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 A cseh kormányalakítási paradoxon (1.) 

Összefoglalás: A cseh kétkamarás parlament alsóháza, a képviselőház a 2018. júli-
us 11–12-ei parlamenti ülésén bizalmat szavazott Andrej Babiš második kisebbségi 
kormányának, amely így hat szavazatnyi különbséggel megszerezte az egyszerű 
többséget, véget vetve a 2017. októberi általános választások óta tartó kormányala-
kítási válságnak és politikai patthelyzetnek. „A cseh kormányalakítási paradoxon” 
című elemzéssorozat első része az elhúzódó kormányalakítási válság rendszerszin-
tű, valamint aktuálpolitikai okait mutatja be.

Abstract: The lower house of the Czech bicameral parliament, the Chamber of 
Deputies voted confidence for Andrej Babiš’s second minority government on 
July 11–12. 2018. Babiš gained a narrow simple majority with six votes within the 
Chamber of Deputies that has 200 seats, thereby ending the prolonged government 
formation crisis and political stalemate that lasted for 9 months since the general 
elections took place in October 2017. The first part of the series of analyses called 
„The Paradox of the Czech Government Formation” highlights the causes of the 
coalition crisis by explaining systemic and non-systemic level variables.

A VÁLASZTÁSOKTÓL A MÁSODIK BABIŠ-KORMÁNYIG

Hiába nyerte meg a választást az Elégedetlen Polgárok Akciója (Akce 
nespokojených občanů, ANO 2011) nevű cseh párt 2017 októberében, és 
nyert el 78 mandátumot, a parlamenti többséget nem tudta megszerezni, 

ezért koalíciós partnerekre volt szüksége. A tárgyalások azonban az ANO 2011 
gyenge koalíciós potenciálja miatt sikertelennek bizonyultak: egyetlen olyan párt 
sem akart koalícióra lépni vele, amely a párt számára is elfogadható lett volna.

Az ANO 2011 elnöke és egyben miniszterelnök-jelöltje, Andrej Babiš a ku-
darccal végződött tárgyalások után kisebbségi kormányt alakított, amely már az 
első, a kormányalakításról döntő 2018. január 10-i parlamenti ülésen megbukott. 
Babiš ezután ügyvivő miniszterelnökként kezdte újra a tárgyalásokat az ellenzék-
kel. Ehhez viszont elengedhetetlen volt a cseh államfő, Miloš Zeman támogatása, 
aki meghatározó szerepet töltött be a válság során. A parlamenti pártok közül vé-
gül a 15 mandátummal bíró Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká strana sociálně 
demokratická, ČSSD) és az ugyanennyivel rendelkező Cseh- és Morvaország Kom-
munista Pártja (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) bizonyult potenciális 
partnernek. Hosszas egyeztetéseket követően a szociáldemokraták egy párton be-
lüli szavazás keretében döntöttek arról, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandók 
koalícióra lépni az ANO 2011-gyel. Végül Zeman másodszor is megbízta Babišt a 
kormányalakítással, aki a ČSSD-vel egy koalíciós szerződést, míg a KSČM-mel egy 
türelmi megállapodást írt alá. A három párt így összesen 108 képviselői helyet tud-
hat magáénak az alsóházban.

2018 júliusában, az új kormány megalakulásának elfogadásáról szóló parlamen-
ti ülésen tartott bizalmatlansági szavazáson a jelen lévő 196 képviselő közül 105 

http://kki.hu/assets/upload/01_KKI-elemzes_garai_201801.pdf
https://www.radio.cz/en/section/news/government-to-resign-following-failed-confidence-vote
https://www.radio.cz/en/section/news/social-democrats-referendum-on-coalition-with-ano-gets-underway
https://www.radio.cz/en/section/news/social-democrats-referendum-on-coalition-with-ano-gets-underway
https://www.reuters.com/article/us-czech-government/czech-pm-babis-wins-cabinets-backing-ends-nine-month-struggle-to-form-majority-idUSKBN1K10WG
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támogatta az ANO 2011 és a ČSSD által alkotott, a KSČM külső támogatását is él-
vező koalíciót. Ezzel a rendszerváltás óta politikai izolációban lévő kommunistáknak 
először nyílik lehetőségük arra, hogy visszatérjenek a cseh belpolitika meghatározó 
szereplői közé – eddig ugyanis konszenzus uralkodott a képviselőházban a pártnak 
(a történelme és az ortodox ideológiai vonala miatt) a koalíciós tárgyalásokból való 
kihagyásáról. A KSČM bevonása miatt mind az ellenzéki pártok, mind a társada-
lom részéről erős bírálat érte az újonnan megalakult kormánykoalíciót, illetve Andrej 
Babiš miniszterelnök személyét. Fontos azonban megemlíteni, hogy a kommunis-
táknak a politikai életbe történő visszaengedésével kapcsolatos gondolatok már 
jóval korábban megfogantak a szociáldemokraták körében.

A KORMÁNYALAKÍTÁSI VÁLSÁG KIALAKULÁSÁNAK
FŐBB OKAI

A koalíciós válság kialakulásához rengeteg tényező járult hozzá, közvetlen 
és közvetett módon egyaránt. A komplex aktuálpolitikai folyamatok mellett 
érdemes kitekinteni a cseh politikai rendszer sajátosságaira is, hogy megfe-

lelően értelmezni tudjuk a vizsgált időszak eseményeit. A könnyebb átláthatóság 
érdekében az elemzés két csoportra bontja a vizsgálandó tényezőket: a rendszer-
szintűekre és az aktuálpolitikai színtér egyes szereplőinek az interakcióira, azaz a 
nem rendszerszintűekre.

RendszeRszintű tényezők

Rendszerszintű tényezők alatt a továbbiakban a cseh politikai rendszer olyan 
sajátosságait értjük, amelyek meghatározzák az ország demokratikus mű-
ködésének az alapjait. Ilyen a cseh arányos választási rendszer hatása a 

parlament összetételére, a változó pártrendszer, az újonnan megjelenő politikai tö-
résvonalak hatásai a lakosság pártpreferenciájára, a cseh alkotmánynak az államfői 
jogkörökre vonatkozó pontatlan szabályozása, valamint az országban végbemenő 
devolúciós folyamatok összefonódása a korrupcióval. A politikai rendszer e problé-
mái közvetett módon mind hozzájárultak a Babiš-féle populizmus térnyeréséhez és 
a koalíciós válság kialakulásához.

