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Grzegorz Górny, Imre Molnár

Węgierska polityka prorodzinna zainicjowana w 2010 roku wywołuje wiele za-
interesowania nie tylko w Europie, lecz także na świecie, ze względu na skalę 
i rozmach podjętych działań. Uwaga ekspertów koncentruje się na konkret-
nych rozwiązaniach, a przede wszystkim na osiągniętych rezultatach. Z per-
spektywy ponad dekady, jaka upłynęła od zapoczątkowania tego programu, 
warto pokusić się nie tylko o jego analizę, lecz również ocenę, a także zasta-
nowić się, które elementy owej polityki można byłoby implementować w pol-
skiej rzeczywistości.  

Konstytucja 2011 – nowe otwarcie w polityce prorodzinnej 

W kwietniu 2010 roku na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, któ-
re wygrała prawicowa koalicja Fidesz-KDNP, zdobywając 263 mandaty 
w 386-osobowym parlamencie i tym samym uzyskując większość konstytu-
cyjną. To dało rządzącym mandat do przeprowadzenia gruntownych reform 
ustrojowych, których wyrazem była konstytucja uchwalona 18 kwietnia 2011 
roku. Weszła ona w życie 1 stycznia 2012 roku, zastępując poprzednią ustawę 
pochodzącą z 1949 roku, a więc z czasów stalinowskich.

Nową konstytucję otwierała preambuła, zwana „Narodowym Wyzna-
niem Wiary”, w której przeczytać można zdanie: „Uważamy, że najważniejsze 
ramy naszej koegzystencji stanowią rodzina i Naród, a podstawowe wartości 
naszego współbytowania to wierność, wiara i miłość”.

Na następnych stronach ustawy zasadniczej znalazły się kolejne zapisy 
dotyczące polityki prorodzinnej. Artykuł L w rozdziale „Fundamenty” głosił: 
„Węgry chronią instytucję małżeństwa jako dobrowolną wspólnotę życiową 
kobiety i mężczyzny, a  także rodzinę jako podstawę przetrwania Narodu”. 
W późniejszych latach konstytucja była kilka razy nowelizowana, w tym dwu-
krotnie rozszerzano treść powyższego artykułu, do którego dopisano dwa 
zdania – najpierw: „Podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja ro-
dzic–dziecko”, zaś później: „Matka jest kobietą, ojciec jest mężczyzną.” W tym 
samym Artykule od początku znalazł się też punkt mówiący o tym, że „Węgry 
popierają rodzicielstwo”.

W innym miejscu dodane zostały z kolei następujące zdania: „Każde 
dziecko ma prawo do ochrony i opieki niezbędnej dla jego prawidłowego roz-
woju fizycznego, intelektualnego i moralnego. Węgry chronią prawo dzieci 
do tożsamości odpowiadającej ich płci przy urodzeniu i zapewniają im wy-
chowanie, które odzwierciedla wartości oparte na węgierskiej tożsamości 
konstytucyjnej i kulturze chrześcijańskiej”.

"Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021".
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Powyższe nowelizacje dokonane zostały, by wzmocnić konstytucyjną 
ochronę rodziny w obliczu presji prawnej, kulturowej i obyczajowej, dążącej 
do zmiany definicji małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i ko-
biety oraz do wprowadzenia genderowej koncepcji płci zamiast biologicznej. 
Było to możliwe dzięki temu, że w wyborach parlamentarnych w 2014 i 2018 
roku koalicja Fidesz-KDNP ponownie zwyciężyła, zdobywając za każdym ra-
zem większość konstytucyjną.  

W Konstytucji uchwalonej w 2011 roku znalazł się też zapis o ochronie ży-
cia dziecka nienarodzonego od momentu poczęcia. W Artykule II w rozdziale 
„Wolność i odpowiedzialność” czytamy: „Godność ludzka jest nienaruszalna. 
Każdy człowiek ma prawo do życia i poszanowania ludzkiej godności; życie 
zarodka ludzkiego, począwszy od poczęcia, podlega ochronie”.

Nowa ustawa zasadnicza miała odzwierciedlać nowe podejście do polity-
ki prorodzinnej. Jej celem było uznanie rodziny za fundament społeczeństwa, 
narodu i państwa, a związku z tym otoczenie jej szczególną opieką. Ustawo-
dawcy podkreślali, że ich działania radykalnie różnią się w tym względzie od 
poczynań poprzedników, którzy pozostawili po sobie olbrzymie zaniedbania. 
Warto zatem przez chwilę zatrzymać się na polityce minionych rządów.  

Polityka prorodzinna 1945-2010

Polityka prorodzinna nigdy nie była priorytetem w państwach komunistycz-
nych, a do takich należały Węgry po II wojnie światowej. Oficjalna ideologia 
głosiła wręcz pierwszeństwo państwa nad rodziną w kwestii wychowywania 
dzieci. Przez większą część trwania ustroju socjalistycznego na Węgrzech 
władze nie przywiązywały też większej wagi do polityki demograficznej. 

Wyjątkiem były lata 1950-1957, które przeszły do historii pod nazwą „epo-
ki Ratkó” (od nazwiska Anny Ratkó, która w latach 1948-1953 była ministrem 
opieki społecznej i zdrowia publicznego). Rząd uznał wówczas, że przyrost de-
mograficzny jest niewystarczający, by kraj mógł osiągnąć sukces gospodar-
czy. W tym czasie na Węgrzech obowiązywał zakaz aborcji – z wyjątkiem ści-
słych wskazań medycznych. To jednak było dla władz zbyt mało, by zwiększyć 
dzietność. Wprowadzono więc „podatek sierocy”. Musiał go zapłacić każdy 
mężczyzna w wieku od 20 do 50 lat, który nie miał dziecka, oraz każda kobie-
ta w wieku od 20 do 45 lat, która posiadała zatrudnienie, ale nie miała dziec-
ka. Wspomniana danina wynosiła 4 proc. podstawy opodatkowania. Równo-
cześnie pojawił się system pomocy dla matek, kobiet w ciąży i dzieci. Prawo 
przewidywało 12 tygodni płatnego urlopu przed porodem i 6 miesięcy urlopu 
macierzyńskiego po porodzie.

Ta polityka przyniosła realne efekty. W ciągu dziesięciu lat ludność Wę-
gier wzrosła o 600 tysięcy (rzeczywisty wzrost był jeszcze większy, jeżeli weź-
miemy pod uwagę, że po upadku powstania antykomunistycznego w 1956 
roku z kraju wyemigrowało około 200 tysięcy osób).
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„Epoka Ratkó” zakończyła się w 1956 roku. Najpierw w czerwcu zniesiono 
zakaz aborcji, dopuszczając ją z powodów rodzinnych i osobistych. Stało się 
to pod naciskiem Związku Sowieckiego, który pod wodzą Nikity Chruszczowa 
zalegalizował u siebie aborcję rok wcześniej. Później, już po krwawym stłu-
mieniu powstania, władze zlikwidowały także „podatek sierocy”. Od tamtego 
momentu rozpoczął się kryzys demograficzny na Węgrzech. O ile w 1957 roku, 
zwanym ostatnim rokiem „epoki Ratkó”, urodziło się 190.850 dzieci, o tyle rok 
później było ich już 169.000, zaś w 1962 roku – 131.650.

