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Hamberger Judit                              „Minden másként van.”

2013. október 25–26-án rendkívüli képviselőházi választásokat tartottak Csehországban, 
ám az eredmény patthelyzetet teremtett. Olyan erőarány alakult ki, amely – a cseh par-
lamentáris és alkotmányos rendszer jelenlegi lehetőségei és keretei között – nem teszi 
lehetővé a feszült légkör enyhítését, a belpolitikai és kormányzási stabilitás biztosítását. 
A lehetséges kormánykoalíciók egyik variációja sem tűnik olyannak, hogy a következő 
négy évre nyugodt parlamenti életet és zavartalan kormányzást biztosíthat. Eddig nem 
látott helyzet alakult ki, amelyről egyre gyakrabban úgy beszélnek, mint a hagyományos 
pártrendszer végéről. A közéletben vita alakult ki arról, hogy ez valóban így van-e, vagy 
valami másnak a jele, esetleg a globális változásokhoz köthető jelenség-e? Az október 
26-i urnazárás óta ez a kérdés izgatja a cseh politikusokat és elemzőket. Az alábbiak-
ban megvizsgáljuk a kialakult helyzet okait, a választások eredményét és lehetséges 
következményeit.

A rendkívüli válAsztások okAi

A korrupciós botrány

Csehországban már 1998-ban is voltak rendkívüli választások. Csakúgy, mint ak-
kor, most is a polgári demokraták (ODS) által vezetett jobboldali kormánykoalíció 
korrupciós ügyei és botrányai miatt került rájuk sor. A közvetlen kiváltó okot 

most a 2013 júniusában kirobbant, és egészen a miniszterelnökig (Petr Nečas) és annak 
titkárságáig elérő korrupcióban és törvénytelenségekben határozhatjuk meg.

A cseh jobboldali politikai elitet érintő korrupciós botrány – a jelek szerint – alapjaiban 
rázta meg az országot. Egy hét alatt megbukott a Nečas-kormány. A botrány nyilvánva-
ló, de jogilag nehezen meghatározható, politikai indíttatású korrupciós folyamat miatt 
robbant ki. A képviselőházi támogatottságából folyamatosan veszítő kormányfő és csapa-
ta megpróbálta korrupcióként is értelmezhető módszerekkel biztosítani a maga alsóházi 
többségét, aminek érdekében állami és félig állami tulajdonú cégek igazgatói, illetve fe-
lügyelői tanácsában kínált funkciót a „rebellis” jobboldali képviselőknek. Ezt a módszert 
a cseh politikai elit jobboldali része szokásos politikai egyezkedésnek tekinti, és nem 
tartja büntetendő cselekménynek. Három polgári demokrata (ODS) képviselő, akik 2012 
novemberében nem értettek egyet a saját kormányuk által bevezetett reformokkal, azaz 
a megszorító intézkedések „népnyúzó” csomagjával, mandátumukról lemondva, cserébe 
„zsíros” állásokhoz jutva, lehetővé tették a kormánynak, hogy az adóemelést és az egy-
házak vagyonának visszaszolgáltatását előíró és szabályozó törvényeket a képviselőház 
elfogadja. Lépésükkel egyúttal azt is lehetővé tették, hogy a kormány ne bukjon meg.

Az államfő(k) alkotmányos jogkörei és politikai-gazdasági érdekei

A belpolitikai válság lehetőséget adott a januárban közvetlenül megválasztott ál-
lamfőnek, Miloš Zemannak, hogy a rugalmasan megfogalmazott alkotmányos 
elnöki jogkörök alapján határozottan beavatkozzon annak kezelésébe. Ezzel 

2013. december 6.            3



Hamberger Judit                              „Minden másként van.”

           MKI-tanulmányok   4

olyan hatalmi harc vette kezdetét, amely – következményeit tekintve – korántsem ért még 
véget. Az egyik oldalon a volt és a jelenlegi államfő (Václav Klaus, illetve Zeman) állt, 
szemben a jobboldali kormánykoalíció pártjaival és a képviselőház nagyobbik részével, 
illetve a jelenlegi államfő harcol(t) az egész baloldalon belüli, lehető legnagyobb politikai 
befolyásért.

Az időben előre haladva egyre világosabbá vált, hogy a két államfő erősen érdekelt 
volt a kormány megbuktatásában. Ezért a botrány kirobbantásának fő célja a kormány-
főre gyakorolt rendkívül erős nyomásgyakorlás volt azért, hogy mondjon le. Nečas 
ugyanis mindig a nyeregben maradt, pedig már ötször zajlott ellene a képviselőházban 
bizalmatlansági szavazás. Bár a két államfő kormánybuktatási indítékai különbözőek, 
ám mindkettőt a személyes bosszú is vezette. Klaust például az, hogy az elnöksége alatt 
(2013. március 8-ig) Nečas többször is ellentmondott neki. Klaus ugyanis ellensége min-
denkinek, akit az akarata ellenére választottak a Polgári Demokrata Párt, az ODS élére, 
mert azt 1991-ben ő alapította, tíz évig vezette, így a sajátjának tekinti. (Ez történt Mirek 
Topolánekkel és kormányával is 2009 áprilisában, a cseh EU-elnökség idején.) Klaus sze-
retne visszakerülni az ODS élére, de a hívei a pártban nem elég erősek ahhoz, hogy őt 
annak élére visszahozzák.

Zeman is szívesen nehezíti minden olyan kormány működését, amelyet az államfői 
pozícióból nem tud kellően befolyásolni. Elnökké választásának első órájában kijelentet-
te, hogy a Nečas-kormánynak le kell mondania. Baloldalról támadta őket, és úgy vélte, 
hogy a kabinet már elvesztette a legitimitását, mert csak egy senki által nem választott 
kis párt tartja életben (ez a koalíciós Közügyek Pártjának szétesése után létrejött törpe-
párt, a LIDEM volt). Akkor Nečas azt üzente az újdonsült államfőnek, hogy a kormány 
maradása vagy lemondása kizárólag a képviselőház erőviszonyaitól függ, nem pedig az 
államfő kívánságától.

A kormánybuktatás gazdasági indítéka összefügg a temelíni atomerőmű újabb két 
blokkjának megépítésére kiírt pályázat szereplőinek támogatásával. A 300 milliárd ko-
ronás megrendelésért jelenleg egy amerikai és egy orosz cég versenyez (de lehet, hogy a 
korábban kizárt francia cég is visszakerül a versenybe). Az amerikaiakat Nečas és kor-
mánya akarta helyzetbe hozni, az oroszokat pedig Klaus és Zeman szeretné győztesként 
látni. A két államfő elérte, amit akart: a kormány megbukott, a következő választott kor-
mány pedig „még a holdban van”.1

Belpolitikai harc az alkotmányos rendszer jellegéért

A rendkívüli választások kikényszerítése körüli eseménysorozat mögött meghú-
zódik az a hatalmi harc is, amelynek tétje, hogy a cseh alkotmányos politikai 
rendszer megmarad-e parlamentárisnak, vagy megerősödnek benne az elnöki 

rendszer jegyei. A korábban jobboldali többségű képviselőház e harcban többször alul-
maradt a közvetlenül választott (és ezért nagyobb hatalomra törekvő) államfővel szemben 

1 Martin Fendrych: „Dvě věže. Jmenuje Zeman Klause premiérem?” [Két torony. Vajon Zeman kine-
vezi-e kormányfőnek Klaust?]. Aktuálne.cz, http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/
clanek.phtml?id=782881, 2013. június 18.

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=782881
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=782881
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(akinek számos lépése az alkotmányosság határát súrolja). Mindeközben a minimális (a 
200 tagú képviselőházban 101 mandátummal rendelkező) jobboldali többség is „elolvadt”, 
s végül – néhány kínos és alkotmányellenesként is jellemezhető államfői lépés után – az 
alsóház többsége a helyzet legtisztább megoldására, saját feloszlatására és az előreho-
zott választások kiírására kényszerült. Ezzel saját magát is „megsemmisítette” ugyan, de 
azt sem tette lehetővé, hogy az elnök a hivatalnokkormányt (a saját híveiből toborzott, 
ún. Rusnok-kormányt) a rendes választásokig, 2014 májusáig hivatalban tarthassa. Az 
alsóház ugyanis augusztus 7-én, a saját feloszlatása előtt, megbuktatta Zeman államfő 
kormányát. (Csehországban tehát két hónapon belül két kormány is megbukott. Jelenleg a 
„lemondásban lévő” Rusnok-kabinet irányítja az országot.)

Az októberi választások tehát arról is szóltak, hogy a parlamentáris demokrácia meg-
marad-e a cseheknél, vagy elindulnak a félelnöki vagy elnöki rendszer felé. Jobb- és 
baloldalon is túlnyomó többségben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy a parlamen-
táris demokrácia elveit meg kell védeni a hatalmilag terjeszkedő államfővel szemben. 
A jelentős pártok képviselői – a kommunistákat kivéve – általában az államfői jogkörök 
gyengítésének, és az alkotmányban az eddigieknél jóval pontosabb meghatározásának 
a hívei. A közvetlen elnökválasztás megnyerése óta Zeman folyamatosan értésre adja, 
hogy a politikában jelentős szerepet akar játszani, és a saját pozíciója erősítésére minden 
lehetőséget kihasznál.

Sajátosságok a cseh parlamentáris rendszerben2

 

Egyelőre a kétkamarás parlament – azon belül is a képviselőház – a legfontosabb 
politikai testület az országban. Innen ered a hatalom és a kormányzati többség, 
ide összpontosul a kormányzás felelőssége; a képviselőháznak van a legnagyobb 

befolyása a törvények alkotására. A belpolitikai folyamatok azonban azt jelzik, hogy a 
cseh pártrendszerben mély, strukturálissá váló problémák alakultak ki, ezért az – az al-
kotmány hiányosságaival élve és visszaélve – rendkívül labilissá tehető.

A parlamentáris demokrácia eddigi alapjai meginogtak, aminek legalább három oka 
van. Az egyik az, hogy 2012-ben elfogadták (és 2013 januárjában már alkalmazták is) azt 
az alkotmánymódosítást, amely – a cseh parlamentáris rendszer történetében először – a 
közvetlen államfőválasztást írja elő. Addig az elnököt a parlament két kamarájában vá-
lasztották. A közvetlenül választott elnöknek így megerősödött a legitimitása, viszont az 
alkotmányban biztosított (és nem kellően pontosított) végrehajtói jogkörei nem változtak. 
A jelenlegi államfő erős akaratú személy, aki arra törekszik, hogy a választópolgároktól 
közvetlenül kapott felhatalmazását a belpolitikai folyamatok irányításában is érvényesít-
hesse. Ezért a már kialakult parlamentáris demokrácia elvei és szabályai összeütközésbe 
kerülnek a még ki nem alakult elnöki vagy félelnöki rendszer elveivel. Az államfő el-
indította a politikai folyamatokat az elnöki rendszer felé, mégpedig a politikai osztály 
túlnyomó többségének akarata ellenére. Elnöki hatalmi központot épít ki, ami ellentmond 
a parlamentáris demokrácia szabályainak. Arra törekszik, hogy az elnök hatalma és aka-
rata érvényesüljön az alsóház működésében, és így a törvényhozásban is. Augusztus eleje 

2 Hamberger Judit: „A cseh alkotmányos rendszer jellemzői és problémái”. MKI-Tanulmányok, No. 22. 
(2013). http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=FEOSSJ.

http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=FEOSSJ
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óta az ő kabinetje kormányoz. Célja az olyan kormány, amelyet ő a képviselőházon ke-
resztül is irányíthat.

