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SYSTEM PARTYJNY WĘGIER

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

1. Uwarunkowania historyczne

1.1. Rozwój węgierskiego systemu partyjnego do drugiej wojny światowej

Początków partii politycznych na Węgrzech należy szukać w XIX w. Doszło wów-
czas do podziału środowiska politycznego na dwa obozy – liberalny i konserwatyw-
ny. Obóz liberalny odegrał dużą rolę w trakcie wydarzeń w 1848 r., kiedy uchwalono 
Konstytucję węgierską i proklamowano niepodległość i niezależność od monarchii 
habsburskiej1. Po zawarciu w 1867 r. unii z Austrią Węgry otrzymały własny par-
lament i rząd2, także proces powstawania partii przebiegał oddzielnie w obu częś-
ciach monarchii austro-węgierskiej. W 1890 r. powstała partia socjaldemokratyczna, 
a w 1908 r. ogłoszono powstanie Partii Chłopskiej. Działała także konserwatywna 
Partia Niepodległości. 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej proklamowano powstanie Republiki 
Węgierskiej, jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza i społeczna oraz między-
narodowa sprawiły, że na początku 1919 r. doszło do rewolucji i utworzenia Wę-
gierskiej Republiki Rad. Władzę sprawowali wspólnie komuniści i socjaldemokraci3. 
Ich rządy nie trwały długo – już jesienią 1919 r. miała miejsce kontrrewolucja po-
prowadzona przez admirała M. Horthyego. Na początku lat 20. XX w. z inicjatywy 
I. Bethlena powstała prawicowa Partia Jedności Narodowej, która zdominowała życie 
polityczne aż do początku lat 30. XX w. Bethlen, który został premierem, zawarł pakt 
z socjaldemokratami i związkami zawodowymi, w którym gwarantował im swobodę 

1 W. Brodziński, Wstęp [w:] Konstytucja Węgier, tłum. H. Donath, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2002, s. 4.

2 Idem, System konstytucyjny Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 8. 
3 Nowy rząd początkowo cieszył się sporym zaufaniem społecznym, jednak w wyniku kilku 

niepopularnych decyzji, takich jak nacjonalizacja ziemi czy zamiar deportacji duchownych, stracił 
poparcie społeczne. Zob.: idem, Wstęp…, op. cit., s. 5.



346

Agnieszka Nitszke

działania w zamian za wyrzeczenie się „antywęgierskiej propagandy”. W 1932 r. no-
wym premierem został G. Gömbös, który postanowił zacieśnić współpracę z Niem-
cami. W 1937 r. powstała skrajnie prawicowa partia Strzałokrzyżowcy (Nyilaskeresz-
tes Párt – Hungarista Mozgalom), wzorowana na niemieckiej NSDAP. W okresie 
międzywojennym życie publiczne na Węgrzech zostało zdominowane przez partie 
prawicowe, w tym skrajnie prawicowe. W konsekwencji w czasie drugiej wojny 
światowej Węgry stanęły po stronie III Rzeszy.

1.2.  Uwarunkowania węgierskiego systemu partyjnego po drugiej wojnie 
światowej

Po zakończeniu działań wojennych odrodziło się życie polityczne na Węgrzech. 
W wyborach parlamentarnych w 1945 r. zwyciężyła Niezależna Partia Drobnych 
Posiadaczy (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, FKgP), jednak to 
komuniści sprawowali faktyczną władzę. Z ich inicjatywy likwidacji uległy De-
mokratyczna Partia Ludowa i Partia Niepodległości. Z kolei FKgP została zmu-
szona do współpracy w ramach Bloku Lewicowego, który w wyborach w 1947 r. 
uzyskał 60% głosów. Dwa lata później komuniści uzyskali już blisko 95% popar-
cia4. W 1948 r., w wyniku połączenia partii socjaldemokratycznej i komunistycz-
nej, powstała Węgierska Partia Pracujących (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), która 
w 1956 r. zmieniła nazwę na Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (Magyar 
Szocialista Munkáspárt, MSZMP). W 1972 r. dokonano nowelizacji konstytucji 
Węgierskiej Republiki Ludowej, wprowadzając przepis o kierowniczej roli partii 
marksistowsko-leninowskiej5. 

Komuniści zmonopolizowali życie polityczne na Węgrzech aż do drugiej połowy 
lat 80., kiedy to pod wpływem zmian zachodzących w Europie Środkowej i Wschod-
niej zezwolili na tworzenie partii politycznych, przy czym początkowo działających 
jako stowarzyszenia. Opozycja demokratyczna na Węgrzech skupiała się w dwóch 
obozach – liberalnym i ludowym, o charakterze narodowo-konserwatywnym. Na ich 
bazie wyrosły późniejsze partie polityczne – były to odpowiednio: Związek Wolnych 
Demokratów (Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ) oraz Węgierskie Forum De-
mokratyczne (Magyar Demokrata Fórum, MDF). Odradzać zaczęły się także partie 
historyczne, w tym FKgP oraz chadecja, która zawiązała Chrześcijańsko-Demokra-
tyczną Partię Ludową (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP). Powstał również 
Związek Młodych Demokratów (Fiatal Demokraták Szövetsége, FIDESZ). Trans-
formację przeszła także MSZMP, z której liberalnego skrzydła powstała Węgierska 
Partia Socjalistyczna (Magyar Szocialista Párt, MSZP)6. 

4 Idem, System…, op. cit., s. 14–15.
5 Idem, Wstęp…, op. cit., s. 11. 
6 L. Benda, System partyjny Węgier [w:] A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka (red.), 

Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroc-
ław 2003, s. 63–71.
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2. Uwarunkowania prawne

