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 A cseh kormányalakítási paradoxon (2.) 

Összefoglalás: Bár Andrej Babiš második kisebbségi kormánya csak 2018 júliu-
sában állt fel a több mint kilenc hónapig húzódó kormányalakítási válság után, a 
miniszterelnököt érintő Čapí Hnízdo-ügy kapcsán felmerült új események miatt az 
ellenzéki pártok azonban nem sokkal később már bizalmatlansági indítványt nyújtot-
tak be ellene. A koalíció junior partnere, a Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká strana 
sociálně demokratická, ČSSD) viszont nem hátrált ki Babiš mögül, így a képviselő-
ház 2018. november 23-án nem vonta meg a bizalmat tőle. A kormányfő pártja, az 
Elégedetlen Polgárok Akciója (Akce nespokojených občanů, ANO 2011) a ČSSD-vel 
lépett koalícióra, a Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (Komunistická strana 
Čech a Moravy, KSČM) pedig egy türelmi megállapodás keretében kívülről támo-
gatja. A három párt által alkotott szövetség garantálni tudja a parlamenti többséget 
Babiš számára. A cseh kormányalakítási paradoxon című elemzéssorozat második 
része a koalíciós tárgyalások főbb pontjait, a kormány tagjai által megkötött koalíci-
ós szerződést, valamint a türelmi megállapodást veszi górcső alá. Az elemzés kitér 
arra is, hogy milyen esélyekkel indult útnak a kormány júliusban, mennyire stabil a 
kormánykoalíció, és egyelőre miért nem sikerült Babišt elmozdítani pozíciójából.

Abstract: Despite the fact that Andrej Babiš’s second minority government was 
inaugurated only in July 2018, after a nine-month-long government formation crisis, 
new information revealed in connection with the Čapí Hnízdo case encouraged the 
Czech opposition parties to submit a no-confidence motion to the Chamber of 
Deputies against Babiš in November 2018. The motion, however, did not succeed 
as the Czech Social Democratic Party (Česká strana sociálně demokratická, ČSSD) 
did not back away from the prime minister. Babiš’s party, the Action of Dissatisfied 
Citizens (Akce nespokojených občanů, ANO 2011) formed a minority coalition 
with the ČSSD and enjoys the support of the Communist Party of Bohemia and 
Moravia (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) according to a toleration 
agreement between them which gives the minority government a narrow majority 
in the Parliament. The second part of the series called The Paradox of the Czech 
Government Formation focuses on the main aspects of the coalition talks, the 
coalition treaty, and the toleration agreement. The analysis also considers different 
scenarios regarding the stability and viability of the coalition and why the opposition 
was not yet able to move Babiš from his position.

BEVEZETÉS

A cseh kétkamarás parlament alsóháza, a képviselőház a 2018. július 11–12-ei 
ülésén bizalmat szavazott Andrej Babiš második kisebbségi kormányának. 
A 2017. októberi általános választások után hosszú időbe telt, mire a Babiš 

vezette Elégedetlen Polgárok Akciójának (Akce nespokojených občanů, ANO 2011) 
sikerült a Cseh Szociáldemokrata Párttal (Česká strana sociálně demokratická, 
ČSSD) egy kisebbségi koalíciót alakítania, Cseh- és Morvaország Kommunista 
Pártjával (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) pedig egy laza politikai szö-
vetséget kötnie.

https://www.dw.com/en/czech-pm-andrej-babis-wins-vote-of-confidence-after-months-of-wrangling/a-44641807


 Garai Nikolett 4

A három párt csak hosszas tárgyalási folyamatokat követően tudott megegye-
zésre jutni, aminek több oka is volt. Egyrészt a miniszterelnök-jelölt, Andrej Babiš 
személye körüli botrányok a többi párt szemében gyengítették az ANO 2011 poten-
ciális koalíciós partneri szerepét. Másrészt mindhárom párt eltérő politikai nézettel 
és programtervvel rendelkezett, így nehéz volt kompromisszumra jutniuk és köl-
csönös engedményeket tenniük. Harmadrészt, ahogy arról a jelen elemzéssorozat 
első részében is szó esett, a „triumvirátus” együttműködésének okai nem csak az 
aktuálpolitikai folyamatokban keresendők: a cseh politikai rendszer sajátosságai 
megengedő feltételként járultak hozzá a Babiš-féle vállalkozói populizmus térnye-
réséhez, a kommunisták politikai elszigeteltségének a csökkenéséhez, valamint a 
szociáldemokraták gyenge választási eredményeihez. Az arányos választási rend-
szer jellegzetességei, az államfő alkotmányos jogkörei, a pártrendszer változása, 
az új politikai törésvonalak megjelenése, az államigazgatás decentralizáltsága, 
valamint a korrupció általánossá válása együttesen teremtette meg azt a politikai 
környezetet, amelyben a három párt közötti együttműködés létrejöhetett.