Arányos választási rendszer

Az arányos választási rendszer jellemzője, hogy a parlamenti mandátumokat az 
országos választáson leadott szavazatok arányában osztják ki, így a parlamentbe 
bejutó pártok mandátumainak a száma arányosan tükrözi a társadalom megosz-
tottságát. Mivel emiatt általában egyik párt sem rendelkezik többséggel, a parlament 
pedig rendkívül polarizált, általában kevésbé stabil koalíciós kormányok alakulnak. 

http://praguemonitor.com/2018/07/12/rally-staged-outside-parliament-against-govt-backed-communists
http://4liberty.eu/experiences-and-problems-with-proportional-voting-system-in-the-czech-republic/
http://4liberty.eu/experiences-and-problems-with-proportional-voting-system-in-the-czech-republic/


E-2018/30

5

KKI
E L E M Z É S E K

 A cseh kormányalakítási paradoxon (1.) 

Az alábbi táblázat összegzi, hogy az egyes miniszterelnökök mennyi időt töltöttek 
el a hivatalukban – ami jó indikátora az egyes koalíciós kormányok instabilitásának, 
tekintettel arra, hogy egy parlamenti ciklus alapvetően 4 évre szól.

1. táblázat
A cseh miniszterelnökök hivatalban eltöltött ideje, 1993–2017

(saját szerkesztés)

Változó pártrendszer

Az elmúlt években Csehországban a tradicionális politikai pártok gyengülése, illetve 
az elit- és rendszerellenes (anti-establishment) pártok térnyerése volt megfigyel-
hető, hasonlóan a globális politikai trendekhez. Ez a folyamat a cseheknél már a 
2013-as általános választások előtt, a hagyományos pártrendszer átalakulásával 
megkezdődött. A közvéleményt mégis meglepetésként érte a 2017-es képviselőhá-
zi választások eredménye: az ANO 2011 magabiztos győzelme és az olyan újonnan 
megjelent, rendszerellenes pártok bejutása a parlamentbe, mint az Ivan Bartoš 
vezette Cseh Kalózpárt (Česká pirátská strana), illetve a Tomio Okamura nevéhez 
köthető szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártja (Svoboda a 
přímá demokracie, SPD).

2. táblázat
A képviselőházba bejutott pártok száma a független Csehországban

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/
http://hooghe.web.unc.edu/files/2017/04/Hooghe-Marks-Cleavage-theory-meets-Europes-crises_-Lipset-Rokkan-and-the-transnational-cleavage.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
https://www.volby.cz/
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A pártrendszer átalakulásának két szembetűnő jele a parlamentbe bejutó pár-
tok számának a növekedése és a mandátumok megoszlásának a hagyományos 
és az új pártok közötti átrendeződése. A 2. táblázat alapján megfigyelhető, hogy 
a Csehszlovákia 1993-as szétválását követően a cseh parlamentbe bejutó pártok 
száma 1998 és 2010 között öt körül stabilizálódott. A 2013-as választási ciklus-
tól kezdődően azonban már megfigyelhető az alsóházba bejutó pártok számának 
a növekedése, s e tendencia a 2017-es választások során is érvényesült. Ami a 
polarizált alsóházat illeti, a tradicionális pártok gyengülésével és az új politikai tö-
résvonalak megjelenésével egyre több pártnak sikerült megugrania a parlamentbe 
való bejutási küszöböt. 2017-ben rekordmennyiségű párt, összesen kilenc jutott be 
a képviselőházba, meglehetősen eltérő politikai prioritásokkal és ideológiákkal, így 
a pártok közötti verseny felerősödött – ez pedig tovább polarizálta az alsóházat.

3. táblázat
A választásokon az első három helyen végzett, illetve a három tradicionális párt 

(ČSSD, ODS, KSČM) mandátumának összehasonlítása

A cseh parlament alsóházában, a képviselőházban eddig még egyetlen párt 
sem tudott többséget szerezni. Az önálló Csehország 1993-as megalakulása óta 
a legtöbb mandátumot a Polgári Demokrata Párt (Občanská demokratická strana, 
ODS) érte el, 2006-ban, amikor is 81 képviselőjük került be az alsóházba. Az insta-
bil koalíciós kormányzást jól szemlélteti, hogy az eltelt alig 25 évben tizenhárom 
kormány volt már hatalmon. Ahogy azt a 3. táblázat jól szemlélteti, 1996 és 2006 
között a hagyományos pártok szerezték meg a három legtöbb mandátumot a kép-
viselőházban. Figyelembe véve az 1. táblázat eredményeit, megállapíthatjuk, hogy 
bár 2010-ben nem változott a parlamentbe bejutott pártok száma az azt megelőző 
ciklushoz képest, a szavazatok azonban jobban megoszlottak közöttük, és a KSČM 
csak a negyedik legtöbb mandátummal rendelkezett akkor.

2017-ben az újonnan megjelent pártok arattak látványos sikert, ugyanis az első 
helyen az ANO 2011 végzett, és bár a tradicionális pártok közül az ODS-nek sikerült 
a második legtöbb mandátumot megszereznie, a harmadik helyen két új formáció, 
a rendszerkritikus Cseh Kalózpárt és a szélsőjobboldali SPD osztozott. Ennek elle-
nére a 2017-es általános választás során az igazi fordulatot nem az ő eredményeik, 
hanem a baloldal rendkívül gyenge szereplése okozta. A szociáldemokraták az 

https://www.volby.cz/
http://kki.hu/assets/upload/01_KKI-elemzes_garai_201801.pdf
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előző ciklusban a ČSSD, az ANO 2011 és a Kereszténydemokrata Unió – Cseh-
szlovák Néppárt (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 
lidová, KDU–ČSL) alkotta kormánykoalíció legnagyobb erejét alkották. Ötven 
mandátummal rendelkeztek, ám csak tizenötöt tudtak megtartani a 2017-es 
választásokat követően. Az átlagosan 12-15 százalékos teljesítményt mutató 
KSČM-nek csak 7,76 százalékot sikerült elérnie, ami szintén tizenöt mandátumhoz 
juttatta a kommunistákat a képviselőházban. Emiatt is különösen érdekes, hogy a 
2017-es választás két legnagyobb vesztese – a ČSSD és a KSČM – 9 hónap eltel-
tével, a kormányalakítási tárgyalások győzteseiként, paradox módon kulcspozícióba 
került.

Új politikai törésvonalak megjelenése

A pártrendszer átalakulásával és az újonnan megjelenő rendszer- és elitellenes pár-
tok térnyerésével szoros összefüggésben áll az új politikai törésvonalak feltűnése. 
A cseh társadalmat hagyományosan a szociális és a gazdasági kérdések osztották 
meg (jobb- és baloldal felé húzás alapján). Az EU-csatlakozást követően azon-
ban új törésvonalak alakultak ki. Az európai integráció a jobboldali pártoknak az 
euroszkeptikus és eurooptimista tengely mentén történő széttagolódásához veze-
tett, és az új politikai témák megjelenése hozzájárult a pártrendszer fluiditásához. 
Liesbet Hooghe és Gary Marks szerint a transznacionális törésvonal megjelenése a 
nemzetállamok belpolitikájában a bevándorlás, az integráció és a globalizáció kér-
désköréhez kapcsolódóan, a kereskedelem témái mentén nyilvánul meg. A 2017-es 
választások kampányidőszakában Csehországban is a migráció, a szuverenitás, az 
európai integrációhoz való viszony, valamint a migrációhoz kapcsolódó etnikai és 
kulturális kérdések kerültek a középpontba. E témákkal kapcsolatos politikai állás-
pontját a pártok közül az ANO 2011 kommunikálta a legsikeresebben.