Na początku 1989 r. dokonano nowelizacji Konstytucji węgierskiej. Nowe przepisy 
dawały prawo do zrzeszania się oraz organizowania pokojowych zgromadzeń. Za-
gwarantowano również wolność słowa i prasy. 18 października 1989 r. po raz kolej-
ny znowelizowano Konstytucję z 1949 r. Tym razem zmiany poszły tak daleko, że 
zaledwie klika paragrafów zachowało swój pierwotny kształt7. Konstytucjonalizacji 
partii politycznych dokonano w rozdziale I w paragrafi e 3, który brzmi: „(1) W Re-
publice Węgierskiej partie – zachowując w poszanowaniu Konstytucję i zgodne 
z konstytucją przepisy prawne – mogą swobodnie powstawać i swobodnie prowa-
dzić działalność. (2) Partie współdziałają w kształtowaniu i wyrażaniu woli ludu. 
(3) Partie nie mogą sprawować władzy publicznej bezpośrednio. Zgodnie z powyż-
szym, żadna partia nie może kierować żadnym organem państwowym. W celu roz-
graniczenia partii i władzy publicznej ustawa określa stanowiska i urzędy publiczne, 
które nie mogą być piastowane przez członka partii lub jej funkcjonariusza”8. Wraz 
z nowelą konstytucji weszła w życie ustawa o partiach politycznych, tzw. Ustawa 
XXXIII/1989, będąca częścią pakietu ustaw demokratyzujących ustrój9. Pozwalała 
ona rejestrować istniejące już w praktyce partie polityczne. W ten sposób powstał 
na Węgrzech w pełni pluralistyczny system partyjny i polityczny. Jesienią 1989 r. 
wydzielono z majątku MSZMP nieruchomości o wartości 2 mld forintów (około 35 
mln USD) i przekazano je na rzecz organizacji społecznych i partii politycznych. 
Zarezerwowano również 100 mln forintów z budżetu na pokrycie kosztów kampanii 
wyborczych wszystkich partii10. Partie węgierskie otrzymują również dotacje budże-
towe na działalność statutową11. Finanse partii są jawne i podlegają kontroli organów 
państwowych. Partie mogą być fi nansowane przez podmioty prywatne oraz osoby 
prawne, mogą również pozyskiwać środki od podmiotów zagranicznych12.

 7 W. Brodziński, Wstęp…, op. cit., s. 12.
 8 § 3 Konstytucji Republiki Węgierskiej, Konstytucja Węgier, tłum. H. Donath, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2002, s. 34.
 9 L. Benda, System partyjny…, op. cit., s. 72.
10 Ibidem. 
11 Jest to około 8 mln USD rocznie dla wszystkich partii. Zob.: W. Sokół, Partie politycz-

ne i systemy partyjne krajów postkomunistycznych w okresie transformacji systemowej [w:] 
J.A. Rybczyńska (red.), Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie 
transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 91.

12 M. Chmaj, Jawność fi nansowania polityki [w:] M. Chmaj (red.), Finansowanie polityki 
w Polsce na tle europejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 33.
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3. Inne determinanty

3.1. System wyborczy

Węgierski system wyborczy jest wynikiem kompromisu osiągniętego w 1989 r. 
podczas obrad węgierskiego „okrągłego stołu”. Przyjęto wówczas bardzo skompli-
kowane zasady systemu wyborczego. Jest to system mieszany, gdzie 45% mandatów 
w Zgromadzeniu Krajowym, czyli 176 deputowanych, wybiera się w jednomanda-
towych okręgach w dwóch turach, chyba że w pierwszej turze jeden z kandydatów 
otrzyma bezwzględną większość głosów. Pozostałych 210 deputowanych, wybiera 
się w wyborach proporcjonalnych z list partyjnych, w tym 152 mandaty są obsa-
dzane w 20 regionalnych okręgach wielomandatowych według metody Hagenba-
cha–Bischoffa, a 58 miejsc jest rozdzielanych między listy krajowe według metody 
d’Hondta13. Węgierski system wyborczy to przykład systemu kompensacyjnego, 
który powinien wyrównywać efekty systemu większościowego przez wprowadzenie 
elementów proporcjonalnych. W wyborach w 1990 r. ustalono próg wyborczy na 
poziomie 4%, w 1994 r. wprowadzono zróżnicowane progi: 5% dla partii, 10% dla 
koalicji dwóch ugrupowań i 15% dla koalicji trzech i więcej partii14. Zasady węgier-
skiego systemu wyborczego promują duże partie, których stan posiadania, dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom wyborczym, może zwiększyć się nawet o 20%. Przy-
kładowo w wyborach w 1994 r. MSZP, mimo że poparcie dla tej partii wyniosło nieco 
ponad 32%, uzyskała absolutną większość w Zgromadzeniu Krajowym, zdobywając 
54,14% wszystkich mandatów15. 

3.2. System rządów

Na Węgrzech, zgodnie z postanowieniami konstytucji, obowiązuje parlamentarno-
-gabinetowy system rządów. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Krajo-
wego. Władza wykonawcza dzielona jest między Prezydenta Republiki Węgierskiej 
i rząd. Prezydent nie posiada bezpośredniej legitymacji, lecz jest wybierany w wybo-
rach pośrednich przez Zgromadzenie Krajowe. W związku z tym jego kompetencje 
są ograniczone i sprowadzają się przede wszystkim do funkcji reprezentacyjnych. 
Kluczowa okazuje się zatem rola rządu, który jest naczelnym organem władzy wyko-
nawczej16. Funkcjonowanie rządu uzależnione jest od posiadania stabilnej większo-

13 Szerzej na temat systemu wyborczego na Węgrzech zob.: D. Nohlen, Prawo wyborcze i sy-
stem partyjny. O teorii systemów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 
s. 369–378. Por. W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 453–
–480.

14 D. Nohlen, Prawo wyborcze…, op. cit., s. 372.
15 Ibidem, s. 374.
16 W. Brodziński, System…, op. cit., s. 23.
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ści w Zgromadzeniu Krajowym. Istotną przesłanką węgierskiego systemu ustrojowe-
go wpływającą na funkcjonowanie partii politycznych jest jednoizbowy parlament. 
Taka sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo realizacji programu wyborczego przez 
zwycięskie ugrupowanie, gdyż nie ma konieczności zawierania kompromisów mię-
dzy izbami, jak to się dzieje, gdy większości partyjne w obu izbach się nie pokrywają. 

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

W początkowym okresie transformacji systemowej na Węgrzech, podobnie jak w in-
nych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, doszło do powstania bardzo wielu 
partii politycznych. Dodatkowo w wielu z nich dochodziło do podziałów, co prowa-
dziło do dalszego rozdrobnienia sceny partyjnej. W pierwszym okresie po upadku 
komunizmu, w latach 1990–1994, istniał system ekstremalnie wielopartyjny z jedną 
partią dominującą, którą było MDF. Po kolejnych wyborach, w 1994 r., pozycję par-
tii dominującej zdobyła MSZP, która uzyskała absolutną większość głosów w Zgro-
madzeniu Krajowym, a mimo to zdecydowała się na utworzenie koalicji z partią 
liberalną SZDSZ. Od 1998 r. obserwujemy stopniowe ograniczanie liczby partii zdo-
bywających reprezentację parlamentarną. Wówczas do parlamentu dostało się tylko 
pięć partii oraz jeden deputowany niezależny. W kolejnej kadencji Zgromadzenia 
Krajowego reprezentowane były już zaledwie cztery partie. W 2006 r. do parlamentu 
dostali się przedstawiciele sześciu partii, wliczając jednego przedstawiciela Stowa-
rzyszenia Somogy. 

