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Két hét múlva folyt. köv.
Tizenöt százalékpontos előnnyel nyerte Johannis az első fordulót

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A hazai voksok 99 százaléká-
nak és a külföldön leadott 
voksok kétharmadának 

feldolgozása alapján Johannis az 
érvényes szavazatok 37,6 százalé-
kával győzött, míg Dăncilă a voksok 
22,7 százalékát szerezte meg. Kette-
jük részvételével rendezik meg az 
elnökválasztás második fordulóját 
november 24-én. A harmadik helyen 
Dan Barna, a jobbközép Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke végzett, a részeredmények 
szerint 14,7 százalékkal. A negyedik 
helyen a két kisebb balliberális párt 
által támogatott Mircea Diaconu 
színművész végzett 9, az ötödiken 

Teodor Paleologu, a (Traian Băses-
cu volt államfő által alapított) Népi 
Mozgalom Pártjának (PMP) elnökje-
löltje 5,7 százalékkal.

  
Kelemen: 3,95 százalék

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 
szavazatszámlálás hétfő reggeli ál-
lása szerint az érvényes voksok 3,95 
százalékát kapta. Eredményét (mint 
ahogy a többi elnökjelöltét is) még 
kis mértékben befolyásolhatja a kül-
földön leadott voksok összesítése. 
A külföldi választókörökben, ahol 
péntektől vasárnapig, három napon 
keresztül lehetett voksolni, 675 ezer 
szavazatot adtak le, csaknem két-
szer annyit, mint a 2014-es elnök-
választás – eddigi csúcsot jelentő 

– második fordulójában. A belföldi 
részvétel elmaradt a korábbi elnök-
választások első fordulójában mért, 
50 százalékot mindig meghaladó 
értékektől: a hazai választói név-
jegyzékben szereplő 18 millió 217 
ezer választópolgár 47,66 százaléka 
járult vasárnap az urnákhoz.

Johannist támogatja Dan Barna

Klaus Johannis újraválasztását tá-
mogatja a jobbközép USR-PLUS 
szövetség az  elnökválasztás má-
sodik fordulójában Viorica Dăncilă 
szociáldemokrata exkormányfővel 
szemben – jelentette be hétfői saj-
tóértekezletén Dan Barna, az USR 
elnöke, a szövetség államfőjelöltje. 
Barna közölte, hogy nem mond le 
a pártelnöki tisztségről. Elismerte, 
jobb eredményt remélt, és részint 
az ő hibája, hogy nem sikerült több 
választót a maga oldalára állítania, 
de szerinte az USR-PLUS így is bebi-
zonyította, hogy az ország harmadik 
legfontosabb politikai ereje, amely 
képes új lendületet adni és alternatí-
vát kínálni a román politikának.

Lefutottá vált a meccs?

„Az eredmények megfelelnek az 
előzetes várakozásoknak, az első 
három helyezett pedig elégedett is 
velük” – kezdte a romániai államfő-
választás értékelését Illyés Gergely. 
A budapesti Nemzetpolitikai Ku-
tatóintézet munkatársa lapcsalá-
dunknak elmondta, Klaus Johannis 
elsöprő győzelmet aratott, de neki 
az volt a fontos, hogy a második for-

dulóban a szociáldemokrata Viorica 
Dăncilăt kapja ellenfélnek. A nem-
rég megbuktatott szociáldemokrata 
miniszterelnök nem remélhetett 
többet, mint bejutni a második for-
dulóba, hozta a pártja által az euró-
pai parlamenti választáson kapott 
szavazati arányt, ezzel elkerülheti, 
hogy megbuktassák az alakulaton 
belül. Az elemző szerint a volt mi-
niszterelnök számára most ez volt a 
cél. „Dan Barna némileg alulmúlta 
a várakozásokat, első látásra túl 
nagy a távolság közte és Dăncilă 
között, de ez számára így is siker” 
– folytatta a főszereplők teljesítmé-
nyének véleményezését Illyés. Úgy 
véli, a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) nem akarta feltétle-
nül azt, hogy jelöltje bejusson a má-

sodik fordulóba, ott ugyanis azzal a 
Johanisszal kellett volna konfron-
tálódniuk, akivel hasonló diskur-
zussal egy részben egymást átfedő 
szavazótábor felé kommunikálnak 
és a jövő évi parlamenti választások 
után együttműködést terveznek. 
Az elemző szerint ezért volt Barna 
a jelölt, s nem Dacian Cioloș. Ami 
az RMDSZ szereplését illeti, Illyés 
Gergely nyomatékosította, hogy a 
szövetség jelöltje több szavazatot 
szerzett, mint öt éve. „Itt két kö-
rülményre hívnám fel a fi gyelmet: 
időközben Klaus Johannis népsze-
rűsége jelentősen megkopott a ma-
gyarok körében, lehettek olyanok, 
akik 2014-ben már az első körben 
rá adták a voksukat, de most nem. 
Másrészt a 2014-es elnökválasztá-

son indult még egy magyar jelölt, 
Szilágyi Zsolt, aki akkor 53 ezer vok-
sot szerzett. Most ezzel nem kellett 
számolni” – értékelte az eredményt 
a politikai elemző.