A cseh parlamentáris pártrendszer labilitásának másik oka a kommunisták (KSČM) 
állandó és erős alsóházi jelenléte. A bolsevik szellemiségű kommunisták 1921 óta (1939 
és 1945 közötti szünettel) jogfolytonosak a cseh államban és a cseh társadalomban, majd-
nem egy évszázada a cseh pártrendszer szerves részét képezik. 1990 óta is 12–15%-os 
arányban – és rendszerellenes programmal – vannak jelen a demokratikus cseh parla-
mentarizmus színpadán (ami a pártok versenyében általában a harmadik helyet biztosítja 
nekik). Sőt, a 2002 és 2006 közötti parlamenti ciklusban 19%-os volt a cseh társadalom 
igénye irántuk. Ez a tény az egyik oka annak, hogy a rendszerváltás utáni cseh kormányok 
nagyon labilisak, általában nem bírják ki a négyéves kormányzási ciklust, többször van-
nak előrehozott választások, illetve többször kormányoznak kisebbségben. A bolsevikokat 
ugyanis demokratikus pártok nem vonhatják be a kormányzásba. Politikai karanténban 
vannak, így koalíciós potenciáljuk nulla, ám az alsóházi erőviszonyokat tekintve minden 
ciklusban lefoglalnak 12–20% (a 200-ból kb. 30 mandátumnyi) „használhatatlan potenci-
ált”. Az igen csekély mértékű kormányzó többséget – legyen szó akár jobboldaliról, akár 
baloldaliról – nélkülük kell biztosítani, ezért elterjedt a „100-as, 101-es, 102-es kormány” 
meghatározás.

A karantént azonban a területi és a települési önkormányzatok szintjén már több cik-
lussal ezelőtt feloldották, és nem csak szociáldemokraták, hanem jobboldali demokraták 
is szövetkeznek velük. Sőt, több képviselőházi szavazás esetén is kimutatható, hogy va-
lamennyi parlamenti párt kérte már a támogatásukat.3 A cseh politikai közéletben évek 
óta folyik a vita arról, hogy legitim-e a kommunisták kiváltása a politikai karanténból, s 
hogy ki és mikor lesz kénytelen megtenni ezt a lépést. A hálátlan feladatot valószínűleg 
a szociáldemokratáknak kell majd elvégezniük. Az első ilyen alkalom éppen a mostani 
rendkívüli választások után következett volna be. A nagy győzelemre (30–32%) számító 
szociáldemokrata párt (ČSSD) elnöke, a választások és az utána követő időszak egyik fő-
szereplője, Bohuslav Sobotka ugyanis már a kampányban azt hirdette, hogy kellően erős 
felhatalmazás esetén a szociáldemokraták baloldali kormánya olyan egyszínű kisebbségi 
kabinet lesz, amelyet majd kommunista párt kívülről, megállapodás alapján támogat. Ez 
a helyzet azonban, a választási eredmények miatt, nem következett be. A szociáldemok-
raták és a kommunisták ilyen „együttműködése” egyelőre lekerült a napirendről.

A parlamentáris pártrendszer és a kormányzás labilitásának harmadik okaként sokan 
szokták megnevezni a választójogi törvény és az alkotmány azon előírását, hogy a képvi-
selőházi választásoknak az arányosság elvét kell követniük. A politikai osztályban egyre 
nő azoknak az aránya, akik szerint úgy biztosítható a stabilitás, ha a képviselőházi válasz-
tásokat is a többségi elv alapján valósítják meg. Úgy vélik, hogy a többségi elv lehetővé 
tenné a két nagy pártra építhető „váltógazdálkodást”. Ezen a véleményen van az államfő 
is. Vannak azonban, akik azon az alapon veszik a védelmükbe az arányosság elvét, hogy 
a versenyeztető többpártrendszernek az felel meg jobban, mert nagyobb arányban veszi 
figyelembe a társadalmi sokszínűséget, a kisebbségi érdekeket és célokat is. Tény, hogy a 
cseh pártrendszer nem a kétpártiság irányába halad, sőt, a jelenlegi választások eredménye 

3 Jiří Ovčáček: „Bohumín: ČSSD si KSČM zakázala, tabu poté omezila na vládu” [Bohumín: A ČSSD 
megtiltotta magának a KSČM-t, majd a tabut a kormányra korlátozta]. Právo, 2012. október 18.
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azt sugallja, hogy a szavazók a hagyományos két nagy pártot (a szociáldemokratákat és 
a polgári demokratákat) a süllyesztőbe küldik. Olyannyira, hogy a stabil kormányzás-
hoz szükséges domináns párt helyzetébe egyetlen pártot sem hoztak, s az előző ciklus 
ötpártisága helyett most hét pártot juttattak be a képviselőházba. Ilyen feltételek között 
nehezen képzelhető el, hogy a vázolt helyzet megoldásához szükséges alkotmánymódosí-
táshoz, vagy új alkotmány elfogadásához meglesz az egységes erő és akarat.

Az elnökök és az elnöki pártok

A cseh parlamentáris pártrendszer másik sajátossága, hogy mind a három eddi-
gi demokratikus államfőnek4 volt vagy van saját pártja (elnöki párt), amelyen 
keresztül befolyásolta vagy befolyásolja a pártpolitikai folyamatokat. Klaus és 

Zeman korábban a saját pártja élén is állt. Mindkettő, erős személyiségként, jelentős 
hatást gyakorolt (és gyakorol) a maga pártjára. A pártjuk éléről történt távozásukat mind-
ketten személyes kudarcként élik meg, ezért bosszúállóan viszonyulnak a párt további 
fejlődéséhez és annak vezetőihez.

Mint arról már szó volt, Václav Klaus a sokáig kormányozó, jobboldali Polgári 
Demokrata Párt (ODS) élén állt, amely 1997 óta már többször kettészakadt Klaus-
pártiakra és Klaus-ellenesekre. Legutóbb ez a mostani választások előtt történt meg, 
amikor a párttagság egy része vissza akarta hozni a párt élére az államfői posztról le-
köszönt Klaust. Többen voltak azonban azok, akik ezt ellenezték, így az ODS „Klaus 
nélkül” maradt. Válaszul a volt elnök a kampány során leginkább lebeszélte a jobboldali 
szavazókat arról, hogy a voksukat az ODS-re adják. Úgy vélte ugyanis, hogy a pártnak 
meg kell újulnia, szembe kell néznie eddigi rossz politikájával. Bosszúja azonban most, 
hogy már nem államfő, nem befolyásolja annyira a cseh belpolitikai fejleményeket, mint 
annak idején, amikor elnökként megbuktatta a polgári demokraták kormányát. Ezt a sze-
repet most Miloš Zeman vette át, aki (hasonló megfontolásokból) a szociáldemokratákon 
akar bosszút állni, viszonylag eredményesen.

A szociáldemokrata pártot (ČSSD) 1993-tól Zeman irányította, és sikeresen meg is 
erősítette. Olyannyira, hogy 1998 közepétől 2006-ig két kormány vezető ereje is volt. 
Közben azonban, 2002-ben, Zemant leváltották a párt éléről. 2003-ban még megpróbált 
elnökként az állam élére kerülni, de ezt a törekvését a saját párttársai hiúsították meg a 
parlamentben. Mostani pozíciója sok lehetőséget biztosít neki arra, hogy ezért bosszút 
álljon. (Többen állítják, hogy van egy listája is, „az árulók listája”.) A szociáldemokrata 
pártot lassú folyamatban eredményesen semmisíti meg. Fő eszköze a párt kohézióját 2011 
óta gyengítő belső hatalmi harc kihasználása. Ebben az elnöki posztért és a párt általá-
nos befolyásolásáért, valamint a szociáldemokrácia értékrendjéért folyó harcban Zeman 
a hivatalosan megválasztott pártelnök, Bohuslav Sobotka ellen tevékenykedő csoportokat 
támogatja és biztatgatja. Ez utóbbiak az október 26-i választási eredmények kihirdetése 
után – az államfő támogatásával – megpróbálták puccsal eltávolítani Sobotkát a párt éléről, 
ezért e csoportot a köznyelv elnevezte „puccsistáknak”. Bár ez az akció sikertelen maradt, 
középtávon azonban folyamatosan jelen van a szociáldemokrata párt kettészakadásának 

4 Václav Havel: 1990–1992, 1993–2003; Václav Klaus: 2003–2013; Miloš Zeman: 2013-tól.
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vagy szétesésének az esélye. A harc egyre labilisabbá teszi a legnagyobb baloldali párt 
belső viszonyait és külső erejét (ide értve a választások utáni kormányalakítás esélye-
it) is. Már több hónapja jellemző a pártra, hogy Zeman-pártiakra és Zeman-ellenesekre 
osztódik. Az előbbiek valamilyen formában összeolvadhatnak a „Zeman elnököt imá-
dók” parlamenten kívül rekedt kis pártjával (Strana práv občanů – Zemanovci, SPOZ; 
Polgárok Jogainak Pártja – Zemanisták). Az államfő a vereséget szenvedett SPOZ helyett 
most a ČSSD-t „akarja visszaszerezni”, hogy a szociáldemokraták segítsék őt a céljai 
elérésében, amelyek között szerepel az alkotmányos hatalmi rendszer elnökivé alakítása.5

A válAsztások eredménye6

A 2013. októberi választásokon 23 párt indult, közülük kilencnek volt esélye az 
5%-os küszöb átlépésére. Végül csak hét párt jutott be a képviselőházba, de így 
is nehéz lesz a kormányalakítás és a kormányzás. A győztes (ČSSD) nem kapott 

annyi mandátumot, hogy domináns helyzetből, stabil kormányt hozhasson létre. A régi 
pártokat (a kommunisták kivételével) a szavazók nagyon meggyengítették, ugyanakkor 
két új pártot (ANO, Úsvit-Okamura) segítettek be a képviselőházba. Egyúttal visszahoz-
ták a 2010-ben kiesett kereszténydemokrata néppártot (KDU–ČSL) is.

A képviselőházba bejutott hét párt eredménye
A párt neve Az elért szavazatok aránya A megszerzett mandátumok száma

ČSSD 20,45% 50
ANO 2011 18,65% 47
KSČM 14,91% 33
TOP 09 11,99% 26
ODS   7,72% 16
Úsvit – Okamura   6,88% 14
KDU–ČSL   6,78% 14

Az idei választásokon a részvételi arány 59,48%-os volt, azaz kevesebb, mint a 
2010-es (62,6%), de a csehországi választások 58 és 64% között mozgó átlagos részvé-
teli arányának megfelel. Ennél nagyobb arányban (70% fölött) a csehek csak az 1990-es 
években járultak az urnákhoz. A szavazásoktól rendszerint távol maradókat jelentő 40% 
meglehetősen nagy arány, amennyiben az a politikusok, a pártok, illetve az általuk képvi-
selt politika miatt elégedetlen és dühös szavazóképes lakosságot takarja. Csehországban 

5 Jiří Pehe: „Bitva na moravském poli” [Csata a morvai mezőn]. Právo, 2013. augusztus 22.
6 A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján a választásokról közölt országos eredmények. (Celkové výsledky 

hlasování): „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 
26.10.2013” [A Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőházába történő bejutásról szóló, 2013. 
október 25–26-án megtartott választások]. Volby.cz, http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ. 
Letöltés ideje: 2013. november 27.
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gyakran, legalább kétévente vannak országos általános választások, hiszen a szenátusba 
kétévenként választják meg a szenátorok egyharmadát. A szavazásra jogosultak a pártlis-
tákon négy preferenciális szavazatot adhatnak le. Ezekkel befolyásolhatják, sőt akár meg 
is változtathatják a képviselőházba való bejutás sorrendjét. Idén a leadott szavazatok 12-
13%-a „elveszett”, mert ennyi oszlott meg a be nem jutott 16 párt között.