W czasie, gdy Węgry weszły w stagnację demograficzną, kraje Zachodu 
przeżywały „baby boom”. To wywołało niepokój władz w Budapeszcie, któ-
re postanowiły przeciwdziałać negatywnym trendom. W 1967 roku wprowa-
dziły zasiłek wychowawczy (tzw. GYES), a w 1973 roku uchwaliły pakiet ustaw 
składających się na kompleksową politykę rodzinną i ludnościową. Ponieważ 
w tym czasie liczba aborcji była wyższa od liczby urodzeń, władze komuni-
styczne postanowiły zawęzić pojęcie „względów społecznych”, z powodu któ-
rych można było dokonać aborcji. Stwierdzono, że jest ona dopuszczalna jedy-
nie w takich przypadkach jak: niezamężność matki bądź przebywanie przez 
nią w separacji z mężem od co najmniej 6 miesięcy; podejrzenie, że ciąża po-
wstała wskutek przestępstwa; złe warunki mieszkaniowe; wiek matki powy-
żej 40 lat (od 1982 – powyżej 35 lat); posiadanie już trójki dzieci; odbywanie 
przez ojca dziecka zasadniczej służby wojskowej od co najmniej 6 miesięcy 
oraz inne wyjątkowe przyczyny społeczne. W rzeczywistości nowelizacja usta-
wy nie zwiększyła realnego zakresu ochrony życia nienarodzonych, ponieważ 
aborcje można było przeprowadzać bez problemów z powodu „innych wyjąt-
kowych przyczyn społecznych”. Negatywne trendy nie zostały zahamowane 
i począwszy od roku 1981 liczba ludności Węgier zaczęła stale spadać.

Po upadku komunizmu i zmianie ustroju w 1990 roku obowiązujący 
wcześniej system świadczeń społecznych utrzymał się do roku 1994. Potem 
w ramach polityki oszczędnościowej rządu socjalistycznego nastąpiła zmiana 
priorytetów. Polityka prorodzinna stała się częścią polityki socjalnej, skierowa-
nej głównie do najuboższych. Nacisk położono na pomoc państwa dla rodzin 
o niskich dochodach. Świadczenia rodzinne stały się elementem świadczeń 
na rzecz najmniej zamożnych. Towarzyszyła temu kampania wzywająca do 
„odpowiedzialnego rodzenia dzieci”, a więc de facto łącząca wysoką dziet-
ność z niskim statusem materialnym i społecznym.

To wszystko sprawiało, że państwo okazało się bezradne wobec doko-
nujących się zmian cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych, które wszę-
dzie w świecie zachodnim przyniosły w ostatnich dekadach kryzys rodziny, 
niż demograficzny i zjawisko starzenia się społeczeństw. Także na Węgrzech 
populacja kraju stale zmniejszała się. O ile w 1980 roku liczyła ona 10,7 mln 
mieszkańców, o tyle w 2010 roku już tylko 10 milionów. Wskaźnik zastępowal-
ności pokoleń był niższy o 40 proc. od poziomu reprodukcyjnego. Drastycznie 
spadała też liczba małżeństw i rosła liczba rozwodów.
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„Każda rodzina ma znaczenie”

Kiedy w 2010 roku do władzy doszedł Fidesz, na Węgrzech odnotowano najniż-
szy w historii wskaźnik dzietności i najmniejszą liczbę zawartych małżeństw. 
System wspierania rodzin, funkcjonujący jeszcze w czasach komunistycznych, 
został całkowicie zdemontowany. Nowy rząd uznał kryzys demograficzny za 
jedno z największych niebezpieczeństw dla przyszłości kraju. Postanowił więc 
wdrożyć nową politykę prorodzinną.

W tym obszarze władze Węgier miały bardzo dużą swobodę działania, 
ponieważ Unia Europejska nie posiada własnej polityki rodzinnej. Oznacza to, 
że państwa członkowskie w różny sposób stawiają czoła wyzwaniom związa-
nym ze zmianami demograficznymi, biorąc pod uwagę rozmaite potrzeby, 
uwarunkowania kulturowe oraz możliwości finansowe. Zgodnie z interpreta-
cją Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, polityka prorodzin-
na obejmuje „środki podatkowe i dodatki rodzinne, środki mające na celu 
promowanie równych szans dla kobiet i mężczyzn, usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi i innymi osobami w potrzebie, systemy emerytalne, prawa ro-
dzinne oraz możliwości pogodzenia życia rodzinnego z pracą (urlop rodziciel-
ski, wolontariat w niepełnym wymiarze czasu pracy).”

Punktem wyjścia do tego rodzaju aktywności były wyniki wszystkich ba-
dań socjologicznych, które pokazywały wyraźnie, że większość młodych Wę-
grów uważa rodzinę za wielką wartość, pragnie żyć w szczęśliwym małżeństwie
i chce mieć przeciętnie dwoje dzieci. Na liście priorytetów życiowych takie dą-
żenia znajdowały się najczęściej na pierwszym miejscu. To doprowadziło rzą-
dzących do przekonania, że jeżeli stworzy się obywatelom lepsze warunki do 
założenia rodziny i posiadania większej liczby dzieci, przyniesie to zamierzone 
efekty. Dlatego wprowadzono wiele rozwiązań, które realnie wspierają rodzi-
ny pragnące mieć i wychowywać więcej dzieci.

Po 2010 roku rząd ogłosił prorodzinny zwrot, mający na celu wzmocnienie 
zaufania i wiary Węgrów w przyszłość swoją i swojego kraju poprzez umiesz-
czenie rodziny w centrum uwagi państwa. Celem tej polityki było odwróce-
nie negatywnych tendencji demograficznych poprzez umożliwienie Węgrom 
realizacji ich celów rodzinnych. Chodziło o zbudowanie państwa przyjaznego 
rodzinie, które odpowiadałoby na długoterminowe potrzeby rodzin.

Główne założenia tej polityki obejmują takie zasady, jak: łączenie świad-
czeń rodzinnych z pracą (przy tworzeniu nowych miejsc pracy i podnoszeniu 
płac); umożliwienie młodym parom posiadania dzieci; dokonanie rozróżnie-
nia między polityką prorodzinną a społeczną (ten błąd rodzi przekonanie, iż 
posiadanie dziecka zwiększa zagrożenie ubóstwem); przegląd wszystkich ra-
chunków domowych z perspektywy rodziny i zgodnie z jej interesami; budo-
wanie zaufania do systemu świadczeń rodzinnych poprzez zobowiązanie, że 
nie zostaną one nigdy uchylone; prowadzenie ogólnokrajowych konsultacji 
z obywatelami.
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Już miesiąc po zwycięskich wyborach parlamentarnych, w maju 2010 
roku, nowe władze przedstawiły programowy dokument swojej polityki rzą-
dowej, czyli Krajowy Program Współpracy, w którym napisano wprost: „Istotą 
naszej polityki rodzinnej jest to, że każda rodzina ma znaczenie”. Deklarowa-
no pomoc zarówno dla rodzin ubogich, które zagrożone są biedą, jak i dla 
bardziej zamożnych, by nie popadły w ubóstwo.  

Krajowy Program Współpracy stawiał sobie za cel odnowienie systemu 
wspierania rodzin, posiadania dzieci oraz tworzenia domów i mieszkań. Pod-
kreślał, że aktywna polityka prorodzinna to także tworzenie środowiska przy-
jaznego rodzinie, zapewnienie warunków do tworzenia programów ochro-
ny domu, rodziny i miejsca pracy, zapewnienie opieki dziennej nad dziećmi, 
usługi wsparcia rodziny, tworzenie systemu szkolnictwa zwiększającego rów-
ne szanse dla wszystkich, wspieranie społecznych i obywatelskich inicjatyw 
pomocy rodzinom.

Krajowy Program Współpracy promował godzenie życia rodzinnego i wy-
chowywanie dzieci z obowiązkami w pracy poprzez wspieranie upowszech-
niania typowych i nietypowych form zatrudnienia, korzystnych dla rodzin 
z małymi dziećmi, a także pomoc dla pracodawców w tworzeniu miejsc pracy 
przyjaznych rodzinie.

Dokument dowartościowywał też pracę wykonywaną przez rodziców 
w gospodarstwach domowych, zwłaszcza przez matki wychowujące dzieci. 
Uznawał, że przyczyniają się one do rozwoju narodu i stabilności gospodarki 
również poprzez opiekę i wychowanie dzieci. Dlatego zapowiadał rozwiązania 
podatkowe, które traktowałyby wychowanie dzieci jak każdą pracę przyno-
szącą korzyść państwu. Deklarował też wsparcie państwa dla adopcji dzieci 
zgodnie z postanowieniami specjalnych ustaw.