Przy ocenie węgierskiego systemu partyjnego należy wziąć pod uwagę siłę po-
szczególnych frakcji w parlamencie oraz relacje między nimi. System partyjny, 
począwszy od 1998 r., można określić zatem jako umiarkowanie wielopartyjny 
z dwiema głównymi partiami – partią FIDESZ i MSZP17. MSZP tradycyjnie zawiera 
koalicje z SZDSZ, a FIDESZ poszukuje partnerów po prawej stronie sceny poli-
tycznej. To sprawia, że można mówić o systemie dwublokowym. Sytuacja skom-
plikowała się w 2008 r., kiedy SZDSZ zerwał koalicję z MSZP, a na prawej stronie 
na znaczeniu zaczął zyskiwać ultraprawicowy Jobbik. Dalsze zmiany nastąpiły po 
wyborach w 2010 r. Trudno w tym momencie jednoznacznie oceniać, jakie będą ich 
długotrwałe konsekwencje dla systemu partyjnego Węgier.

17 W Sokół, Charakterystyka współczesnych systemów partyjnych wybranych państw [w:] 
W. Sokół, M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki 
politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 383.
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1. Wybory z 2010 r. do Zgromadzenia Krajowego 

Wybory do Zgromadzenia Krajowego, które odbyły się w dniach 11 i 25 kwietnia 
2010 r., przyniosły prawdziwą rewolucję na węgierskiej scenie politycznej. Do par-
lamentu dostali się przedstawiciele pięciu partii oraz jeden kandydat niezależny18. 
FIDESZ uzyskał rekordowy wynik, dający tej partii nie tylko absolutną większość 
w parlamencie, lecz także większość konstytucyjną19. Druzgocącą porażkę ponieśli 
nie tylko socjaliści, którzy rządzili od 2002 r., ale przede wszystkim MDF i SZDSZ 
– partie, które kształtowały węgierską politykę w latach 90. XX w. Zaskoczeniem 
okazał się bardzo dobry wynik dwóch nowych ugrupowań, które stanęły do wybor-
czej rywalizacji po raz pierwszy: Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik 
Magyarországért Mozgalom) oraz Polityka Może być Inna (Lehet Más a Politika 
– LMP). Węgrzy, zmęczeni kryzysem gospodarczym nękającym kraj od kilku lat, 
postawili na partie prawicowe, w tym również skrajnie prawicowy Jobbik.

Tabela 27. Wyniki wyborów do węgierskiego Zgromadzenia Krajowego z 11 i 25 kwietnia 2010 r.

Nazwa partii Skrót Poparcie 
wyborcze w %

Liczba 
mandatów

Związek Młodych Demokratów – Węgierska Unia Obywa-
telska / Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa

FIDESZ / KDNP 52,7 263

Węgierska Partia Socjalistyczna MSZP 19,3 59
Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier Jobbik 16,7 47
Polityka Może Być Inna LMP 7,5 16
Węgierskie Forum Demokratyczne MDF* 2,7 –
Niezależni – – 1
Razem 386

* Z list MDF startowali także kandydaci SZDSZ, na podstawie porozumienia obu partii o wspólnym starcie w wybo-
rach parlamentarnych w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.valasztas.hu – ofi cjalna strona internetowa węgierskiej Państwowej 
Komisji Wyborczej (dostęp: 15 V 2010 r.) oraz http://www.parties-and-elections.de – strona internetowa poświęcona par-
tiom i wyborom (dostęp: 15 V 2010 r.).

18 FIDESZ i KDNP tradycyjnie już startują wspólnie w wyborach. Deputowany niezależny 
O. Molnar także był niegdyś związany z partią FIDESZ. Jako burmistrz niewielkiego miasteczka 
Edelény, położonego w północno-wschodnich Węgrzech, O. Molnar zasłynął antysemickimi i an-
tyromskimi wypowiedziami. Zob. http://www.parlament.hu – ofi cjalna strona internetowa Parla-
mentu Węgier (dostęp: 15 V 2010 r.).

19 Większość niezbędna do uchwalenia zmiany konstytucji na Węgrzech wynosi 258 głosów 
członków Zgromadzenia Krajowego.
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2. Partie parlamentarne

Związek Młodych Demokratów – Węgierska Unia Obywatelska (Fiatal Demo-
kraták Szövetsége – Magyar Polgári Szövetség, FIDESZ – MPS) to aktualnie naj-
większa węgierska partia polityczna20. Została założona 30 marca 1988 r. pod nazwą 
Związek Młodych Demokratów (FIDESZ)21 przez grupę studentów, głównie Wydzia-
łu Prawa Uniwersytetu Budapeszteńskiego22. Od samego początku prezentowała po-
stawę antykomunistyczną, domagając się przeprowadzenia wolnych wyborów oraz 
wycofania wojsk radzieckich z Węgier. W pierwszych wolnych wyborach FIDESZ 
przekroczył próg wyborczy i wprowadził 22 deputowanych do parlamentu, lecz nie 
wszedł do rządu. W kolejnych wyborach partia zanotowała nieznaczny spadek po-
parcia i znów znalazła się w opozycji. Na początku lat 90. XX w. w partii toczyła się 
dyskusja na temat możliwości nawiązania współpracy z postkomunistami. Skrzydło 
liberalne, na czele z G. Fodorem, dopuszczało taką ewentualność, zwyciężyła jednak 
opcja wykluczająca współpracę, co z kolei doprowadziło do opuszczenia szeregów 
ugrupowania przez działaczy liberalnych, którzy przeszli do SZDSZ23. Działania 
podjęte wówczas przez lidera partii V. Orbána, reprezentującego prawe skrzydło, do-
prowadziły do zmiany wizerunku. Z partii liberalnej FIDESZ przeszedł na pozycje 
prawicowe, stając się głównym reprezentantem klasy średniej. W 1995 r. zmieniono 
również nazwę na Węgierską Partię Obywatelską – FIDESZ24. W 2003 r. doszło do 
kolejnej zmiany nazwy na aktualnie obowiązującą Węgierską Unię Obywatelską – 
FIDESZ25. 

