
Budapest, 2021. november 23.
Közösségi Gyűlés Hálózat

www.kozossegigyules.hu
Facebook.com/KozossegiGyules

Bevezető (Fodor Márk és Sándor Bea):

Mi a közösségi gyűlés? Mennyire támogatják a magyar
emberek? (Közvéleménykutatásunk adatai)

A közösségi gyűlés alapvető elemei:

Véletlenszerű kiválasztás – több ezer ember meghívása levélben, a kiválasztás
alapja: alapvető demográfiai adatok. életkor, lakóhely, nő / férfi

⇩

A potenciális résztvevők online bejelentkezése (esetenként civil szervezetek
segítségével). Ennek során több adatot lehet tőlük kérni: iskolai végzettség,
különböző társadalmi csoportokhoz tartozás.

⇩

Az adott terület lakosságára reprezentatív csoport véletlenszerű kiválasztása
(résztvevők, 40 - 200 fő)

⇩
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A gyűlés során: információ, tájékozódás. Szakértői álláspontok megismerése.

⇩

A résztvevők tanácskozása. Megvitatás, mérlegelés, döntés

⇩

Javaslatok

https://www.kozossegigyules.hu/hogyan_tortenik

Ami mellette szól:

Jobb, alaposabban átgondolt, nagyobb támogatással rendelkező döntések

Segít megérteni a közösség prioritásait (értékválasztások, indokok)

A döntéshozásba vetett közbizalom növelése

Inkluzív – sokszínű, sok embert bevon

Hatékony eszköz a polarizáció és a dezinformáció ellen

Segíti a hosszú távú tervezést

Közvéleménykutatás 2021. október (Medián)

Azt, hogy az önkormányzatok fontosabb döntéseik előtt közösségi gyűlések
szervezésével vonják be a lakosságot a döntéshozatalba, a lakosság 72%-a
támogatja, és csupán 11%-a ellenzi.

Kérdés:
Most néhány kérdést szeretnék feltenni a közösségi gyűlésekkel kapcsolatban. A
közösségi gyűlés azt jelenti, hogy egy adott közösségben, például helyi
önkormányzati vagy országos szinten véletlenszerűen kiválasztásra kerül legalább
40 ott lakó állampolgár, akiknek az összetétele nagyjából tükrözi lakosság
összetételét. A gyűlés résztvevői előbb több nézőpontból tájékozódnak a napirenden
lévő témáról, majd a beszélgetést vezetők segítségével megtárgyalják ezeket, és
végül javaslatokat tesznek a döntéshozóknak. A közösségi gyűlések módszerét az
elmúlt években sikerrel alkalmazták számos országban.
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Mennyire támogatja Ön, hogy az önkormányzatok fontosabb döntéseik előtt
közösségi gyűléseket szervezzenek?

Azt, hogy a kormány szervezzen közösségi gyűlést az egész országot érintő
fontosabb kérdésekről, a válaszadók kétharmada (66%-a) támogatja.

És mennyire támogatja Ön, hogy a mindenkori kormány fontosabb döntései
előtt ilyen közösségi gyűléseket szervezzen?
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Ha korosztályokra bontva nézzük meg az eredményeket, azt látjuk, hogy a
fiatalabbak (18 és 49 év közöttiek) erősebben támogatják a közösségi gyűlések
szervezését, mint az 50-nél idősebbek:

Ami pedig a válaszadók politikai választásait illeti: a kormánypárti szavazóknak is
csaknem kétharmada támogatja a közösségi gyűlések szervezését (63%-uk a helyi
önkormányzatok, 65%-uk a kormány által szervezett közösségi gyűlésekét), míg az
ellenzékre szavazók esetében ez az arány 83, illetve 70%).
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Láthatjuk tehát, hogy a magyar lakosság nagy többsége kifejezetten támogatja a
közösség bevonását a helyi vagy akár országos szintű döntéshozatalba.