Innym deklarowanym celem świadczeń rodzinnych było zmniejszenie 
nierówności dochodowych i zagrożenia ubóstwem rodzin z dziećmi, ponieważ 
– jak stwierdzono w dokumencie – „posiadanie dziecka nie może prowadzić 
do popadnięcia rodziny w ubóstwo”. Podkreślano, że wysiłek ten jest zgodny 
z ambicjami Unii Europejskiej, aby w państwach członkowskich zmniejszyć 
liczbę osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu.

Następnym, już bardziej konkretnym dokumentem nowych władz była 
Narodowa Strategia Integracji Społecznej, przyjęta w 2011 roku i wyznaczająca 
rodzinie jedno z centralnych miejsc w polityce państwa. Rezolucja rządu nr 
1430/2011 przyjęta 13 grudnia 2011 roku stawiała sobie z kolei za cel zmniejsze-
nie wskaźnika ubóstwa rodzin posiadających dzieci.

Kontekst polityki prorodzinnej

Trzeba podkreślić, że działania prorodzinne rządu Viktora Orbána nie były 
prowadzone w politycznej próżni, lecz stanowiły element szerszej strategii no-
wych władz. W 2010 roku Fidesz zainicjował politykę gospodarczą i społeczną, 
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która nie była polityką stricte rodzinną, jednak przyniosła wielkie korzyści dla 
przeciętnych węgierskich rodzin. Na przykład obóz Viktora Orbána doprowa-
dził do obniżenia aż o 20 proc. cen takich usług komunalnych, jak prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, ogrzewanie ciepłownicze, wywóz szamba czy oczyszczanie 
kominów. Rządowi ekonomiści wyliczyli bowiem, że usługi komunalne były 
zawyżane przez firmy wykorzystujące swą uprzywilejowaną pozycję na rynku. 
Według obliczeń ekonomistów obniżka ta oznaczała dla przeciętnej węgier-
skiej wzrost płacy realnej o 6,3 proc.

W ciągu pierwszych czterech lat rządów prawicy bezrobocie zmniejszyło 
się z 11,4 do 8,9 proc. (podczas gdy wcześniej – podczas ośmioletnich rządów 
socjalistów – wzrosło z 5,8 do 11,4 proc.). W tym samym czasie średnia pensja 
podniosła się o 4,6 proc., zaś inflacja osiągnęła najniższy poziom od 40 lat.

Podatek od małych i średnich firm zmniejszony został z 19 do 10 proc. 
Jednocześnie opodatkowano wielkie koncerny międzynarodowe z niektó-
rych branż (np. banki czy sklepy wielkopowierzchniowe), które korzystały 
z nadmiernych „wakacji podatkowych”. W minionych latach dochodziło bo-
wiem do sytuacji, że takie giganty, jak Aldi, Auchan, Lidl, Spar czy Tesco, któ-
rych działalność doprowadziła do bankructwa wiele małych i średnich skle-
pów węgierskich, same potrafiły na koniec roku rozliczeniowego wykazywać 
straty. Dlatego rząd Orbána wprowadził nowe stawki podatkowe, korzystne 
dla małych i średnich sklepów, natomiast wziął pod lupę sieci hipermarketów. 
W efekcie niektóre sklepy wielkopowierzchniowe zmuszone zostały zapłacić 
kary za nieuczciwe praktyki wobec firm węgierskich (np. Auchan w wysokości 
ponad 3 mln euro). W tym samym kontekście należy spoglądać na takie roz-
wiązania, jak podatek bankowy od aktywów (0,45 proc.), który przynosi Wę-
grom ponad 700 mln euro rocznie, czy podatek transakcyjny dla koncernów 
zagranicznych (0,2 proc. od transakcji gotówkowych i 0,3 proc. od bezgotów-
kowych), który sprawił, iż tylko w 2013 roku do budżetu państwa wpłynęło 8,22 
mld euro (ok. 1 proc. PKB).

Pomoc frankowiczom

Osobny rozdział stanowi pomoc rządu w Budapeszcie dla rodzin zatrzaśnię-
tych w pułapce kredytów frankowych. W latach 2006-2010 aż 90 proc. kredy-
tów na Węgrzech wzięto w obcej walucie, zazwyczaj dając w zastaw miesz-
kanie. Na taki scenariusz złożyły się m.in. spryt i brak skrupułów bankierów, 
naiwność i ignorancja ekonomiczna obywateli oraz obojętność i brak reakcji 
państwowych instytucji kontrolnych.

Banki masowo rozdawały wówczas kredyty dewizowe, roztaczając przed 
klientami wizje samych korzyści i nie informując ich o ryzyku z tym związa-
nym. Wielu rodzinom przedstawiano operację we frankach jako jedyną moż-
liwość otrzymania pożyczki, a tym samym kupna własnego mieszkania. Do-
bra koniunktura gospodarcza wydawała się potwierdzać trafność decyzji.
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Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2008 roku na skutek globalnego 
kryzysu finansowego. Z dnia na dzień kurs franka poszybował w górę. Nagle 
kredyty podrożały do niebotycznych rozmiarów. Rzesze ludzi stały się niewol-
nikami zadłużenia, którego często nie byli w stanie spłacić. Mnożyły się ban-
kructwa firm, eksmisje, samobójstwa.

Viktor Orbán, który znajdował się wówczas w opozycji, mówił wprost, 
że banki dopuściły się jawnego oszustwa, używając kredytów walutowych 
jako narzędzi spekulacyjnych. W rzeczywistości bowiem nie posiadały fran-
ków, które oferowały, lecz dokonywały wirtualnych operacji forintowych. Lider 
Fideszu obiecywał, że jeśli dojdzie do władzy, będzie bronił zwykłych obywate-
li przed nieuczciwymi praktykami monopoli, oligopoli, banków i koncernów. 
Słowa dotrzymał.

Kiedy w 2010 roku Fidesz doszedł do władzy, zastał sytuację dramatyczną. 
Na liście osób zadłużonych – według Centralnego Systemu Informacji Kredy-
towej – widniało prawie 900 tysięcy nazwisk! Tylu właśnie obywateli 10-milio-
nowego kraju nie spłaciło żadnej raty kredytu od minimum trzech miesięcy. 
Prognozy mówiły, że w 2011 roku przybędzie ich kolejne 300 tysięcy Ogółem 
w pułapce kredytów frankowych zatrzaśniętych było ok. 200 tysięcy rodzin, 
najczęściej młodych, które niedawno wprowadziły się do własnego mieszka-
nia. Wyrzucenie na bruk groziło w każdej chwili 100 tysiącom osób.

Na początku swych rządów Viktor Orbán oświadczył: “Chcemy ratować 
domy setek tysięcy ludzi, których nikt nie ostrzegł, jakie mogą być skutki bra-
nia kredytów walutowych. Nie pozwolimy, żeby hieny zaatakowały nasz rynek 
nieruchomości i przejęły nad nim kontrolę.“

Rząd szybko przystąpił do akcji. Już w czerwcu przyjęto cały pakiet roz-
wiązań. Nałożono na banki specjalny podatek, zezwolono im na obciąże-
nie nieruchomości hipoteką tylko w przypadku kredytów w forintach oraz 
uchwalono moratorium na eksmisję i licytowanie mieszkań do końca 2010 
roku. (przedłużono je później do 1 lipca 2011). Premier Orbán złożył wówczas 
publiczną deklarację: nie będzie już więcej eksmisji na Węgrzech.

Moratorium znoszono stopniowo. Najpierw zezwolono na licytację miesz-
kań o dużej powierzchni oraz wartości. Ich właściciele nie lądowali na bruku, 
lecz mogli przenieść się do mniejszego lokum, zaś państwo pomagało im
w spłacie rat.