Dopiero w 1998 r. FIDESZ uzyskał na tyle dobry wynik, że był w stanie przejąć 
odpowiedzialność za sformowanie rządu. Był to gabinet koalicyjny, w skład któ-
rego weszły, oprócz ugrupowania prawicowego, jeszcze dwie partie – Węgierskie 
Forum Demokratyczne i Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy. Na czele rządu 
stanął V. Orbán. W drugiej połowie lat 90. FIDESZ przeszedł dalszą transformację 
ideową. Współcześnie jest to partia, w której dominuje nurt konserwatywny i chrześ-
cijańsko-narodowy. W jej programie obecne są elementy zarówno konserwatywne, 
głównie w sferze światopoglądowej, jak i liberalne, w odniesieniu do gospodarki. 
W 2002 r. partia V. Orbána uzyskała najlepszy wynik wyborczy, jednak musiała 
przejść do opozycji, gdyż zabrakło jej partnerów do stworzenia większościowej koa-
licji. Także kolejne wybory w 2006 r., mimo powtórzenia dobrego wyniku (42,03%), 

20 Polgári w języku węgierskim oznacza „obywatelska” lub „mieszczańska”. W języku pol-
skim, w odniesieniu do omawianej partii, przyjęło się używać tłumaczenia „obywatelska”.

21 W statucie organizacji znalazł się przepis, iż członkami FIDESZ mogą być tylko osoby poni-
żej 35. roku życia. To ograniczenie zostało wykreślone dopiero w 1993 r. 

22 L. Benda, System partyjny…, op. cit., s. 66–67.
23 W. Brodziński, System..., op. cit., s. 34.
24 B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny Węgier [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), 

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 586. 

25 Zob. http://www.fi desz.hu (dostęp: 3 V 2009 r.).
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nie doprowadziły do powrotu partii FIDESZ do władzy. Kryzys gospodarczy i utrata 
popularności przez lewicowy rząd sprawiły, że FIDESZ wygrał zdecydowanie ostat-
nie wybory w 2010 r., zdobywając wspólnie z KDNP 263 miejsca w Zgromadzeniu 
Krajowym, i stworzył rząd z V. Orbánem na czele. 

Partia zapowiada walkę z kryzysem gospodarczym, stworzenie miliona nowych 
miejsc pracy, a także zmniejszenie liczby posłów do 200 oraz zmniejszenie liczby 
samorządów26. Na początku lat 90. XX w. FIDESZ przystąpił do Międzynarodówki 
Liberalnej, jednak w listopadzie 2000 r. partia podjęła decyzję o wystąpieniu z jej 
struktur i przystąpiła do Europejskiej Partii Ludowej (EPP)27. Ugrupowanie jest tak-
że członkiem Europejskiej Unii Demokratycznej (EDU) i Międzynarodowej Unii 
Demokratycznej (IDU). Jego deputowani w PE zasiadają we frakcji EPP. W wybo-
rach do PE w 2009 r. FIDESZ wystawił wspólne listy z KDNP, zdobywając łącznie 
14 mandatów.

Węgierska Partia Socjalistyczna (Magyar Szocialista Párt, MSZP) powstała 
z inicjatywy reformatorskiego skrzydła Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotni-
czej (MSZMP) w 1989 r.28 Podczas XIV Zjazdu MSZMP, który miał miejsce w dniach 
6–10 października 1989 r., podjęta została decyzja o rozwiązaniu partii i powołaniu 
w jej miejsce nowego podmiotu politycznego – MSZP. Przewodniczącym nowej par-
tii został R. Nyers29. W pierwszych wolnych wyborach w 1990 r. MSZP przekroczyła 
próg wyborczy i uzyskała reprezentację parlamentarną, jednak znalazła się w opozy-
cji. W 1991 r. działacze MSZP przyłączyli się do Karty Demokratycznej, ruchu dą-
żącego do obrony demokracji przed ekstremizmem prawicowym30. W 1994 r. MSZP 
pod przywództwem G. Horna uzyskała ponad połowę głosów wyborców, a mimo to 
zdecydowała się stworzyć gabinet koalicyjny ze Związkiem Wolnych Demokratów 
(SZDSZ), co było zabiegiem socjotechnicznym i kolejnym krokiem do pozbycia się 
balastu przeszłości. Historyczny kompromis sprawił, że MSZP przestała być izolo-
wana na scenie politycznej. SZDSZ również zyskał na tym porozumieniu – dzięki 
poparciu socjaldemokratów A. Göncz został ponownie wybrany na urząd prezydenta. 

Po kolejnych wyborach, w 1998 r., władzę przejęła koalicja prawicowa z partią 
FIDESZ na czele. Jednak już po czterech latach MSZP powróciła do władzy. W wy-
borach w 2006 r. Węgrzy udzielili wotum zaufania MSZP i gabinetowi pod rządami 
premiera F. Gyurcsányego. Kiedy jednak we wrześniu 2006 r. węgierskie radio ujaw-
niło treść nagrania z zamkniętego spotkania kierownictwa MSZP, na którym premier 
przyznał się do nieprawdziwego przedstawienia sytuacji gospodarczej w kampanii 
wyborczej, rozpoczął się kryzys tej formacji. W efekcie tego wydarzenia i protestów 

26 J. Pawlicki, Węgrzy oddają całą władzę prawicy, „Gazeta Wyborcza”, 26 IV 2010 r., s. 10.
27 http://www.fi desz.hu (dostęp: 3 XI 2009 r.).
28 Kierownictwo nowej partii przyjęło deklarację, w której podkreślało swoje związki z ko-

munizmem, co do dzisiaj jest wykorzystywane przez oponentów politycznych tej partii, za: http://
www.budapeszt.infi nity.waw.pl – strona internetowa Budapeszt i Węgry. Przewodnik internetowy 
(dostęp: 4 XI 2009 r.).

29 L. Benda, System Partyjny…, op. cit., s. 70.
30 Ibidem, s. 82.
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społecznych F. Gyurcsány podał się do dymisji. Nowym premierem został G. Bajnai. 
Jego gabinet od 1 maja 2008 r., po wycofaniu poparcia przez SZDSZ, miał charakter 
mniejszościowy. 

Mimo reform gospodarczych, mających na celu zahamowanie negatywnych skut-
ków kryzysu, socjaldemokraci nadal tracili poparcie Węgrów. W wyborach w 2010 r. 
zdobyli zaledwie 59 mandatów i przeszli do opozycji. MSZP nie jest typową partią 
lewicową. W jej programie znajduje się wiele elementów liberalnych, takich jak peł-
na akceptacja zasad wolnego rynku czy sprzeciw wobec renacjonalizacji. To spra-
wia, że MSZP jest uznawana za partię centrową. Jednak w kampaniach wyborczych 
ugrupowanie posługuje się retoryką socjaldemokratyczną; także jego afi liacje mię-
dzynarodowe lokują je w gronie partii socjaldemokratycznych. MSZP jest członkiem 
Międzynarodówki Socjalistycznej, a w Parlamencie Europejskim (PE) jej deputowa-
ni zasiadają w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE (S&D).