Az ANO 2011-nek a ČSSD-vel kötött koalíciós szerződésére és a KSČM-mel 
való türelmi megállapodására épülő együttműködés azonban nem feltétlenül ga-
rantálja a kormánykoalíció hosszú távú stabilitását. Azt ugyanis rengeteg tényező 
befolyásolhatja, melyek közül a legnagyobb hatást a miniszterelnökkel kapcsolatos, 
ún. „Čapi Hnízdo” [Gólyafészek] -ügy nyomozási eredményei és egyéb fejleményei 
gyakorolhatják. Ezt jól példázza, hogy az ellenzék a kormány felállását követően 
máris kísérletet tett Babiš elmozdítására, amint újabb információk láttak napvilágot 
az üggyel kapcsolatban.

Az elemzés első fejezete bemutatja a Babiš ellen benyújtott sikertelen bizalmat-
lansági indítvány hátterét és az említett hosszas tárgyalási folyamatokat, kitér a 
kormányalakítási válságot lezáró koalíciós szerződés főbb pontjaira, illetve a kom-
munistákkal kötött türelmi megállapodásra is. A második rész a kormány kilátásait 
és stabilitását érintő öt legvalószínűbb forgatókönyvet ismerteti.

EGYIK VÁLSÁGBÓL A MÁSIKBA:
BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY

A BABIŠ-KORMÁNY ELLEN

Annak ellenére, hogy a nagyjából kilenc hónapig elhúzódott cseh kormány-
alakítási válság 2018 júliusában, a kisebbségi koalíciós kormány felállásával 
véget ért, a belpolitikai patthelyzet nem oldódott meg, ugyanis a kormányko-

alíció (valamint az azt támogató politikai erők) és az ellenzék közötti megosztottság 
továbbra is jelentős mértékű maradt, ami politikai instabilitáshoz vezetett. Ennek 
egyik legfőbb oka maga Andrej Babiš, aki ellen európai uniós finanszírozással való 
visszaélés miatt büntetőeljárás folyik. Valamennyi ellenzéki párt, de a szociáldemok-
rata tábor egy része is elfogadhatatlannak tartja, hogy Csehországot egy korrupt 

http://praguemonitor.com/2018/01/12/aktu%C3%A1ln%C4%9Bcz-releases-olafs-report-pm-babi%C5%A1s-case
http://kki.hu/assets/upload/30_KKI-elemzes_CZE_Garai_20180829.pdf
http://kki.hu/assets/upload/30_KKI-elemzes_CZE_Garai_20180829.pdf
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miniszterelnök vezesse. Így az ellenzék az első adandó alkalmat megragadta, és 
már november 13-án bizalmatlansági indítványt nyújtott be Babiš és kormánya el-
len. A közvetlen kiváltó okot a Seznam Zprávy hírportál által nyilvánosságra hozott 
felvétel jelentette, amelyben a kormányfő fia, a svájci állampolgárságú ifjabb Andrej 
Babiš arról nyilatkozott, hogy apja parancsára akarata ellenére a Krím félszigetre 
vitték, hogy ne tudjon tanúvallomást tenni a Čapí Hnízdo-üggyel kapcsolatban. 
(A miniszterelnök ellen folyó nyomozás részleteiről bővebben a HVG számolt be 
magyar nyelven.) Az ifjabb Babiš nyilatkozata után újabb tüntetéssorozat vette kez-
detét Csehországban, a szenátus (a cseh parlament felsőháza) határozatot hozott 
a kormányfő leváltásáról, amit az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványának 
a benyújtása követett. Erről a képviselőház november 23-án tárgyalt és szavazott: 
ahogy az várható volt, a hat ellenzéki párt nem tudott elég voksot összegyűjteni, 
így nem sikerült sem Babišt eltávolítaniuk a miniszterelnöki székből, sem a kor-
mányt megbuktatniuk. Ebből arra következtethetünk, hogy a kormányfő helyzete 
egyelőre stabil – annak ellenére, hogy a 2018. októberi szenátusi és önkormányzati 
választások révén az ellenzék többséget szerzett a szenátusban, illetve Babiš pártja 
elvesztette Prágát és Liberecet.

