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TÓTH LÁSZLÓ: KORMÁNYZATI STABILITÁS A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN – 

A KÖZELMÚLT MINTÁZATAI 

A kormányzati stabilitás a nemzetközi politikatudomány fontos kutatási területévé 

emelkedett az elmúlt évtizedekben. Ennek tárgyaként nagy összehasonlító-összefoglaló 

munkák, valamint esettanulmányok is születtek több-kevesebb ország bevonásával. Jelen 

tanulmány az utóbbiak közé kíván illeszkedni, a négy visegrádi ország közelmúltját 

mutatja be, nevezetesen miként alakult a kormányzati stabilitás a legutóbbi törvényhozási 

ciklusok óta.  

A kormányzati stabilitás fogalma alapvetően az egyes kormányok képességét jelenti 

alkotmány és törvények által meghatározott mandátumuk kitöltésére.1  

A négy ország közös vizsgálat alá vonásának oka a hasonló történelmi (közel)múlt, illetve 

a hasonló befolyásoló körülmények. Az esettanulmányok rávilágítanak arra, a 

szakirodalomban vizsgált különféle változók, vagy akár azok egymásra hatása miképpen 

befolyásolhatják a kormányzati stabilitás alakulását. A tanulmány röviden bemutatja, a 

szakirodalom általában milyen változóköröket vizsgál a kormányzati stabilitás okainak 

feltárásakor, majd országonként ezen változók közül a befolyással bírók bemutatása, 

valamint a közelmúlt fejleményeinek értékelése történik meg. 

 

 

Elméleti alapok, a kormányzati stabilitást befolyásoló tényezők általában 

 

A kormányzati stabilitással foglalkozó kutatások két meghatározó és elkülöníthető 

iskolába sorolhatók. Az egyik az empirikus iskola, mely különféle változók a 

kormányzatok élettartamára való befolyását vizsgálja, a másik pedig, a racionális 

választás elméletén alapuló, játékelméleti modellezéssel operáló iskola.2 Mindkettő 

alapvetően a „régi demokráciák” tapasztalatain alapul, és közös bennük az elsődlegesen 

kvantitatív módszerek alkalmazása. Az empirikus iskola által alkalmazott fontosabb 

független változók köre azonban alkalmas lehet egy kvalitatív, történeti-összehasonlító 

vizsgálat lefolytatására is. Utóbbit a kevés elemszám, a vizsgálatba vont rövid periódus, 

valamint az eleve instabilabb rendszerek (kiemelten a pártrendszereké3) megléte 

indokolhatja. 

A stabilitással foglalkozó kutatásokban általában két (vagy három4) féle független 

változót különítenek el. Az első kör az intézményes változók köre, mely az adott ország 

alkotmányos-intézményes környezetére vonatkozik. A második kör a pártrendszer 

jellegzetességeire épül. Egy kis elemszámú kvalitatív vizsgálat megalapozására 

megindokolható ezen két kategória három változókörre való felbontása: Az első az 

intézményes viszonyok befolyása, a második a pártrendszer jellegzetességei, a harmadik 

pedig az ezek között kapcsolatot teremtő választási rendszerek köre.  Utóbbi éppen a két 

                                                 

 
1 A szerző munkadefiníciója, a szakirodalmi források alapján. 
2 Tóth 2018., kézirat 
3 A szakirodalomban általában a pártrendszereket viszonylag állandónak feltételezték, kiindulva a nyugati 

viszonyokból. 
4 A harmadik változókör, amely ezen kutatások egy körében előfordul, a gazdasági mutatók köre. Itt az 

egyes mutatók kormányzati stabilitásra való hatását vizsgálják statisztikai módszerekkel. Ez egy kvalitatív 

vizsgálat szempontjából irreleváns. 
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szféra között kapcsolatot, kölcsönhatást teremtő természete5 miatt lehet érdemes önálló, 

a másik két változókörtől eltérő elemzésre. 

A három változókörben a következő változók meghatározók: 

Az intézményes viszonyok közül meghatározó a kormányforma, a törvényhozás 

szerkezete, kiemelten a törvényhozás-végrehajtás viszonyrendszer, valamint a 

törvényhozás belső összetételére vonatkozó intézményes szabályok6. 

A választási rendszerek hatásainak kettős természete okán itt is elválaszthatók az 

intézményes jellemzők a gyakorlatban érvényesülőktől. Előbbibe tartozik többek között 

a választási formula, a szavazás struktúrája, a körzeti magnitúdó, utóbbiba pedig a 

tényleges eredmények alapján számított arányossági, vagy aránytalansági együttható. 

Kifejezetten az instabilabbnak tekinthető pártrendszerekben – és Kelet-Közép-Európa 

országainak rendszerei többnyire egyértelműen idesorolhatók – fontos szerep juthat a 

választási rendszer egy további jellemzőjének, nevezetesen a jelöltállítási feltételeknek és 

teljesíthetőségüknek. 

A pártrendszerek kapcsán hasonlóképpen a több dimenziót is figyelembe vevő 

felosztást érdemes alkalmazni. Ide tartozik maguknak a pártoknak a száma, a pártok 

fluktuációja ciklusok között (és akár ciklusok közben is), a blokkosodottság, valamint a 

polarizáció, azaz nem tekinthetünk el a pártrendszer résztvevői között fennálló 

viszonyrendszerektől sem. Kelet-Közép-Európa rendszerei eltérhetnek a klasszikus, a 

tudományban általánosan elfogadott tipológiákat ihlető rendszerektől, főként a pártok 

közötti viszonyok változatossága, illetve a fluktuáció (és/vagy a gyakori szakadások-

összefogások) miatt. Mindazonáltal fontos a pártrendszert strukturáló törésvonalak és a 

belőlük következő fontosabb irányzatok beazonosítása is, mert ez rávilágíthat a 

pártrendszerek stabilitásának két dimenziójára: Megkülönböztethetjük a stabilitás azon 

dimenzióját, amikor a pártok szintjén instabilitás és gyakori fluktuáció tapasztalható, de 

a fontosabb strukturáló konfliktusok, és az ezekből következő politikai irányzatok 

viszonylag állandóak. Ettől eltér az instabilitás másik dimenziója, amikor maguk az 

irányzatok is nehezen beazonosíthatók, nem stabil törésvonalak strukturálják a 

pártrendszert, és magas az olyan pártok fluktuációja ciklusról ciklusra, amelyek között 

semmilyen ideológiai-eszmei, vagy személy kontinuitás nem fedezhető fel.   