A RÉSZTVEVŐK kérdései a közösségi gyűlésekkel és a
közös munkával kapcsolatban a bevezető után:

Megvalósítás, gyakorlat

Hogyan tudjuk elérni, hogy az egyéni vélemények helyett egy közös gondolkodás
jöjjön létre?

Mi a kerületemben a következő lépés a képviseleti demokráciából a részvételiség
felé?

Hol lesz a következő magyar közösségi gyűlés?

Milyen erőforrásokra van szükség egy közösségi gyűlés megszervezéséhez?

Hogyan erősíthetjük a közösségi gyűlések népszerűsítését?

Hogyan győzhetjük meg a politikusokat, hogy akarjanak országos közösségi
gyűléseket?

Mivel lehet elrontani?

Mennyi idő szükséges az állampolgárok és képviselők edukálására, az ellenérzések
oldására?

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

Hogyan lehetne rendszeressé tenni a közösségi gyűléseket Budapesten, és állandó
elemévé tenni az önkormányzati döntéshozatalnak?

Hatás

Mi lett a budapesti közösségi gyűlésen megszületett javaslatok sorsa?

A közösségi gyűlésen résztvevők mennyire vesznek részt a döntés
megvalósításában?
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Témák

Hogyan lehet az állampolgárok témáit bevinni?

Mi a “fontossági szint”, aminek alapján eldönthető, hogy egy adott kérdést közösségi
gyűlés keretében érdemes megvitatni?

Milyen kérdésekben tartanának önkormányzatok közösségi gyűlést?

A részvétel erősítése, növelése

Hogyan érhető el, hogy valóban reprezentatív legyen és ne csak a közügyek iránt
érdeklődők vegyenek benne részt?

Hogyan érhető el a sérülékeny csoportok nagyobb méretű bevonása?

A kiválasztás elvben meglevő reprezentativitása hogyan javítható a valós
tapasztalatok nyomán? (Pl. romák, szegények alulreprezentáltsága.)

Hogyan lehet javítani a reprezentativitást? Hogyan lehet elérni, hogy a témák is
alulról jöjjenek?

Hogyan érhető el a sérülékeny csoportok nagyobb mértékű bevonása?

Hogyan lehet a civil, szakmai szervezeteket közpolitikai szempontból aktívabbá
tenni?

Fővárosi és miskolci önkormányzati tapasztalatok,
kérdések és válaszok

Le Marietta, Fővárosi Önkormányzat:

Budapest most szervezi a második közösségi gyűlést. Az első, 2020-as közösségi
gyűlés a klímaváltozásról szólt, erről részletes információ található itt:
https://www.kozossegigyules.hu/budapest_2020

A mostani (2021. december - 2022. január) témája: Budapest helye az Európai
Unióban.

https://kozossegigyules.budapest.hu/
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A szervezésről:
A közösségi gyűléseket nehéz megszervezni, de megéri, érdemi beszélgetések
jönnek létre, és fontos a résztvevőknek.

A COVID-helyzet miatt korábban a szabadban volt a közösségi gyűlés, most online,
illetve hibrid lesz, ez több munkát jelent a facilitátoroknak.

Kovács Kamilla, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közösségi gyűlés Miskolcon, 2021. Szeptember, téma: a levegőminőség.
https://www.kozossegigyules.hu/miskolc_2021
https://kozossegigyules.demnet.hu/kozossegi-gyules-miskolc-2021/

A tapasztalatokról:

Kell a városvezetői szándék, nem volt könnyű a képviselőtestület támogatását
megszerezni.

Az emberek nagyon hálásak voltak, sok telefont kaptak nem résztvevőktől is. A
szünetekben folyó beszélgetések és a megfigyelőként résztvevők véleményei is azt
mutatták, hogy a közösségi gyűlés igazán pozitív tapasztalat. Mindenféle pártállású
képviselő részt vett megfigyelőként.