Az ellenzéki próbálkozás sikertelenségének több oka is volt. Ezek közé tartozik 
egyrészt Miloš Zeman államfő nyilatkozata, másrészt az ANO 2011 töretlen nép-
szerűsége és a szociáldemokraták gyengülése a legnagyobb ellenzéki pártokkal 
szemben, harmadrészt a szélsőjobboldali Szabadság és Független Demokrácia 
(Svoboda a přímá demokracie, SPD) nevű párt azon bejelentése, hogy hajlandók 
lennének a szociáldemokraták helyét elfoglalni a kormányban, ha esetleg azok ki-
hátrálnának Babiš mögül. 

Zeman világossá tette, hogy amennyiben Babiš kabinetje megbukik, államfői 
jogköréből adódóan újra őt fogja megbízni a kormányalakítással. Mivel Babiš első 
(sikertelen) próbálkozása után valóban így is tett, júliusban fel tudott állni a máso-
dik Babiš-kormány. A cseh alkotmány 2013-as módosítása úgy rendelkezik, hogy 
amennyiben a parlament megvonja a bizalmat a kormánytól, annak be kell nyújtania 
a lemondását. Bár a közvetlen választással hatalomra került államfő alkotmányos 
jogkörei nem teljesen tiszták, azonban ahhoz joga van, hogy egy újnak a felállásáig 
a visszahívott vagy lemondott kormányt bízza meg a kormányzás feladatainak az 
ellátásával.

A bizalmatlansági indítvány a koalíciós partner, a ČSSD számára okozta a 
legnagyobb fejtörést: álljanak-e ki a kormány mellett – amivel megőrzik a saját 
hatalmukat, de tovább mélyül a párton belüli megosztottság, és még többet veszí-
tenek a népszerűségükből –, vagy hátráljanak ki Babiš mögül, és hagyják elveszni 
a kormányzásra való egyetlen esélyüket (hiszen a támogatottságuk rendkívüli mér-
tékben visszaesett az elmúlt évben). Jan Hamáček, a párt elnöke úgy nyilatkozott, 
hogy ők sem értenek egyet Babiš személyével, és lobbiztak is a leváltásáért, azonban 
az ANO 2011 kategorikusan elutasítja ezt. A bizalmatlansági indítvány benyújtása 
után felmerült lehetőségként az is, hogy ha a 200 fős képviselőházból legalább 120-
an az intézmény feloszlatása és új választások kiírása mellett döntenek, akkor azt 
a ČSSD is támogatná. Ez azonban nem történt meg, így annak érdekében, hogy 

https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/embattled-czech-prime-minister-fighting-for-his-political-future
https://hvg.hu/gazdasag/20181114_A_Krimen_rejtegethettek_a_cseh_miniszterelnok_fiat_nehogy_vallomast_tegyen_egy_apjat_is_erinto_sulyos_ugyben?s=hk
https://www.reuters.com/article/us-czech-government/czechs-protest-against-pm-babis-coalition-partner-may-quit-government-idUSKCN1NK2SN
http://praguemonitor.com/2018/11/16/senate-passes-resolution-against-babi%C5%A1
http://www.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68550&l=en
https://www.forbes.com/sites/joharper/2018/11/22/lefts-faustian-pact-props-up-czech-trump-for-now/#6361f2347aed
https://www.radio.cz/en/section/news/zeman-reasserts-backing-for-babis-ahead-of-no-confidence-vote
https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013.pdf?lang=en
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-government-survives-no-confidence-vote
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folytatni tudják a kormányprogramjuk implementálását, a szociáldemokraták végül 
ugyan nem hátráltak ki a kormánykoalícióból, de a bizalmatlansági szavazáskor 
– szimbolikus gesztusként – távol maradtak.

A közvélemény-kutatások szerint a képviselőház feloszlatása és új választá-
sok kiírása a kérdéses időszakban csak az ANO 2011, a Polgári Demokrata Párt 
(Občanská demokratická strana; ODS), valamint a Cseh Kalózpárt (Česká pirátská 
strana) számára lett volna kedvező. Bár az egyes eredmények trendjeiben akadnak 
eltérések, az megállapítható, hogy az ANO 2011 meg tudta őrizni a népszerűségét 
és a 2017. októberi általános választásokon elért, 30 százalékos körüli támoga-
tottságát – amely lényegesen meghaladja a többi pártét. Míg az ODS 11,32-ről 
14–16 százalékra tornázta fel magát egy év alatt, addig a KSČM viszonylag stabilan 
tartja a nagyjából 7 százalékos támogatottságát. Egy előrehozott választás esetén 
a ČSSD és az SPD veszítene a mandátumai számából, ám a TOP 09, a Polgármeste-
rek és Függetlenek (Starostové a nezávislí, STAN), valamint a Kereszténydemokrata 
Unió – Csehszlovák Néppárt (Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová, KDU–ČSL) esetén az sem biztos, hogy bejutnának az alsóházba, hi-
szen a támogatottságuk az 5 százalékos parlamenti küszöb körül ingadozik.