 

 

Lengyelország 

 

Lengyelország a kilencvenes években a régióban is kiemelkedően instabil parlamentáris 

rendszernek számított, mind az idő előtti kormánybukások, mind a pártszerkezet általános 

instabilitása okán.7 Mára azonban ez a szituáció megváltozott, Lengyelország is a 

stabilizálódás útjára lépett. 

                                                 

 
5 A választási rendszerek vizsgálatának szempontjai két részre bonthatók: Egyik oldalon a „statikusnak” 

tekinthető változók állnak, amelyek egy választási rendszer állandó jellemzői. Ide tartoznak a formula, a 

küszöb, a körzetbeosztás, a magnitúdó, stb.. A másik körben viszont olyan mutatók felállítása történik, 

melyekkel egy-egy választás eredménye kapcsán vonható le következtetés a választás rendszerek 

működéséről. Ide tartoznak a választási rendszerek (ténylegesen a konkrét választási eredmények) 

arányosságára/aránytalanságára vonatkozó különféle indexek.  
6 Tóth 2018. kézirat 
7 1989 nyara óta a jelenlegi a huszadik lengyel kormány (ezek közül három nem kapott bizalmat a 

törvényhozásban), két alkalommal tartottak előrehozott választást. 2005-ig az egyes választásokon a pártok 
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Intézményes feltételek 

 

Lengyelország intézményrendszerére, különösen a kormány stabilitását befolyásoló 

elemeire a mai napig kitartó hatással az átlagosnál erősebb köztársasági elnöki intézmény 

bír. A rendszert a szakirodalom egy része félelnökinek is nevezi, a tiszta parlamentáris 

rendszerhez képest mindenképpen erősebb államfői hatalom érvényesül.8 A pozíció 

többszöri reformja (1992-es Kisalkotmány, majd a jelenleg hatályos 1997-es Alkotmány) 

után az államfő hatása a kormány(fő) kinevezésében érvényesül. Utóbbinak azonban 

mindenképp szükséges bírnia a törvényhozás alsóházának, a Szejmnek 

(Lengyelországban olyan aszimmetrikus bikameralizmus működik, melyben a kormány 

kizárólag az alsóháznak, az arányos választási rendszerben négy évre választott Szejmnek 

felelős9) a bizalmát a tényleges kormányalakításhoz (különben csak kinevezett, de 

bizalmat nem kapott miniszterelnökről-kormányról beszélhetünk).10 

A bizalom megvonása kifejezetten önellentmondásosan alakul a lengyel alkotmányos 

rendszerben: Míg az alkotmányozás folyamán a kormányfő kapcsán bevezették a 

konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét,11 egyfajta, a korábbi alkotmányos 

szabályozásból megmaradó „zárványként” fennmaradt az egyes miniszterekkel szemben 

benyújtható egyszerű bizalmatlansági indítvány intézménye.12 A kormány egésze 

kapcsán azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a törvényhozás összetétele (és abban az 

egyértelmű koalíciós, vagy egypárti többség megléte) volt már a rendszerváltozás után a 

lengyel kormányzatok élettartamának fő meghatározója, az intézményes szabályok hatása 

nem kimutatható.  

 

Választási rendszer 

 

Mint Európa országainak többsége, Lengyelország is az arányos választási rendszerek 

valamiféle metódusát alkalmazza a kormányzásban is meghatározó törvényhozási kamara 

kiválasztása esetében.  

A 2015-ös lengyelországi esetben felértékelődik az általánosan arányos rendszeren belül 

alkalmazott választási formula szerepe. 2001 óta nem létezik országos kompenzáció a 

lengyel választási rendszerben, ami azt jelenti, hogy a Szejm összetételében kizárólag a 

területi listák meghatározók.13 Mivel a körzetbeosztás a kis-közepes választókerületeket 

hozott létre, ezek a nagyobb (vagy regionálisan kiemelkedően erős) erők 

mandátumszerzése szempontjából kedvezőek. A magas implicit küszöbök a kis pártok 

számára mandátumszerzési lehetőségeit csökkentik, a végső mandátumelosztást a 

nagyobb erők számára kedvezően torzítják (ezzel a stabilitáshoz hozzájárulva).  

  

                                                 

 
fluktuációja jelentős volt, lényegében csak a posztkommunista SLD és a korábbi társutas szervezet utódja, 

a Néppárt volt állandó szereplő.  
8 Harfst 2000. 14-16. 
9 Halász 2014. 318. 
10 Halász 2014. 317-319. 
11 Halász 2014. 318. 
12 Halász 2014.319. 
13 electionresources.org; letöltve 2018. 06. 22. 
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Pártszerkezet 

 

Lengyelország pártrendszere a visegrádi országok közül a leginkább töredezett és instabil 

volt a kilencvenes években. A kétezres évekre két, párhuzamos folyamat alakította, és 

részben ennek következtében tette stabilabbá a lengyel pártrendszert. Az egyik, a 

korábban is meglévő irányzatok konszolidációja, immáron stabilabb pártokká 

szerveződése volt. A pártokat mint intézményeket tekintve lényegében már 2001. óta 

konszolidációval találkozhatunk. 