Gdy wygasło moratorium, ministerstwo gospodarki stworzyło nową in-
stytucję – Agencję Zarządzania Aktywami. Zaczęła ona kupować mieszkania 
najbardziej zadłużonych właścicieli, którzy pozostawali w nich jako najemcy, 
płacący czynsz państwu. Dzięki temu uwalniani byli z pętli długów, gdyż ban-
ki odpuszczały im resztę zadłużenia.
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Węgierskie władze próbowały też zabronić udzielania następnych kredy-
tów dewizowych, ale musiały się z tego wycofać pod presją Brukseli. Okazało 
się bowiem, że przepisy unijne uniemożliwiają wydawanie takich zakazów. 
Budapeszt postanowił więc obwarować tego typu pożyczki zaostrzonymi 
warunkami. Uchwalono, że klient musi zarabiać w walucie, w której bierze 
kredyt, zaś wysokość jego miesięcznych zarobków musi wystarczać na spłatę 
raty. To zmniejszyło ryzyko kolejnych toksycznych operacji finansowych.

Tymczasem minister gospodarki György Matolcsy ogłosił w swym resor-
cie konkurs na rozwiązanie sytuacji frankowiczów. Najlepszy z projektów pro-
ponował czasowe usztywnienie kursu walutowego kredytów na stałym po-
ziomie. Oznaczałoby to, że kredytobiorcy spłacają co miesiąc taką samą sumę 
w forintach, niezależnie od wahań kursu franka – tyle że ich należności wobec 
banków zostaną rozłożone na dłuższy okres czasu.

Żadnego z rozwiązań nie dałoby się jednak wprowadzić w życie bez poro-
zumienia z bankierami. W świetle prawa kredyty są bowiem umowami mię-
dzy klientem a bankiem i można zmienić ich warunki jedynie za obopólną 
zgodą. Państwo nie ma prawa w to ingerować – jedynie wówczas, gdy orze-
czona zostanie bezprawność tego typu transakcji.

Po ciężkich negocjacjach z bankami w pierwszej połowie 2011 roku rzą-
dowi udało się przekonać je do porozumienia. Zgodziły się one na usztywnie-
nie kursu franka na poziomie 180 forintów, ale tylko do końca 2014 roku. Zo-
bowiązały się też pokryć różnicę między kursem rynkowym i usztywnionym. 
W zamian jednak wywalczyły sobie, że od stycznia 2015 roku dłużnicy muszą 
spłacić tę różnicę w formie dodatkowego kredytu w forintach oprocentowa-
nego na 6 proc. rocznie. Takie wyjście pozwalało przynajmniej czasowo ulżyć 
dolę zadłużonych ludzi.

Banki przeforsowały również warunek, że nie będzie to rozwiązanie obo-
wiązkowe, lecz dostępne tylko dla tych klientów, którzy złożą stosowny wnio-
sek. Wkrótce potem w mediach rozpoczęła się wielka kampania, w której 
bankierzy i eksperci finansowi przekonywali Węgrów, że lepiej nie korzystać 
z okazji stworzonej przez rząd, gdyż poniosą przez to olbrzymie straty. W efek-
cie tylko niewielu zadłużonych skorzystało z tej okazji. Wkrótce potem musieli 
pluć sobie w brodę, ponieważ już w sierpniu 2011 roku kurs franka podskoczył 
ponownie i pętla długów wokół nich zacisnęła się jeszcze mocniej. Zrozumieli, 
że po raz kolejny dali się nabrać medialnym autorytetom.

Na przełomie 2011 i 2012 roku rząd Viktora Orbána przystąpił do kolejnej
ofensywy w obronie frankowiczów: ogłosił na trzy miesiące możliwość jed-
norazowejspłaty kredytu w całości po kursie 180 forintów – bez rozkładania 
na raty i związanych z tym odsetek. Stworzył w ten sposób możliwość wyjścia 
z pułapki dla tych kredytobiorców, którzy byli w stanie zebrać naraz wystar-
czającą kwotę. Około 20 proc. rodzin skorzystało z tej okazji, sięgając po wła-
sne oszczędności, pożyczając od bliskich lub zaciągając kolejny kredyt, ale 
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tym razem w forintach i to gwarantowany przez państwo (lepiej było bowiem 
mieć mniejszy kredyt na dobrych warunkach niż duży na gorszych).

Dlaczego bankierzy zgodzili się na takie rozwiązanie? Otóż sprawą kre-
dytów we frankach zajął się Sąd Najwyższy, który wydał orzeczenie, że ban-
ki złamały prawo, stosując spready walutowe oraz narzucając jednostronne 
oprocentowanie. Nakazano więc im wypłacenie klientom rekompensat z tego 
tytułu. W tej sytuacji banki bały się, że w dalszej kolejności sąd uzna same 
kredyty walutowe za niezgodne z prawem. Dlatego też okazały się bardziej 
skłonne do kompromisu.

Nie oznacza to, że nie próbowały sabotować ustaleń z rządem. Prawie 
wszystkie banki zagraniczne odmówiły udzielania kredytów w forintach tym 
klientom, którzy chcieli zaciągnąć je po to, by jednorazowo spłacić swe za-
dłużenie we frankach. Mało tego: podniesiono oprocentowanie kredytów 
w forintach, aby odstraszyć od nich Węgrów.

W tej trudnej sytuacji potrzebującym przyszły z pomocą węgierskie 
spółdzielnie oszczędnościowe (odpowiednik polskich SKOK-ów), które udzie-
lały im takich pożyczek i pozwoliły wyzwolić się z toksycznej zależności fi-
nansowej. Dopiero to zmusiło banki do zmiany zdania i zgody na kredyty 
w forintach. Później banki wytoczyły państwu węgierskiemu 78 procesów, ale 
wszystkie przegrały.

Ta sytuacja otworzyła wielu Węgrom oczy i uzmysłowiła im, jak ważne 
jest istnienie banków węgierskich, w tym także państwowych, a nie oddanie 
tej sfery podmiotom zagranicznym. Rząd Orbána wydał więc dyrektywę, by 
dokonać renacjonalizacji tego sektora i doprowadzić do sytuacji, w której po-
nad połowa banków znajdzie się w rękach węgierskich (niekoniecznie pań-
stwowych).

Według danych ministerstwa finansów, dzięki działaniom rządu obcią-
żenia ratalne kredytobiorców tylko w 2013 roku zmniejszyły się o 1,3 proc. wę-
gierskiego PKB. Ekonomista Janos Samu z Concorde Securities obliczył, że 
banki straciły na tej operacji 4,85 mld dol. Oznacza to, że taka właśnie suma 
pozostała w kieszeniach obywateli.

Nic dziwnego, że akcja Orbána, wyciągająca pomocną dłoń frankowi-
czom, wywołała niezadowolenie central bankowych za granicą i zmasowa-
ny atak na niego na forum międzynarodowym. Odwołania decyzji domaga-
li się szczególnie politycy austriaccy: premier, szef dyplomacji oraz minister 
gospodarki tego kraju. Austria miała bowiem spośród krajów europejskich 
największy udział w węgierskim sektorze bankowym. Podobnie nerwowo za-
reagowali Włosi. Państwa te złożyły skargę w Brukseli na Węgry, że w sposób 
bezprecedensowy łamią obowiązujące w Unii normy prawne. Orbán jednak 
nie ugiął się.
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Bankierów wsparli węgierscy politycy lewicowi, którzy wieszczyli, że ol-
brzymie straty banków spowodują załamanie się gospodarki. Znacznie po-
ważniejsza była jednak reakcja największych agencji ratingowych. Standard 
& Poors stwierdził, że możliwość jednorazowej spłaty kredytów przez franko-
wiczów “obniża zdolność kredytową, hamuje wzrost gospodarczy i ma nega-
tywny wpływ na finanse publiczne kraju”. Podobna była opinia agencji Mo-
ody’s. Jedynie Fitch oświadczył wprost, że nie obniży ratingu Węgier.