Mindezek fényében kijelenthető, hogy egy előrehozott választás nem oldaná 
meg az ellenzéki pártok problémáját, sőt a többségük számára a jelenleginél ked-
vezőtlenebbül alakulnának a parlamenti viszonyok.

A trendeket jól példázza, hogy a 2018. októberi helyhatósági választásokon az 
ANO 2011-nek Prágán és Liberecen kívül az összes regionális központban sikerült 
nyernie. A négy évvel ezelőtti kilenc regionális győzelem után most tizenegy nagy-
városban arattak sikert. Babiš számára azonban kudarcot jelent a prágai többség 
elvesztése. A ČSSD hét nagyvárosban, köztük Prágában is teljesen kikopott a köz-
gyűlésből, a KSČM pedig több regionális székhelyen is kiesett, másokban pedig épp 
csak megugrotta a bejutási küszöböt.

1. ábra
Az egyes cseh politikai pártok támogatottságának alakulása

a Kálmán-trend alapján (2018. július–november)

http://www.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68551&l=en
https://pollofpolls.eu/CZ
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/ano-wins-elections-in-all-regional-capitals-except-prague-and-liberec
https://pollofpolls.eu/CZ
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Az említett tényezők következtében a bizalmatlansági indítványról szóló szava-
záson az ellenzéknek nem sikerült megszereznie a jelen lévő 182 képviselőé közül a 
szükséges 101-nek a szavazatát: csupán 92-en voksoltak a bizalom megvonására, 
míg 90 fő az ellen szavazott. A fennmaradó 18 szavazat megoszlott a szavazás ide-
jére az üléstermet elhagyó szociáldemokraták (12) és a hivatalosan távol tartózkodó 
képviselők (6) között.

1. táblázat
A Babiš-kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló

2018. november 23-ai szavazás eredménye (saját szerkesztés)

A KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS
ÉS A TÜRELMI MEGÁLLAPODÁS FŐBB PONTJAI

Az ANO 2011 és A ČssD kOAlíciós szerzőDése

Az ANO 2011 és a ČSSD kapcsolatának a megértéséhez érdemes a két fél 
közötti koalíciós szerződést és a szociáldemokrata párton belüli megosztott-
ság okait is tanulmányozni. Miután Babiš első kisebbségi kormánya 2018. 

januárjában nem szerzett bizalmat a képviselőházban, az ANO 2011 a kormány 
lemondása után azonnal megkezdte az első komoly koalíciós tárgyalásokat a szo-
ciáldemokratákkal, akiket akkor még Milan Chovanec, az előző kormányciklusban a 

http://www.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68551&l=en
http://www.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68551&l=en
http://www.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68551&l=en
http://www.praguemonitor.com/2018/01/18/ano-%C4%8Dssd-start-negotiating-about-possible-next-government
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belügyminiszteri pozíciót betöltő pártelnök képviselt. Neki azonban akkoriban több 
nézeteltérése is támadt Babišsal, és már kezdettől fogva szkeptikus volt az ANO 
2011-gyel való együttműködést illetően. Mivel úgy vélekedett, hogy nem lehet mi-
niszterelnök olyan ember, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, nem támogatta 
a tárgyalásokat. Az álláspontja azonban nem a szociáldemokrata táboron belüli 
többségi nézetet tükrözte, és ő maga a párt 2018. február 18-án tartott tisztújító 
kongresszusán el is vesztette a pozícióját. Utódja Jan Hamáček lett, aki 2013 és 
2017 között a képviselőházi elnök tisztjét, valamint a ČSSD alelnöki pozícióját töltöt-
te be. Ő a következő kormány programjáról szóló tárgyalások folytatását sürgette. 
Ez így is történt egészen 2018 áprilisáig, amikor is az egyeztetések a miniszteri bár-
sonyszékek tervezett elosztása miatt félbeszakadtak.