A cseh államfő szerepe a belpolitikai folyamatokban

További rendszerszintű tényezőként szükséges említést tenni a mindenkori cseh 
államfő alkotmányos jogköreiről is. Annak ellenére, hogy az önálló Csehország par-
lamentáris köztársaság, az alkotmány erős jogköröket biztosít az elnök számára, 
akit 2013 óta közvetlenül választanak meg az állampolgárok, ami egyfajta megerő-
sített legitimitást biztosít számára. A problémát az jelenti, hogy a korábban közvetett 
módon megválasztott karizmatikus államfők (pl. Václav Havel, Václav Klaus) rend-
szerint sajátosan értelmezték az alkotmányos jogköreiket, ami jelentős mértékben 
befolyásolta az amúgy is gyenge lábakon álló parlamenti egyensúlyt és stabilitást, 
ugyanis többször is beavatkoztak a belpolitikai küzdelmekbe, kormányokat segítet-
tek hatalomra vagy buktattak meg, illetve a kormányprogramtól eltérő külpolitikai 
orientációkat fogalmaztak meg.

A 2018 januárjában újraválasztott, s így a második ciklusát töltő jelenlegi államfő, 
Miloš Zeman sem kivétel e tendencia alól. A 2013–2017-es, Bohuslav Sobotka által 
vezetett, a ČSSD, az ANO 2011 és a KDU–ČSL alkotta kormánykoalíció külpolitikai 

http://hooghe.web.unc.edu/files/2017/04/Hooghe-Marks-Cleavage-theory-meets-Europes-crises_-Lipset-Rokkan-and-the-transnational-cleavage.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_22_A_cseh_alkotmenyos_rendsz_.pdf
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/CZE/
http://hooghe.web.unc.edu/files/2017/04/Hooghe-Marks-Cleavage-theory-meets-Europes-crises_-Lipset-Rokkan-and-the-transnational-cleavage.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/23/election-reaction-the-czech-republic-shifts-toward-the-polish-and-hungarian-model/
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_22_A_cseh_alkotmenyos_rendsz_.pdf
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orientációjától teljesen eltérő irányvonalat képviselt, de meghatározó szereplője volt 
a rövid életű Rusnok-kormány létrehozásának, a 2017. májusi kormányválságnak, a 
2017-es októberi választásoknak és a kormányalakítási patthelyzetnek is. Ez utóbbi 
három során nyíltan Andrej Babišt és pártját támogatta.

A cseh alkotmány szerint az államfő kétszer bízhatja meg a kormányfőt kor-
mányalakítással. E lehetőséggel Zeman élt is, miután Babiš kisebbségi koalíciós 
kormánya 2018 januárjában nem kapott bizalmat az alsóházban. Arra az esetre, ha 
a kormány elsőre nem kap bizalmat, de az államfő a következő kormányalakítási 
kísérletig ideiglenes ügyvitelre ad megbízást, az alkotmány nem rendelkezik annak 
maximális idejéről. Emiatt fordulhatott elő, hogy Zeman majdnem fél évig el tudta 
húzni Babiš másodszori megbízását. Ezt az ANO 2011 politikai ellenzéke, illetve a 
társadalom egy része is élesen bírálta, és antidemokratikusnak, a jogállamisággal 
összeegyeztethetetlennek titulálta. Az államfői jogkörök nem megfelelő körülhatá-
roltságának problémája a kormányválság során is előtérbe került, s tovább növelte 
a megosztottságot a Zemant támogatók és ellenzők között.

A kormányalakítás másik nehezítő tényezője az államfőnek a kabinet tagjai kine-
vezésére vonatkozó jogköre volt. A cseh alkotmány szerint ugyanis az ő hatáskörébe 
tartozik a kabinet tagjainak a kormányfő javaslata alapján történő kinevezése, ám 
azt indokolt esetben meg is tagadhatja. Miután az ANO 2011 és a ČSSD nagy nehéz-
ségek árán megegyezett a koalíciós megállapodás részleteiről és a kabinet tagjairól, 
Zeman, élve alkotmányos jogával, elutasította a szociáldemokrata Miroslav Poche 
külügyminiszterként történő beiktatását. Indoklása szerint a jelölt, aki jelenleg a 
ČSSD európai parlamenti képviselője, bevándorláspárti politikát folytat, amely nem 
összeegyeztethető a Babiš-kormány bevándorlásellenes ideológiájával. Az ügyhöz 
azt is hozzá kell tenni, hogy Poche a januári államfőválasztáson Jiři Drahošt tá-
mogatta Zemannal szemben. Mivel Poche személyében az ANO 2011 és a ČSSD 
egyetértett, valamint nem merült fel ellene egyéb kompetenciabeli kifogás, joggal 
érik azok a bírálatok Zemant, hogy az aktuálpolitikába történő ilyen beavatkozás 
túlmutat az alkotmányos jogkörén.

Összességében tehát elmondható, hogy a koalíciós és a kormányalakítási válság 
elhúzódásához hozzájárult az alkotmány államfői jogköröket szabályozó passzusa-
inak a hiányossága is.

A devolúciós folyamatok és a korrupció összefonódása

A cseh belpolitikai napirendet hosszú évek óta a korrupció, a hatékony állam-
igazgatás, valamint a posztkommunista politikai elit kompetenciája és annak 
hiánya határozza meg. Ez utóbbihoz kapcsolódóan a cseh társadalom per-
cepciójában megfigyelhető egyfajta paradoxon: ugyanis annak ellenére, hogy 
a közvélemény-kutatások szerint a lakosság nagy része elégedett a cseh gaz-
dasági teljesítménnyel, a viszonylagos gazdasági jóléttel és biztonsággal, a 
társadalompolitika területén – különösképpen a politikai környezet és a demok-
rácia állapotával – elégedetlenek. A CVVM közvélemény-kutató cég 2017-ben 
publikált reprezentatív felmérése alapján a cseh társadalom 79 százaléka szerint 

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-04-01/czech-dilemmas-over-russia-and-nato
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-president-communist-party-leader-openly-reject-foreign-minister-nomination
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4320/f9/pd170522.pdf
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a megvesztegetés és a korrupció inkább van hatással a politikai döntéshozatal-
ra, mint maguk az állampolgárok. (A felmérésben egy egytől hétig terjedő skálán 
értékelték a megkérdezettek az egyes állításokat. A kérdőív készítői az egyhez a 
„leginkább egyetértek”, míg a héthez az „egyáltalán nem értek egyet” véleményt 
rendelte. A válaszadók 79 százaléka kötötte a „megvesztegetés és korrupció” lehe-
tőségét a skála első három értékéhez.)