A másik folyamat a lengyelországi pártrendszer meghatározó konfliktusának 

áthelyeződése volt a két jobboldali tömb közötti szembenállásra, a korábbi 

posztkommunista-posztszolidaritási törésvonal domináns voltához képest.  

Összességében elmondható, hogy a lengyel pártrendszer egy dimenziót tekintve 

mindenképpen instabilnak számított, ez a releváns pártok köre és fluktuációja. Másik 

dimenzióban azonban a cserélődő, szétváló és egyesülő, szövetkező és újraszerveződő 

pártok nagyjából lefedik a politikai életben létező meghatározó irányzatokat. A PO és a 

PiS dominánssá válása a már a Szolidaritás időkben meglévő meghatározó irányzatok 

stabil pártokká való szerveződését reprezentálja.  

 

Konszolidáció és stabilitás a 2010-es években 

 

Voltaképpen már a 2007-es választások óta számítható az az időszak a lengyel 

pártpolitikában, illetve kormányzatokban, amelyet leginkább a konszolidálódás jelzővel 

illethetünk. 2007 óta lényegében mindegyik kormány (és törvényhozás) kitöltötte 

mandátumát, még ha technikailag beszélhettünk is az időszakban ciklusközbeni 

kormányváltásokról. 2007 és 2015 között folyamatosan kétpárti koalíciós kormányzásnak 

lehettünk tanúi, ebben az időben a jobbközép, konzervatív-liberális Polgári Platform 

(PO), illetve az agrárérdekeket reprezentáló Néppárt kormányozta Lengyelországot. 

Ekkor (2011) következett be Lengyelországban az az első eset is, amikor a hivatalban 

levő kormánykoalíció a kormányzás folytatására kapott mandátumot. Az időszak 

egyetlen kormányfőváltása Donald Tusk nemzetközi porondra való lépése következtében 

történt, utódlása a koalíción és annak vezető pártján belül rendezetten zajlott le. 

2015-ben a nyolcéves PO-PSL koalíciókat a demokratikus időszak első egypárti 

kormánya váltotta fel. Ekkor tudott a már 2005 és 2007 között kormányzó (illetve 

elődszervezeteivel korábbi koalíciókban is részt vevő) nemzeti-konzervatív-keresztény 

Jog és Igazságosság (PiS) egyedül abszolút többségre szert tenni a törvényhozás alsó 

házában. Ez pedig mérföldkőnek tekinthető, hiszen általában is az egypárti többségi 

kormányzatok számítanak a legstabilabbaknak, a nemzetközi tapasztalatok alapján. Az 

egypárti többség létrejöttéhez szükséges volt azonban a választási rendszer két hatása. Az 

egyik ezt elősegítő metódus a posztkommunista gyökerű baloldal14 kiesése volt, mellyel 

nagy számú, a leadott szavazatok majdnem 8%-át15 kitevő elveszett szavazat keletkezett, 

megemelve ezzel a mandátumot érő voksok relatív erejét. A rendszer másik stabilitás 

irányába való hatása az országos kompenzáció hiánya, illetve a viszonylag kisebb listás 

választókerületek alkalmazása, mely a nagy pártoknak kedvez. A 2015 ősze óta tartó 

                                                 

 
14 Lengyelországban baloldal alatt az utódpárti SLD-t és szövetségeseit értjük. 
15 A Demokratikus Baloldali Szövetség választási koalíciót kötött kicsi, mérhető támogatottságot felmutatni 

nem tudó pártokkal, így a magasabb, 8%-os küszöb vonatkozott rájuk. Ezt elérni nem tudták, a koalíció 

7,8%-os eredménye nem volt elegendő a törvényhozásba jutáshoz. 
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egypárti kormányzásban eleddig formailag két kormány váltotta egymást. Fontos 

megjegyezni, hogy a PiS személyiségközpontú pártnak16 tekinthető, így működésére, 

ahogy az általa vezetett kormányéra is meghatározó befolyással bír Jarosław Kaczyński 

pártelnök. Ő 2015 óta formailag egyik kormányban sem vesz részt, de ő tekinthető az 

ország tényleges vezetőjének. Így a kormány élén lezajlott váltás sem tekinthető lényegi 

fordulatnak, az a pártelnök akaratát tükrözte. 

Lengyelországban tehát – lényegében függetlenül az aktuális kormánytöbbségtől – a 

2010-es években mindenképpen komoly konszolidálódás-stabilizálódás ment végbe, 

immáron európai összehasonlításban is a stabilabb rendszerek közé sorolhatók. Ennek 

kulcsfeltétele a pártrendszerben való konszolidálódás, a magukat stabilizálni tudó pártok 

rendszerben való meggyökeresedése volt. Itt tehát sokkal kevésbé a politika intézményes 

viszonyainak hatásai befolyásolták és befolyásolják a stabilitást. 

 

 

Cseh Köztársaság 

 

Míg Lengyelországban a politikai rendszer és szűkebben a pártrendszer konszolidációja, 

illetve stabilizálódása ment végbe a kilencvenes éveket követően, a Cseh Köztársaságban 

ezzel pontosan ellentétes folyamatok történtek. A kilencvenes években tapasztalt 

viszonylag stabilnak tekinthető cseh politikai rendszer 2009-2010 után kezdett 

destabilizálódni, ez a 2017 őszi választás után rendkívül elhúzódó kormányalakításban 

csúcsosodott ki. (Utóbbi még a korábban rekordot jelentő 2006-2007-es kormányalakítási 

válságot is túlszárnyalja.) A pártrendszer korábbi mintáinak felbomlása, a korábban stabil 

pártok válsága és új, kevésbé koalíciós erők megjelenése hosszú távon is nehézzé teszi 

egy életképes kormánykoalíció kialakítását a Cseh Köztársaságban.  