Kolejnym rozdziałem tej historii była umowa wynegocjowana z bankami 
przez gabinet Orbána w listopadzie 2014 roku. Przewidywała ona przewalu-
towanie od 1 lutego 2015 roku wszystkich kredytów we frankach, euro lub je-
nach na forinty. W przypadku waluty szwajcarskiej odbyło się to po kursie 256 
forintów (czyli 3,51 zł) za 1 franka. Wkrótce po zawarciu umowy ministerstwo 
finansów ogłosiło, że dzięki tej operacji węgierscy kredytobiorcy zyskali po-
nad 890 mld forintów (ok. 12 mld zł).

15 stycznia 2015 roku mogli się oni przekonać, że rząd uratował ich od 
jeszcze większej opresji. Tego dnia bowiem Bank Centralny Szwajcarii zrezy-
gnował z powiązania swej waluty z euro i uwolnił jej kurs. W ciągu kilku go-
dzin cena franka na Węgrzech poszybowała z podskoczyła z 258 aż do 319 fo-
rintów. Następnego dnia agencja Bloomberga ogłosiła: “Wielce krytykowany 
z powodu antybankowych rozporządzeń Viktor Orbán jest teraz witany jak 
bohater, ponieważ zapobiegł katastrofie finansowej, jaką przyniósłby dla jego 
kraju skokowy wzrost odsetek od franków szwajcarskich”.

Chociaż obniżka cen świadczeń komunalnych czy uwolnienie obywate-
li Węgier z pętli toksycznych długów nie były częścią deklarowanej polityki 
prorodzinnej, to jednak de facto miały olbrzymi wpływ na funkcjonowanie 
węgierskich rodzin, przyczyniając się do poprawy ich statusu materialnego.

Rozwiązania prorodzinne

Po dojściu do władzy Fidesz wprowadził wiele nowych rozwiązań mają-
cych na celu pomoc rodzinom. W tym celu skonstruowano najobszerniejszy 
system świadczeń rodzinnych w Europie. W efekcie w 2020 roku państwo wę-
gierskie wydało 4,7 proc. swojego całkowitego PKB na wsparcie rodzin, pod-
czas gdy średnia w krajach OECD wynosi 2,55 proc. Oznacza to, że z budże-
tu centralnego w 2020 roku popłynęło do węgierskich rodzin dwa i pół razy 
więcej pieniędzy niż dziesięć lat wcześniej (równowartość 8 miliardów euro 
w porównaniu do 2,6 miliarda euro w 2010 roku).

W węgierskiej polityce prorodzinnej prowadzonej przez rząd Viktora 
Orbána można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował lata 2010-2020 
i przyniósł wiele pozytywnych efektów wyrażonych w konkretnych wskaźni-
kach. Pandemia koronawirusa w 2020 roku przyniosła jednak zahamowanie 
tych trendów. Podobnie jak w innych krajach świata spowodowała zanik po-
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Najważniejszym rozwiązaniem prorodzinnym i pronatalistycznym stał się 
nowy system podatkowy. Jego założeniem było obniżenie danin ze stro-
ny rodziny na rzecz państwa. Nowy model zakłada, że im więcej dzie-
ci ma rodzina, tym mniejszy podatek dochodowy musi zapłacić. Ro-
dzinna ulga podatkowa odliczana jest od podstawy opodatkowania, 
a świadczenie jest proporcjonalnie wyższe wraz ze wzrostem liczby dzieci po-
zostających na utrzymaniu rodziców. W przypadku rodziny z jednym dziec-
kiem ulga wynosi 10.000 forintów, czyli równowartość 73 euro; jednak już 
w przypadku rodzin z trojgiem dzieci ulga wzrasta do 33.000 forintów na każ-
de dziecko, co daje łączną sumę 722 euro. Oznacza to, że rodziny o średnich 
dochodach posiadające minimum trójkę dzieci praktycznie nie muszą płacić 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Oblicza się, że z tego tytułu wę-
gierskie rodziny od 2010 roku zaoszczędziły łącznie ok. 8,3 miliarda euro.

Poza tym od 1 stycznia 2020 roku kobiety z czwórką lub większą liczbą dzieci są 
w ogóle zwolnione z płacenia podatku dochodowego (dotyczy to również ko-
biet z dziećmi adoptowanymi lub z tymi, które osiągnęły już pełnoletniość). 
Oblicza się, że to zwolnienie obejmie ok. 46.000 matek. Nie wyklucza ono jed-
nak pobierania innych świadczeń rodzinnych.

Każdemu młodemu małżeństwu przez dwa lata po ślubie przysługuje 
też comiesięczna ulga podatkowa w wysokości po 5.000 forintów (czyli ok. 
13 euro) na współmałżonka. Oznacza to, że razem zaoszczędzą oni dzięki tej 
uldze w ciągu dwóch lat łącznie 120.000 forintów (czyli ok. 325 euro).

Rząd Fideszu postanowił też ułatwić możliwość nabycia własnego domu 
przez rodziny z dziećmi poprzez zmiany w polityce podatkowej. Od 1 stycznia 
2021 roku obniżono więc podatek VAT na wszystkie zakupy do nowo wybudo-
wanego domu z dotychczasowych 27 proc. do 5 proc. Dzięki temu, przykłado-
wo, kupując dom w cenie brutto 110.490 euro, rodzina zapłaci de facto jedynie 
91.350 euro, oszczędzając w ten sposób 19.140 euro.

Od 1 stycznia 2021 roku rodziny z co najmniej jednym dzieckiem są też 
całkowicie zwolnione z płacenia podatku VAT, jeśli kupują nowy dom w ra-
mach rządowego programu CSOK (Dom rodzinny – dotacja na start). W ta-
kim przypadku opłacenie 5-procentowego podatku VAT bierze na siebie 

System podatkowy

czucia stabilności, przewidywalności i bezpieczeństwa, powodując, iż wiele 
par postanowiło odłożyć na później decyzję o założeniu rodziny lub posiada-
niu dziecka. W związku z tym władze jako odpowiedź na kryzys wywołany 
przez Covid-19 postanowiły uruchomić największy w historii program budowy 
domów dla rodzin wychowujących dzieci. Wyraźnie zadeklarowały też, że nie 
odbiorą ani nie uszczuplą istniejących do tej pory świadczeń prorodzinnych, 
do których mogą jedynie dodawać nowe elementy. 
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w całości państwo. Oznacza to, że taka rodzina za zakup domu wyceniane-
go na 110.490 euro zapłaci jedynie 87.000 euro, oszczędzając 23.490 euro.

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi także w życie zwolenienie wszystkich 
młodych ludzi poniżej 25. roku życia z płacenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Oblicza się, że ulga ta obejmie ponad ćwierć miliona pracu-
jących Węgrów, których zarobki dzięki temu wzrosną o kilkanaście procent. 
Ta inicjatywa, oprócz wspierania rodzin wychowujących dzieci, ma pomóc 
młodym ludziom rozpocząć własne życie, wejść na rynek pracy i zapewnić 
sobie bezpieczeństwo finansowe.

Od 1 stycznia 2021 roku rodziny posiadające dzieci lub planujące mieć 
dzieci są też zwolnione z płacenia 4-procentowego podatku od przeniesie-
nia własności nieruchomości w przypadku domów zakupionych w ramach 
wspomnianego już rządowego programu CSOK (Dom rodzinny – dotacja na 
start). Ta opcja dostępna jest również dla rodzin niepełnych, np. matek sa-
motnie wychowujących dzieci. W przypadku kupowania domów na wolnym 
rynku osoby poniżej 35. roku życia (niezależnie od tego, czy pozostają w związ-
ku małżeńskim, czy też nie) mają prawo do 50-procentowej obniżki podatku 
od przeniesienia własności nieruchomości.