Tanulság, hogy a reprezentációt fejleszteni kell, pl. nem volt roma résztvevő, holott
ezen dolgoztak (helyi szervezetek bevonásával), illetve szociális munkások
segítették azok regisztrációját, akiknek erre nem volt lehetőségük.

Fókuszban a közösségi gyűlések résztvevői és
tapasztalataik

Steven Nelson, Budapest és Jakab Zsolt, Miskolc beszámolója.

Steven: Brett Hennig TED-előadását ajánlja mindenki figyelmébe (magyar fordítás
alul beállítható):
https://www.ted.com/talks/brett_hennig_what_if_we_replaced_politicians_with_rando
mly_selected_people

Kiemelte: a Városháza szimbolikus helyszín volt, fontos volt a bánásmód és az
alkalom illő komolysága. Beszélt a juttatásról is, amelyet a résztvevők a munkáért és
az időért kapnak kompenzációként. Hiányolta a személyes értesítést arról, hogy mi
lett a javaslatok sorsa, eredménye.

Jakab Zsolt is elsősorban arról beszélt, hogy bár kezdetben nem lelkesedett a
részvételért, a közösségi gyűlés maga meghozta számára azt az érzést, hogy
érdemes volt, jó megbeszélések folytak. A résztvevők átérezték azt, hogy fontos,
amit közösen megbeszélnek, amit a javaslatokkal kapcsolatban döntenek.
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Magyar és külföldi tapasztalatok a közösségi gyűlések
szervezésével, hatásával kapcsolatban

Bördős Éva, DemNet

Az DemNet társszervezője volt az első budapesti és a miskolci közösségi gyűlésnek
is.

Kiemelt témák, munkaterületek:
● Átláthatóság – miért az adott emberek lettek kisorsolva
● Hátrányos helyzetű emberek, csoportok reprezentációja
● Kérdőív előtte és utána
● Sokat számít a polgármester aktivitása, a miskolci polgármester

Facebook-posztja után megnőtt a jelentkezők aránya
● Felmérés: a miskolciak 47%-a hallott a közösségi gyűlésről, ez nagyon jó

eredmény
● A https://kozossegigyules.demnet.hu/ oldalon hamarosan megjelenik egy

interjú egy ír közösségigyűlés-szervezővel, beszélgetéssorozat, érdemes
követni

● A miskolci közösségi gyűlés anyagai:
https://kozossegigyules.demnet.hu/kozossegi-gyules-miskolc-2021/,
kisfilmmel: https://www.youtube.com/watch?v=wE8zBl7zpZo&t=55s

Brett Hennig, Sortition Foundation

Prezentáció

Példák más országok közösségi gyűléseiről: Írország, Spanyolország, Ausztria,
Franciaország, Skócia.
https://www.kozossegigyules.hu/vilagban

Mit tesznek a javaslatokkal, döntésekkel? A legjobb gyakorlat: Skóciában törvény
szabja meg, hogy kötelező 6 hónapon belül reagálni a kgy döntéseire.

Intézményesülés: Victoria, Ausztrália; Ostbelgien, Belgium

A Stanford Egyetem kutatása szerint a közösségi gyűlés teret ad a vélemények
megváltoztatásának és csökkenti a polarizációt / finomítja a szélsőséges
véleményeket.
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Világkávéház egy országos közösségi gyűlésről:
lehetőségek, kihívások, a közösséget megmozgató témák

A résztvevők felvetései:

Milyen előnyöket kínál a közösségi gyűlés?