Az önálló Csehország történelmét áttekintve megállapíthatjuk, hogy a korrup-
ció valóban folyamatosan az egyik vezető közéleti témaként szerepelt. Az 1990-es 
években a privatizáció, a következő évtizedben pedig a decentralizáció, az önálló 
régiók (kraje) létrehozása inspirálta a korrupciót. Az állami hatalom devolúciójának 
a folyamata egybeesett az EU-csatlakozással, ami lehetővé tette az uniós struk-
turális alapokból érkező támogatásokkal való visszaéléseket. A decentralizáció 
megnövelte a regionális pártfunkcionáriusok hatalmát, ami egyenes utat biztosított 
a korrupció általánossá válásához és a gyenge hatalommal rendelkező miniszter-
elnökök érájához.

A hagyományos pártok decentralizáltságával szemben Babiš centralizált pártja 
szimpátiát váltott ki a társadalom egy részében. Az ugyanis így sokkal hatékonyab-
ban tudott működni, mint a regionális erőközpontokkal küzdő többi formáció, hiszen 
az oligarcha erős vezetése alatt nem nyílt lehetőség belső hatalmi harcok indítására.

A decentralizáltság és az ahhoz köthető politikai tanácstalanság egyik remek 
példája, hogy az idei kormányalakítási válság során a szociáldemokrata táboron 
belül ellentét alakult ki azzal kapcsolatban, hogy koalícióra lépjenek-e az ANO 2011-
gyel vagy sem. Miután hosszas belső egyeztetések után sem sikerült dűlőre jutnia 
a ČSSD vezetőségének, Jan Hamáček egy párton belüli szavazást rendelt el: 2018. 
május 21. és június 14. között mintegy 17.700 párttagnak nyílt lehetősége a vé-
leménye kifejtésére. A referendum eredményeképpen végül a szociáldemokraták 
majdnem 60 százaléka megszavazta az együttműködést.

Ahogy arról szó volt, az 1990-es és a 2000-es években is megfigyelhető volt te-
hát a szisztematikus korrupció egy-egy válfajának az elterjedése, ami az egyik kiváltó 
oka volt az elit- és rendszerellenes pártok, politikusok térnyerésének. A miniszterel-
nökök és az államfők egymást érő korrupciós botrányai – pl. Stanislav Gross (ČSSD), 
Mirek Topolánek (ODS), Petr Nečas, Václav Klaus vagy Miloš Zeman ügyei – mind 
hozzájárultak a posztkommunista politikai elit és az államigazgatásba vetett biza-
lom megrendüléséhez. Nagyjából 2013-tól, Andrej Babišnak a politikai színtéren való 
megjelenésétől kezdve beszélhetünk a „nagytőkének” a belpolitikába történő penet-
rációjáról. Akkoriban több vagyonos üzletember is csatlakozott a politikához, mint pl. 
Václav Fischer vagy Vít Bárta. Politikai befolyást általában vagy egy új, saját finanszí-
rozású, centralizált párt létrehozásával tudtak szerezni, vagy a parlament felsőházába, 
a szenátusba való bekerüléssel. Az üzleti szférából érkező politikusok programját 
leginkább két téma kötötte össze: a korrupció felszámolására és az állam üzleti ala-
pú menedzselése tett ígéretek. Ezek mellett visszatérő elemként jelent meg a cseh 
politikában a közigazgatási törvény reformja, továbbá a népszavazásra vonatkozó 
törvények, valamint az egyházi vagyon visszaszolgáltatásának és megadóztatásának 
a kérdése – ezek az új koalíciós kormány programjában is mind megjelentek.

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=113&clanek=031104
https://zpravy.aktualne.cz/in-terms-of-political-chaos-czech-rep-is-new-italy/r~i:article:698945/?redirected=1535463373
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/outcome-unclear-as-social-democrats-vote-on-whether-to-enter-coalition-with-ano
https://www.ft.com/content/4a379520-70af-11e8-852d-d8b934ff5ffa
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/prime-minister-gross-tells-czechs-sorry-about-the-scandal-the-crisis-is-over
http://ceskapozice.lidovky.cz/casa-corruption-case-legal-cause-celebre-but-unlike-pandur-tender-pyk-/tema.aspx?c=A120620_141038_pozice_70590
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22930710
https://www.bbc.com/news/world-europe-20961896
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/trust-in-president-falls-amid-series-of-scandals
https://www.boell.de/en/2013/10/31/political-earthquake-czech-republic-rejection-established-parties
https://books.google.hu/books?id=UdZ-AgAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=vaclav+fischer+elected&source=bl&ots=gq5ohSwx9T&sig=3XzCn04w8FhVnuPEy148ATqeImM&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjaxpfK-I_dAhWBJlAKHdV_D74Q6AEwDXoECAMQAQ#v=snippet&q=zelezny&f=false
http://ceskapozice.lidovky.cz/a-year-with-super-guru-vit-barta-in-the-underbelly-of-czech-politics-1ps-/tema.aspx?c=A111121_103107_pozice_45252
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
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Az államigazgatásban tapasztalt, fentebb említett decentralizációs folyamat 
érzékenyen érintette a társadalmat, ugyanis regionális szinten rendkívül megnö-
velte az „állam foglyul ejtésének” (state capture) a lehetőségét. Így amikor Babiš a 
kampánya során az államigazgatás újraközpontosítása, valamint az önkormányzati 
régiók és az állami költségvetés közti kapcsolat újradefiniálása mellett kardosko-
dott, számos szavazót tudott maga mellé állítani.

A kommunistákkal kapcsolatos dilemma

A kormányalakítási válság során újra előtérbe került a kommunisták politikai izolá-
ciójának és a velük való együttműködésnek a kérdése. A KSČM parlamenti jelenléte 
egy hosszú ideje húzódó dilemmát okoz a demokratikus politikai pártok számára: 
a rendszerváltás óta is megreformálatlan ideológiája és rendszerellenessége miatt 
ugyanis kialakult egy íratlan szabály a többi politikai formáció között, hogy a magas 
szintű döntéshozatali mechanizmusokból kihagyják a kommunista pártot. Emiatt 
a KSČM annak ellenére sem rendelkezett koalíciós potenciállal a képviselőházban, 
hogy az általános választásokon a támogatottsága rendszerint elérte a 12-15 szá-
zalékot (gyakran a harmadik legtámogatottabb volt).

Más a helyzet regionális és települési önkormányzati szinten, ahol már bevett 
szokássá vált a kommunistákkal való kooperáció – elsősorban a szociáldemokraták 
részéről. Emiatt a velük való együttműködés a politikai diskurzusban fokozatosan 
kezdte elveszíteni a tabujellegét.