Powyższe rozwiązania pokazują, że rząd węgierski wybrał metodę wspie-
rania dzietności nie tylko poprzez comiesięczne świadczenia trafiające bez-
pośrednio do rodziców, lecz przede wszystkim poprzez odpowiednio skon-
struowany system podatkowy. Władze chcą przez to z jednej strony uniknąć 
pokusy życia „na garnuszku państwa”, z drugiej zaś zamierzają zdopingować 
ludzi do poszukiwania pracy i posiadania dzieci. Nie oznacza to jednak rezy-
gnacji z istnienia innych różnego rodzaju zasiłków, którym warto się przyjrzeć.

Zasiłek rodzinny

Na Węgrzech zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko do ukończenia 
18. roku życia, w przypadku studentów – do 20. roku życia, a w przypadku dzie-
ci niepełnosprawnych – do 23. roku życia. Kwota ta mieści się w przedziale od 
33 euro do 70 euro na dziecko (pierwsza to kwota na jedno dziecko w rodzinie 
z dwoma rodzicami, druga to zasiłek na przewlekle chore dziecko w rodzinie 
niepełnej).

Zasiłek macierzyński

Zasiłek przysługuje matce przebywającej na urlopie macierzyńskim przez 24 
tygodnie od momentu urodzenia dziecka. Na początku wynosił on 70 proc. 
jej dochodu sprzed porodu, zaś od 1 lipca 2021 roku wzrósł do 100 proc. Rząd 
podwyższył kwotę tego świadczenia po to, by sytuacja materialna rodziny po 
urodzeniu dziecka była lepsza niż przed porodem.
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Becikowe 

Jednorazowe świadczenie indywidualne dla matki po urodzeniu dziecka wy-
nosi równowartość ok. 175 euro, zaś w przypadku bliźniaków ok. 260 euro.

Książeczka oszczędnościowa 

Kolejnym elementem polityki prorodzinnej są książeczki oszczędnościowe, 
które przysługują każdemu dziecku posiadającemu obywatelstwo węgier-
skie. Po urodzeniu otrzymuje ono z budżetu państwa na swe indywidualne 
konto równowartość ok. 115 euro. Co roku, dopóki nie ukończy ono 18 lat, na 
jego konto wpływa 10 proc. pierwotnej kwoty (z rewaloryzacją 3 proc. powyżej 
inflacji). 

Dotacje na samochody

Rząd węgierski uruchomił też program zakupu samochodów dla rodzin wie-
lodzietnych. Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci (lub te, które spodziewają 
się trzeciego dziecka) mogą ubiegać się o dotację w wysokości 7200 euro (ale 
nie więcej niż 50 proc. ceny zakupu) na kupno nowego samochodu osobo-
wego z co najmniej siedmioma miejscami siedzącymi. Od czasu tej usługi 
skorzystało z niej ok. 30.000 rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicowi opiekującemu się dzieckiem 
przewlekle chorym lub w znacznym stopniu niepełnosprawnym. Wynosi on 
równowartość ok. 400 euro miesięcznie, zaś od 1 stycznia 2022 roku ma wzro-
snąć do ok. 485 euro. W przypadku opieki domowej nad dwójką lub większą 
liczbą chorych dzieci świadczenie wynosi równowartość ok. 600 euro.

Istnieją dwa odrębne zasiłki wychowawcze: GYES i GYED. Nie można ko-
rzystać z nich jednocześnie, lecz trzeba się zdecydować na wybór jednego. 
W przypadku GYES zasiłek wychowawczy przysługuje rodzicowi na dziecko 
przez pierwsze 3 lata po jego urodzeniu, zaś w przypadku GYED tylko przez 
2 lata. W obu przypadkach po ukończeniu przez dziecko 6 miesięcy rodzic 
może podjąć pracę i nadal otrzymywać zasiłek. Rodzic korzystający z progra-
mu GYES otrzymuje co miesiąc równowartość 77 euro, natomiast w ramach 
GYED kwota zasiłku obliczana jest na podstawie jego półrocznego dochodu. 
Dlatego rodzice o niższych dochodach decydują się zazwyczaj na pierwszy 
rodzaj świadczeń, natomiast ci o wyższych na drugi. 

Zasiłek wychowawczy
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Dotacje na mieszkania

Od 2016 roku rodziny, które wychowują troje lub więcej dzieci lub które zo-
bowiązują się do wychowania w przyszłości co najmniej trojga dzieci, mogą 
jednorazowo otrzymać bezzwrotną pomoc pieniężną w  wysokości 28.000 
euro na budowę lub kupno nowej nieruchomości (rodziny z dwójką dzieci – 
ok. 7000 euro, a rodziny z jednym dzieckiem ok. 1700 euro). Ponadto rodziny 
z minimum trójką dzieci kwalifikują się do uzyskania kredytu mieszkaniowe-
go w wysokości 42.000 euro z oprocentowaniem spłacanym w całości przez 
państwo, natomiast rodziny z dwójką dzieci mogą skorzystać z analogicznej 
pożyczki, ale w wysokości 28.000 euro. Od 1 lipca 2019 roku wspomniany kre-
dyt można wykorzystać również na zakup nieruchomości z drugiej ręki. Ogó-
łem od czasu wprowadzenia tych rozwiązań skorzystało z nich ok. 154.000 
rodzin (czyli ok. 650.000 Węgrów), zaś kwota przeznaczona na ten program 
przez państwo wyniosła 1.395 milionów euro.

Od 1 stycznia 2021 roku państwo pokrywa też w przypadku rodzin z co naj-
mniej jednym dzieckiem połowę wydatków (do 9.000 euro) związanych z re-
montem i modernizacją ich domów. Oznacza to, że za remont o całkowitym 
koszcie 18.000 euro rodzina zapłaci jedynie 9.000 euro, a pozostała suma spła-
cana jest przez państwo.

Państwo postanowiło także promować istnienie domów wielopokoleniowych. 
Dlatego jeśli jakaś rodzina planuje stworzyć dla siebie mieszkanie poprzez 
przebudowę strychu lub dobudowanie piętra w domu swoich dziadków lub 
rodziców może od 1 stycznia 2021 roku liczyć na wsparcie w ramach programu 
CSOK (Dom rodzinny – dotacja na start), analogiczne jak w przypadku budo-
wy nowego domu.

Nieoprocentowana pożyczka na dowolne cele

Elementem polityki prorodzinnej jest także wsparcie finansowe dla par ocze-
kujących dziecka w postaci  nieoprocentowanej pożyczki na dowolne cele 
w wysokości 28.000 euro. Przysługuje ono związkom, w których kobieta znaj-
duje się w wieku od 18 do 40 lat. Spłata takiej pożyczki zostaje zawieszona na 
3 lata po urodzeniu pierwszego dziecka. Po urodzeniu drugiego dziecka 30 
proc. pożyczki zostaje anulowane, zaś po urodzeniu trzeciego dziecka spła-
ta całej kwoty zostaje umorzona. O popularności tego świadczenia świadczy 
fakt, że niemal jedna trzecia wszystkich kredytów na Węgrzech udzielona 
w 2020 roku dotyczyła właśnie par spodziewających się dziecka, a ich wyso-
kość stanowiła blisko 15 proc. całego portfela kredytów detalicznych.

Pożyczka studencka

Od 2018 roku spłata pożyczki studenckiej dla studentek zostaje zawieszona na 
3 lata, gdy są one w ciąży z pierwszym dzieckiem. W oczekiwaniu na drugie 
dziecko spłata również zostaje zawieszona na 3 lata, a po urodzeniu dziecka 
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Dotacje na posiłki

Podczas każdego roku szkolnego ok. 60 proc. uczniów w szkołach otrzymuje 
posiłki za darmo lub po obniżonej cenie.

Ochrona życia i aborcja 

Osobną kwestią, która wymaga wyjaśnienia, jest ochrona życia nienarodzo-
nych. Jak już wspomniano wyżej, w konstytucji z 2011 roku znalazł się zapis: 
„Godność ludzka jest nienaruszalna. Każdy człowiek ma prawo do życia i po-
szanowania ludzkiej godności; życie zarodka ludzkiego, począwszy od poczę-
cia, podlega ochronie”. Jednocześnie na Węgrzech nadal obowiązuje uchwa-
lona jeszcze w czerwcu 1956 roku ustawa o dopuszczalności aborcji z przyczyn 
społecznych, czyli de facto na życzenie. 