Az eredmények nemcsak a be nem jutottaknak okoztak nagy csalódást, hanem a ha-
gyományos nagy pártok többségének is: a baloldali szociáldemokratáknak (akik 30% 
körüli eredményt vártak), a jobboldali polgári demokratáknak és a TOP 09-nek. Örültek 
viszont a kommunisták, akik 3,6%-kal javították a korábbi eredményüket. Az örömre leg-
inkább Andrej Babiš milliárdos mozgalmának, az ANO-nak volt oka. Ez augusztus elején 
még csupán 2%-on állt, és még a párt elnöke sem remélt többet 12%-nál. Elégedett volt 
a szenátor Okamura is, akinek monotematikus pártja, az Úsvit (melynek célja a közvet-
len demokrácia érvényesítése) szintén bejutott a képviselőházba. A kereszténydemokrata 
néppártiak (KDU–ČSL) is örültek, hiszen újra parlamenti párttá váltak.

A be nem jutottak közül meg kell említenünk két olyan csoportosulást, amelyek a 
kampány idején erős jelenlétükkel és nagy hangjukkal azt a benyomást keltették, hogy 
parlamenti pártokká válnak. Az egyik Zeman elnök híveinek (vagy ahogyan maguk ál-
lították: Zeman elnök „apostolainak”) a pártja, a SPOZ. Ők voltak a kampányban az 
elsők, akik óriásplakátokkal jelentek meg a színen, és azt hirdették, hogy megállítják 
minden baj fő forrását, a jobboldali kormány pénzügyminiszterét és a TOP 09 alelnökét, 
Miroslav Kalouseket. Azt ígérték, hogy (a vagyonbevallási kötelezettség bevezetésével) 
elkobozzák a jogtalanul szerzett vagyonokat. A SPOZ-t az államfő is támogatta. A párt 
vezetői felkínálták a Zeman által kinevezett teljes Rusnok-kormány számára a listájukat, 
ezt azonban „csak” öt miniszter fogadta el, akik így – az államfő kancellárjával egyetem-
ben – a pártlista élén álltak (amiben Zeman nem talált semmi kivetnivalót). Mindezek 
ellenére, vagy talán éppen ezért, a SPOZ nagyon gyenge eredményt ért el. Az 1,51% az 
államfőt is megdöbbentette, mert a felmérések azt mutatták, hogy „az ő pártja” bejut a 
képviselőházba. A választók azonban ez által jelezték, hogy mi a véleményük az államfő 
hatalmi törekvéseiről és módszereiről.

A másik, magát jelentősnek feltüntető csoport a volt államfő, Klaus rajongóinak a 
pártja, a Hlavu vzhůru (Fel a fejjel), amely arra számított, hogy Klaus nevével a zászlaján 
(de nem Klausszal az élén) majd a volt elnök sok hívét meggyőzheti. 0,42%-os eredmé-
nyük arról is vall, hogy Klausnak már (különösen a 2013. január 1-jén általa kihirdetett 
általános amnesztia következményei miatt) közel sincs annyi támogatója a cseh társada-
lomban, amennyit ő és hívei képzeltek.7

A képviselőházba be nem jutott pártok közül még megemlítendő a legismertebb 
cseh szélsőjobboldali párt, a DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti, a Szociális 
Igazságosság Munkáspártja), amely mindössze 0,86%-ot, 42.906 szavazatot kapott.

7 „Právo: Klaus je jen krok od návratu do politiky” [Klaus csak egy lépésre van a politikába való 
visszatéréstől]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/310885-klaus-je-jen-krok-od-navratu-do-
politiky.html, 2013. augusztus 19.
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A válAsztások üzenete

Az előrehozott választásokon a szavazók a szociálisan érzéketlen megszorító in-
tézkedések és az elhatalmasodott korrupció miatt megbüntették a jobboldali 
kormánykoalíció minden pártját, és büntették a szétszakadóban levő, belső viszá-

lyoktól hangos szociáldemokrata baloldalt is. Jutalmazták viszont a stabil kommunistákat 
és a feljövő ismeretlen, új és populista pártokat. A hagyományos jobboldali pártok lesújtó 
vereségét annak jeleként értelmezik, hogy azok a vég felé közelednek. Érdekes, hogy a 
hagyományos baloldali pártok közül az egyik (éppen a mérsékelt) vereséget szenvedett, 
a másik (a radikális) azonban nem. A választók a hagyományos demokratikus pártokat 
azonban most megbüntették mindazért is, amit azok a rendszerváltás (1989. november) 
óta „produkáltak” az országban. Ezért, akárcsak a bársonyos forradalom idején, most is a 
változás lehetősége a választási eredményekben kifejezett legjellemzőbb akarat.

Az előző, a 2010-es képviselőházi választások kampányában a demokratikus jobboldal 
a költségvetési felelősség kormányát ígérte. Akkor sokat beszéltek az állam adósságairól 
és a görög adósságválság réméről. Akkor a fiatalok arra kérték az idősebbeket, hogy a 
jobboldalra szavazzanak, mert a baloldal eladósítja az országot, amit nekik kell majd ki-
fizetniük. Most a versenyző pártok jobb jövőt és jól vagy jobban működő államot ígértek. 
Megígérték, hogy rendbe hozzák az országot, s hogy az emberek jobban fognak élni.8

A választások eredménye nagy meglepetést okozott. Mindenki a mérsékelt baloldal 
(szociáldemokraták) jelentős győzelmét várta. Biztosra vették, hogy erős baloldali több-
ség jön létre a képviselőházban, amely három pártból fog állni: a domináns (30-32%-kal 
rendelkező) ČSSD-ből és két rokon pártból. Ez utóbbiak nem sorolhatók a mérsékelt bal-
oldalhoz, mindkettő bolsevik típusú. Közülük a kommunistáknak (KSČM) 15-16%-ot 
jósoltak, Zeman pártjának (SPOZ) pedig 5%-ot jeleztek előre a közvélemény-kutatások. 
A három pártnak együtt meg kellett volna szereznie a képviselőházi többséget. Általános 
meggyőződés volt, hogy a baloldalnak már nem is kell semmit tennie, elég, ha azt hangoz-
tatja, hogy minden rosszat, amit a jobboldali kormány okozott, majd ők rendbe hozzák.

Sobotka, a ČSSD elnöke meggyőződéssel hirdette, hogy a legmegfelelőbb az emlí-
tett szociáldemokrata kisebbségi kormány, külső kommunista támogatással.9 A ČSSD 
részben éppen ezért veszítette el a választásokat (30% helyett 20%-ot ért el). A választói 
nem vették tőle jó néven, hogy kisebbségi kormányát a kommunista párttal akarja biz-
tosíttatni, ezért lehetetlenné tették, hogy megtörténhessen, amit Sobotka szeretett volna. 
A választók azt is érzékelték, hogy a párt megosztott, s egymással szemben gyűlölködő 
politikusok vezetik. Bizonytalanná vált, hogy képesek-e arra, hogy egységesek maradja-
nak, és képesek-e a stabil kormányzásra. A ČSSD-t büntethették a szavazók azért is, mert 

8 Jan Rovenský: „Dva měsíce do voleb a všichni na billboardech slibují fungující zemi” [Két hónap 
van a választásokig, és az óriásplakátokon mindenki működő országot ígér]. Novinky.cz, http://www.
novinky.cz/domaci/312029-dva-mesice-do-voleb-a-vsichni-na-billboardech-slibuji-fungujici-zemi.
html, 2013. augusztus 30.

9 Jiří Ovčáček: „Sobotka: Klíčový bude vznik levicové většiny” [Sobotka: Kulcskérdés lesz a baloldali 
többség létrejötte. Interjú]. Právo, 2013. augusztus 21.
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képviselői augusztus 7-én az alsóházban alávetették magukat Zeman elnök akaratának. 
Sobotka ugyanis engedett a párton belüli Zeman-pártiak (a későbbi puccsisták) nyomá-
sának, és testületileg a Rusnok-kormányra szavaztak. Hogy „Zeman kormánya” mégsem 
kapott bizalmat, az nem a szociáldemokratáknak köszönhető.10

E meglepetésekkel és csalódásokkal teli rendkívüli választásokra leginkább a Zeman 
elnök által is használt mondás illik a legjobban: „minden másként van” (azaz semmi sem 
úgy történt, ahogy a dolgok pillanatnyi állásából következett volna).11 A végeredmény 
ugyanis egyáltalán nem teszi lehetővé a baloldal egyértelmű kormányzását, mert a szo-
ciáldemokraták 50 mandátuma és a kommunisták 33 mandátuma együtt sem teszi ki az 
abszolút többséget a 200 tagú képviselőházban. Zeman pártja, a SPOZ pedig csúfos vere-
séget szenvedett, hiszen 5% helyett 1,5%-ot kapott, ami nem teszi lehetővé sem a pártnak, 
sem az államfőnek, hogy közvetlenül beavatkozzon a kormányalakításba.

Arra a kérdésre, hogy kik e választások vesztesei és győztesei, az a felelet, hogy a 
vesztesek a hagyományos pártok, a győztesek pedig az új, ismeretlen formációk, közöt-
tük is elsősorban a milliárdos vállalkozó, Andrej Babiš ANO-ja. E választások győztese 
Zeman államfő is, mert az eredményekből kialakuló patthelyzetben az ő politikai lehe-
tőségei kiszélesednek. Egyáltalán nem kizárt, hogy a választásokhoz fűzött reményei 
beteljesülnek: a lemondásban levő Rusnok-kormány akár 2014 késő tavaszáig is zavar-
talanul működhet, a szociáldemokrata párt pedig (a kormányalakítás csapdái és a belső 
feszültség miatt) folyamatosan gyengülhet, sőt akár szét is eshet.

A kAmpány és A pártok

A kampányhoz mindössze két hónap állt rendelkezésre, ezért sietős és rövid volt. 
Többek között arról is szólt, hogyan esnek szét a kormányzó jobboldali pártok, 
hogyan veszítik el választóikat és a társadalom bizalmát, és hogyan próbálnak 

megkapaszkodni a képviselőházban. A rohamosan csökkenő jobboldali szavazatokért 
nemcsak egymással, hanem a felívelő populista alakulatokkal is versenyezniük kellett. 
A baloldalon az volt a fő kérdés, hogy az élen álló szociáldemokraták elég erősek lesz-
nek-e ahhoz, hogy képesek legyenek kormányozni a bolsevik baloldal támogatása nélkül, 
valamint, hogy elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy függetlenek tudjanak maradni Zeman 
államfőtől és annak „előretolt helyőrségétől” (tehát a SPOZ-tól és a szociáldemokrata 
párton belül aknamunkát folytató zemanistáktól). A hagyományos demokratikus pártok 
mindkét oldalon „féltek valamitől”: a jobboldaliak főként a kieséstől és a jobboldali popu-
listák erősödésétől, a baloldaliak Zemantól.

A hitelét veszített jobboldalnak nagyon meg kellett fontolnia, hogy milyen kampány-
stratégiát és milyen kampánytémákat választ, mert tőle már csak kevés ígéret hangozhatott 
hitelesen. A baloldal és az új pártok azonban bátran használhatták az ország megmentésé-
re, rendbe hozására vonatkozó ígéreteket. A jobboldaliak azzal ijesztgették a választókat, 
hogy most bekövetkezhet a kommunisták visszatérése a hatalomba. Egyúttal óva intettek az 

10 Pehe: i. m.
11 Václav Žák: „Všechno je jinak” [Minden másként van]. Právo, 2013. október 30.
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„egyszer használatos” populista pártoktól is. Az államfő hatalmi ambícióira, az alkotmá-
nyos rendszer átalakítását célzó szándékára is felhívták a figyelmet, és annak veszélyeit is 
taglalták. Mivel Zeman többször nyilatkozott egyértelműen arról, hogy be akar avatkozni 
a belpolitikába, a pártok életébe, a következő kormány összetételébe, abba, hogy ki lesz 
a kormányfő, ez a jobboldali kampánytéma meglehetősen hatott a választókra (hiszen a 
SPOZ végül nem jutott be a képviselőházba, a szociáldemokraták pedig jóval kevesebb 
szavazatot kaptak, mint amennyire számítottak).