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (Kereszténydemokrata Nép-
párt, KDNP) jest przykładem partii historycznej na węgierskiej scenie politycznej. 
Nawiązuje do Demokratycznej Partii Ludowej, która powstała w 1945 r. i miała za 
zadanie przywrócić wiarygodność chadecji skompromitowanej zaangażowaniem 
w reżim M. Horthyego31. Partia została rozwiązana w 1948 r. i reaktywowana pod 
obecną nazwą w 1989 r. przez dawnych działaczy. Liczącą się w partii grupą byli 
przedstawiciele Ogólnonarodowego Związku Rodzin Wielodzietnych32. KDNP ma 
charakter partii ponadwyznaniowej. W swoim programie nawiązuje do zasad etyki 
chrześcijańskiej, co sprawia, że jest uznawana za partię chadecką. Dotychczas jedy-
nie w latach 1990–1994 KDNP uczestniczyła w rządzie jako jeden z koalicjantów 
Węgierskiego Forum Demokratycznego (MDF)33. W kolejnej kadencji partia znala-
zła się w opozycji. W 1998 r. chadecja poniosła klęskę wyborczą i znalazła się poza 
parlamentem. 

W 2002 r. KDNP zawiązała koalicję wyborczą z Partią Centrum, jednak nie udało 
im się przekroczyć progu wyborczego. Dopiero cztery lata później sojusz z partią 
FIDESZ sprawił, że ugrupowanie to ponownie weszło do parlamentu, co więcej, 
udało jej się stworzyć własną frakcję w Zgromadzeniu Krajowym, liczącą 23 depu-
towanych. Współpraca ta została podtrzymana w wyborach do PE w 2009 r. – partie 
wystawiły wspólne listy, zdobywając razem 14 mandatów. Także w wyborach parla-
mentarnych z 2010 r. obie partie wystartowały razem. Korzyści z takiego rozwiąza-
nia są obopólne, jednak dla KDNP pojawia się pewne zagrożenie związane z utratą 
własnej tożsamości i koniecznością podporządkowania się silniejszemu partnerowi, 
jakim jest FIDESZ. KDNP należy do Europejskiej Partii Ludowej i także na forum 
PE deputowani tej partii działają w frakcji EPP.

Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 
jako partia polityczna powstał w 2003 r. na bazie założonego rok wcześniej Związku 

31 Ibidem, s. 68.
32 Ibidem.
33 W. Orłowski, Republika Węgierska [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, 

t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 295.
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Młodych Prawicowców – Jobbik (Jobboldali Ifjúsági Közösség – Jobbik). Jobbik 
zaliczany jest do partii skrajnej prawicy. Swoją tożsamość polityczną buduje na od-
wołaniu do historii i tradycji węgierskiej, podkreślając jednocześnie znaczenie religii 
i kościoła w życiu publicznym i społecznym. Partia była jedynym węgierskim ugru-
powaniem politycznym otwarcie sprzeciwiającym się przystąpieniu Węgier do UE 
– z tego powodu Jobbik nie wziął udziału w wyborach do PE w 2004 r. Pierwszym 
testem popularności były wybory do Zgromadzenia Krajowego w 2006 r. Wówczas 
Jobbik wystartował w wyborach wspólnie z innym skrajnie prawicowym ugrupowa-
niem – Węgierską Partią Sprawiedliwości i Życia – MIÉP (Magyar Igazság és Élet 
Praja), tworząc koalicję pod nazwą MIÉP – Jobbik – Sojusz Partii Trzeciej Drogi34, 
która uzyskała zaledwie 2,2% głosów i nie weszła do parlamentu. Z inicjatywy Job-
bik w 2007 r. powstała Gwardia Węgierska, organizacja o charakterze paramilitar-
nym, której zadaniem jest ochrona narodu i mniejszości węgierskiej poza granicami 
kraju oraz praca nad patriotycznym wychowaniem młodzieży35. 

W 2009 r. Jobbik zmienił strategię i samodzielnie wystartował w wyborach do 
PE, osiągając 14,77% głosów i zdobywając trzy mandaty. W październiku 2009 r. 
w Budapeszcie z inicjatywy Jobbik powstał skrajnie prawicowy Europejski Sojusz 
Ruchów Narodowych, który skupia partie skrajnej prawicy, m.in. francuski Front 
Narodowy, belgijski Front Narodowy, włoski Trójkolorowy Płomień oraz szwedzką 
Narodową Demokrację36. W wyborach w 2010 r. Jobbik startował z hasłem „nowej 
polityki”, co miało oznaczać zerwanie z dotychczasowym układem starych partii. 
Jednym z naczelnych postulatów partii było przywrócenie dumy narodowej oraz 
walka o prawa mniejszości węgierskiej poza granicami państwa, przede wszystkim 
na Słowacji i w Rumunii. Partia zdobyła aż 47 mandatów w Zgromadzeniu Krajo-
wym i stała się drugą co do wielkości partią opozycyjną. Biorąc pod uwagę zapowie-
dzi liderów, należy się spodziewać, że nie będzie to opozycja konstruktywna, lecz 
odwrotnie – destruktywna.

Polityka Może Być Inna (Lehet Más a Politika, LMP) to najmłodsza z partii 
obecnych w parlamencie. Powstała 26 lutego 2009 r. z inicjatywy społecznych ru-
chów ekologicznych. Pierwszym testem dla LMP były wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego w czerwcu 2009 r. – wówczas ugrupowanie zdobyło 2,7% głosów, co nie 
dało mu ani jednego mandatu. LMP, podobnie jak wiele innych partii, krytykowała 
sposób rządzenia krajem, lecz nie ograniczała się tylko do ostatnich lat rządów socja-
listów. Jej członkowie uważają, że jednym z głównych problemów współczesnych 
Węgier jest korupcja. Walka z tym zjawiskiem znalazła się wśród naczelnych haseł 
programu wyborczego LMP. Duży nacisk położono również na zagadnienia ekolo-
giczne, czyli ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie zanieczyszczeń powie-

34 http://www.jobbik.com (dostęp: 5 XI 2009 r.).
35 Twórcą Gwardii Węgierskiej jest lider Jobbik G. Vona. Skrajna prawica powołała siły para-

militarne, „Gazeta Wyborcza”, 28 VIII 2007 r., http://wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 7 XI 2009 r.).
36 Zob.: Sojusz europejskich rasistów, „Gazeta Wyborcza”, 13 XI 2009 r., s. 13. Europejskiemu 

Sojuszowi Ruchów Narodowych nie udało się powołać wspólnej frakcji w Parlamencie Europej-
skim i w rezultacie deputowani Jobbik posiadają status posłów niezrzeszonych. Zob. http://www.
europarl.europa.eu – ofi cjalna strona internetowa Parlamentu Europejskiego (dostęp: 7 V 2010 r.).
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trza i wód, łącząc je z postulatami społeczno-politycznymi, takimi jak partycypacja 
obywateli w życiu publicznym czy sprawiedliwość społeczna37. LMP odrzuca stary 
podział polityczny na prawicę i lewicę. 