To prawo od 1 stycznia 2012 roku powinno zostać uznane za niekonstytu-
cyjne, a jednak nadal funkcjonuje. Jak wyjaśnić ten stan prawnej schizofrenii? 
Odpowiedź na to pytanie dał Grzegorz Górny w swej książce „Węgry. Tysiąc lat 
samotności”, w której pisał: „Z moich rozmów z czołowymi politykami Fideszu 
wynika, że – ich zdaniem – próba wyegzekwowania zapisów konstytucji mo-
głaby się zakończyć, z powodu dominującego nastawienia społecznego, efek-
tem odwrotnym od zamierzonego. Jako przykład podają inny casus. 15 marca 
2015 roku węgierskie władze zabroniły handlu w niedziele dużym sklepom 
o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Otwarte mogły być jedy-
nie małe sklepiki osiedlowe, piekarnie, kioski itd. Prawo obowiązywało przez 
ponad rok i zostało zniesione 12 kwietnia 2016 roku. Dlaczego tak się stało? 
Otóż większość Węgrów była zdecydowanie przeciwna temu zakazowi. We-

Nowe miejsca w żłobkach

Od 2010 roku na Węgrzech liczba miejsc w żłobkach zwiększyła się dwukrot-
nie. Tworzenie tego rodzaju placówek ma na celu zagwarantowanie rów-
nowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Państwo chce zapewnić 
kobietom swobodę wyboru. Matki mogą pozostać w domu po urodzeniu 
dziecka aż do trzeciego roku jego życia, ale mają też możliwość powrotu na 
rynek pracy już po ukończeniu przez dziecko 6 miesięcy bez utraty prawa do 
świadczeń rodzinnych.

Bezpłatny podręcznik

Państwo gwarantuje wszystkim uczniom szkół publicznych darmowe pod-
ręczniki. Oznacza to, że co roku ok. 1,2 miliona uczniów nie musi płacić za 
szkolne podręczniki.

50 proc. pozostałego zadłużenia zostaje umorzone. Po urodzeniu trzeciego 
dziecka z kolei anulowany zostaje cały dług.
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dług różnych sondaży, od 60 do 70 proc. respondentów chciało przywrócenia 
handlu w niedziele dla hipermarketów. Te nastroje postanowiła wykorzystać 
postkomunistyczna opozycja. Rozpoczęła starania, by dodać kolejny punkt 
do zapowiedzianego wówczas referendum. Do pytania o przymusową relo-
kację imigrantów chciano dodać drugie: o handel w niedziele.

Fidesz nie chciał wycofywać się z zakazu. Jak mówił Antal Rogán, ówcze-
sny szef kancelarii premiera, dzięki nowemu prawu średnie i małe sklepy wę-
gierskie przejęły sporą część zysków z handlu niedzielnego, która do tej pory 
trafiała do zagranicznych sieci. Wszystkie sondaże wskazywały jednak, że w 
referendum większość Węgrów wypowie się za przywróceniem handlu w nie-
dziele w sklepach wielkopowierzchniowych.

W tej sytuacji Viktor Orbán zastosował «ucieczkę do przodu«. Chcąc 
uniknąć przegranej w głosowaniu, wycofał się z wprowadzonego przez siebie 
prawa. Politycy Fideszu nie ukrywali jednak, że robią to jedynie w obliczu nie-
korzystnych sondaży i prawdopodobnej klęski w powszechnym plebiscycie.

Kluczowe w sprawie okazało się więc nastawienie większości mieszkań-
ców kraju. Przeprowadzone w tym samym czasie przez CBOS badania opinii 
publicznej w Polsce pokazały odmienne nastawienie obywateli niż na Wę-
grzech. Okazało się, że 61 proc. respondentów sprzeciwia się handlowi w nie-
dzielę. Ponad pół miliona osób podpisało się też pod obywatelskim projektem 
ustawy o ograniczeniu tej praktyki na wzór Niemiec czy Austrii.

Poparcie społeczne okazało się zatem głównym czynnikiem, który spo-
wodował, że władze w Warszawie zdecydowały się na wprowadzenie takie-
go zakazu (najpierw częściowo, a później całkowicie). Rząd w Budapeszcie 
natomiast wycofał się ze swych wcześniejszych decyzji właśnie z powodu 
braku społecznej akceptacji dla projektu. Według badań CBOS, głównym 
czynnikiem, który zadecydował o stanowisku Polaków w tej sprawie, była ich 
religijność, czyli chęć przestrzegania trzeciego przykazania Dekalogu: «dzień 
święty będziesz święcił«. Sondaże na Węgrzech pokazały z kolei, że tam tego 
typu motywacja rzadko brana jest pod uwagę.”

Analogicznie wygląda sytuacja z aborcją. Obowiązujące w Polsce prawo 
chroniące życie nienarodzonych oparte jest na szerokim consensusie spo-
łecznym i cieszy się poparciem większości mieszkańców. Na Węgrzech jest 
to niemożliwe, ponieważ – według sondaży sprzed kilkunastu lat, sprzed doj-
ścia Fideszu do władzy – 60 proc. obywateli popierało ustawę zezwalającą na 
aborcję na życzenie, a tylko 17 proc. chciało jej zmiany, przy czym większość 
z nich opowiadała się za dopuszczalnością z powodów eugenicznych. Aż 20 
proc. Węgrów uważało, iż prawo do życia powinno obowiązywać dopiero od 
momentu urodzin, a więc była dla nich do przyjęcia aborcja nawet w dzie-
wiątym miesiącu ciąży.
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Efekty polityki prorodzinnej

Przedstawiciele węgierskich władz, odpowiadając na pytanie, jakie konkret-
nie cele stawiali przed sobą, decydując się na prowadzenie tak aktywnej 
i rozbudowanej polityki prorodzinnej, odpowiadali, wskazując na kilka punk-
tów: uznanie dziecka za dobro wspólne i inwestycję w przyszłość narodu; 
częściowe przejęcie kosztów wychowania dzieci przez państwo; zmniejsze-
nie nierówności dochodów i zagrożenia ubóstwem rodzin; zwiększenie szans 
rodziny na długoterminowe przetrwanie; wpływ na wzrost populacji; rozwój 
i obsługa złożonego, stabilnego systemu polityki prorodzinnej, zdolnego do 
reagowania na zmieniające się wyzwania.

Przyjęcie wszystkich tych celów nie byłoby możliwe bez stworzenia   poli-
tyki prorodzinnej jako przemyślanego, spójnego systemu, w ramach którego, 
zgodnie z wyraźnymi liniami celów i zadań, tworzone są podsystemy, których 
funkcjonalne działanie może przynieść pożądane rezultaty. Można to zaob-
serwować w bezpiecznych, przewidywalnych i dostępnych instytucjach oraz 
usługach, a także we wspierającym i akceptującym środowisku społecznym.

Węgierska polityka prorodzinna – jak podkreślają jej twórcy – to nie tyle 
polityka państwowa, ile wspólnotowa. Wychodzi ona z założenia, że rodzina 
jest podstawową wartością społeczeństwa i wspólnoty narodowej, dlatego 
wymaga wsparcia poprzez system instytucji, usług i środków. Skuteczna po-
lityka prorodzinna powinna promować stabilność wewnętrzną i bezpieczeń-
stwo społeczne rodzin, chronić ich niezależność i autonomię, podnosić ich 
szacunek i prestiż społeczny, zachęcać do posiadania dzieci oraz wzmacniać 
więzi ze światem pracy.