A jobboldal hét évig (2006–2013) kormányozta az országot, és közben nemcsak a 
korrupciós és egyéb botrányok, hanem az államigazgatás csődjei is (mint a metilalko-
hol-mérgezéssel szembeni határozott intézkedések hiánya, vagy az autók regisztrálási 
rendszerének hónapokig tartó összeomlása) lejáratták a hitelét a társadalomban. Az álta-
lános bizalmi válságot tetézi, hogy a rendszerbe beépített korrupció hatalmas méreteket 
öltött. Ezért a kampányban jelentős nyomatékkal szerepelt a korrupció minden válfaja és 
az ellenük hozandó intézkedések ígérete. Minden új és minden baloldali formáció célul 
tűzte ki az addigi (főként jobboldali) politikai elit leváltását, lecserélését. Viszont senkinél 
nem jelent meg az ország jövőjével kapcsolatos hosszú távú elképzelés, vízió.

A szociális témák közül határozottan jelen volt az egészségügy és annak reformja 
(a kórházi illeték fizetése vagy megszüntetése), a nyugdíjrendszer és annak reformja (a 
jobboldali kormány által bevezetett, de társadalmi ellenállást szülő második – tehát kö-
telezően választható – pillér felszámolása vagy megtartása), valamint a munkanélküliség 
(amely Csehországban viszonylag alacsony, 8% körül mozog, de növekvő tendenciájú).

A kampány idején az aktuális problémák is hangsúlyt kaptak. Ezek között volt az észa-
ki régió bányászatának a helyzete. Az OKD12 paskovi bányáinak a rentabilitás hiányára 
való hivatkozással történt bezárása körüli vita éppen a kampány heteiben csúcsosodott ki. 
A bányaipar a cseh gazdaságban jelentős ágazat, sokan élnek belőle. Így nem csoda, hogy 
a szénbányászat és a bányászati limitek betartása vagy megtörése politikai viták tétjévé 
vált. A baloldali pártok annak a hívei, hogy a mennyiségi korlátozást (amit az Európai 
Unió is előírt) meg kell törni, míg a jobboldaliak szerint tartani kell hozzá magukat. 
A környezetvédelmi szempontok talán egyetlen témában sem kerültek olyannyira előtér-
be, mint éppen ebben a kérdésben. A bányászat bővítése ugyanis Észak-Csehországban 
együtt jár városok és falvak lerombolásával és kitelepítésekkel. A zöldek (akik az elért 
3,19%-kal nem jutottak be a képviselőházba) az államfőt támadták, aki ebbe a kérdésbe is 
beavatkozott, a baloldali akaratot, a nagyobb mennyiségben való bányászást támogatva. 
Zeman nemcsak a saját pártja (SPOZ) nyílt támogatásával avatkozott be a kampányba, 
hanem azzal is, hogy azt hangoztatta: az eddigi jobboldali pártok egyikét sem kívánja a 
kormánykoalícióban látni, bármilyen összetételű lesz is az.

Talán meglepő, de Csehországban a választási kampány erős témáihoz tartozott az 
egyházaktól 1948. február 25. (a kommunista hatalomátvétel) után elkobzott vagyonok 

12 OKD: Ostravsko–Karvínske Doly (Osztravai–Karvinai Szénbányák). A legnagyobb szénbányásza-
ti tröszt neve. Ezt még az utolsó szociáldemokrata kormányzás idején (2002–2006) privatizálták. 
Az egyik leggazdagabb cseh iparmágnás, a „szénbáró” Zdenĕk Bakala kapta meg, mégpedig ép-
pen akkor, amikor a szociáldemokraták jelenlegi elnöke, Bohuslav Sobotka volt a pénzügyminiszter, 
aki szívesen hozzásegítette Bakalát ahhoz, hogy hozzájusson ezekhez a gazdag szénbányákhoz. Ez 
önmagában is hálás témájuk volt az új formációknak, amelyek a szociáldemokratákat is szívesen a 
süllyesztőbe küldenék.
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visszaszolgáltatásának, illetve pénzbeli kárpótlásának az ügye. A leköszönt jobboldali 
koalíció egy évtizedes küzdelem után, 2012 végén fogadta el azt a törvényt, amely szabá-
lyozza a restitúciónak is nevezett folyamat menetét és érvényességi feltételeit. 
A nagyrészt ateista cseh társadalomban a törvény nagyvonalúsága13 rendkívüli felháboro-
dást váltott ki. (A törvény és a hozzá kapcsolódó szerződések érvényességét a Legfelsőbb 
Bíróság megerősítette, így az annak érvénytelenítésére vagy revíziójára vonatkozó – fő-
ként baloldali – törekvések a jogrendbe ütköznek.) Azoknak a politikai formációknak, 
amelyek e törvényt érvényteleníteni akarják, sok voksot sikerült begyűjteniük ezzel a 
témával. Annál is inkább, mert a katolikus egyház a követeléseit éppen a kampány idején 
terjesztette ki kilenc olyan ingatlanra, amelyek a prágai várban találhatók. A törvényt és 
az érvényességét védelmükbe vevő pártok közé tartoztak a jobboldaliak (TOP 09, keresz-
ténydemokraták), míg a baloldaliak a legkülönfélébb módokon támadták azt. A ČSSD egy 
évvel el akarja halasztani a törvény érvényesítését, és csökkenteni kívánja a ki nem adha-
tó egyházi vagyonok miatti kompenzáció összegét. A kommunisták népszavazás kiírását 
követelik az ügyben, és az ANO sem támogatja a törvényben foglaltak megvalósítását.

A kampánynak témája volt az alkotmányos demokrácia néhány olyan törvényének 
hiánya, amelyet az alkotmány előír ugyan, ám a politikai elit eddig nem volt képes (vagy 
nem akarta) elfogadni azokat. Ezek közé tartozik az általános népszavazás törvénye, a 
közalkalmazotti-közszolgálati törvény (amely az állami alkalmazottak, tisztviselők fog-
lalkoztatási és működési körülményeit szabályozná), és a képviselők mentelmi jogának 
szigorú szabályozása. Ezek nagyrészt olyan törvények, amelyek bevezetésétől remélhe-
tő a korrupció csökkentése, a közhatalommal való visszaélés büntetése, illetve annak 
szabályozása. Azok a formációk voltak népszerűek, amelyek ezeknek a törvényeknek a 
megalkotását és érvényesítését ígérték.

Az idő rövidsége miatt a pártok a kontaktusos kampányt, azaz az emberekkel való 
közvetlen kapcsolatokat részesítették előnyben. Lehetséges, hogy a kampány rövidsége 
volt az oka annak is, hogy még soha nem látott arányban jelentek meg független, párton 
kívüli jelöltek a listákon. Volt olyan formáció, amelynek – a pártelnököt kivéve – min-
den jelöltje független volt. Lóhalálában állították össze a listákat, és szinte vadásztak 
olyanokra, akiket felvehetnek a jelöltek közé. Az ismert személyiségeknek (színészeknek, 
sportolóknak, a kultúra és a közélet ismert alakjainak) nagy volt a keletjük. A 23 pártlis-
tán szereplő 5908 jelölt több mint egyharmada, 2034 függetlenként indult.14

13 A törvény értelmében az egyházak 30 év leforgása alatt visszakapnak 75 milliárd koronát kitevő va-
gyont, a ki nem adható egyházi vagyonokért pedig 59 milliárd korona kompenzáció jár, ugyancsak 
30 évre elosztva. Nagyjából ezzel párhuzamosan, 17 év alatt nullára csökkentik az egyházaknak járó 
állami támogatást, ami most évi 1,5 milliárdot jelent. Az egyházi vagyon visszaszolgáltatása után 
az egyház (anyagilag) teljesen független lesz az államtól. A törvény tartalmaz inflációs klauzulát is, 
azaz az inflációt is beszámítják a kompenzációs összeg mértékébe, így a kifizetendő pénz végül 96 
milliárdra nő. Talán ez a klauzula az, amiért a társadalom a leginkább felháborodott. A lehetséges 
restitúció mértékére vonatkozó adatokat lásd: „Církve v restitucích požádaly o 49 000 pozemků a 
238 staveb” [Az egyházak a restitúcióban visszaigényeltek 49.000 telket és 238 épületet]. Novinky.
cz, http://www.novinky.cz/domaci/318562-cirkve-v-restitucich-pozadaly-o-49-000-pozemku-a-238-
staveb.html, 2013. november 7.

14 Naďa Adamičková – Marie Königová: „Bezpartijní na kandidátkách: Vábničky i z nouze ctnost” 
[Függetlenek a jelöltlistákon: Csalogatók és a szükségből erényt kovácsolók]. Novinky.cz, http://www.
novinky.cz/domaci/317032-bezpartijni-na-kandidatkach-vabnicky-i-z-nouze-ctnost.html, 2013. október 23.
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A kampányban a „feminista szempontok” is megjelentek: a Fórum nezávislých žen 
(Független Nők Fóruma, FNŽ) arra kérte a választókat, hogy a preferenciális szavazataik-
kal juttassák választható helyre a nőket, így segítsék őket abban, hogy nagyobb arányban 
vehessenek részt a csúcspolitikában. Ez annál inkább is fontos volt, mert a korábbi vok-
solásokhoz képest jóval kevesebb nő neve került fel a választási pártlistákra. A nőket 
a pártok általában a választhatatlan helyekre tették. A Fórum pedig ez ellen küzd: a vá-
lasztási küzdelem során arra hivatkoztak, hogy a társadalom fele nő, ám egyetlen listán 
sem szerepelnek ilyen arányban. A rövid kampány jellemzője volt az is, hogy a populis-
ták gyors ütemben váltak népszerűekké, a hagyományos pártok rovására. E sajátosság 
legnagyobb nyertese Babiš milliárdos ANO-ja volt. Nem véletlen, hogy közvetlenül a 
választások után Babiš úgy nyilatkozott, hogy ha hosszabb lett volna a kampány, akkor ő 
nyerte volna meg a választásokat. Ezt igazolja több olyan felmérés is, amelyet már a vá-
lasztások után végeztek el. Ezek ugyanis gyorsan növekvő preferenciákat (20-24,5%-ot) 
mutatnak ki az ANO javára.15

A győztes pártok és ígéreteik

ČSSD

A Cseh Szociáldemokrata Párt (Česká strana sociálnĕ-demokratická, ČSSD) volt 
a választások nagy várományosa. Keserű és minimális győzelmével – 20%, míg 
a második legerősebb párté közel 19% – a domináns párt hiánya miatt kialakult 

patthelyzet megerősödik. A választók nem jutalmazták (és azóta sem jutalmazzák) a pár-
ton belül kialakult viszonyokat, a szakadás lehetőségét.

A szociáldemokraták a fő jelszavukban jól működő államot ígértek, és azt hangsú-
lyozták, hogy nem támogatásokat osztogató szocializmust akarnak, de régóta egyik fő 
céljuk, hogy a szociális szempontokat az államigazgatásban és a közigazgatásban is erő-
sítsék. Évek óta hangoztatják, hogy az 1992-ben az akkori jobboldali kormányfő Václav 
Klaus és csapata által készített alkotmányt a szociálisan gondoskodó, szolidáris és hu-
mánus állam alkotmányává akarják formálni.16 (E törekvésük megvalósításához nehezen 
szereznek alkotmányos többséget.) Az országot rossz állapotban levőnek ítélték meg, és 
azt ígérték, hogy olyan prosperálóvá teszik, mint amilyen a szociáldemokraták kormány-
zása idején (1998 és 2006 között) volt.

