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A résztvevők véletlenszerű 
kiválasztása (sorsolása) 
eredményeként a gyűlés 
reprezentatív módon képviseli 
az adott közösséget.
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A döntéshozatal közös 
mérlegelésen alapul, a résztvevők 
közösen tájékozódnak, és egymás 
véleményét tiszteletben tartva 
beszélik meg álláspontjukat.



IGAZSÁGOS
mert a résztvevők véletlenszerű kiválasztása 
mindenkinek azonos esélyt biztosít a részvételre 
korától, nemétől, lakóhelyétől vagy bármely más 
tulajdonságától függetlenül;

INKLUZÍV
mert erősíti a vélemények sokféleségét a 
döntéshozatalban, megadva a lehetőséget az eltérő 
véleményen lévő embereknek, hogy közös nevezőre 
jussanak a közösség tágabb értelemben vett igényeit 
szem előtt tartva;

ÁTLÁTHATÓ
mert a rétegzett véletlenszerű kiválasztás és a 
nyitott folyamat csökkenti annak lehetőségét, 
hogy a döntéseket különböző érdekcsoportok 
befolyásolják;

HATÉKONY
hiszen világszerte több száz példa bizonyítja, hogy 
a közösségi gyűlések rendszere jól működik, és 
sokszorosan bizonyított tény az is, hogy a sokszínű 
csoportok jobb döntéseket hoznak a homogén 
csoportoknál;

TÁJÉKOZOTT
hiszen számos szakértő és érdekcsoport 
véleményének megismerése után a résztvevők a 
megfelelő információk birtokában megalapozott 
véleményt tudnak kialakítani az összetett kérdésekről;

A Közösségi Gyűlés…
KÖZÖS MÉRLEGELÉSEN ALAPUL
hiszen a gyülések tagjai együtt tárják fel a 
lehetséges megoldások előnyeit és hátrányait, 
hogy jól átgondolt, alapos érvekkel alátámasztott 
minőségi döntésekre, kompromisszumokra 
jussanak;

ERŐS
mert, lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző 
érdek-, illetve közösségi csoportok miatt elakadt 
nehezebb kérdésekben is előrelépés történjen; a 
döntéshozók számára megerősítést ad az adott 
javaslat széleskörű társadalmi támogatását 
illetően, különösen akkor, ha a javaslat a 
közösségi gyűlés közel egyhangú támogatását 
élvezi;

INNOVATÍV
mert a közösségi gyűlések rendszere egyedülálló 
módon biztosítja a közösség tagjainak társadalmi 
szerepvállalását, demokratikus részvételét;

HITELES
hiszen növeli a közpolitikai döntéshozatal 
legitimitását, mivel az adott közösség 
reprezentatív keresztmetszete számára biztosítja 
a döntések kidolgozásának lehetőségét;

ÉS AZ EMBEREK BIZALMÁT ÉLVEZI
mert a közös döntéseket „hozzájuk hasonló” 
emberek, a közösség tagjai hozzák.

További információ az www.sortitionfoundation.org és a www.kozossegigyules.hu honlapon érhető el. 

A közösségi gyűlések 
inkluzívak, igazságosak, 
átláthatók, hitelesek és 
hatékonyak. 

Döntéseik rendkívül hitelesek, 
mivel bizonyíthatóan élvezik 
az adott közösség egy 
tájékozott, reprezentatív 
csoportjának alaposan 
megfontolt támogatását.

Ezt a dokumentumot a DemocracyR&D Network tagjai készítették.
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