Próba zmiany tego stanu rzeczy przy panującej wówczas świadomości 
społecznej, według działaczy Fideszu, zakończyłaby się niepowodzeniem, 
a nawet mogłaby wywołać reakcję odwrotną. W tej sytuacji rządzący po-
stanowili się skupić na kampaniach społecznych medialnych, mających na 
celu zmianę świadomości społecznej, ponieważ bez tego – ich zdaniem – nie 
można wprowadzać zmian prawnych. Temu służyła m.in. przeprowadzona 
na środków unijnych kampania billboardowa, wychodząca naprzeciw proble-
mom małżeństw bezdzietnych i proponująca adopcję zamiast aborcji. Unia 
Europejska zaprotestowała jednak przeciwko tej akcji i kazała zwrócić Wę-
grom pieniądze, ponieważ przekaz kampanii miał rzekomo naruszać prawa 
kobiet. 

Mimo to liczba aborcji na życzenie na Węgrzech spadła od 2010 roku 
aż o 23 proc. i jest najniższa od roku 1956, gdy zalegalizowano ten proceder. 
Powyższa zmiana osiągnięta została nie za pomocą zakazów prawnych, lecz 
polityki prorodzinnej i kampanii społecznych, które zniechęcały do aborcji 
i zachęcały do posiadania dzieci.
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Dzięki aktywnej polityce prorodzinnej wskaźnik dzietności wzrósł o 24 
proc. w porównaniu z rokiem 2010 i wyniósł w 2020 roku 1,55. Co prawda nie 
gwarantuje to jeszcze zastępowalności pokoleń, która zaczyna się od pozio-
mu 2,1 wzwyż, tym niemniej jest to i tak najwyższy wynik na Węgrzech od 25 
lat. Poza tym wpisuje się on w trwającą od 2011 roku stałą tendencję wzrostu 
węgierskiego współczynnika dzietności, która idzie wbrew panującym w Unii 
Europejskiej trendom, charakteryzującym się wciąż postępującym spadkiem 
dzietności. Ten wzrost, niestety, nie przekłada się na zwiększenie liczby ludno-
ści Węgier, która zmalała do 9,6 mln w 2021 roku. Wynika to głównie z faktu, 
że wzrosła liczba zgonów w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie, 
a także dlatego, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się o 260 tysię-
cy liczba kobiet w wieku rozrodczym.

Polityka prorodzinna Fideszu przyniosła też pozytywne rezultaty w in-
nym obszarze. Od 2010 do 2020 roku liczba małżeństw zawieranych na Wę-
grzech niemal się podwoiła, notując wzrost o 89,5 proc. To najwyższy tego 
typu wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Dla porównania: w latach 2002-2010, 
kiedy w kraju rządziła koalicja socjalistyczno-liberalna, liczba zawieranych 
małżeństw spadła o 23 proc. Spadła zarazem liczba rozwodów i jest najniż-
sza od 60 lat. To zjawisko niespotykane w całej Europie, którego nie da się go 
wytłumaczyć jedynie ulgami podatkowymi na dzieci, ponieważ otrzymały je 
także konkubinaty. Przyczyną może być całościowa polityka państwa, która 
w odbiorze społecznym jest przyjazna dla rodziny. Przyczyniły się do tego rów-
nież kampanie medialne, promujące wartości prorodzinne, a także ogłoszony 
przez węgierski parlament Rok Rodziny 2018.

Reasumując, węgierska polityka prorodzinna zapoczątkowana w 2010 
roku przez Fidesz przyniosła wiele pozytywnych efektów. Nie była w stanie 
w ciągu zaledwie dekady naprawić skutków wieloletnich zaniedbań, tym nie-
mniej stanowi krok we właściwym kierunku, wyhamowując część niekorzyst-
nych trendów demograficznych, społecznych i kulturowych. Tego rodzaju po-
lityka, by odniosła sukces, musi być długofalowa, obliczona na dziesiątki lat. 
Wymaga determinacji i konsekwencji kolejnych ekip rządowych. Wiele zale-
żeć będzie od tego, jak podejdą do tej problematyki zwycięzcy następnych 
wyborów na Węgrzech.

Warto, by wspomnianej polityce przyjrzeli się także politycy w Polsce, po-
nieważ nasz kraj zmaga się z podobnymi problemami demograficznymi jak 
Węgrzy. Być może niektóre z rozwiązań przyjętych przez Madziarów można 
byłoby implementować do polskiej rzeczywistości. 

PS. Na koniec należy dodać, że powyższa analiza dotyczyła głównie okresu, 
w którym panowała względna stabilność społeczna i gospodarcza zarówno 
na Węgrzech, jak i w Europie. Epidemia koronawirusa zmieniła jednak tę sy-
tuację, wyhamowując wiele pozytywnych trendów. Poza tym z powodu obec-
nej polityki energetycznej Unii Europejskiej około stu milionom mieszkań-
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Najważniejsze ustawy parlamentarne mające wpływ na sytuację 
węgierskich rodzin:

1990 XCIII. Ustawa o opłatach 

1995 CXVII. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

1997. LXXXIII. Ustawa o świadczeniach z obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego

2007 CXXVII. Ustawa o podatku od towarów i usług

2011 CCXI. Ustawa o ochronie rodzin

2018 L Ustawa o budżecie Węgier na 2019 r.

2019 LXXI. Ustawa o budżecie Węgier na 2020 r.

2019 LXXIX. Nowelizacja ustawy 2017 C o budżecie centralnym 

Węgier na 2018 r.

2020 XC. Ustawa o budżecie Węgier na 2021 r.

2020 CXXXIV. Nowelizacja ustawy 1997 LXXXIII o świadczeniach z obowiązko-

wego ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z podwyższeniem opłaty 

za opiekę nad dzieckiem).

Ustawa o budżetowa 2019, T/13098. dokument 
nr https://ww w.parlament.hu/irom41/13098/13098.html

Ustawa budżetowa 2020, T/6322. dokument 
nr https://ww w.parlament.hu/irom41/06322/06322.htm

Ustawa budżetowa 2021, T/10710. dokument 
nr https://ww w.parlament.hu/koltsegvetes-2021

ców naszego kontynentu zagląda w oczy widmo ubóstwa energetycznego. 
W związku z tym, a także w związku olbrzymią liczbą pieniędzy wpompowa-
nych w rynek w celu zapobieżenia skutkom pandemii na świecie, w całej Euro-
pie pojawiła się niespotykana od wielu lat inflacja. Te wszystkie czynniki powo-
dują, że sytuacja na naszym kontynencie nagle stała się daleka od stabilności. 
Ponieważ nie wiadomo, jak długo potrwają te zjawiska i jakie przyniosą skutki, 
trudno pokusić się o prognozowanie dalszego rozwoju wydarzeń, a tym samym 
wpływu polityki rodzinnej na sytuację węgierskich rodzin w kolejnych latach.     
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Najważniejsze decyzje rządu mające wpływ na sytuację węgierskich 
rodzin:
1430/2011 (XII.13.) Uchwała Rządu w sprawie Narodowej Strategii Integracji 
Społecznej i jej realizacji w latach 2012-2014. 

16/2016. (II. 10.) Rozporządzenie Rządu w sprawie dopłat mieszkaniowych 
związanych z budową i zakupem nowych mieszkań.

17/2016. (II.10.) Rozporządzenie Rządu w sprawie dopłat mieszkaniowych zwią-
zanych z budową i zakupem używanych mieszkań

337/2017. (XI. 14.) Rozporządzenie Rządu w sprawie redukcji długów mieszka-
niowych dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci.

1164/2018. (III. 27.) Uchwała Rządu w sprawie rozwoju węgierskiego przedszko-
la.

44/2019. (III. 12.) Dekret rządowy o zasiłku dla rodzin oczekujących na dziecko.

45/2019. (III. 12.) Dekret rządowy w sprawie zakupu samochodów dla rodzin 
wielodzietnych.

518/2020. (XI.25.) Dekret rządowy o wsparciu remontów domów dla rodzin wy-
chowujących dzieci.
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