 

Intézményes környezet 

 

A kormányfőt a Köztársasági Elnök nevezi ki, aki kinevezésével hivatalba is lép. Ez 

azonban még nem jelenti azt, hogy a hivatalba lépéssel kormányozni is tudna. Ahhoz 

ugyanis szükséges bizalmat kérnie a törvényhozás alsóházától, a négyévente közvetlenül 

választott Képviselőháztól. Itt a jelenlevő képviselők abszolút többségének támogatása 

szükséges ahhoz, hogy a kormány ténylegesen is megkezdhesse működését.17 Ez lehetővé 

teszi elvileg egy kormány külső támogatását, de blokkoló kisebbség kialakulását is 

eredményezheti. Sikertelen bizalmi szavazást követően ismét az államfő kezében a 

kinevezés, ekkor azonban a képviselőház elnökének javaslatára kell ezt megtennie. Ez a 

procedúra értelemszerűen elnyújthatja a kormányalakítás folyamatát, abban az esetben, 

ha nem alakul ki egyértelmű abszolút többséggel rendelkező politikai tömb a 

képviselőházban. Ebben az esetben akár hónapokon keresztül is csak ügyvezető kormány 

működhet az országban. Hasonlóan az ügyvezető kormányok hivatali idejét növelheti az 

egyszerű bizalmatlansági indítvány intézménye. A kormány megbuktatása abszolút 

többséggel lehetséges – de új kormány hivatalba lépése nélkül, ez pedig szintén 

lehetőséget nyújt egy blokkoló kisebbség kialakulásához.18  

                                                 

 
16 Kostadinova-Levitt 2014. 503 
17 Halász 2014. 303-305. 
18 Halász 2014. 305. 
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Választási rendszer 

 

Részben a pártrendszerrel összefüggésben, a területi listákon alapuló arányos választási 

rendszer jelenti a cseh kormányzati struktúra egyik jelentős peremfeltételét. A cseh 

alkotmány rögzíti a választási rendszer arányos voltát,19 ez meghatározó alkotmányos 

feltétel a közjogi viszonyok terén. Az 5%-os törvényhozási küszöb, és a területi listák 

alkalmazása20 ellenére ez mindenképpen arányos, egyértelmű kormányzati többséget 

kisebb eséllyel eredményező keretrendszer.  

 

Pártrendszer 

 

A cseh pártrendszer a kilencvenes és a kétezres években a stabilabbak közé tartozott a 

régió egészét (11 már EU-tag posztkommunista állam) tekintve. Jellemző volt a két oldal 

közötti bipoláris versengés, lényegében a Sartori-féle klasszikus mérsékelt 

többpártrendszer21 kategóriájába való sorolhatóságot mindössze a permanensen 

jelenlevő, pária-pártnak tekinthető kommunisták szerepe kérdőjelezte meg. Utóbbit 

azonban ellensúlyozni tudta egyrészt a két nagy párt (polgári demokraták és 

szociáldemokraták) egymáshoz való kompromisszumkészsége, továbbá olyan szereplők 

(nevesítve a kereszténydemokraták és kisebb liberális csoportok), akik mindkét nagy 

párttal koalícióképesek voltak, ez úton biztosítva a kormányzóképességet.  

 

Destabilizálódás a 2010-es években 

 

A cseh pártrendszerben a 2010-es választás már előrevetítette a problémákat, akkor még 

a két fő párt, nagyjából hasonló arányú meggyengülésével. 2013-ban történt az igazi fő 

változás, ami a térség több országától való ellentétes trend megjelenését mutatta: 

Nevezetesen, míg több ország a kezdeti instabilitás irányából a stabilizálódás felé mozdult 

el, addig a Cseh Köztársaságban a kezdeti inkább stabil rendszer haladt a már-már 

extrémnek is tekinthető instabilitás irányába. 

2013-ban elsőként az addig meghatározónak számító jobbközép Polgári Demokrata 

Párt (ODS) gyengült meg végletesen, ez ekkor még lehetővé tette a szociáldemokraták 

ismételt kormányrúdhoz jutását (7 év szünet után). A politikai paletta átalakulásának 

szintén meghatározó eleme volt az „Elégedetlen Polgárok Szövetsége” (ANO 2011) 

megjelenése, és rögtön második helyre ugrása ezen a választásokon. A perszonalista 

pártok22 sorába illeszthető társaság (hiszen alapvetően a pártvezér, a jelenlegi ügyvezető 

miniszterelnök, Andrej Babiš határozza meg a párt arculatát) megerősödése a korábbi 

politikai elit kritikája is egyben. A junior koalíciós partnerként23 az elmúlt négy évet 

kitöltő párt mára az egyetlen nagy párttá vált a cseh palettán. A másik, ezt erősítő folyamat 

a parlamentbe jutó pártok/listák számának megnövekedése. Míg a stabilitás időszakában 

                                                 

 
19 Halász 2014. 99. 
20 A területi listás rendszerek – függetlenül attól, hogy az arányos szisztémák közé tartoznak – alacsony 

magnitúdójú választókerületek esetén eredményezhetik azt, hogy a magas implicit küszöbök (azaz az egy 

mandátum megszerzéséhez matematikailag szükséges szavazatszám, illetve szavazatarány) mellett csak a 

nagyobb pártok szerezhetnek eséllyel mandátumokat, mindez pedig hatásukat a többségi(bb) rendszerek 

hatásaihoz hasonlóvá teszik.  
21 Sartori 2005. 154-163. 
22 Kostadinova-Levitt 2014. 503. 
23 Azaz a kormányban részt vevő kisebbik pártként. 
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előfordult, hogy csak négy-vagy öt párt, vagy szövetség jutott törvényhozási 

képviselethez (alátámasztva a mérsékelt többpártrendszer kategóriájába tartozást), addig 

most már rekordszámú, kilenc szereplő ugrotta át a törvényhozás alsóházába bejutáshoz 

kiszabott 5%-os küszöböt. Ezek között ráadásul több olyan is szerepel, amelyek 

korlátozottan koalícióképesek (vagy inkább kifejezetten koalícióképtelenek24), de a 

kormányalakítást megnehezítő legnagyobb probléma, hogy maga a pártrendszert 

domináló párt – vezetője ellentmondásos volta miatt – is korlátozottan koalícióképes a 

rendszerben. 