Illyés Gergely a döntő forduló ki-
menetelét fi rtató kérdésünkre leszö-
gezte: a meccs már akkor lefutottá 
vált, amikor ismertté váltak Johan-
nis fő ellenjelöltjei. Mint mondta, a 
második fordulóban a hivatalban lé-
vő államfő toronymagas esélyes. „A 
jelenlegi államfő számára az egyet-
len veszélyes jelenség az lehet, ha 
a Johannis támogatói is úgy érzik, 
lefutott a mérkőzés, és nem mennek 
el szavazni. De a távolmaradás nem 
lehet olyan mértékű, hogy veszélybe 
kerülne az elnök győzelme” – fogal-
mazott a szakértő.
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Kelemen Hunor (RMDSZ)
Klaus Johannis (PNL)
Viorica Dăncilă (PSD) 
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Kelemen Hunor: 77.70% 
Klaus Johannis: 9.50%
Viorica Dăncilă: 4.10%

Klaus Johannis: 34.80%
Kelemen Hunor: 26.30% 
Viorica Dăncilă: 13.50%

Kelemen Hunor: 61.40% 
Klaus Johannis: 16.70%
Viorica Dăncilă: 6.90%
...

...
Dan Barna: 3.80%

...
Dan Barna: 11.10%

Dan Barna: 6.00%

▴   F O R R Á S :  H O T N E W S . R O .  /  I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

• Mintegy 15 százalék-
pontnyi előnnyel nyerte a 
tisztségben lévő, máso-
dik mandátumára pályá-
zó Klaus Johannis államfő 
az elnökválasztás vasár-
nap este befejeződött 
első fordulóját a második 
helyezett Viorica Dăncilă 
szociáldemokrata ex-
kormányfővel szemben 
– igazolták a központi 
választási bizottság hon-
lapján hétfő reggel elér-
hető részeredmények.

Két megyében végzett az élen az RMDSZ államfőjelöltje

Két székelyföldi megye „borult zöldbe” a romániai 
államfőválasztás vasárnapi első fordulója után: az or-
szágos szinten több mint 353 ezer szavazatot begyűjtő 
Kelemen Hunor Hargita és Kovászna megyében végzett 
az első helyen. Az RMDSZ jelöltje a legnagyobb támoga-
tással Hargita megyében büszkélkedhet, ahol több mint 
86 ezren szavaztak a szövetség elnökére, ez pedig az 
összes voks 77,7 százalékát jelenti. Itt Klaus Johannis 
jelenlegi államfő lett a második 9,5 százalékkal. Három-
széken Kelemen Hunor a szavazatok 61,4 százalékával 
végzett az élen (több mint 40 ezer voks), szintén a PNL 
jelöltjét megelőzve (16,7 százalék). Bár Maros megyé-
ben több mint 55 ezren szavaztak a magyar jelöltre, ez 
százalékarányban csupán a második helyre volt elég: 
Kelemen 26,3, Johannis pedig 34,8 százalékkal zárt. 
Az RMDSZ elnöke – több mint 30 ezer szavazattal – 
Szatmárban is második lett 26,2 százalékkal (szemben 

a jelenlegi államfő 35,9 százalékával), akárcsak Szilágy-
ban (Kelemen 16 600 vokssal 18 százalék, Johannis 33,8 
százalék). Ugyanakkor Kelemen Hunor – az idei európai 
parlamenti választásokhoz hasonlóan – Kárpátokon 
túli megyékből is kapott nem elhanyagolható számú, 
összesen több mint 18 ezer szavazatot. Miközben a Bu-
karestben leadott több mint kétezer szavazat, illetve a 
csángó közösséggel rendelkező Bákó megyéből érkező 
1700 voks nem jelent meglepetést, a magyar jelöltre 
Prahova, Suceava és Iași megyében is több mint 900-an 
pecsételtek. De több száz szavazat érkezett máshonnan 
is a tulipános kockába: például a népszámlálási adatok 
szerint 18 magyar lakossal rendelkező Teleormanból 
433. Százalékarányban Kelemen Hunor a Kárpátokon túl 
Bákó után (0,7 százalék) Vaslui megyében teljesített a 
legjobban, ahol a több mint 800 voks a szavazatok 0,6 
százalékát jelenti. (Páva Adorján)

A meccs már akkor 
lefutottá vált, amikor 
ismertté váltak Johannis 
fő ellenjelöltjei.