A szociáldemokraták ugyanis kijelentették, hogy csak akkor működnek együtt 
az ANO 2011-gyel, ha a számukra fontos intézmények – a munka- és szociális 
ügyekért felelős minisztérium, a külügyminisztérium, a kulturális ügyekért felelős 
minisztérium és a mezőgazdasági minisztérium – mellett a belügyminisztérium is 
szociáldemokrata vezetésű lesz. Ezt azzal indokolták, hogy annak a hatáskörébe 
tartozik a Babiš ellen zajló Čapí Hnízdo-ügy felügyelete, így függetlennek kell ma-
radnia a kormányfőtől, hogy tisztességes körülmények között lehessen lefolytatni 
a nyomozást. Mivel Babiš ebbe nem egyezett bele, a ČSSD vezetősége felfüggesz-
tette a tárgyalásokat.

A szociáldemokrata taktika, illetve az államfő által az egyeztetések újrakezdé-
se érdekében kifejtett nyomásgyakorlás eredményesnek bizonyult. Zeman először 
azt javasolta az ANO 2011-nek, hogy a két szélsőséges párttal, a KSČM-mel és az 
SPD-vel kezdjen el tárgyalni, amelyek hajlandóságot mutattak a Babišsal való ko-
operációra. A kiélezett helyzetben több lehetséges forgatókönyv is felmerült:

• az ANO 2011 új miniszterelnök-jelöltet állít Babiš helyett;
• Babiš a kommunistákkal és a szélsőjobboldallal kezd tárgyalásokba;
• az államfő a koalíciós tárgyalások sikertelensége miatt előrehozott válasz-

tást ír ki;
• Babiš elfogadja a szociáldemokraták ultimátumát.

Végül az utolsó forgatókönyv valósult meg, és az ANO 2011 április 10-én bejelen-
tette, hogy szeretnék újrakezdeni a tárgyalásokat. A javaslatra a szociáldemokraták 
vezetősége pozitívan reagált. A koalíciós szerződés szövegének egyeztetése után a 
ČSSD párttagságának többsége egy belső referendumon megszavazta a koalíció 
megalakítását, így Hamáček zöld utat kapott a szerződés aláírásához.

A koalíciós szerződést végül 2018. július 10-én írta alá a két fél részéről Andrej 
Babiš kormányfő, illetve Jan Hamáček, az új kisebbségi kormány belügyminisztere 
és akkori ideiglenes külügyminisztere. (Tőle Tomáš Petřiček vette át a külügymi-
niszteri pozíciót, mivel az első jelölt, Miroslav Poche kinevezését nem fogadta el 
Miloš Zeman államfő.)

A dokumentum legfontosabb rendelkezései között szerepel, hogy a koalíció 
tagjai bizalmat szavaznak a Babiš vezette kisebbségi koalíciónak az arról szóló 
képviselőházi ülésen, valamint mindaddig, amíg a szerződés érvényben van, nem 

http://praguemonitor.com/2018/02/12/part-%C4%8Dssd-election-congress-be-held-behind-closed-doors
http://praguemonitor.com/2018/02/12/part-%C4%8Dssd-election-congress-be-held-behind-closed-doors
https://www.dw.com/en/possible-snap-elections-after-czech-coalition-talks-collapse/a-43288363
https://mno.hu/kulfold/cseh-kormanyalakitas-megrekedtek-a-koalicios-targyalasok-2458278
https://mno.hu/kulfold/cseh-kormanyalakitas-megrekedtek-a-koalicios-targyalasok-2458278
http://praguemonitor.com/2018/01/12/aktu%C3%A1ln%C4%9Bcz-releases-olafs-report-pm-babi%C5%A1s-case
http://praguemonitor.com/2018/04/11/opposition-criticises-zemans-advice-ano-address-spd-ks%C4%8Dm
http://www.praguemonitor.com/2018/05/09/ano-%C4%8Dssd-leaders-reach-coalition-agreement-acceptable-both
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-29/the-20-hour-flight-is-coming-and-it-may-have-a-gym-and-bunks
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/229407-co-stoji-v-koalicni-smlouve-ano-a-cssd-plne-zneni-dokumentu-zde/
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indítanak bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, nem kérik a parlament alsó-
házának a feloszlatását, és nem is támogatnak ilyen jellegű indítványokat.

A Babiš ellen folyó nyomozás kapcsán a koalíciós szerződés úgy rendelkezik, 
hogy amennyiben a kabinet valamely tagja ellen bírósági elsőfokú ítélet születik, 
és azt követően az illető észszerű határidőn belül nem mond le, a koalíciós szer-
ződés hatályát veszti. Ez a rendelkezés a szociáldemokraták számára egyfajta 
biztosítékként szolgál, hogy amennyiben Babišt elítélnék, felbonthassák a koalíciós 
szerződést, és eltávolíthassák pozíciójából a miniszterelnököt, vagy esetleg előreho-
zott választást írjon ki az államfő. A ČSSD további politikai biztosítékát jelenti, hogy 
az is bekerült a szerződés szövegébe, hogy amennyiben mind az öt szociáldemok-
rata miniszter benyújtaná a lemondását, az egész kormánynak le kell mondania.