Míg a korábbiakban főként a választási rendszer arányos volta – és a kommunista párt 

pária-jellege – fenyegette a kormányzati stabilitást, mára a pártpaletta széttöredezettsége 

is felzárkózott emellé. Míg előbbi ok eleinte inkább csak fenyegető tényezőként jelent 

meg, utóbbi ténylegesen is instabil rendszert teremtett. 

 

 

Szlovákia 

 

A rendszerváltozás és a szétválás után Szlovákiában – eltérően a többi visegrádi országtól, 

ahol eszmei-ideológiai, illetve részben gazdasági kérdések domináltak – a meghatározó 

az autoriter jegyeket felvonultatható Vladimír Mečiarhoz és kormányaihoz való 

viszonyulás volt. Mečiar bukását követően jó ideig bipoláris versengést jellemezte 

Szlovákiát, itt már megjelentek a bal-jobb vetélkedés csírái is bizonyos elemeiben. Ehhez 

képest a szlovák rendszer nem a konszolidáció, hanem a további töredezettség és 

instabilitás irányába mozdult el. 

 

Intézményes viszonyok 

 

A visegrádi négyek közül Szlovákiában a leggyengébb a kormány pozíciója a 

törvényhozáshoz viszonyítva. A törvényhozás dominálása a kormány fölött tetten érhető 

az egyszerű bizalmatlansági indítvány intézményének alkalmazásával, illetve azzal, hogy 

utóbbit nemcsak a kormány egészével, hanem egyes miniszterekkel szemben is 

kezdeményezhetik. Koalíciós kormányzat esetén az utóbbi értelemszerűen a kormány 

sérülékenységét emeli.25 

A kormány hivatalba lépéséhez elvárt az államfői kinevezést követően a törvényhozás 

bizalmának kérése. Ehhez abszolút többség szükséges, ahogy a bizalom megvonásához 

is.26  

 

Választási rendszer 

 

Szlovákiában a választási rendszer két (plusz egy) elemében is a kormányzatok 

instabilitásának kedvez. Az egyik a választókerületi beosztás, az egyetlen országos listás 

(azaz arányos) választókerület megléte. Ez az 5%-os küszöb mellett is megágyaz egy 

megosztott parlamentnek, amelyben nem egyértelmű a választások után a leendő 

kormányzati többség összetétele. A másik instabilitást okozó eleme a szlovák választási 

                                                 

 
24 Pl. az újonnan belépő Kalózpárt, a szintén perszonalista, Tomio Okamura személyéhez kötődő, a 

szélsőjobboldalhoz is sorolt Szabadság és Közvetlen Demokrácia. 
25 Halász 2014. 326-328. 
26 Halász 2014. 327. 
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rendszernek a jelöltállítási feltételrendszer. Szlovákiában – részben a választási formula 

okán is – elegendő egy pártnak „csupán” országos szinten jelen lennie.27 A magyarországi 

helyzettel szemben – mely megköveteli lényegében az ország minden járásában a 

jelenlétet – északi szomszédunknál könnyű csak a médiában, illetve a nagyobb 

városokban jelen levő erőknek – feltéve, ha rendelkeznek megfelelő tőkével – 

egyenrangúként rajtvonalhoz állni a választásokon. Ennek eredménye az, az immáron 28 

éve megfigyelhető jelenség, mely szerint minden egyes választáson megjelenik új erő 

parlamenti pártként, illetve szintén minden egyes választásokon eltűnik egy korábbi 

parlamenti erő – lényegében a tényleges társadalmi beágyazottság hiányában.  

További jellegzetessége a szlovák választási rendszernek a preferenciális szavazás 

intézménye, mely egyrészt a perszonalizációt erősíti, másrészt pedig ennek 

következtében jut lehetőség az egyes törvényhozásba jutó személyeken keresztül további 

potenciális szakadár releváns erők jelenlétére. 

 

Pártrendszer 

 

Szlovákia pártrendszere a visegrádi országok közül a leginkább instabilnak tekinthető. 

Ezt két jellemző is alátámasztja. Egyrészt, ezen az országban a leginkább jellemző a V4 

csoporton belül a fluktuáció a releváns pártok körében. Az „egyciklusos” (azaz egy 

választáson a parlamentbe bekerülő, majd onnan a következőn kieső) pártok28 jelenléte a 

rendszerben állandó bizonytalansági faktor. További általános jellemzője a szlovák 

pártrendszernek a klasszikus társadalmi törésvonalak hiánya, és/vagy alárendelt szerepe. 

A kilencvenes évektől kezdve a szlovák pártrendszert sokkal inkább befolyásolta egyes 

(karizmatikus) személyek szerepe, illetve a hozzájuk való viszonyulás.  

A Mečiar, majd Fico kormányaival szemben megszerveződő „demokratikus erők 

koalíciói” sokszínűsége lényegében magával vonta a szlovák pártrendszer tartós 

töredezettségét, amely még a bipoláris versengés időszakában is instabilitást erősítő 

faktor volt. A korábbi „jobbközép-demokrata”29 blokk vezető erejét jelentő SDKÚ 

(Szlovák Keresztény és Demokratikus Unió) 2012 előtti összeomlása a szlovák 

pártpaletta korábbi szervező erejének meggyengülését, és a pártverseny diffúzzá válását 

eredményezte. 2012-ben ezt még az abszolút többséget szerző Smer egypárti 

kormányzása a stabilitás szempontjából irrelevánssá tette, azonban, miután Robert Fico 

pártja elvesztette abszolút többségét 2016 márciusában, mindez a kormányzati stabilitásra 

közvetlenül ható tényezővé vált.  