A helyzet most nemzeti szinten is megváltozott azzal, hogy az ANO 2011 türelmi 
megállapodást kötött a KSČM-mel. Bár eddig már több parlamenti párt is kérte a 
kommunisták támogatását a különböző alsóházi szavazások során, a türelmi meg-
állapodás viszont már egy tágabb kooperációra ad lehetőséget a KSČM-nek, hiszen 
annak részeként a kommunisták támogatásáért cserébe a követeléseiket is be kel-
lett építeni a kormányprogramba, és egyúttal a zsarolási potenciáljuk is megnőtt. 
A KSČM annak ellenére, hogy történelmi vereséget szenvedett a legutóbbi válasz-
tásokon, paradox módon így történelmi győzelmet is aratott, amikor a Babiš-féle 
kormánykoalíció nyíltan vállalta a velük való együttműködést. Ez nem azt jelenti, 
hogy a KSČM teljes mértékben kikerült a „politikai karanténból”, de kétségkívül na-
gyon fontos előrelépést jelent számára.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a külső támogatást nemcsak 
az ANO 2011, de a szociáldemokrata tábor is támogatta, így nem csupán Babiš ne-
véhez köthető a kommunistáknak a politikai döntéshozatalba való visszaemelése. 
A ČSSD már jóval korábban fontolóra vette a KSČM-mel való együttműködést, így 
már a 2013-as választások előtt elkezdett a közvélemény arról beszélni, hogy vajon 
visszatérnek-e a kommunisták a politikai életbe. Az akkori politikai környezet végül 
nem kényszerítette ki a velük való megállapodást; a 2017-es választások utáni poli-
tikai patthelyzet viszont megtette. De Bohuslav Sobotka már azt megelőzően arról 
nyilatkozott, hogy a ČSSD nem zárja ki a kommunistákkal való kormánykoalíció le-
hetőségét, amennyiben azok feladják az EU- és NATO-ellenes politikájukat. Az ANO 
2011 rendkívüli térnyerése és Babiš ellentmondásos – a többi párttal való koalíciót 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=113&clanek=031104
https://is.muni.cz/th/to7r6/DP_Prokesova.pdf
http://www.ceeidentity.eu/database/manifestoescoun/communist-party
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_31__Minden_meskeent_van___A_c_.pdf
https://foreignpolicy.com/2012/10/12/return-of-the-czech-communists/
https://kladno.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/tolerancni-patent
https://kladno.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/tolerancni-patent
https://www.cato.org/blog/can-communist-party-take-back-czech-republic
https://www.reuters.com/article/us-czech-politics/communists-might-govern-with-us-next-year-czech-premier-tells-paper-idUSKCN1250ZU
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lehetetlenné tevő – miniszterelnöki jelöltsége teremtette helyzetet aztán a választá-
sok két leggyengébb szereplője tudta kihasználni és a saját előnyére fordítani.

nem RendszeRszintű tényezők

Nem rendszerszintű tényezőkként itt olyan, egyéb kategóriába tartozó változó-
kat elemzünk, amelyek az adott ország politikai rendszerébe beágyazódva, a 
politikai életben részt vevő aktorok és individuumok cselekvései, kijelentései 

és döntései mentén az aktuálpolitikai környezetet meghatározzák. Míg a fentebb 
említett rendszerszintű változók megteremtik a politikai instabilitás lehetőségének 
a keretét, addig az alábbiakban ismertetendő aktuálpolitikai változók tartalommal 
töltik meg azt.
  
A Babiš-jelenség

- Vállalkozói populizmus
A szisztematikus korrupció és a posztkommunista politikai elit miatti csalódottság-
ból táplálkozva megnyílt az út az új politikai formációk térnyeréséhez. Ahogy arról 
egy korábbi írásban már szó esett, a Babiš-jelenség kiváló példája az ún. vállalkozói 
populizmus előretörésének. Ennek egyik fő ismertetőjele azon politikai formációk 
szerepének a növekedése, amelyek egy olyan sikeres és karizmatikus üzletember 
köré épülnek ki, aki az államigazgatás ellátását egy sikeresen működő vállalkozásé-
hoz hasonlóan képzeli el.

Babiš vezetői stílusára egy pragmatikus, szinte ideológiamentes, tranzakcionalista 
szemléletmód jellemző, ugyanakkor rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy a 
számára fontos politikaterületeket szakértők vezessék, továbbá hogy az elit- és 
korrupcióellenes narratíva fennmaradjon. Ugyanezen elvek vezérlik az ANO 2011 
politikáját is, hiszen a párt teljes mértékben Babiš személye köré épült fel. Emiatt 
elképzelhetetlen, hogy ne Babiš legyen az általuk jelölt miniszterelnök.

- Ügybirtoklás és hatékony politikai kommunikáció
Az ANO 2011-et nehéz elhelyezni a bal-jobb spektrumon, ugyanis a választási 
kampánya, illetve az új kormányprogramja jobb- és baloldali elemeket egyaránt 
tartalmaz. Emiatt a közvélemény populistának könyvelte el a pártot. A máig tartó 
sikerének egyik kulcsfontosságú elemét a professzionális politikai kommunikáció 
és politikai imázsépítés jelenti. Babiš és csapata jól ismerte fel a „fogyasztók” (vá-
lasztók) igényeit, s azokra megfelelően reagáltak a választási kampány során, s 
ezzel saját szempontjukból pozitívan befolyásolták a választói magatartást. Babiš 
a kampányban a bevándorlás és a nemzetállami szuverenitás újonnan beszűrődött 
témái mellett sikeresen tudta „birtokolni” a recentralizáció és az antikorrupció ha-
gyományos témaköreit is.

Mivel a 2017 májusában kirobbant kormányválság során Babiš lemondani kény-
szerült a miniszterelnök-helyettesi és a pénzügyminiszteri pozíciójáról, a kampány 

http://kki.hu/assets/upload/01_KKI-elemzes_garai_201801.pdf
https://is.muni.cz/th/to7r6/DP_Prokesova.pdf
https://is.muni.cz/th/to7r6/DP_Prokesova.pdf
https://www.dw.com/en/czech-government-to-resign-in-row-over-finance-ministers-business-dealings/a-38664649
https://www.dw.com/en/czech-government-to-resign-in-row-over-finance-ministers-business-dealings/a-38664649
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során már „autentikusan” képviselhette az elit- és rendszerellenes narratívát – an-
nak ellenére, hogy az ANO 2011 négy évig tagja volt a kormánykoalíciónak. Babiš 
sikeresen közvetítette azt az üzenetet, hogy a korrupt elit támadásának esett ál-
dozatául, ugyanakkor a kormány által elért sikereket (pl. gazdasági növekedés, 
alacsony munkanélküliség) a saját pártjához tudta kötni.