A minisztériumok elosztásáról szóló, fentebb említett vita kapcsán a megállapo-
dás rögzíti, hogy azok vezetése 10:5 arányban oszlik meg az ANO 2011 és a ČSSD 
között. Egy másik pont tartalmazza azokat a szakpolitikai területeket, amelyek-
kel kapcsolatosan a törvénytervezeteket, kormányhatározatokat közösen nyújtja 
be a koalíció, a két párt minisztereinek többségi támogatásával. Ilyen ügyeknek 
minősülnek az állami költségvetéssel, adózással és egyéb díjakkal kapcsolatos 
intézkedések, valamint az államháztartásra és az állami költségvetésre jelentős 
hatással bíró döntések, a vagyonvédelem, a választási törvények, a népszavazás, 
az alkotmánymódosítás, a kül- és biztonságpolitika terén, illetve az állami média 
állapotáról és működéséről hozott rendelkezések is.

Az ANO 2011 és A ksČM közötti türelMi MegállApODás

A kommunistákkal való tárgyalások sem bizonyultak egyszerűbbnek, mint a 
szociáldemokratákkal folytatott egyeztetések. A KSČM a hét pontból álló 
követelésük kormányprogramba emeléséhez kötötte a koalíció támogatását. 

Ezek a következők voltak: minimálbér-emelés, nyugdíjreform, a nemzeti erőforrások 
védelme és állami kézben tartása, az állami szektor szerepének növelése a vízgaz-
dálkodás terén, a restitúciós törvény értelmében az egyházhoz visszakerült tulajdon 
megadóztatása, a lakhatási költségek csökkentése, egészségügyi reformok beve-
zetése. Az egyházi tulajdon megadóztatásán kívül az összes követelés bekerült a 
kormányprogramba valamilyen formában.

A tárgyalások során azonban a legnagyobb problémát az okozta, hogy a 
kommunisták teljesen ellentétes külpolitikai orientációt képviselnek, mint az ANO 
2011 és a ČSSD: nem támogatják sem a kormány EU-politikáját, sem az ország 
NATO-tagságát, továbbá globalizáció- és USA-ellenes nézeteket vallanak. A kül- és 
védelempolitika terén fennálló ideológiai különbségek miatt a KSČM vezetősége 
elutasította a koalícióban való részvételt, de a politikai térnyerés reményében bele-
egyezett a türelmi megállapodás megkötésébe. (A külpolitikai álláspontok eltérése 
a jövőben is konfliktusforrásként jelentkezhet.) A kommunisták a támogatásért 
cserébe további ösztönzőket is kaptak: például lehetőséget bizonyos parlamenti 
bizottságok elnöki tisztségének a betöltésére és állami tulajdonú cégek vezetőségi 
pozícióinak a megszerzésére.

https://domaci.eurozpravy.cz/politika/229407-co-stoji-v-koalicni-smlouve-ano-a-cssd-plne-zneni-dokumentu-zde/
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska/stanovisko-kscm-k-podpore-vlady-ano-2011-cssd
https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska/stanovisko-kscm-k-podpore-vlady-ano-2011-cssd
http://praguemonitor.com/2018/05/14/ano-surprised-communists-rejecting-more-foreign-missions
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-07-12/czech-republic-government-babis-and-left
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A türelmi megállapodást 2018. július 10-én írták alá a felek, és ezzel a KSČM 
képviselői ígéretet tettek, hogy mindaddig nem fognak bizalmatlansági indítványt 
kezdeményezni a kormánykoalíció ellen, amíg az egyezmény érvényben van, viszont 
a koalíciót alkotó pártok nem blokkolhatják a kommunista képviselők által benyújtott 
javaslatok alsóházi vitáját, de azon a saját belátásuk szerint szavazhatnak. Ugyanez 
vonatkozik a másik két párt előterjesztéseire is: a szavazáskor a kommunista képvi-
selőknek sem feltétlenül kell támogatniuk azokat.