W wyborach parlamentarnych w 2010 r. LMP zdobyła 16 mandatów, co nale-
ży uznać za duży sukces partii, która została założona nieco ponad rok wcześniej. 
Po wyborach LMP za największe zagrożenie uznała z jednej strony zdobycie przez 
FIDESZ tzw. superwiększości, która pozwala zmienić konstytucję, a z drugiej suk-
ces Jobbiku, którego radykalne hasła i nacjonalizm mogą prowadzić do konfl iktów 
z sąsiadami Węgier. LMP deklaruje się jako partia proeuropejska, uważając, że wie-
le współczesnych problemów, w tym ekologicznych, ma charakter transnarodowy, 
w związku z czym łatwiej jest je rozwiązywać w ramach Unii Europejskiej. Partia na 
arenie międzynarodowej współpracuje z Europejską Partią Zielonych38.

3. Ważniejsze partie pozaparlamentarne

Węgierskie Forum Demokratyczne (Magyar Demokrata Fórum, MDF) było naj-
bardziej znaczącą partią przełomu demokratycznego. Już w 1987 r. powstał ruch 
społeczny pod tą nazwą, jednak początkowo nie miał on ambicji politycznych, lecz 
był forum wymiany poglądów dotyczących najważniejszych kwestii społecznych. 
Założyciele MDF wywodzili się z opozycji demokratycznej, z tzw. obozu ludowego 
o nastawieniu narodowo-konserwatywnym39. W 1989 r. zapadła decyzja o przekształ-
ceniu ruchu w partię polityczną. W pierwszym okresie funkcjonowania Forum prze-
wagę posiadało skrzydło umiarkowane, widzące możliwość współpracy z MSZMP, 
jednak wkrótce decydujący wpływ na partię zdobyła frakcja radykalna, wykluczają-
ca rozmowy z komunistami. Na czele partii stanął J. Antall, który poprowadził MDF 
do zwycięstwa w wyborach w 1990 r. Partia w wyborach uzyskała najlepszy wynik 
i przejęła odpowiedzialność za stworzenie rządu. Do gabinetu J. Antalla weszły także 
KDNP oraz Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy (FkgP). Była to zatem koalicja 
partii prawicowych. 

MDF zaczął tracić na znaczeniu już w 1993 r., po śmierci swego lidera i ówczes-
nego premiera Węgier J. Antalla. W wyborach w 1994 r. partia zdobyła zaledwie 
38 miejsc w parlamencie i znalazła się w opozycji. Jeszcze gorzej wypadła cztery 
lata później, kiedy nie przekroczyła progu wyborczego, choć dzięki mandatom bez-
pośrednim zdołała wprowadzić 17 deputowanych do parlamentu. Sojusz wyborczy 
z partią FIDESZ zawarty w 2002 r. zapewnił MDF reprezentację w Zgromadzeniu 
Krajowym, jednak koszty okazały się dość wysokie. FIDESZ postanowił przejąć 

37 http://lehetmas.hu/about – ofi cjalna strona internetowa partii LMP (dostęp: 10 V 2010 r.).
38 http://lehetmas.hu/elections2010 – ofi cjalna strona internetowa partii LMP (dostęp: 10 V 

2010 r.).
39 L. Benda, System partyjny…, op. cit., s. 63–65.
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kontrolę nad swoim partnerem, co nie spodobało się kierownictwu MDF. Z tego po-
wodu w 2006 r. partia wystartowała w wyborach samodzielnie. 

W sprawach gospodarczych MDF reprezentuje podejście liberalne, opowiada-
jąc się za upowszechnieniem własności prywatnej oraz obniżeniem podatków, m.in. 
przez wprowadzenie podatku liniowego. W sferze światopoglądowej jest typową 
partią konserwatywną z silnymi elementami narodowymi. Od kilku lat MDF próbuje 
na nowo zdefi niować swoją tożsamość. Przed wyborami w 2010 r. kierownictwo 
partii zadecydowało o zawarciu koalicji wyborczej z liberałami (SZDSZ), co mia-
ło zwiększyć szanse tych partii w elekcji. Jednak poparcie dla nich wyniosło zale-
dwie 2,7%, co sprawiło, że nie weszły one do parlamentu. Do 2009 r. MDF należało 
do Europejskiej Partii Ludowej, a także do frakcji EPP w PE. Po wyborach do PE 
w czerwcu 2009 r., w których MDF zdobyło jeden mandat, kierownictwo partii pod-
jęło decyzję o opuszczeniu struktur EPP i przyłączeniu się do nowo tworzonej grupy 
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR).

Związek Wolnych Demokratów – Węgierska Partia Liberalna (Szabad De-
mokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt, SZDSZ) powstał 13 listopada 1988 r. 
Jego założyciele i liderzy wywodzili się z liberalnego skrzydła antykomunistycznej 
opozycji demokratycznej40. SZDSZ w pierwszych wolnych wyborach uzyskał drugi 
wynik, lecz nie zdecydował się wejść do koalicji. W 1994 r. SZDSZ zawarł koalicję 
z MSZP. Liberałowie, choć stanowili mniejszość w rządzie G. Horna, byli w sta-
nie przeforsować wiele swoich propozycji i nadać polityce rządu prorynkowy ton. 
Zapewnili również reelekcję A. Gönczowi na stanowisku prezydenta. Współpraca 
z postkomunistami podzieliła jednak elektorat partii, o czym świadczą wyniki kolej-
nych wyborów, z 1998 r., w których partia uzyskała zaledwie 7,5% głosów. W latach 
1998–2002 SZDSZ utrzymał strategiczny sojusz z MSZP, tworząc zwartą opozycję 
wobec prawicowej koalicji rządzącej. W wyborach w 2002 r. SZDSZ odnotował dal-
szy spadek poparcia, mimo to partia weszła do rządu P. Madgyessyego. 