- Pártfinanszírozás és összeférhetetlenség
A korrupció- és elitellenes politikai narratívát megteremtő oligarcha egy erősen 
centralizált mozgalmat hozott létre, amelynek finanszírozási keretét a saját vállalat-
óriása, a több mint 250 – mezőgazdasági, vegyipari, élelmiszeripari, feldolgozóipari, 
megújuló energiával, erdőgazdálkodással és bányászattal foglalkozó – céget ma-
gában foglaló AGROFERT Csoport adta. A konglomerátumhoz tartozó vállalatok 
számos állami támogatást nyertek el, illetve több állami közbeszerzési feladatot 
is elláttak. Az AGROFERT mindemellett fontos szereplője a cseh médiapiacnak is: 
2013-ban felvásárolta a Mafra Kiadót, amely többek között két országos napilapot 
(Lidove noviny [LN], Mladá fronta Dnes [MfD]) publikál, és azok internetes hírportál-
jait üzemelteti.

Babiš 2014-ig volt az AGROFERT elnöke és vezérigazgatója. Bár e pozíciókról 
lemondott, amikor a 2013-as választást követően képviselőként bejutott a cseh 
parlament alsóházába, azonban a cég részvényeinek továbbra is az egyedüli tulaj-
donosa maradt. 2017-ben azonban jelentősen szigorodott az összeférhetetlenségi 
törvény: a kormány tagjai nem birtokolhatnak médiaorgánumokat, továbbá azok 
a cégek, amelyekben e politikai szereplőknek több mint 25 százalékos részesedé-
sük van, nem kaphatnak állami támogatást, és nem nyerhetnek el közbeszerzési 
szerződéseket. Babiš ezért arról tájékoztatta a cégvezetőséget, hogy az AGROFERT 
részvényeit 90, illetve 10 százalékos arányban átvezette két vagyonkezelő alapba. 
A vállalatcsoport álláspontja szerint ez így megfelel az új törvénynek, mert bár 
Babiš maradt a tényleges tulajdonosa az alapnak, az ellenőrzést végző jogi sze-
mély hatáskörét nem ő látja el. A Transparency International szerint azonban Babiš 
megszegi a cseh és az uniós összeférhetetlenségi jogszabályokat. Az ügyet nagy 
figyelemmel kíséri a közvélemény is, és a kérdés jelentős mértékben megosztja 
a társadalmat. Folyamatos tüntetések zajlanak Csehország-szerte, többek között 
Babiš lemondását követelve. A 2018–2022-es ciklus stabilitásának és a kabinet 
kormányzási idejének az egyik legfőbb befolyásoló tényezője a Babiš ellen zajló 
rendőrségi nyomozás eredménye.

- A Babiš személyéhez kapcsolódó botrányok
Az elhúzódó kormányalakítási válság egyik legfőbb okának az ANO 2011 gyenge 
koalíciós potenciálja bizonyult, amelynek hátterében elsősorban az Andrej Babiš 
személye körüli ellentmondások húzódnak meg. Az említett összeférhetetlenségi 
ügy mellett Babiš és további hat személy (többek között Jaroslav Faltýnek, az ANO 
2011 alelnöke) ellen az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is nyomozást indított, 
a Čapí hnízdo [Gólyafészek] nevű szabadidőközpont és farm megépítéséhez kapott 
uniós támogatási pénzekkel való visszaélés miatt.

https://cz.boell.org/en/2017/11/07/after-elections-czech-republic-end-liberal-democracy-central-europe
https://www.agrofert.cz/en/nase-spolecnosti?page=9
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/CZE/
http://www.bumm.sk/kulfold/2017/05/05/sajat-tulajdonosukat-biraljak-a-legnagyobb-cseh-mediakiado-szerkesztoi
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/parliament-approves-tough-new-conflict-of-interest-legislation
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/parliament-approves-tough-new-conflict-of-interest-legislation
https://www.agrofert.cz/en/events-and-news/news-detail/shareholder-informed-the-management-of-the-companies-agrofert-and-synbiol-on-the-transfer-of-shares-into-trusts
https://www.agrofert.cz/en/events-and-news/news-detail/rebuttal-of-misinformation-from-transparency-international-en
https://www.transparency.org/news/pressrelease/andrej_babish_is_our_controlling_person_czech_republic
http://www.euronews.com/2017/05/18/thousands-marched-in-prague-to-protest-president-and-finance-minister
http://praguemonitor.com/2018/01/12/aktu%C3%A1ln%C4%9Bcz-releases-olafs-report-pm-babi%C5%A1s-case
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Faltýnek és még három személy esetén az ügyészség 2018 májusában ejtette 
a vádakat, azonban Babiš ellen továbbra is folyik a nyomozás. Az OLAF jelenté-
se szerint a nem transzparens tulajdonosi struktúrájú Čapí hnízdo cég jogtalanul 
jutott hozzá a közép-bohémiai Regionális Operatív Program keretében 2007 
és 2013 között a kis- és középvállalkozások számára kiírt uniós támogatások-
hoz. A ZZN Agro Pelhřimov s.r.o. egy középvállalkozás ugyan, s így megfelelt az 
igénylési feltételeknek, ám 2007. december 31-ig az Andrej Babiš AGROFERT cég-
csoportjához tartozó ZZN Pelhiřmov s.r.o. tulajdonában állt. A ZZN Agro 2007-ben 
korlátolt felelősségű társaságról részvénytársaságra módosította a jogi státuszát, 
majd a ZZN Pelhiřmov húsz, bemutatóra szóló részvény formájában eladta a céget 
Babiš feleségének és két gyermekének. Az ilyen részvény szabadon átruházható, 
nem tartalmazza a jogosult személy nevét, nem regisztrált, és a részvényt igazo-
ló dokumentum birtokosa tekintendő a tulajdonosának. Ezért a cég ügyében folyó 
nyomozást nehezítő körülménynek számít. E részvények kibocsátását a „134/2013. 
számú, az egyes részvénytársaságok átláthatóságának növelésére irányuló intézke-
dések” című törvénnyel be is tiltották Csehországban. A ZZN Agro nevét 2008-ban 
Čapí hnízdóra változtatták. Az OLAF-vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy 
az új cég és az AGROFERT tulajdonjogában érintett személyek közötti családi kö-
telékek lehetővé teszik az érintett vállalkozások üzleti döntéseinek a befolyásolását. 
Emiatt a két cég gazdasági szempontból nem tekinthető függetlennek, hanem a 
vonatkozó jogszabályok alapján csakis „összekapcsoltnak”, mivel esetükben a ter-
mészetes személyek egy gazdasági egységet alkotnak.

A konzervatív és a liberális ellenzéki pártok elfogadhatatlannak tartották, hogy 
egy korrupciós botrányba keveredett miniszterelnök vezesse az országot. Ráadásul 
Babišnak a csehszlovák titkosrendőrséggel folytatott kollaborációja is aggodal-
mat váltott ki az ellenzék és az állampolgárok körében is. Így a különböző pártok 
a választásokat követően sorra jelentették ki, hogy amíg Babiš az ANO 2011 kor-
mányfőjelöltje, nem hajlandók tárgyalást folytatni egy esetleges koalíciós kormány 
létrehozásáról. Csupán a szélsőjobboldali SPD, illetve a KSČM mutatkozott lehetsé-
ges partnernek. 