* * *

A három párt képviselői tehát (az ismertetett szerződésekben foglaltaknak megfele-
lően) a 2018. július 11–12-ei parlamenti ülésen megtartott szavazáson (2. táblázat) 
szinte valamennyien támogatták az új kormány megalakulását. A kivétel Milan 
Chovanec volt, aki tiltakozásul nem vett részt a szavazáson. Rajta kívül egy kom-
munista és egy ANO 2011-es képviselő maradt távol a szavazástól. Így a jelen lévő 
196 képviselő közül végül 105-en szavaztak további bizalmat a kormánynak.

2. táblázat
A 2018. július 11–12-ei alsóházi bizalmi szavazás eredménye

https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/dokumenty/ke-stazeni/tolerancni-patent
https://www.radio.cz/en/section/news/chovanec-ready-to-quit-as-mp-after-refusing-to-back-own-party-in-confidence-vote
http://public.psp.cz/en/sqw/hlasy.sqw?g=68040&l=en
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A KISEBBSÉGI KORMÁNY KILÁTÁSAI

Nehézségek A törvéNykezés sOráN

Ahogy az a fenti táblázatból is jól látható, az ANO 2011 által benyújtandó 
törvényjavaslatok képviselőházi elfogadása a szociáldemokraták és a kom-
munisták – illetve egyes ellenzéki pártok – támogatásától függ. Ez komolyan 

akadályozhatja a kisebbségi kormány működésének a hatékonyságát, hozzájárulhat 
a koalíciós partnerek közötti feszültség növekedéséhez, és a kormányprogramban 
felvázolt széles körű reformok megvalósítása során jelentős nehézségeket okozhat.

A cseh képviselőházra nagyfokú ideológiai polarizáltság jellemző. Míg a kom-
munisták támogatását is élvező ANO 2011–ČSSD–koalíció inkább baloldali 
programtervvel rendelkezik, addig az ellenzék zöme jobbközép, liberális konzerva-
tív értékrendet vall (ODS, TOP 09, KDU–ČSL, STAN), de megtalálhatóak közöttük 
szélsőjobboldali nézetek is (SPD), valamint a Kalózpárt kevésbé behatárolható ide-
ológiája, amely közvetlen demokráciát, információs szabadságot és transzparens 
e-kormányzást hirdet. Babiš egy pragmatikus, rugalmas, ad hoc koalícióépítési 
stratégiával próbálja áthidalni az ideológiai polarizáltságot. Ez azt jelenti, hogy bi-
zonyos politikaterületek esetében az ANO 2011 nem feltétlenül fog ragaszkodni a 
koalíciós partnere vagy a kommunisták támogatásához, ha az ellenzék szavaza-
taival tud parlamenti többséget elérni. Például az e-kormányzás és az információs 
transzparencia témakörében jó eséllyel partnerre talál a Kalózpártban.

Csupán a második legnépszerűbb politikai formáció, a jobbközép Polgári De-
mokrata Párt (Občanská demokratická strana; ODS) részéről nem várható, hogy 
együttműködési készséget mutasson a kisebbségi kormány iránt, hiszen az ANO 
2011 egyedüli alternatívájaként próbál kitűnni az ellenzéki pártok közül. Támogatott-
sága folyamatosan növekvő tendenciát mutat, így arra következtethetünk, hogy egy 
előrehozott választás kiírása idővel érdekében állhat. (Míg a 2017-es októberi vá-
lasztásokon 11,32 százalékot értek el, addig a közvélemény-kutató cégek felmérései 
szerint 2018 június-júliusában már 14–16 százalék között mozgott a népszerűségük.)

MegOsztOttság A pOlitikAi spektruM bAlOlDAláN

A kormányprogram baloldali pontjainak túlsúlya egy érdekes szcenárióhoz 
vezethet. A ČSSD és a KSČM számára ugyanis e kormányzati célkitűzések 
(minimálbér-emelés, a tanárok, egészségügyi dolgozók és közalkalmazot-

tak bérének emelése, adócsökkentés, nyugdíjreform, extenzív szociális kiadások 
bevezetése) kockázatot jelenthetnek, hiszen tovább növelhetik a baloldali érzelmű 
szavazóknak az ANO 2011-be történő átpártolását. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy 
a szociáldemokraták és a kommunisták is korlátozottabb pénzügyi erőforrásokkal 

https://www.vlada.cz/en/jednani-vlady/policy-statement-of-the-government-of-the-czech-republic-163299/
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
https://pollofpolls.eu/CZ
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-07-12/czech-republic-government-babis-and-left
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rendelkeznek, és nem engedhetnek meg maguknak az ANO 2011-éhez hasonló, 
folyamatos kampányt, és ez jelentősen megnehezíti a szavazók megtartását. Az 
ANO 2011 stratégiájának viszont az egyik legfontosabb eleme a hatékony politikai 
kommunikáció, amelynek segítségével már sikerült a saját nevéhez kötnie az előző, 
szociáldemokrata vezetésű kormányciklusban elért jó gazdasági eredményeket.