  

                                                 

 
27 archive.ipu.org; letöltve: 2018. 06. 22. 
28 Pl. 1994-ben a ZRS, 1998-ban az SOP, 2002-ben a kommunista párt, illetve az ANO. 
29 A pártcsoport jellemzésénél azért indokolt az idézőjel használata, mivel egyrészt, mint láttuk, mind 1998-

ban, mind 2002-ben, mind 2006-ban, mind pedig 2010-ben meglehetősen heterogén volt ez a választási 

szövetségbe, és/vagy koalícióba tömörülő csoport, és így nem alkalmazható rá a jobboldal, vagy jobbközép 

címke, annak ellenére sem, hogy a vezető erő mindegyik esetben a jobbközép mezőbe sorolható párt volt. 

Másrészt, annak ellenére, hogy hasonlóan magukat a demokratikus ellenzékként aposztrofáló társaságokról 

van szó a kilencvenes és a kétezres években, mégsem lehet egyenlőségjelet tenni Mečiar ténylegesen 

autoriter jegyeket felvonultató kormányzata és Fico perszonalista kormányai között. Mindazonáltal, ez a 

címke mégis orientálta a szlovák pártrendszer egy szegmensét. 
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További destabilizálódás a 2010-es években 

 

Szlovákiában a korábbi időszakokban a kormányzati viszonyok kapcsán a viszonylagos 

kiszámíthatóságát a két blokk megléte okozta. Ezek legutoljára a 2010 nyári 

megmérettetésen feszültek egymásnak. A korábbi két blokk által dominált szisztéma 

megbomlását az SDKÚ meggyengülése vetítette előre még a 2012-es választás előtt. Ezen 

időszaktól kezdve olyan „turbulens” folyamatok zajlódnak le a szlovákiai politikai 

életben, melyek az egész rendszer besorolhatóságát megkérdőjelezhetővé teszik. Már a 

2012-es választásokon felborult a korábbi két nagyobb tömb vetélkedésére épülő 

váltógazdaság, több új, nehezen körvonalazható eszmerendszerrel rendelkező erő jelent 

meg. A stabilitáshoz akkor még hozzásegítette északi szomszédainkat, hogy a Robert 

Fico régi-új kormányfő vezette Smer párt abszolút többségre tett szert a Nemzeti 

Tanácsban. Ez kiemelkedően jó választási eredményének (és a kihívók hiányának) volt 

köszönhető. A Smer az abszolút többséget 44%-os eredménnyel érte el egy tisztán 

arányos rendszerben (tehát, ez azt jelenti, hogy még egy tisztán arányos rendszer is 

torzíthat – igaz enyhén – a győztes irányába). Ez a kivételes siker azonban csak elfedte a 

szlovák pártrendszer instabilitását, illetve azt, hogy nehéz életképesnek tűnő koalíciókat 

összeállítani. A Smer meggyengülése egy teljes ciklusnyi egypárti kormányzás (egypárti 

kormányzás esetén értelemszerűen a kormányzati felelősség is csak egy szereplő vállát 

nyomja, mindenki más „felelőtlen” tud lenni a politikai rendszerben)30 után 2016-ban azt 

eredményezte, hogy rendkívül nehézzé vált koalíciót összeállítani, akár a Smer, akár más 

párt vezetésével. Végül, egy először négypárti koalíció jött létre, a helyzet újdonságát 

pedig mutatja, hogy korábban a nyíltan szélsőségesen magyarellenes jelszavakkal operáló 

Szlovák Nemzeti Párt (SNS), és a magyar szárnnyal is rendelkező Most-Híd vegyespárt 

is szerepet kapott. A koalíció kezdeti negyedik tagja az egyik szakadár 

kereszténydemokrata politikus által alapított Háló (Sieť) nevű szervezet volt, amely 

azonban hamarosan komoly bomlási folyamaton ment keresztül,31 igaz, képviselői egy 

része kormánypárti frakciókba átülve biztosította a Fico-kormány túlélését.  

Az eleve instabil koalíció nagyobb komoly válságon ment keresztül 2017 nyarán, ekkor 

a Nemzeti Párt és a Smer még rendezni tudta vitáját. A kormányváltást végül is 2018 

elején egy közfelháborodást okozó gyilkosság hozta el, az ügybe belekeveredő 

népszerűtlen belügyminiszter, valamint a vezéráldozatként megjelenő Robert Fico 

távozása megmentette a korábbi kormánykoalíciót.  

Az instabilitásnak Szlovákiában mindenképpen intézményes alapját jelenti a tisztán 

arányos választási rendszer, valamint a törvényhozáshoz képest gyenge kormány. Az 

utóbbi években azonban mindezt erősíti a pártrendszer olyan mérvű széttöredezése és 

nehezen koalícióképes erők megjelenése, amely az intézményes feltételek miatt a stabil 

kormányzás politikai alapfeltételeit is aláássák Szlovákiában. 

  

                                                 

 
30 Mivel a szlovák pártrendszerben eleve sok fluid nézetrendszerrel rendelkező párt van, ezt ki is tudták 

használni. Ilyen pl. a „Család Vagyunk” névre hallgató szerveződés, vagy az „Egyszerű Emberek” nevű 

párt. Mellettük a teljes karanténban levő, szélsőjobboldali „Mi Szlovákiánk Néppárt” tekinthető ilyen 

felelőtlen erőnek. 
31 A szlovák pártrendszer fluiditását az is bizonyítja, hogy ezen párt már a választás után közvetlenül sem 

tudott frakciót alakítani, mivel megválasztott képviselői egy része a koalíciókötés miatt távozott a pártból. 
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Magyarország 

 

A másik három országgal ellentétben – ahol az instabilitás vagy múltbeli, vagy jelenlegi 

jelenség – Magyarország európai szinten is a stabilitás szigetének tekinthető. A 2018. 

