiai államok, apáról-fiúra történő 

hatalom átmentéseihez. 

Putyin élt a megadatott lehetőséggel, hiszen elnöksége Oroszország legsikeresebb 

éveihez hasonlítható. Ehhez külső és belső tényezők egyaránt járultak. A magas olajáraknak 

köszönhetően jelentősen nőttek az állam bevételei. A hatalmas növekedés főleg abból 

adódott, hogy az export meglehetősen egyoldalú. A kivitel több mint a felét adják a 

kőolajszármazékok. Ez most jótékony hatással volt, de emiatt, az egyoldalúság miatt a 

kilencvenes években meg szenvedtek. 

A 2001. szeptember 11-i események után Oroszországnak sikerült visszakerülnie a 

nemzetközi porondra, és ezt a vezetés belpolitikailag és külpolitikailag egyaránt sikeresen 

használta fel. 

Egy ilyen erős elnöki hatalommal rendelkező országban, mint Oroszország, egyaránt 

vannak a rendszernek előnyei és veszélyei is. Az előnyök Putyin elnöksége idején már 

megmutatkoztak. Az, hogy a hátrányok ne kerüljenek előtérbe, ne koncentrálódjon túlhatalom 

az elnök kezében, abban nagy szerepe van az elnöknek és környezetének. Nem is beszélve 

magáról az orosz népről. Az átalakuláshoz, illetve a tényleges stabilizációhoz elengedhetetlen 

a Nyugat támogatása, hiszen egyik államnak sem érdeke, hogy Oroszország egy bizonytalan 

tényező legyen a nemzetközi rendszerben. 

Vlagyimir Putyinnal, kisebb visszásságai ellenére, legalábbis nyugatról nézve, 

Oroszország talán egy utolsó esélyt kapott a több évtizedes társadalmi és gazdasági 

problémáinak rendezésére. 
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