Az ANO 2011-gyel való együttműködés másik negatív következménye a baloldal 
szempontjából a szociáldemokrata és a kommunista táboron belüli megosztottság 
növekedése. Ez a már ma is létező jelenség hosszú távon – a Babišt támogatók és 
ellenzők tengelye mentén – mindkét pártot kettészakíthatja. Ez a megosztottság 
egy előrehozott választás esetén, de a 2021-ben esedékes általános választásokon 
is lényeges hátrányt okozhat, és a baloldal tartós széteséséhez vezethet, ami az 
ANO 2011, az ODS, valamint a rendszerellenes pártok malmára hajtaná a vizet.

lehetséges fOrgAtóköNyvek

Nehéz megjósolni, hogy hosszú távon mennyire lesz életképes az ANO 2011 
és a ČSSD alkotta koalíció, hiszen a kormány stabilitását rengeteg tényező 
befolyásolhatja, melyek közül a legnagyobb hatást nagy valószínűséggel a 

Čapí Hnízdo-ügyben hozandó ítélet és az üggyel kapcsolatos egyéb fejlemények 
gyakorolhatják. Ugyanakkor az alábbi öt forgatókönyv valamelyikének a megvaló-
sulása képzelhető el a leginkább. Közülük az első a legvalószínűbb, az utolsó pedig 
a legvalószínűtlenebb.

1. A Babiš-kormány végigviszi ugyan a négyéves kormányciklust, ám a kép-
viselőház polarizáltsága és a gyenge lábakon álló kisebbségi koalíció miatt 
a kormányprogram átfogó reformjai közül nem tudja teljesíteni a kulcs-
fontosságúakat. E szcenárió szerint az említett ad hoc alapon működő 
szövetségkötések stratégiája nem működik. A baloldal tovább gyengül.

2. Belső ellentétek vagy egyéb okok miatt felbomlik a kisebbségi koalíció, és 
előrehozott választást tartanak, amelyen azonban az ANO 2011 és az ODS 
szerzi meg a szavazatok többségét, így hasonló politikai patthelyzet alakul 
ki, mint a 2017. októberi választások után.

3. A Babiš-kormány kitölti a négyéves kormányciklust, és az ad hoc koalíció-
építési stratégia segítségével megvalósítja a kormányprogram jelentősebb 
pontjait.

4. Babišt még a jelenlegi kormányciklusban jogerősen elítéli a bíróság a Čapí 
Hnízdo-ügy miatt, így a koalíciós szerződés értelmében le kell mondania a 
pozíciójáról, így előrehozott választásokat írnak ki. Amennyiben az ANO 2011 
népszerűsége jelentős csökkenésnek indul Babiš személyének diszkreditá-
lása miatt, az ODS, az SPD, valamint a Kalózpárt erősödésére számíthatunk.

5. Babiš kivárja, míg az ANO 2011 támogatottsága olyan mértékig nő, hogy 
egy előrehozott választás során domináns pozícióba kerül egy többségi 
koalíciós pártban, vagy akár egyedül kormányozhat a parlamenti többség 
megszerzésével, így ha nem szorul más pártok koalíciós támogatására, 

https://is.muni.cz/th/to7r6/DP_Prokesova.pdf
https://is.muni.cz/th/to7r6/DP_Prokesova.pdf
http://kki.hu/assets/upload/30_KKI-elemzes_CZE_Garai_20180829.pdf
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akkor felbontja a koalíciós szerződést, és egy előrehozott választást kény-
szerít ki. Az Economist szerint az ANO 2011 rövid távú stratégiája erre az 
eshetőségre épül. Bár ennek a gondolatnak van létjogosultsága, kevés e 
szcenárió bekövetkezésének a valószínűsége, ugyanis a domináns pozíció 
megszerzésének legnagyobb strukturális akadálya az arányos választási 
rendszerből következő fragmentáltság, mint ahogyan azt az elemzéssorozat 
első része hosszasan kifejti.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jIzvJxxDpkcJ:https://country.eiu.com/article.aspx%3Farticleid%3D716905855%26Country%3DCzech%2520Republic%26topic%3DPolitics+&cd=16&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://kki.hu/assets/upload/30_KKI-elemzes_CZE_Garai_20180829.pdf