W 2006 r. liberałowie zanotowali wzrost poparcia dla swojej formacji i ponownie 
utworzyli rząd z MSZP. Jednak 31 marca 2008 r. lider SZDSZ J. Kóka zapowie-
dział zerwanie koalicji z socjalistami z powodu rozbieżności programowych. 1 maja 
2008 r. SZDSZ opuścił koalicję i przeszedł do opozycji. Ten zabieg nie przyniósł 
wzrostu poparcia dla partii, o czym świadczą wyniki wyborów do PE z 2009 r., 
w których SZDSZ poniósł klęskę, uzyskując zaledwie 2,16% głosów i nie zdoby-
wając żadnego mandatu. Potwierdzeniem tej negatywnej tendencji okazały się ostat-
nie wybory do Zgromadzenia Krajowego, w których SZDSZ wystartował wspólnie 
z MDF, a i tak nie udało im się przekroczyć progu wyborczego ani zdobyć żadnego 
mandatu bezpośredniego. 

SZDSZ jest centrolewicową partią liberalno-demokratyczną41 – należy do Mię-
dzynarodówki Liberalnej oraz do Partii Europejskich Liberałów, Demokratów i Re-
formatorów (ELDR). W poprzedniej kadencji PE (2004–2009) deputowani SZDSZ 
zasiadali we frakcji Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). 

40 Ibidem, s. 63 i 67.
41 B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny…, op. cit., s. 587.
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Najbardziej znanym politykiem tej formacji jest G. Demszky, który jest burmistrzem 
Budapesztu nieprzerwanie od 1990 r.42

Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia (Magyar Igazság és Élet Praja, 
MIÉP) powstała w 1993 r. Jej założycielem, głównym ideologiem oraz przewodni-
czącym jest I. Csurka, który wcześniej należał do MDF. Został z niej wydalony za 
głoszenie antysemickich haseł43. Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia startowa-
ła we wszystkich wyborach od 1994 r., ale tylko w 1998 r. udało jej się przekroczyć 
próg wyborczy i wprowadzić do parlamentu 24 deputowanych. Ze względu na an-
tysemityzm MIÉP jest izolowana przez większość partii węgierskich. Partia odrzu-
ca postanowienia traktatu z Trianon i postuluje utworzenie Wielkich Węgier. MIÉP 
zaliczana jest do rodziny partii skrajnie prawicowych. Partia wystawiła kandydatów 
w wyborach do PE zarówno w 2004 r., jak i w 2009 r., lecz nie przekroczyła progu 
wyborczego. MIÉP nie posiada żadnej ofi cjalnej afi liacji międzynarodowej.

Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy (Független Kisgazda-, Földmunkás- 
és Polgári Párt, FKgP) wywodzi się z Partii Chłopskiej, która powstała w 1908 r., 
a w 1930 r. przyjęła obecną nazwę44. Partia została reaktywowana w 1988 r. W wy-
borach w 1990 r. ugrupowanie zdobyło 44 mandaty, stając się trzecią siłą polityczną 
w parlamencie. Utworzyła wówczas koalicję z MDF i KDNP, wystąpiła jednak z rzą-
du już po roku w wyniku sporu dotyczącego zwrotu znacjonalizowanego majątku 
prawowitym właścicielom. Reprywatyzacja ziem w oparciu o stan prawny z 1947 r. 
jest podstawowym hasłem tej partii45. W wyborach z 1994 r. FKgP uzyskała 8,8% 
głosów i znalazła się w opozycji. W następnych wyborach partia uzyskała 13,2% 
poparcia i została zaproszona do prawicowej koalicji tworzonej przez FIDESZ 
i KDNP. Lider FKgP – J. Torgyán – został ministrem rolnictwa, jednak w 2001 r. 
w wyniku podejrzeń o korupcję zrezygnował z pełnionej funkcji46. 

Od 2002 r. partia działa poza parlamentem, gdyż nie udało jej się przekroczyć 
progu wyborczego. Ze względu na fakt, iż przedstawia się jako główny obrońca in-
teresów wywłaszczonych rolników, może być uznana za partię agrarną47. FKgP nie 
należy do żadnej międzynarodówki partyjnej ani federacji partii na poziomie euro-
pejskim.

42 G. Demszky pełnił także funkcję przewodniczącego SZDSZ w latach 2000–2001 oraz został 
wybrany do PE w 2004 r., jednak zrezygnował, gdy okazało się, że nie można łączyć mandatu eu-
rodeputowanego z funkcją burmistrza.

43 B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny…, op. cit., s. 587.
44 L. Benda, System partyjny…, op. cit., s. 67.
45 Ibidem, s. 68.
46 B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny…, op. cit., s. 588.
47 L. Benda, System partyjny…, op. cit., s. 68.
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4. Udział partii w rządzeniu krajem – ogólna charakterystyka

Węgry, na tle pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, mogą poszczycić 
się jednym z najbardziej stabilnych systemów partyjnych. Od 1990 r., kiedy odbyły 
się pierwsze wolne wybory, jeszcze nigdy nie zaistniała konieczność skrócenia ka-
dencji Zgromadzenia Krajowego i rozpisania przedterminowych wyborów. Po wy-
borach w 1990 r. powstała koalicja partii prawicowych, w skład której weszły: MDF, 
które posiadało największą frakcję w parlamencie, oraz KDNP i FKgP. Początkowo 
koalicja ta miała charakter nadwyżkowy, by w końcowym okresie swego funkcjo-
nowania stać się minimalnie zwycięską. Partie, które weszły w jej skład, zwłaszcza 
MDF, straciły poważnie na znaczeniu i nie zdołały odzyskać pozycji, którą miały 
w pierwszym okresie transformacji. 

Dotychczasowa praktyka polityczna wskazuje na wykształcenie się na węgier-
skiej scenie politycznej dwóch bloków wokół dwóch największych partii – MSZP 
i FIDESZ. Dominujący wpływ na rządzenie krajem zdobyła MSZP wraz ze swoim 
tradycyjnym koalicjantem SZDSZ. Partie współpracowały z sobą od 1994 r., kiedy 
zostało zawarte między nimi pierwsze porozumienie koalicyjne, które określane jest 
mianem „kompromisu historycznego”, gdyż pozwoliło wyjść z izolacji politycznej 
MSZP i było pierwszym w Europie Środkowej porozumieniem o współpracy mię-
dzy postkomunistami (MSZP) a partią reprezentującą środowiska dawnej opozycji 
demokratycznej (SZDSZ)48. Była to koalicja nadwyżkowa o minimalnie zbieżnym 
charakterze, która przyniosła korzyści obu partiom. Reformy gospodarcze i społecz-
ne realizowane przez rząd socjalistów i liberałów, ze względu na wysokie koszty 
społeczne, spowodowały spadek poparcia dla tych formacji. 