Belpolitikai hatalmi játszmák

- Államfőválasztás és kivárás
A rendszerszintű tényezők között szerepelt már, hogy az államfő jogköreit nem elég 
körültekintően szabályozza a cseh alkotmány. Emellett lehetőséget teremtettek a 
politikai élet szereplőinek bizonyos viselkedésekre – de nem kényszerítették ki azo-
kat. Mindennek az aktuálpolitikai vonzata Zeman beavatkozása a kormányalakítási 
válságba.

A választási eredmények ismeretében az ellenzéki pártok közül az alsóházba 
bejutott jobbközép és liberális pártok mindegyike – az SPD kivételével – elutasította 
az ANO 2011-gyel való együttműködést, így nem okozott nagy meglepetést, hogy 
Babiš első kisebbségi kormányát elutasította a parlament. Az akkor felállt kabine-
tet azonban Zeman államfő ideiglenes ügyvivőnek nevezte ki, és mind az ellenzéki 

http://www.radio.cz/en/section/news/storks-nest-case-against-anos-jaroslav-faltynek-dropped-continues-against-andrej-babis
http://www.radio.cz/en/section/news/storks-nest-case-against-anos-jaroslav-faltynek-dropped-continues-against-andrej-babis
http://weeks.cz/zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo/4/
http://weeks.cz/zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo/4/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b4414fad-67db-49f0-8790-d1c6feb7555f
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-poll/support-for-mays-handling-of-brexit-falls-to-record-low-orb-poll-idUKKBN1KR1G4?il=0
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pártok, mind Babiš és Zeman részéről egy kivárási időszak kezdődött, ugyanis 
2018 januárjában volt esedékes az államfőválasztás, amelynek eredménye döntő 
befolyással bírt a kormányalakításra. A két nagy esélyes Miloš Zeman és a liberális 
Jiři Drahoš, a Cseh Tudományos Akadémia korábbi elnöke volt. Az ellenzéki pártok 
abban reménykedtek, hogy amennyiben az utóbbi nyeri meg az államfőválasz-
tást, nem Babišt bízza meg a kormányalakításra irányuló második próbálkozással. 
Végül szoros eredménnyel – 51,36%-ot elérve, csupán kb. 150.000 szavazatnyi 
különbséggel – Zeman került ki győztesen, és megnyílt számára az út, hogy politi-
kai manőverezésével nyomást gyakoroljon az ellenzéki pártokra annak érdekében, 
hogy koalícióra lépjenek az ANO 2011-gyel.

- Vezetésváltás a ČSSD-ben
Ahogy az már fentebb szóba került, 2018 márciusában vezetésváltás történt a szo-
ciáldemokrata párt élén. A Bohuslav Sobotka vezette ČSSD több mint 10 százékot 
veszített a támogatottságából a 2013–2017-es kormányciklus során, és a válasz-
tásokon csak 7,27 százalékos eredményt tudott elérni (2013-ban 20,45 százalékot 
szerzett). A pártot leginkább a Sobotka és Zeman közötti feszültség, valamint a 2017 
májusában kialakult kormányválság gyengítette meg, amelyből Babišnak sikerült 
a legjobban kijönnie. A szociáldemokraták népszerűsége viszont olyan mértékben 
lecsökkent, hogy Sobotka lemondott a pártelnökségről, s azt Milan Chovanec vet-
te át, a választásokon pedig a párt Lubomír Zaoráleket, az addigi külügyminisztert 
indította miniszterelnök-jelöltként. Míg az ANO 2011 népszerűsége töretlen maradt, 
addig a szociáldemokraták azzal a dilemmával küzdöttek a választások után, hogy 
a támogatottságukat és a politikai befolyásukat vajon növeli-e, ha koalícióra lépnek 
Babišékkal.

Ezt a párton belüli dilemmát egy következő, 2018. márciusban történt nagy vál-
tás oldotta fel, amikor is a pártkongresszus Milan Chovanec és Jiři Zimola ellenében 
Jan Hamáčeket választotta meg elnöknek. Az erős regionális befolyás és a párton 
belüli Sobotka–Zeman-ellentét megnehezítette, hogy egy olyan személyt találjanak 
a vezetőség élére, aki mindkét tábor számára elfogadható. Hamáček, aki korábban 
a képviselőház elnöke volt, a diplomáciai képességei következtében megfelelőnek 
bizonyult a Sobotka vezette modernizációpárti és a tradicionális irányvonalat kép-
viselő „zemanisták” körében is. A vezetőváltást követően Hamáček kiírta a párton 
belüli referendumot, amely véget vetett a ČSSD döntésképtelenségének, és szabad 
kezet adott a koalíciós tárgyalások folytatására.

A szociáldemokraták döntésképtelensége is hozzájárult tehát a kormányalakítás 
elhúzódásához. A koalícióalkotás kérdése azonban nemcsak rövid, de hosszú távú 
megosztottsághoz is vezethet a párton belül.

- Az előrehozott választás lehetősége és a közvélemény-kutatások
A kormányalakítási válság egy további érdekes színezete, hogy a közvélemény-
kutatások eredményei következtében hatalmas nyomás nehezedett az ellenzéki 
pártokra, hiszen amennyiben egy esetleges előrehozott választást harcoltak volna 
ki, nagyjából az októberihez hasonló forgatókönyvre számíthattak volna. Az ANO 

https://volby.cz/pls/prez2018/pe2?xjazyk=EN
http://praguemonitor.com/2018/02/20/analysts-choice-ham%C3%A1%C4%8Dek-indicates-no-big-change-%C4%8Dssd
http://praguemonitor.com/2017/06/16/chovanec-temporary-%C4%8Dssd-manager-general-elections
http://praguemonitor.com/2017/06/16/chovanec-temporary-%C4%8Dssd-manager-general-elections
http://praguemonitor.com/2018/02/20/analysts-choice-ham%C3%A1%C4%8Dek-indicates-no-big-change-%C4%8Dssd
http://praguemonitor.com/2018/02/20/analysts-choice-ham%C3%A1%C4%8Dek-indicates-no-big-change-%C4%8Dssd
https://pollofpolls.eu/CZ
https://pollofpolls.eu/CZ
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2011 támogatottsága azonban töretlen maradt, ami egy politikai patthelyzetet 
eredményezett, és az ellenzéki pártoknak át és újra kellett gondolniuk a koalíciós 
politikájukat. Így történhetett, hogy a választások két legnagyobb vesztese, kihasz-
nálva, hogy az első Babiš-kabinet nem szerzett bizalmat, és a többi ellenzéki párt 
elutasította a koalíciós tárgyalásokat, az ANO 2011 támogatásával igyekezett visz-
szatérni a hatalomba.