15 „S chováním ČSSD jsou voliči nespokojeni, aktuálně by zvítězilo ANO” [A ČSSD viselkedé-
sével a választók elégedetlenek, jelenleg az ANO győzne]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/
domaci/319400-s-chovanim-cssd-jsou-volici-nespokojeni-aktualne-by-zvitezilo-ano.html, 2013. no-
vember 15.; Jiří Mach: „ANO by opět porazilo ČSSD, ODS už vymazána” [Az ANO újra legyőzné a 
ČSSD-t, az ODS pedig már ki lenne törölve]. Právo, http://www.pravo.cz/minule/p277a03b.php, 2013. 
november 28.

16 Jiří Ovčáček: „Kdo bude narušovat jednotu ČSSD, toho nevezmu do vlády, varuje Sobotka” [Aki 
megzavarja a ČSSD egységét, azt nem veszem be a kormányba – figyelmeztet Sobotka]. Novinky.cz, 
http://www.novinky.cz/domaci/311447-kdo-bude-narusovat-jednotu-cssd-toho-nevezmu-do-vlady-
varuje-sobotka.html, 2013. augusztus 24.
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Sarkalatos programpontjuk volt a gazdagok (a 100.000 korona havi jövedelem fölöt-
tiek és a nagy, gazdag cégek) külön megadóztatása és a progresszív adózás bevezetése. 
Azt ígérték, hogy a vállalatok adója 19%-os lesz, a nagy cégek adókulcsa pedig 25 és 
30% között mozog majd. (A tervezett magas adó most a jobboldali ANO-val és a ke-
reszténydemokratákkal folyó koalíciós tárgyalások egyik kerékkötője lehet.) Választási 
programjukban azt tervezték, hogy nemzeti élelmiszerbolt-hálózatot hoznak létre (az öt-
letet Zeman elnök is támogatja), de erről is le kell mondaniuk, mert az ANO ezt utópiának 
tartja. (Azt bezzeg nem, hogy az élelmiszerek árának áfáját csökkentsék 15%-ról 10%-ra!)

Az egészségügyben a gyógyszerek és a gyógyászati eszközök áfamentessé tételét és 
azt ígérték, hogy visszaállítják azt az egészségügyi támogatási rendszert, amely a gyógy-
fürdők, a gyógyvizek látogatottságát szolgálta, míg a jobboldali kormány egészségügyi 
minisztere meg nem szüntette. A szociáldemokraták nem akarják privatizálni a kórháza-
kat, s ez a társadalom számára fontos pozitívum.

Gazdasági és szociális programjuk részeként kezelték a minimálbér (és a nyugdíjak) 
felemelését. Jelenleg a minimálbér 8500 korona, s ezt 2018-ig 12 ezer koronára emelnék 
fel. A gazdaság élénkítése érdekében támogatni akarják a befektetések minden fajtáját. 
Programjuk szerint a szürkegazdaság, a korrupció és a klientelizmus elleni harcot többek 
között a központilag regisztrált pénztárgépek bevezetésével akarják kezdeni (ezt a koalí-
ciós tárgyalásokon az ANO nem kívánja elfogadni).

Azt állítják, hogy Csehország jobboldali kormánya nem hívott le az uniós alapokból 
150-200 milliárd koronányi támogatást, amit így az ország elveszít.17 Uniós politikájukban 
az európai szocialistákkal együtt szeretnének haladni, és azt tervezik, hogy csatlakoztatják 
az országot az euróövezethez, sőt a pontos dátumát is kijelölnék. A párt pénzügyminisz-
ter-jelöltje, Jan Mládek (akinek az esélye e posztra – a lehetséges koalíciós partnerek 
igényei miatt – minimálisra csökkent) a külpolitikai irányulásról úgy nyilatkozott, hogy 
javítani fogják a viszonyt Oroszországgal és Kínával (amit szerinte a jobboldali külügy-
miniszter, Karel Schwarzenberg elrontott).18

Az egyházi vagyon restitúciójával kapcsolatban azt a megoldást javasolják, hogy a 
prágai várban levő objektumokra vonatkozó egyházi követeléseket vonják vissza, hir-
dessenek egyéves moratóriumot az egyházi vagyon kiadására, amíg „újrarendezik” ezt 
a kérdést. Szerintük a várnak, amely az államiság fő szimbóluma, egészében az állam 
tulajdonában és igazgatásában kell maradnia. A vonatkozó törvényt revideálni akarják 
(amit az egyik lehetséges koalíciós partner, a kereszténydemokrata párt „háborús oknak” 
tekint).

A szociáldemokrata párt a választásokat követően azonnal elindult a politikai 
öngyilkosság felé (ahogyan a fő ellenfél, Kalousek jellemezte: „öngyilkosság egye-
nes adásban”).19 A párt szűkebb, 33 tagú elnökségének nagyobbik része – a később 

17 „ČSSD chce zvyšovat minimální mzdu až na 12 tisíc korun” [A ČSSD 12 ezer koronára akarja fel-
emelni a minimálbért]. Právo, 2013. augusztus 16.

18 Jiří Ovčáček – Jan Martinek: „Schwarzenberg byl hlavní škodnou vztahů s Ruskem, řekl Mládek” 
[Schwarzenberg volt a fő károkozó az Oroszországhoz fűződő viszonyban – mondta Mládek]. 
Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/311718-schwarzenberg-byl-hlavni-skodnou-vztahu-s-
ruskem-rekl-mladek.html 2013. augusztus 27.

19 „Kalousek: Je to od ČSSD dvojí podraz. Zařízla předsedu a na voliče vyplázla jazyk” [Kalousek: 
Ez a ČSSD részéről kettős gáncsvetés. Hátba támadta a pártelnököt, és a választókra nyelvet öltött]. 
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puccsistáknak keresztelt három alelnök vezetésével – a választások után egy nappal, 
október 27-én (a vártnál jóval rosszabb eredményekre hivatkozva) le akarta mondatni 
Sobotkát a posztjáról, mégpedig anélkül, hogy erről az illetékes, a szélesebb vezetőség 
dönthetett volna. A pártelnök nem volt hajlandó lemondani, a választók és a párttagok pe-
dig tömegesen melléje álltak, és a támogatására tüntetések kezdődtek. Néhány olyan nap 
következett, amelyek nem kerülnek be a párt történetének dicső lapjai közé. A helyzetet 
bonyolította az is, hogy a puccsistákhoz nyíltan csatlakozott Zeman államfő: ő is felszó-
lította Sobotkát, hogy távozzon a párt éléről.20 A széles vezetőség végül visszahelyezte őt 
a párt élére, ott meg is erősítette, a puccs szervezőit pedig – hazudozásaik beismerése 
után – megfosztotta a párton belüli vezető funkcióiktól. A továbbiakra nézve azonban 
fontos körülmény, hogy mindegyik puccsista egyúttal parlamenti képviselő, ami a jö-
vőben bonyodalmakat okozhat a mindössze hárommandátumos többséggel rendelkező 
szociáldemokrata pártnak.21 A párt instabil maradt, belül gyakorlatilag két szárnyra sza-
kadt. Zeman elnök hívei továbbra is arra törekszenek, hogy szétfeszítsék a pártot. Jelenleg 
nem ismert, hogy milyenek a belső erőarányok, de nagy a valószínűsége annak, hogy a 
két tábor nagyjából azonos erőt képvisel. Ha a baloldal szakad, az erőviszonyok átalakul-
nak, s a képviselőházi mandátumok többségi aránya átbillenhet az ANO javára.

ANO 2011

Az Elégedetlen Polgárok Szövetsége (Akce nespokojených občanů, ANO 2011) 
Andrej Babiš szlovák származású, Csehországban élő milliárdos vállalkozó 
2011-ben létrehozott formációja. A belső viszonyokkal és a politikai osztály tevé-

kenységével elégedetlen üzletember a saját (és néhány gazdag szponzor) pénzéből hozta 
létre a szövetségét. A rövid kampányban olyan sikeres volt populista ígéreteivel, hogy 
2%-ról majdnem 19%-ra „hozta fel” 2011-ben még sikertelen mozgalmát. Ez az új, is-
meretlen formáció, amelyet nevezhetünk egyszemélyes pártnak is, a legszegényebbektől 
a leggazdagabbakig, a szélsőjobbtól a szélsőbalig rengeteg embert megszólított. A nagy 
győzelem azonban a választók hagyományos pártokból való teljes kiábrándulásának a 
következménye. A kampányban nagy volt a „kereslet” irántuk, és igencsak népszerűek 
voltak. (Ez nem is csoda, hiszen mindenütt ingyen etették és itatták az érdeklődőket, 
osztogatták a gyerekjátékokat, ajándékokat).22 Az ANO apolitikus antipártként hirdette 
magát, s a minden oldalon növekvő számú elégedetlenek szavazatait gyűjtötte be. A tel-
jes listája független személyekből állt; jócskán vannak közöttük ismert személyiségek, 
vállalkozók, színészek, professzorok, akik politikai elveiket, nézeteiket és értékrendjüket 
illetően sokfélék. Kérdéses, hogyan lehet majd ezt a pártot egyben tartani.

Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/317496-kalousek-je-to-od-cssd-dvoji-podraz-zarizla-
predsedu-a-na-volice-vyplazla-jazyk.html, 2013. október 27.

20 „Zeman: Sobotka by měl jít” [Zeman: Sobotkának távoznia kellene]. Novinky.cz, http://www.novinky.
cz/domaci/317494-zeman-sobotka-by-mel-jit.html, 2013. október 27.

21 Martin Fendrych: „Sebevraždu ČSSD v přímém přenosu řídí Zeman a Hašek” [A ČSSD öngyilkossá-
gát egyenes adásban irányítja Zeman és Hašek]. Aktuálne.cz, 2013. október 28.

22 „Babišovu hnutí se denně hlásí 200 zájemců o členství” [Babiš mozgalmába naponta 200 érdeklődő 
jelentkezik tagnak]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/311383-babisovu-hnuti-se-denne-
hlasi-200-zajemcu-o-clenstvi.html, 2013. augusztus 23.
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Babiš hatalmas élelmiszeripari holding, az Agrofert tulajdonosa. Nagymágnás, aki 
legalább 2 milliárd dolláros vagyonnal, több mint 200 céggel rendelkezik, a második leg-
gazdagabb ember Csehországban, s a legsikeresebb üzletemberek egyike. Ő az elsőszámú 
csehországi élelmiszertermelő, így nem csoda, ha a céljai között szerepel, hogy csökkent-
sék az élelmiszerek áfáját. A hírek szerint az ő agrárcégei kapják a legtöbb agrárdotációt 
az uniós alapokból. A politikában az a célja, hogy az országot is ugyanilyen sikeresen 
irányíthassa. A választóknak azzal hirdette magát (és mozgalmát), hogy ő tudja, mi a 
válság, de sikeresen megküzdött vele, továbbá megfelelően aktív és operatív, jó a szerve-
zőkészsége, és így jó válságmenedzsere lesz az országnak is.23

Az alkotmányos rendszer és a pártrendszer problémáira irányuló vitában az ANO 
jelezte, hogy a közvetlen demokrácia és a többségi elvű képviselőházi választási rendszer 
híve. Céljuk, hogy legalább a polgármestereket közvetlenül válasszák a szavazópolgárok. 
Babiš elképzelése szerint az országot egy pártnak kellene irányítania, amely a többsé-
gi választási rendszerből eredően kerülne kormányra. Azt gondolja, hogy az államot is 
úgy lehet kormányozni, ahogyan a cégeit vezeti. Vállalkozói filozófiája szerint az állam 
az elvezetendő cég, amelynek részvényesei az állampolgárok, akik négyévenként rész-
vénytársasági közgyűlésre, azaz választásokra jönnek össze, és akkor értékelik ki a 
„cégvezetőket”. Alapprobléma, hogy nem állhatja, ha a politikusok sokat „vacakolnak” 
az egyezkedésekkel, az érdekek egyeztetésével és a kompromisszumok keresésével. Arra 
a kérdésre például, hogy milyen engedményekre lenne hajlandó az esetleges kormány-
koalíció érdekében, az augusztus 12-i interjújában azt válaszolta, hogy őt semmi sem 
kényszerítheti a kompromisszumokra, mert az életben csak egyetlen kényszer van, a 
halál. Azt hangsúlyozta, hogy ő és a pártja más, mint az eddigi „kompromisszumos” 
kényszerkormányok. Büszkén hozzátette, hogy ő nem politikus, és nem játszik politi-
kai játékokat. Babiš a politikába kétségbeesésében lépett be. Nincs tehát tisztában azzal, 
hogy a parlamentáris demokrácia lényege éppen a sokféle érdek egyeztetéséből szárma-
zó kompromisszumokban, konszenzusos megegyezésekben rejlik. Ez a hiányossága és a 
demokrácia lényegére vonatkozó tudatlansága a választások utáni koalíciókötési tárgya-
lásokon is kiütközik. Ez nehéz helyzeteket eredményez majd – annál is inkább, mert a 
jelenlegi erőviszonyok alapján Babiš ANO-ja nélkül sem jobb-, sem baloldali kormányko-
alíció nem jöhet létre. (Az általa is korruptnak tartott két jobboldali párttal, az ODS-szel 
és a TOP 09-cel pedig Babiš sem működne együtt).