áprilisi választás ezt ismételten megerősítette. Nemcsak a kormányzó pártszövetség 

ismételt (minősített) többséghez jutása, hanem a pártpalettán megjelenő vezető politikai 

irányzatok állandó volta is a magyar rendszer kiemelt stabilitását bizonyítja.  

 

Intézményes keretek 

 

Magyarországon a politikai elit már az 1990-es választást követően tudatosan törekedett 

a kormányzati stabilitás megteremtésére, az azt előmozdító intézményes megoldások 

alkalmazására. Ennek meghatározó példája az Antall-Tölgyessy paktum, melynek során 

bevezették a magyar alkotmányos rendszerbe német, illetve spanyol minta alapján a 

konstruktív bizalmatlansági indítványt, megágyazva annak, hogy a magyar rendszer a 

parlamentáris rendszereken belül is a kancellári szisztéma szerint épüljön fel.32 Az 1990 

tavaszán meglévő tudatos törekvés lényegében végigkísérte a magyar kormányzatok 

történetét, a stabilitás a közbeszédben is megérzendő érték lett.  

A kormány stabilitását megerősítő kormányfői intézmény kiemelését a gyakorlat mellett 

megerősítette már 2006-ban az ún. „státustörvény”, valamint az Alaptörvény, amely 

explicit módon is rögzítette a miniszterelnök kormányon belüli kiemelt szerepét.33 

Intézményes szempontból tehát a magyar kormányok stabilitása nemcsak, hogy a régión 

belül is „biztosított”, de összeurópai összehasonlításban is.  

 

Választási rendszer 

 

A választási rendszer a többségi elem dominanciájával34 rendelkező vegyes rendszer lett, 

mely a mindenkori vezető, és/vagy nagy pártokat reprezentálja felül. A választási 

rendszer további sajátossága volt, hogy magán a választáson való elindulás elé is magas 

küszöböket helyezett és helyez kis korrekcióval a mai napig. Az ajánlási rendszer, 

valamint a területi elv alkalmazása miatt lényegében országos lefedettségű hálózat és 

szervezet szükségeltetik a választáson való sikeres szerepléshez, ami értelemszerűen a 

rendszerben „bent lévő” pártok helyzetét stabilizálja, megnehezítve a kívülről való 

bejutást.35 

A választási rendszer tehát már 1990 óta két szempontból is hozzájárult a stabilitáshoz. 

Egyrészt, megnehezítette új erők sikeres bekerülését a releváns pártok körébe, másrészt 

pedig a többségi elem dominanciájával megkönnyítette egy-egy párt, vagy blokk számára 

a stabil kormánytöbbség létrehozását.  

  

                                                 

 
32 Stumpf, 2017., 93., Tóth, 2017., 56. 
33 Stumpf, 2017. 91-92..  
34 Az 1990 és 2010 közötti választási rendszerben a többségi elemet képviselték egyértelműen az egyéni 

kerületekben kiosztható mandátumok, de a gyakorlatban a megyei listák nagy része is (a kevés kiosztható 

mandátum miatt) a többségi jellegét erősítették a rendszernek. 2010 után pedig még inkább megnőtt az 

eleve a többségi elemet jelentő egyéni mandátumok aránya. A rendszer hatásairól ld.: Tábori, 2014., 38-39. 
35 A jelöltállítási feltételek pártrendszerre való hatásairól ld.: Tábori, 2012., 232-233. 
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Pártrendszer 

 

A magyar pártrendszer a stabilitás szempontjából is kirítt szomszédai közül a kilencvenes, 

de a kétezres években is. Meghatározó jellemzője volt a kiemelkedő blokkosodottság és 

polarizáltság36 a kétezres évekre. Ennek következtében ciklusokon belül meglehetősen 

stabil – mivel egy blokkból alakuló – kormányzatok jöttek létre. Jóllehet, létrejöttük 

idején meglepetésszerűnek tűnt mind az 1994-es, mind az 1998-as koalíciókötés, a 

magyar pártrendszert strukturáló törésvonalakat, valamint a rendszer egészét távolabbról 

tekintve ezek is beleilleszkedtek a magyar pártpolitikát meghatározó rendszerváltás kora 

óta működő blokklogikába. Így tehát elmondhatjuk, hogy 1990 óta minden egyes 

alkalommal sikerült egy-egy blokkba tartozó erőknek kormányzati többségre szert 

tenniük a törvényhozásban. Ezek pedig minimális kapcsolt többségi koalíciók voltak, 

amelyek általában a legstabilabb koalíciós kormányzatoknak számítanak. 

 

A rendkívül stabil rendszer fennmaradása, immár a Fidesz dominanciája mellett 

 

A magyarországi pártrendszer nemcsak a régió többi országához képest mutat be eltérő 

utat, hanem a tágabb, európai perspektíván is lényegében ellentétes képet nyújt. Míg 

Európa országaiban egyre inkább az instabilitás növekedésére látunk példákat,37 

Magyarország ebben az összehasonlításban is rendkívül stabilnak tekinthető. Ráadásul, 

az elmúlt időszakban bekövetkező változások, és a pártrendszer tényleges átalakulása38 

sem változtatott ezen, sőt az egyes tényezők hatásainak egymásra rakódása, ha lehet a 

stabilitást még inkább megerősítette. 