W 1998 r. odpowiedzialność za rządzenie przejęła prawicowa koalicja, w skład 
której weszły trzy partie – FIDESZ, MDF oraz FKgP. Dominującą pozycję w tym 
układzie zajmował FIDESZ, z którego pochodził premier V. Orbán. Koalicja realizo-
wała przede wszystkim program ugrupowania FIDESZ, który był liberalny w spra-
wach gospodarki i konserwatywny w sferze światopoglądowej. W 2002 r. wybory 
wprawdzie wygrał FIDESZ, jednak nie zdołał stworzyć większości i rządy ponownie 
objęła koalicja MSZP i SZDSZ. W trakcie kampanii wyborczej w 2006 r. sojusz 
tych dwóch partii został odnowiony, a po wyborach, które wygrali socjaliści, została 
potwierdzona koalicja między nimi. Do zerwania koalicji liberałów z MSZP doszło 
30 kwietnia 2008 r. Powodem wystąpienia SZDSZ z rządu były nieporozumienia 
programowe. W ten sposób powstał na Węgrzech gabinet mniejszościowy z premie-
rem G. Bajnaiem na czele, który dotrwał do wyborów w 2010 r. 

Ostatnie wybory, jak już wcześniej wspomniano, przyniosły szereg zmian jakoś-
ciowych i ilościowych w ramach węgierskiego systemu partyjnego. Zdecydowane 
zwycięstwo prawicy i porażka socjalistów to zmiana o charakterze jakościowym. 
Do parlamentu weszły dwie nowe partie (LMP i Jobbik), a kolejne dwie, które do 

48 Przełamanie izolacji postkomunistów określane jest mianem „wariantu węgierskiego”. Był 
on możliwy do zrealizowania, gdyż partia liberalna SZDSZ już w latach 80. XX w. dopuszczała 
taką możliwość. Zob.: W. Sokół, Partie polityczne i systemy…, op. cit., s. 97–100.
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tej pory były tam obecne od okresu transformacji, nie zdobyły ani jednego man-
datu (MDF i SZDSZ). Odpowiedzialność za sformowanie nowego gabinetu przejął 
FIDESZ wraz ze swoim liderem V. Orbánem jako nowym premierem49.

* * *

Węgierski system partyjny podlega obecnie największym przeobrażeniom od przeło-
mu demokratycznego i początku transformacji systemowej. Przyczyną zachodzących 
zmian są wydarzenia z 2006 r. Wówczas premier F. Gyurcsány przyznał podczas taj-
nego spotkania polityków MSZP, że sytuacja gospodarcza kraju jest dużo gorsza, niż 
było to przedstawiane przez partię i rząd w trakcie wiosennej kampanii wyborczej. 
Nagranie z tego spotkania zostało upublicznione przez radio węgierskie. Zachowanie 
premiera i rządu, a także partii – MSZP, zostało powszechnie uznane za nieetyczne 
i cyniczne oraz wywołało falę protestów oraz żądania dymisji rządu i przeprowa-
dzenia przedterminowych wyborów. Kulminacja protestów miała miejsce w paź-
dzierniku 2006 r. podczas uroczystości upamiętniających wydarzenia października 
1956 r. Premier nie podał się od razu do dymisji, lecz uczynił to dopiero 14 kwietnia 
2009 r. – nie powstrzymało to jednak krytyki obozu rządzącego. Ofi arą tej afery padł 
koalicjant socjalistów – SZDSZ, uznany przez opinię publiczną za współwinnego 
okłamywania społeczeństwa. W tej sytuacji na znaczeniu zaczęły zyskiwać partie 
prawicowe, w tym także uznawany za skrajnie prawicową formację Jobbik. Zmianę 
preferencji wyborczych pokazały już wyniki wyborów do PE z czerwca 2009 r. Zde-
cydowana większość mandatów przypadła partiom prawicowym – łącznie 18, w tym 
14 koalicji FIDESZ i KNDP, trzy Jobbikowi i jeden MDF. MSZP zdobyła zaledwie 
trzy miejsca w PE. Tendencja ta utrzymała się, a nawet pogłębiła, co uwidoczniły 
wyniki wyborów z 2010 r. 

Wbrew pozorom sytuacja ugrupowania FIDESZ nie jest łatwa. Posiadanie więk-
szości konstytucyjnej nie rozwiąże problemów gospodarczych, które mają charak-
ter strukturalny. W pierwszej kolejności nowy rząd musi przeprowadzić negocjacje 
z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i UE, które po-
życzyły w 2008 r. Węgrom 25 mld euro na walkę z kryzysem, a teraz oczekują propo-
zycji reform gospodarczych, mających na celu ograniczenie defi cytu budżetowego50. 
Stabilność rządu partii FIDESZ w dużej mierze zależeć będzie od sposobu radzenia 
sobie z tym kryzysem. Dodatkowym obciążeniem dla gabinetu V. Orbána może być 
krytyka ze strony pozostałych partii parlamentarnych.

49 J. Pawlicki, Co czeka Węgry, „Gazeta Wyborcza”, 27 IV 2010 r., s. 9.
50 Idem, Węgrzy oddają…, op. cit., s. 10.
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Wykaz skrótów:

FIDESZ – Fiatal Demokraták Szövetsége, Związek Młodych Demokratów 
FIDESZ – MPS – Fiatal Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Szövetség, 

Związek Młodych Demokratów – Węgierska Unia Obywatelska 
FKgP – Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Niezależna Partia Drob-

nych Posiadaczy 
Jobbik – Jobbik Magyarországért Mozgalom, Ruch na rzecz Lepszych Węgier 
KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia 

Ludowa 
LMP – Lehet Más a Politika, Polityka Może Być Inna
MDF – Magyar Demokrata Fórum, Węgierskie Forum Demokratyczne 
MIÉP – Magyar Igazság és Élet Pártja, Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia 
MSZP – Magyar Szocialista Párt, Węgierska Partia Socjalistyczna 
SZDSZ – Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt, Związek 

Wolnych Demokratów – Węgierska Partia Liberalna 