Az ANO a programja24 szerint a munkanélküliség és az uzsora ellen akar küzdeni (8%-
ban határozva meg a legmagasabb kamatot), és a közlekedési infrastruktúrát (útépítést) 
kívánja támogatni. Számos szociális ígérete mellett a fő jellemzője, hogy „adóemelés-el-
lenes” párt: a gazdagokat sem akarja megadóztatni, és nem híve a progresszív adózásnak 
sem (a lehetséges koalíciós partnerekkel, a ČSSD-vel és a kereszténydemokratákkal 
szöges ellentétben). Úgy véli, hogy az adókat nem felemelni kell, hanem hatékonyan be-
gyűjteni. A kampányban sok cég és vállalkozó támogatta őt, éppen arra számítva, hogy 

23 Zuzana Kubátová: „Babiš: Budu ve sněmovně a napravím podvod kolem solárů” [Babiš: Bejutok 
a képviselőházba, és rendbe hozom a napkollektorok körüli csalást]. Aktualne.cz, http://aktualne.
centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=787387, 2013. augusztus 12.

24 „Babišovo hnutí odmítá jednat s levicí” [Babiš mozgalma nem akar tárgyalni a baloldallal]. Právo, 
2013. augusztus 24.
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az a kormány, amelyben az ANO is tagként részt vesz, nem emeli, hanem – ígéretéhez hí-
ven – alacsony szinten stabilizálja majd az adókat, így az áfát is. Az alacsony adók pedig 
a befektetéseket is vonzzák.

A külpolitikai témákban járatlan jövendő politikus az euróövezethez történő csatlako-
zásról nyilatkozott a legvilágosabban. Babiš nem híve a pontos dátum meghatározásának. 
Szerinte az országnak hasznosabb a gyenge korona, mint az euró, mert a cseh gazdaság 
exporthoz kötött: termékei 85%-a kivitelre készül.25 Szlovákiát az euró bevezetésének 
rossz példájaként hozta fel a kampányban, mondván, hogy vajon miért kell a szlovákok-
nak az erős euró, ha rengeteg a munkanélkülijük? A cseh koronát és a cseh nemzeti 
bankot tartja a legjobb eszköznek a cseh gazdaság támogatására és a cseh ipar védelmére.

Az ANO kampányának két fő témája volt: a korrupció elleni küzdelem és az állam 
rossz működésével való leszámolás. Rekonstruált, jól működő államot ígért. Céljai igazo-
lására csatlakozott azokhoz a civil kezdeményezésekhez, amelyek korrupcióellenes harcot 
hirdettek meg, és az állam rekonstrukcióját ígérték. Babiš arra kötelezte magát, hogy a 
parlamentben keresztülviszi azokat a korrupcióellenes törvényeket, amelyek segítségével 
újjászervezhető az állam. Ilyenek: a névtelen részvények felszámolása; az elektronikus 
árverés bevezetése; az államigazgatás számára szükséges közbeszerzés központi vásárlás 
révén; a politikusok indulásakor és leköszönésekor készítendő vagyonbevallás; a szám-
vevőszék jogköreinek növelése, irányításának függetlenítése a politikai kinevezésektől; 
a politikai pártok cégek által történő finanszírozásának megtiltása; a megfelelő közszol-
gálati törvény elfogadása. Úgy véli, hogy az államot mentessé kell tenni a politikától: az 
államigazgatásban mindenütt alkalmazzanak szakértőket, csak a miniszter legyen po-
litikai jelölt. A képviselők mentelmi jogát teljes mértékben fel akarja számolni,26 ami 
„forradalmi tett” lehet, csakúgy, mint a politikusok vagyonbevallási kötelezettsége, amit 
azok szűken vett családjára is kiterjesztenének. Ilyenfajta programmal mostanában köny-
nyen lehet választásokat nyerni Csehországban.27

Értékrendjét és elveit tekintve az ANO jobbközépre sorolja magát, de valójában még 
sehol nem horgonyzott le. A párt egyik alelnöke, Věra Jourová úgy határozta meg, hogy ez 
a szövetség „széles platform mindenki számára, akik változást akarnak”.28 Határozottan 
elutasították a kommunistákkal való együttműködést (nem úgy, mint a ČSSD), és azt 
hangoztatták, hogy a szociáldemokratákkal is csak kényszerből állnának össze, mert a 
két párt programja közel sincs összhangban. Értékelésük szerint a programjuk leginkább 
a kereszténydemokratákéval egyeztethető össze.

25 Megjegyzendő, hogy a választások után, november 17-én, a Cseh Nemzeti Bank radikálisan lecsökken-
tette a korona értékét, ami a társadalom rosszallását váltotta ki. Sokan vásároltak államkötvényeket, 
sokuknak van megtakarítása, és elindult az áremelkedés is. Egyúttal elkezdődött a találgatás arról, 
hogy vajon kinek, mely cégeknek és mágnásoknak az érdekeit szolgálták ezzel. A névtalálgatások 
között szerepel az első és a második leggazdagabb cseh polgár, Petr Kellner és Andrej Babiš neve is.

26 A képviselői mentelmi jog két évtizede szálka a társadalom szemében, és sokan, sokszor megpróbálták 
azt vagy csökkenteni, vagy felszámolni. Ez csak 2012-ben (éppen a megbuktatott Nečas-kormánynak 
köszönhetően) sikerült. Ahhoz képest, hogy a képviselők mentelmi joga életfogytig szólt, most már 
csak a képviselőség idejére és a parlamenti megnyilvánulásokra érvényes.

27 Az ANO ilyenfajta ígérgetéseinek némelyikéről máris kiderült, hogy azok felelőtlenek voltak. Ilyen 
például, hogy az ország védelmi költségvetését a GDP 2%-ára emelik. Amikor a választások utáni 
egyik beszélgetésben ezt megemlítették Babiš pártelnöknek, nyíltan kimondta, hogy az csak egy 
könnyelmű ígéret volt.

28 Lukáš Jelínek: „Babišův listopad” [Babiš novembere]. Právo, 2013. november 16.
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Az ANO kampányának (is) hatásos közlendője volt, hogy le kell váltani a jelenlegi 
politikai osztályt, különösen a hagyományos pártok politikusait, mert azoknak fogalmuk 
sincs a valóságról. Négy-öt parlamenti cikluson át csak ígérgettek, több fontos törvényt 
nem fogadtak el, mert azok az érdekeikkel ütköztek volna. Ezért itt az ideje, hogy le-
cseréljék őket, mert nincs mögöttük sem munka, sem teljesítmény.29 A bajok gyökerét is 
abban látták, hogy olyan politikusok uralkodnak az országon, akik soha nem dolgoztak, 
„nem ültettek fát”, nem tudnák eltartani a saját családjukat sem. Új, tisztességes emberek-
nek kell tehát jönniük, akik nem hazudnak30, nem lopnak, és képesek a többiekért tenni 
valamit. Az ANO egyik fő szlogenje úgy szólt, hogy „Mi nem vagyunk politikusok, mi 
keményen dolgozunk”. Babiš már bizonyított: neki azért vannak a milliárdjai, mert renge-
teget gürcölt. Az embereknek ahhoz, hogy előbbre jussanak, dolgozniuk kell.

Az ANO-t a vetélytársak általában „egyszer használatos” pártnak nevezték, és ügyes 
marketingprojektként jellemezték. A kampányban megjelent Babiš ellen az a kifogás is, 
hogy a kommunista párt tagja volt, és a titkosrendőrségi (StB) ügynöklistán is szere-
pel, besúgóként. Az utóbbi vádat a szlovák Nemzeti Emlékezet Intézete (Ústav pamäti 
národa) hangoztatja ellene. Ők kezelik ezeket az anyagokat, és az ANO elnöke perben 
áll velük. Az átvilágítási igazolás pedig – legalábbis Zeman államfő szerint – a kormány-
tagok kinevezésének az előfeltétele. Babiš tagadja, hogy a kommunista titkosszolgálat 
ügynöke-besúgója lett volna. Ugyanakkor tart attól, hogy ez a vád szétrombolhatja azt a 
képet is, amit magáról, a saját erejéből és szorgalmából meggazdagodott, eredményes és 
népszerű nagyvállalkozóról közvetít.

Az ellenfelek nemcsak a politikai múltja miatt, hanem a politikába való belépésé-
nek feltételezett oka miatt is támadják Babišt. Úgy vélik, hogy világos ideológia nélküli 
pártjával azért száll be a politikába, hogy még jobban védhesse és érvényesíthesse a saját 
gazdasági és pénzügyi érdekeit, hogy jobban hozzáférjen az uniós és egyéb támogatá-
sokhoz, hogy saját üzleti és politikai kapcsolatait még szorosabbra fűzze. Tény, hogy 
a pénzügyminiszterségen keresztül – ami Babišnak és pártjának az alapvető koalíciós 
feltétele31 – olyan jogokhoz és lehetőségekhez juthat hozzá, amelyek az egész cseh gazda-
sági és pénzügyi élet fölötti ellenőrzést és befolyást biztosítanák neki, s egyúttal súlyos 
összeférhetetlenséget is jelentenének.

Azt, hogy Babišban (és mozgalmában) sokan látnak a demokráciára leselkedő 
veszélyt, erősíti az a tény, hogy nemcsak a társadalom „élelmezésében”, hanem a csehor-
szági médiában is egyre nagyobb befolyásra törekszik. Sorra vásárolja fel a legfontosabb 
napilapokat, népszerű rádió- és tévécsatornák többségi részvényeit, s ezeket saját „agrár-
birodalma” és gazdasági tevékenysége népszerűsítésére használja. A képviselőházba és 
talán a kormányba is bejutva, az olasz Berlusconiéhoz hasonló politikai és médiahatalom-
hoz juthat. Ő maga tagadja, hogy azokat politikai hatalomszerzés és propaganda céljával 

29 Andrej Babiš: „Hlavně žádné změny, prosí ODS a ČSSD [Leginkább semmi változást – kéri az ODS 
és a ČSSD]. Právo, 2013. augusztus 28.

30 Megjegyzendő, hogy éppen az ANO két frissen megválasztott képviselője volt kénytelen (a saját 
pártja követelésére) lemondani a mandátumáról a képviselőház első, bevezető ülésén (2013. novem-
ber 26.), mert korábban a saját adósságaikra és más alapelvi kérdésekre vonatkozóan hazudtak a 
pártjuknak.