Míg például Szlovákia esetében arról beszélhetünk, lényegében a teljes függetlenség 

óta eltelt időszakban, de kiemelten a szűkebben vizsgált korszakban, hogy a pártrendszer 

meglehetősen nagy instabilitást mutat, és komoly a pártok és irányzatok együttes 

fluktuációja, a magyar pártrendszeren belül az instabilitás egy másik dimenziója 

tapasztalható csupán, legalábbis a pártpaletta egyik szegmensén belül. 2010 óta 

lényegében a korábbi ún. „balliberális” oldal erőinek folyamatos szakadásait és 

újraszerveződését láthatjuk, ezzel legalábbis a korábbiakban Magyarországon 

tapasztaltakhoz képest instabilabb lett a pártrendszer. Mindazonáltal, egyrészt ez 

lényegében egyetlen irányzat már korábban is ismert szereplőinek egymáshoz való 

viszonyait érintette, másrészt semmilyen közvetlen39 hatással nem volt a kormányzati 

stabilitásra. 

  

                                                 

 
36 Enyedi-Cásal-Bértoa. 2010., 19. 
37 Lásd például a 2016-os ír választási eredményeket, Spanyolország lényegében évek óta tartó 

bukdácsolását kormányválságról kormányválságra, a hasonló olaszországi helyzetet, a csak nagy 

nehézségek és kompromisszumok árán összekovácsolt és így instabil német nagykoalíciót, hogy csak 

kifejezetten Nyugat-Európa „régi demokráciáiból” hozzunk példákat. 
38 Immáron a politikatudományban meghatározónak tekinthető, viszonylag szigorú kritériumokon alapuló 

Sartori-féle tipológia szerint is a magyar pártrendszer a korábbi mérsékelt többpártrendszerből predomináns 

pártrendszerré vált. Erről ld. Tábori, 2018. 
39 A szereplők közti ellentmondásos viszonyrendszer nyilván gyengíthette erejüket, a masszív kormányzati 

többséget létrehozó választási eredményben azonban a kormánypárt stabil választói bázisa, és az újonnan 

bevont támogatói tömegek jelentették a kulcsszerepet.  
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Összefoglalás, konklúzió 

 

Mint láthattuk, a négy vizsgált országban különféle mintázatok voltak tapasztalhatók a 

kormányzati stabilitás kapcsán mind a rendszerváltozások óta eltelt időszakokban, mind 

pedig a szűkebben vizsgált, 2010-es éveket jelentő korszakban. Ebből a szempontból az 

országcsoport közös jellemzője csak a hasonló történelmi múlt, illetve a földrajzi 

közelség. 

A négy ország eleve eltérő jellemzőkkel rendelkező politikai rendszerrel bír, és ez igaz 

az intézményrendszerre, valamint a pártpolitikai viszonyrendszerre is. A kormányzati 

stabilitás esetében sincs egyértelmű közös jellemző, vagy tendencia ezen országok 

körében. Míg a rendszerváltozás utáni másfél-két évtizedben Magyarország és a Cseh 

Köztársaság stabilabb kormányzatokkal rendelkezett, Szlovákia esetében ez már nem így 

volt, Lengyelország pedig kifejezetten instabilnak számított kormányzati szempontból. A 

kilencvenes-kétezres évek viszonyai egyáltalán nem determinálták, vagy jelezték előre, 

hogy miként alakulhat napjainkra a kormányzati stabilitás a V4 országaiban. Miközben 

Magyarországon folytatódott a stabil kormányok sora, Lengyelország a stabilizálódás 

útjára lépett, addig Szlovákiában még a korábbiakhoz képest is instabil és bizonytalan lett 

a központi kormányok helyzete, a Cseh Köztársaság pedig kifejezetten elmozdulást 

mutatott a stabilból az instabil viszonyok felé. 

Megállapíthattuk a kormányzati stabilitást befolyásoló tényezők kapcsán, hogy azok 

hatásainak egyfajta kombinációja érvényesül a négy ország esetében. Az intézményes 

viszonyok, a választási rendszer, valamint a pártszerkezet egyik esetben sem önmagában 

meghatározó a kormányzati stabilitásra, hanem ezek összetett hatása érvényesül. Az is 

lényegében országtól, valamint politikai rendszertől függ, hogy melyik tényező hat 

egyáltalán a stabilitásra. Magyarországot leszámítva a másik három ország egyértelműen 

instabil rendszerrel bírt már korábban is, az elmúlt évek eseményei is ehhez képest 

értelmezhetők. Magyarország ezzel szemben már összeurópai összehasonlításban is 

stabilnak számít, és ez, a pártrendszer átalakulása ellenére is fennmaradt az utóbbi időben 

is. Magyarország abból a szempontból is kilóg a többi ország sorából, hogy itt a leginkább 

meghatározók a rendszerváltás korának politikai, és intézményes viszonyai is. Ez utóbbi 

annak ellenére is igaz, hogy 2010 után új alkotmány került elfogadásra, amelynek hatása 

érvényesül az intézményrendszer többi elemére is. Mindazonáltal, a kormányzati 

stabilitásra is befolyással levő intézményes tényezők, ha közvetetten is, de magukban 

hordozzák a ’89-90-es rendszerváltozás viszonyainak hatásait.  
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László Tóth: Goverment stability in the V4 countries – the recent patterns 

The purpose of this paper is to discover the recent patterns of government stability in the 

V4 Group countries. It uses qualitative method with three groups of possible variables: 

The institutional design of countries, the electoral system, and the party system. The 

combinations of these variables determine the patterns of govenment stablility in each 

countries. These countries have quite different political systems, and it causes also quite 

different patterns in the government stability. Poland, one of the most instable countries 

in the ’90s moved to the consolidation of the political system. The Czech Republic, stable 

in the years after the system change is in an extreme instable situation after the last 

parliamentary elections. Slovakia with the most fluid party system in the region and with 

the weakest government position has also instable governments. In contrast, Hungary is 

the most stable country with the most stable governments in the postcommunist region.  

 