Előrehozott választások kiírására csak akkor kerülhetett volna sor, ha a köz-
vélemény-kutatások az ANO 2011 támogatottságának jelentős, az ellenzéki, 
különösképpen a jobbközép és a liberális pártok (ODS, TOP 09, Cseh Kalózpárt) 
javára történő visszaesését mutatták volna. Illetve abban az esetben, ha az ANO 
2011 népszerűsége számottevő növekedést ért volna el, és feltehetőleg jóval több 
mandátumot tudott volna szerezni egy új választás során.

Fontos kihangsúlyozni tehát, hogy bár a ČSSD és a KSČM népszerűsége kis 
mértékben növekedett, a szociáldemokraták a kormánykoalíció tagjaiként (a ka-
binetben kulcsfontosságú tisztséget töltenek be) nem érdekeltek egy előrehozott 
választás kiírásában, a KSČM pedig a rendszerváltás óta sohasem került még ilyen 
jó politikai alkupozícióba.

1. ábra
A különböző cseh közvélemény-kutató cégek által publikált

pártpreferencia-változások aggregált trendvonala a Kálmán-szűrő alapján
(2017. szeptember–2018. július)

- Babiš-féle pragmatizmus
Az ANO 2011 koalícióépítési stratégiája kapcsán, ahogy erről már korábban szó esett, 
Babiš rendkívül pragmatikus és opportunista politikát folytat. A koalíció létrejötte 
legalább annyira volt Babiš politikai manőverezésének az érdeme, mint a szociálde-
mokratáké, a kommunistáké vagy Miloš Zemané. Pragmatizmusára jó példa, hogy 
a választások előtt még azt nyilatkozta, hogy semmiképpen sem lépne koalícióra 

https://pollofpolls.eu/CZ
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a KSČM-mel. Az ANO 2011 győzelme után az első körben valóban az ODS és a 
Cseh Kalózpárt támogatásában bízott, ám azok a fentebb ismertetett okok miatt 
elutasították az együttműködést. Összegezve tehát megállapítható, hogy míg rend-
szerszinten a kommunista párt a politikai döntéshozatal terén elszigeteltségben élt, 
addig az ANO 2011 részéről iránta megmutatkozó együttműködési hajlandóságot a 
kialakult aktuálpolitikai patthelyzet eredményezte.

- Társadalmi megosztottság és tüntetéssorozatok
A cseh társadalomban megfigyelhető egyfajta megosztottság: a lakosság véle-
ménye egyrészt az ANO 2011–ČSSD-kormány támogatása, másrészt annak a 
KSČM-mel való együttműködése, harmadrészt pedig a Miloš Zemanhoz fűződő at-
titűdök mentén oszlik meg. A cseh emberek zömét érzékenyen érinti a kommunista 
párt politikai tevékenysége és térnyerése, Zemannak és Babišnak a kommunisták-
kal, illetve egymással való kapcsolata. Az új kormánykoalíciót rengeteg kritika éri 
a KSČM-mel való együttműködés miatt, és már akkor kezdetét vette a tüntetések 
sorozata, mielőtt megszületett volna a két párt türelmi megállapodása.

A cseh társadalomnak a kommunisták hatalomba való visszatérése iránti el-
lenérzésére remek példa a KSČM egyik képviselője, Zdeněk Ondráček ügye. Amikor 
a választások után az új parlamenti bizottsági elnökök személyéről folytak a viták, 
Ondráčeknek a fegyveres testületeket ellenőrző bizottság élére történő kinevezése 
heves ellenreakciókat váltott ki a társadalomból: tüntetések zajlottak, és számos 
petíciót nyújtottak be ellene. A jobboldali pártok is elfogadhatatlannak találták, hogy 
a nemzetbiztonsági szempontból fontos bizottságot egy olyan kommunista vezes-
se, aki részt vett a rendszerváltást megelőző tüntetések feloszlatásában. Bár a 2018 
tavaszán kialakult tüntetések először Ondráček ellen irányultak, később kiegészül-
tek Babiš- és Zeman-ellenes felhangokkal is. Ondráček a tüntetések nyomására 
lemondott a pozíciójáról; a lépést Andrej Babiš is támogatta.

4. táblázat
A kormányalakítási válság kialakulásának rendszerszintű és aktuálpolitikai okai

https://www.novinky.cz/domaci/452647-babis-vladu-bychom-mohli-vytvorit-take-s-piraty-i-ods.html
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/divisive-ondracek-set-for-swift-exit-as-committee-chair-after-ano-u-turn
http://www.bumm.sk/kulfold/2018/03/06/lemondott-a-cseh-fegyveres-testuleteket-ellenorzo-parlamenti-bizottsag-kommunista-elnoke
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KONKLÚZIÓ

A kormányalakítási válság aktuálpolitikai vonzata mellett érdemes a cseh 
politika rendszerszintű problémáira is kitekinteni annak érdekében, hogy kon-
textusba tudjuk helyezni az elhúzódó politikai válság okait, és a média által 

sokat hangoztatott populizmus mellett további ok-okozati összefüggések is szóba 
kerüljenek, melyek fontos karakterjegyei a cseh politikai életnek, ám rendszerint ki-
sebb hangsúlyt kapnak a közbeszédben. Andrej Babiš mozgalmának térnyerése és 
az újonnan felállt kisebbségi koalíciót támogató KSČM-nek a képviselőház politikai 
vérkeringésébe történő visszatérése nem kizárólag a belpolitikai hatalmi játsz-
mák terméke – a magyarázata legalább annyira keresendő az arányos választási 
rendszer jellegzetességeiben, az államfő alkotmányos jogköreiben, a pártrendszer 
változásában, az új politikai törésvonalak megjelenésében, az államigazgatás de-
centralizáltságában, valamint a korrupció általánossá válásában is.

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a 2017-es általános választás során az 
igazi fordulatot nem a rendszerkritikus pártok jó eredményei, hanem a baloldal 
rendkívül gyenge szereplése okozta. Emiatt különösen érdekes, hogy a választás 
két legnagyobb vesztese – a ČSSD és a KSČM – kilenc hónap elteltével, paradox 
módon, a kormányalakítási tárgyalások győzteseiként az ANO 2011 támogatásával 
kulcspozícióba kerültek. A kisebbségi koalíció támogatásának pragmatikus előnyei 
és a csökkenő támogatottságuk miatt mind a szociáldemokraták, mind a kommu-
nisták érdekeltek abban, hogy a Babiš-kormányt életben tartsák. A 2018–2022-es 
kormányciklus stabilitásának és a kabinet kormányzási idejének egyik legfőbb be-
folyásoló tényezője a Babiš ellen zajló rendőrségi nyomozás eredménye lehet.

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-07-12/czech-republic-government-babis-and-left
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-07-12/czech-republic-government-babis-and-left