31 „Babiš: Ať je premiérem Sobotka, já bych makal jako ministr financí” [Babiš: Legyen csak Sobotka 
a miniszterelnök, én pedig pénzügyminiszterként gürcölnék szívesen]. Právo, 2013. november 2.
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vásárolná fel. Az olasz mágnással való összehasonlítás egyelőre nem teljes mértékben 
helytálló, mert visszafogottabb ember benyomását kelti, és legalább a közerkölcsöt és a 
politikusokat nem botránkoztatja meg lépten-nyomon. Nem is olyan „nagytermészetű”, 
mint Berlusconi. Viszont gyanúsan sokszor hangoztatja a saját őszinteségét. Önképét a 
kampány idején úgy festette le, mint aki a határozott tettek embere, aki nem szeret fecseg-
ni, viszont annál jobban, szorgosabban és kitartóbban dolgozik.32 Az alsóház vezetését 
is visszautasította, mondván: ő nem tud beszélni. Miniszterelnök is csak akkor lesz, ha 
majd egyszer megnyerik a választásokat (mert ő hosszú távra tervez). Tény, hogy bármire 
is használja majd a médiában és a politikában megszerzett és megszerzendő hatalmát, a 
továbbiakban fontos szerepet fog játszani a cseh politikai életben.

Az ANO-nak a parlamenti tevékenységre, illetve a kormányzásra való felkészületlen-
ségét nyíltan vállalja Babiš is és a párt más vezetői is. „Túlgyőzték” magukat, meglepődtek 
a saját sikerükön.33 Zavarban vannak attól, hogy nélkülük semmilyen kormányt nem lehet 
létrehozni. Azzal a szándékkal indultak a választásokon, hogy ellenzékben maradnak, 
és az alsóházban járulnak hozzá azon (fentebb említett) fontos törvényeknek a beve-
zetéséhez, amelyekről a politikusok 23 éve csak beszélnek. Az ANO célja, hogy ezek 
által megváltoztassa azt a politikai rendszert, amivel mindenki elégedetlen, csak a belőle 
hasznot húzó politikusok nem. Arra számítottak, hogy négy év alatt, a képviselőházban 
fogják megtanulni, mi a politikai felelősség, a parlamenti tevékenység. Bár nem akar-
nak kormányra kerülni, a választók akarata az, hogy vállalják annak felelősségét. Sajátos 
helyzetbe kerültek: túl erősek ahhoz, hogy ellenzékben maradhassanak.34

KSČM

Csehország és Morvaország Kommunista Pártja (Komunistická strana Čech a 
Moravy, KSČM) a képviselőház legstabilabb pártja. A kampányban az ő preferen-
ciájuk nőtt a leggyorsabban, pedig ők voltak a legcsendesebbek. A leggazdagabb 

párt is az övéké, a legtöbb pénzzel és vagyonnal rendelkeznek, s a párttagságuk is a leg-
népesebb, 57 ezer fő. (Csehországban velük együtt összesen százezren vannak azok, akik 
valamilyen pártnak a tagjai.) Mint bolsevik típusú párt, a politikai és gazdasági rendszer 
megdöntése még mindig a céljaik között szerepel (csak azt hagyják homályban, hogy 
ezt milyen módszerekkel akarják elérni). Soha nem határolták el magukat a diktatórikus 
múltjuktól.

Ők arra számítottak, hogy a szociáldemokraták elnöke által előrevetített helyzetben 
– az egyszínű, de kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásával – olyan pozíció-
hoz juthatnak, amely lehetővé teszi a számukra, hogy a „karantén” ajtaja legalább félig 
kinyíljon. Ez az esély most elúszott, de a helyzet bármikor újra előállhat. Hogy nagyon 

32 Jan Rovenský: „Babiš šéfem Sněmovny? »Kdepak, neumím mluvit« [Babiš a képviselőház elnöke? 
„Ugyan, dehogy is, nem tudok beszélni”]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/318600-babis-
sefem-snemovny-kdepak-neumim-mluvit.html, 2013. november 8.

33 Jiří Pehe: „Čas skončit bezvládí” [Itt az ideje, hogy véget érjen a kormánynélküliség]. Právo, 2013. 
november 6.

34 Jan Keller: „V pasti úspěchu” [A siker csapdájában]. Právo, 2013. november 4.
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számítanak erre, azt igazolja az is, hogy máris (november végén) benyújtották az 1991-
ben elfogadott átvilágítási (lusztrációs) törvény megszüntetését előíró javaslatukat.

A kampányban azt hangoztatták, hogy a jobboldali kormány mennyire érzéketlen és 
antiszociális volt. Jelszavukban a szociális segélyek és illetékek helyett munkát követel-
tek. (Ők eddig is, és ezután is bátran ígérgethetnek és követelhetnek, mert kormányzati 
pozícióból a közeljövőben biztosan nem kell bizonyítaniuk semmit.) Most a vagyon-
bevallás kötelezettségét és a progresszív adózás bevezetését sürgették. Az évi 1 millió 
korona fölötti jövedelemmel rendelkezőkre vonatkozóan 35%-os adókulcsot javasoltak. 
(A szociáldemokraták 38%-ot, 1,2 milliós jövedelem fölött.) Az egyházak vagyonának 
visszaszolgáltatása ellen ők léptek és lépnek fel a leghangosabban. Semmit sem adnának 
vissza, az érvényes restitúciós törvény ellen pedig folyamatosan és határozottan országos 
népszavazás kiírását követelik.35 Úgy vélik, hogy ha a jogszabályt teljes egészében nem is 
tudják már érvényteleníteni, legalább a pénzbeli kárpótlást hagyják ki belőle. Szerintük 
ugyanis ez jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen lesz az ország költségvetése az el-
következő 30 évben. Ahhoz azonban, hogy országos népszavazást tarthassanak, el kell 
fogadni az arról szóló törvényt, amihez viszont alkotmányos többség szükséges.36

A kampányban felerősödött a kommunistákkal való ijesztgetés is. Civil szervezetek 
például felakasztott figurákkal emlékeztettek arra, hogy Csehszlovákiában a kommuniz-
mus idején 250 embert végeztek ki politikai okokból. Putyin hatalmas képét is kifeszítették 
Prága fölé. Művészek és értelmiségiek is részt vettek, a legkülönfélébb módokon, a kom-
munista veszélyre való figyelmeztetésben.37

TOP 09

A már hagyományos pártnak számító jobboldali Hagyomány, Felelősség, Virágzás 
(Tradice, Odpovědnost, Prosperita, TOP 09) 2009-ben jött létre, és mint a meg-
bukott jobboldali kormánykoalíció egyszerre konzervatív és liberális tagja, a 

szociáldemokraták fő jobboldali riválisa volt. A szociális hálókon keresztül szólította meg 
a szavazókat. A párt elnöke, a 75 éves Karel Schwarzenberg herceg a fiatalok körében 
rendkívül népszerű.

A TOP 09 a programjában a felelősségre helyezte a hangsúlyt: az államira a (felelős) 
költségvetés hangsúlyozásán keresztül, az egyénire, a személyesre pedig az egészség-
biztosítás és a nyugdíjbiztosítás egyéni formáinak hangsúlyozásán keresztül. Ez a párt 
hangoztatta a leggyakrabban a baloldali veszélyt, amely szerintük nemcsak a kommu-
nistáknak a kormányzati hatalomba való emelésével erősödhet, hanem Zeman elnöknek 
az említett három várományos baloldali párton keresztül növekvő befolyása által is. 
A TOP 09 magát olyan pártként mutatta be, mint amely egyedüliként harcol az állam 

35 „KSČM navrhne referendum o restitucích” [A KSČM népszavazást javasol a restitúciók ügyében]. 
Právo, 2013. augusztus 22.

36 Oldřich Danda: „Referendum k restitucím? To je rok 1948 a pěst lidu, bouří církve” [Népszavazás a 
restitúciókról? Ez 1948 és a nép ökle – háborognak az egyházak]. Právo, 2013. augusztus 23.

37 Miriam Zsilleová: „Komunisti v Česku rastú a smerujú do vlády. Umelci sa búria” [A kommunisták 
Csehországban erősödnek és készülnek a kormányba. A művészek lázadnak]. Sme, http://www.sme.
sk/c/6979758/komunisti-v-cesku-rastu-a-smeruju-do-vlady-umelci-sa-buria.html, 2013. október 22.
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demokratikus jellegéért. A kampányát a demokráciára leselkedő veszélyek hangsúlyozá-
sára építette. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a cseh parlamentáris demokráciát meg kell 
védeni a nagyobb hatalomra törő, akarnok államfőtől, az elnöki rendszer bevezetésétől, 
valamint attól is, hogy a kommunisták erős pozícióba vagy kormányzati hatalomba kerül-
hessenek. Annak a félelmének adott hangot, hogy a szociáldemokraták kinyitják az ajtót 
a kommunisták előtt, ezért aki a szocdemek kormányzásával számol, az a kommunisták 
esetleges kormányba jutására is szavaz. A TOP 09 is hangsúlyozta az új, ismeretlen pár-
tokban rejlő veszélyeket.

A kampány legnagyobb „csatája” (a fő párviadal) – a hagyományoktól eltérően – a 
párt második embere, a volt pénzügyminiszter, Miroslav Kalousek és Miloš Zeman ál-
lamfő között folyt. Zeman (és a SPOZ) ugyanis az első számú közellenségnek kiáltotta ki 
a restriktív adó- és szociális reformokat bevezető politikust. Zemanék szerint ő minden 
olyan rossznak az okozója, amely a közelmúltban történt, ideértve az egyházak (főként 
a katolikus egyház) vagyonának visszaszolgáltatását is, ami a cseh társadalom túlnyomó 
többségének a szemében a főbűnök egyike. A TOP 09 a vesztes pártok közé tartozik, de 
vesztesége nem volt akkora, mint a polgári demokratáké. 15-16%-nyi eredményre számí-
tott, de csak 12%-ot kapott. Szavazókat vont el jobboldali riválisától, az ODS-től, amelytől 
megkülönbözteti magát EU-párti külpolitikája által is.

ODS

A választások legnagyobb vesztese a Polgári Demokrata Párt (Občanská 
demokratická strana, ODS). Mint a polgári középosztály két évtizede domináns 
pártja, olyannyira „elhasználódott”, a jobboldali választók olyan mértékben uta-

sították el, hogy a kiesés veszélye is fenyegette (ami még mindig nem múlt el). A párt a 
középosztályra váró (a szociáldemokraták által beharangozott) adóemelés ellen lépett fel. 
Kampányának fő jelszava: „Középosztály, védekezz!” A kommunisták hatalomra kerülé-
sével való ijesztgetés sem hiányzott a kampányukból.38 Most a párt belső és külső helyzete, 
a súlyos vereség arra kényszeríti őket, hogy átalakuljanak, elnököt cseréljenek. Igaz az, 
amit alapító elnökük, Klaus is mondott róluk: nagyot kell bukniuk, hogy megváltozzanak. 
A teljes vezetőségnek meg kell újulnia, ki kell vetnie magából a korrupt csoportokat, az 
ún. keresztapákat, akik nagy számban és régóta telepedtek meg a hosszú ideig kormányzó 
pártban. A megújulási folyamat már elkezdődött, de a sikere még bizonytalan.

Az ODS kampányában jelentek meg a legnagyobb arányban az uniós témák, még-
pedig a pártra amúgy is jellemző szkepticizmus hangsúlyozása által. A Klausszal 
az euroszkepticizmusban versengő Jan Zahradil, a párt EP-képviselője, az Európai 
Konzervatívok és Reformisták frakciójának tagja úgy vélte, hogy komoly tétje van a vá-
lasztásoknak, mert arról is szavazni kell most, hogy ki és hol fog a jövőben dönteni a 
cseh állami költségvetésről, a csehországi adókról, nyugdíjakról, valamint egészségügyi 
és szociális rendszerről. Értékelése szerint az uniós témák azok, amelyeket az ODS kezelt 
a legjobban.39

38 Jan Keller: „Politika po ODS” [Politika az ODS után]. Právo, 2013. augusztus 22.
39 Aleš Měřička: „ODS zamrzla v minulosti. Už nejsou devadesátá léta, radí své straně europoslanec 
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Úsvit

A félig japán származású, független szenátor, Tomio Okamura hirtelenjében ösz-
szekalapált mozgalma, az Úsvit přímé demokracie (A Közvetlen Demokrácia 
Hajnala) monotematikus, populista és enyhén romaellenes formáció, amelynek 

megválasztott képviselői „olvashatatlanok”.40 Egyetlen témára, a népszavazásokon ala-
puló közvetlen demokrácia csehországi érvényesítésére összpontosít. Fő célja a feltételek 
nélküli általános népszavazás törvényének elfogadtatása a parlament mindkét házában. 
A párt a népszavazás bevezetéséhez köti a cseh belpolitika és pártrendszer minden prob-
lémájának a megoldását. Azt ígéri, hogy ha ez megvalósul, akkor Csehországból Svájc 
lesz (a közvetlen demokrácia mintaországa). A korlátozás nélküli népszavazás törvénybe 
foglalása és megvalósítása Csehországban igazi nóvum: 1918 óta nincs érvényes általános 
népszavazási törvény (a politikai osztályok mindig idegenkedtek a közvetlen demokrá-
cia érvényesítésétől). Még a 2003-ban megrendezett uniós népszavazást előíró törvény 
is csak egyetlen alkalomra szólt. Az elemzők teljesen irreálisnak tartják már a törvény 
megszavazását is, nem beszélve a megvalósításáról.41 Van, aki szerint a közvetlen demok-
rácia bevezetése (referendumok) a cseh politikai rendszeren nem segít. A csehek nagyon 
sokszor járulnak az urnák elé, gyakoriak az országos választások, de általában szégyenle-
tesen kevesen élnek a szavazati jogukkal, s ez várható a referendumok esetében is.

A közvetlen demokráciához ragaszkodó mozgalom választási programja más kér-
désekben is ennek az elvnek az érvényesítésére koncentrált. A képviselőket, a megyei 
ispánokat és a polgármestereket is minden szinten közvetlenül választanák. Arról is nép-
szavazást helyeznek kilátásba, hogy törvénybe foglalhassák a politikusok leválthatóságát. 
Végső célként az olyan alkotmányos elnöki rendszer bevezetését tűzték ki, amelyben azt 
az államfőt, aki a kormányt is maga állítja össze, és maga nevezi ki, az állampolgárok 
leválthatják, ha nem tetszik nekik. (Az államfő leválthatóságának ilyen elképzelése is 
„forradalminak” számít a cseh alkotmányos rendszerben.)  A párt számára fontos az is, 
hogy a politikusok és a bírók személyes, anyagi és büntetőjogi felelősséget viseljenek 
a közhatalomból való részesedésért. Választási célkitűzéseik között szerepelt, hogy a 
20 millió korona fölötti vagyonnal rendelkező személyeknek törvény írja elő a vissza-
menőleges vagyonbevallási kötelezettséget. Okamuráék is harcolnának az uzsora és a 
végrehajtók ellen (mint az ANO), valamint kiegyensúlyozott költségvetést és hatékony 
szociális rendszert akarnak.42

A szenátornak – aki automataként ismételgette a közvetlen demokrácia követel-
ményét – ezzel a programmal sikerült megfelelő mennyiségű szavazatot begyűjtenie. 

Zahradil” [Az ODS belefagyott a múltba. Már nem a kilencvenes éveket éljük – tanácsolja a pártjának 
Zahradil EP-képviselő]. Aktuálne.cz, http://zpravy.ihned.cz/c1-61088240-ods-zamrzla-v-minulosti-
uz-nejsou-devadesata-leta-radi-sve-strane-europoslanec-zahradil, 2013. október 27.

40 „Hnutí Úsvit má víc poslanců než členů” [A Hajnal mozgalomnak több a képviselője, mint amennyi 
a tagja]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/319028-hnuti-usvit-ma-vic-poslancu-nez-clenu.
html, 2013. november 12.

41 Václav Žák: „Nejsme Švýcarsko” [Nem vagyunk Svájc]. Právo, 2013. október 23.
42 Jan Rovenský: „Okamura se chystá na Kalouska i Babiše” [Okamura készül Kalousekkel és Babišsal 

szemben]. Právo, 2013. augusztus 28.
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Csehországban ugyanis egyre többen vannak, akik vele együtt abban reménykednek, 
hogy ha minél több közügyről közvetlenül dönthetnek a polgárok, annál stabilabb lesz 
az egész belpolitika (amit a közvetlen demokráciában, mint mindenre jó orvosságban 
nem hívők a közvetlenül megválasztott államfő példájával szoktak cáfolni). Ez a társa-
dalmi igény évek óta erősödik, és mozgalmat, folyóiratot, internetes fórumot is indukált 
(mindegyiknek a neve: Referendum). Bizonyos mértékig ennek köszönhető, hogy a kép-
viselőház 2012-ben elfogadta a közvetlen elnökválasztás alkotmányos törvényét.

A mozgalom – annak vezetője szerint – csak ellenzékben képzeli el a jövőjét. Nem 
akarnak kormányra lépni, viszont annak fejében, hogy minél gyorsabban fogadják el a 
parlamentben az általános, feltétel nélküli népszavazás törvényét, hajlandók támogatni a 
kormányzatot.

KDU–ČSL

A képviselőházba újra bekerült a Kereszténydemokrata Unió – Cseh Néppárt 
(Křesťansko-demokratická unie – Česká strana lidová, KDU–ČSL). A KDU–
ČSL kampányának ez volt a legfőbb célja. Mielőtt 2010-ben (a választói bázis 

elvesztése, kihalása miatt is) kiestek a parlamentből, ez a kis regionális párt (amely ál-
talában 6-10%-ot kapott a „katolikusabb” morvaországi választóktól) majdnem minden 
cseh kormánynak a tagja volt, sőt gyakran játszotta a mérleg nyelve szerepét. Ez a tartós 
funkciója a most alakuló koalícióban is aktuálissá válhat. Szociális és családtámogató 
hagyományos programjuk alapján vannak azonos vagy hasonló céljaik a szociáldemok-
ratákkal, viszont kereszténydemokrata jobboldali alapjak az ANO-hoz is közelítik őket. 
(A kampányban az ANO azt állította, hogy a KDU–ČSL áll hozzá programjában a leg-
közelebb.)43 Közvetlenül a választások után az ANO-val egyezséget is kötöttek arról, 
hogy csak együtt, közösen fognak a szociáldemokrata kormányhoz viszonyulni: vagy 
együtt támogatják kívülről annak kisebbségi kormányzását, vagy együtt lépnek vele ko-
alícióra, vagy pedig mindkét párt ellenzékben marad. Ezt az elhamarkodott egyezséget a 
kereszténydemokratáknak az elveikhez való ragaszkodása felrúghatja, mivel problémáik 
vannak Babiš pártelnök esetleges besúgói múltja, illetve az átvilágítási igazolástól való 
vonakodása miatt.

A kereszténydemokraták a kampányban fontosnak tartották a progresszív adózás be-
vezetését, mert úgy vélik, ez lehet az alapja a családi adózásnak (ami az egyik központi 
szociális és gazdasági programpontjuk volt). Ugyanígy kulcskérdés számukra az egyházi 
vagyonok restitúciója is: ellenzik a 2012-ben elfogadott törvény érvénytelenítését vagy 
jelentős revízióját.

A néppárt kampányának fő jelszava az volt, hogy „Rendbe tesszük az országot”. 
Százéves hagyományaikra hivatkoztak, és abban reménykedtek, hogy visszakerülnek a 
képviselőházba. Számítottak a csalódott és elkeseredett jobboldali szavazókra is, meg 

43 Anna Barochová: „Nejsme VV, ale záruku nemáte, hlásí ANO. Námluvy s lidovci nevyšly” [Nem 
vagyunk a Közügyek Pártja, de garancia nincs – hirdeti az ANO. A néppártiakkal való egyezke-
dés nem volt sikeres]. iDNES.cz, http://zpravy.idnes.cz/ano-a-veci-verejne-volby-0sw-/domaci.
aspx?c=A130823_134329_domaci_aba, 2013. augusztus 23.

Hamberger Judit                              „Minden másként van.”

           MKI-tanulmányok  24

http://zpravy.idnes.cz/ano-a-veci-verejne-volby-0sw-/domaci.aspx?c=A130823_134329_domaci_aba
http://zpravy.idnes.cz/ano-a-veci-verejne-volby-0sw-/domaci.aspx?c=A130823_134329_domaci_aba


azokra a baloldaliakra is, akik a kommunisták lehetséges kormányzati szerepének esélye 
miatt nem akarták a szociáldemokratákra adni a szavazatukat. Azt is jelezték, hogy nem 
kívánnak újra a mérleg nyelve lenni. Ám a sors úgy hozta, hogy – mint az előző két évti-
zedben többször – ismét ez a szerep vár rájuk.

HogyAn tovább?

A legnagyobb esélye annak van, hogy a szociáldemokraták vezetésével sajátos, szé-
les koalíció jön létre: a mérsékelt baloldal koalícióra lép két jobboldali párttal, az 
ANO-val és a kereszténydemokratákkal. Sobotka pártelnök már jelezte, hogy 

vagy létrejön ez a koalíció (ČSSD–ANO–KDU–ČSL), vagy előrehozott választások lesz-
nek. Más változatban nem lát megoldást. Az újabb rendkívüli választásoktól – az ANO-t 
és a kommunistákat kivéve – mindenki tart, mert nagyot veszíthetnek rajta. Nincs olyan 
csúcspolitikus, aki bátran merné állítani, hogy ez a koalíció (sőt bármely kormány) stabil 
lesz. A szociáldemokraták túl gyengék ahhoz, hogy megvalósíthassák a szociálisan erős 
programjukat, a jobboldali ANO pedig túl erős lett ahhoz, hogy ezt megengedje a ČSSD-
nek. Mindez fordítva is érvényes. Ha ez a kormánykoalíció létrejön, akkor a jobb- és a 
baloldali érvek és célok kiegyenlítődnek, egymást visszafogják. Ez jelenthet egészséges 
egyensúlyt is, de egymás céljainak egészségtelen blokkolását is. Ezért ez a hármas ko-
alíció alapvető kompromisszumokat igényel mindegyik féltől. A megegyezés és annak 
betartása egyelőre nem garantált.

Az optimális forgatókönyv szerint az új kormány december végére összeállhat. Addig 
a kormány hiánya nem okoz komoly gondokat a gazdaságnak, de ha a jövő év elejéig sem 
alakul meg, akkor a piacok idegesekké válhatnak, és a politikai instabilitás kárt okoz a 
hitelességnek is. Egyelőre mindez nem befolyásolta negatívan a gazdasági elvárásokat, 
sőt a cseh tőzsde megerősödött. Ennek okát az elemzők abban látják, hogy a választási 
eredmények miatt jelentősen csökkent annak az esélye, hogy a vállalkozások adóját fel-
emeljék. A szociáldemokrata választási ígéretek (30%-os adó) nem teljesülhetnek, így a 
pénzpiacok megnyugodtak.44

44 „Pražská burza po volbách nebývale zpevnila” [A prágai tőzsde a választások után hihetetlenül meg-
erősödött]. Právo, 2013. október 30.
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