● Pártpolitikától mentes döntéshozatal / diskurzus
● Pártpolitika átértékelése
● Társadalmi feszültségek artikulálása moderált keretek között
● A politikai vitakultúra fejlesztése
● Társadalmi felelősségvállalás
● A társadalmi kohézió kialakításának a tere
● Személyes és közösségi azonosulás
● Társadalmi párbeszéd innovatív formája
● Eltérő világnézetű, világszemléletű emberek párbeszéde
● Növeli az ismeretlenek együttműködési képességét
● Együttműködés tanulása, értelmezése
● Nő a tolerancia, nyitottság
● Nyitottság a közügyek, helyi demokrácia felé
● Azok között is ismertté teszi a témát, akik nem vagy kevésbé érdeklődnek

iránta
● Minden társadalmi réteg hallathatja a hangját
● A perifériára szorult csoportok is bevonódhatnak, az esélyegyenlőség

növelése
● Fiatalok, nő / férfi – reprezentatív
● Létrejön a kommunikáció különböző rétegek között
● Mindenki véleményének azonos súlya van
● Új perspektívákat, új szempontokat ismerhetünk meg
● Növeli az emberek kompetencia-, felelősség- és állampolgári

ellenőrzés-érzetét
● Civil kontroll
● Civil társadalom erősítése
● Bevon, edukál, megerősíti az állampolgárt
● Szakértelem, felkészültség növelése
● Tudatosságnövelés
● Lehetőséget ad az állampolgárnak, hogy beleszóljon a döntéshozatalba, és

súlyt ad a véleményének
● Közvetlen demokrácia, a beleszólás lehetősége
● A közös felelősség példája, részvétel, cselekvés szükségessége
● Az érintettség szintjeinek felmutatása
● Elkötelezettség a jövő generációk mellett
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● Vannak beépített biztonsági korlátozások (politikamentesség, facilitátorok,
adatvédelem stb.)

● Erősebb, jobb döntés, sok szempont becsatornázása
● Növeli a döntés és a döntéshozók iránti bizalmat
● Bizalom: hiánypótló intézményi forma a közhasznú szférában már jelenvaló

dolgokra
● Elősegíti a valódi képviseletet
● Áldozatot kívánó döntések elfogadása, lemondás az önös érdekekről
● A közösségi gyűlés segít, ha mindenki egyetért a problémában, de nem ért

egyet a megoldással

A résztvevő állampolgárok szempontjából:
● „Számít, amit mondok”
● „Az is számít, amit a másik mond” – elfogadás növelése, érzékenyítés
● Közösségi élmény

A kezdeményező (szervező, finanszírozó, döntéshozó) szempontjából:
● Legitimáció növelése
● „Közéleti startup”
● Megtudja, mit akar a választó

● A felelősség megosztása
● A politikai kommunikációban újdonság, új típusú kapcsolat politikus és

állampolgár között
● Javaslatokat, visszajelzést ad a politikusoknak
● A képviselőt is edukálja, látja, hogy az őt választók „megrendelőként” mit

akarnak
● Az elvárásokon túl a politikusok szempontokat is kapnak egy adott

álláspontról
● Döntéselőkészítés együttműködés alapján
● Az átláthatóság növelése

Milyen nehézségeket látunk előtte?

● Az újtól való félelem / bizalmatlanság
● Bizonytalannak tűnhet a módszer hatékonysága (valóban bele lehet-e szólni a

döntésekbe)
● A meghívottak bizonytalanok lehetnek saját kompetenciájukat illetően is
● Bizalmatlanság a hivatallal szemben
● Kérdés, mennyire nyitottak a politikusok az állampolgárok döntéshozatalba

való bevonására, a közösségi gyűlésekre; sok helyen a döntéshozó fenn
akarja tartani ezt a pozícióját, nincs politikai akarat

● Le kell küzdeni a módszerrel szembeni előítéleteket
● A témaválasztás nehézsége – megosztó kérdések
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● Nehéz nem át(párt)politizált témát találni
● A döntéshozók részéről a bürokratikus rendszerek, eljárásrendek

rugalmatlansága
● A politikai rutin és pártpolitikai önérdekek felülírhatják a jobbító szándékot
● Fontos, hogy a meghívott szakértők közérthetően beszéljenek a témáról
● A szakértők ne legyenek elfogultak
● A publicitás biztosításának munkája, a polgárok értesítése az elejétől
● Kommunikációs feladat (ismeretlen módszer, nehezen érthető)
● Leszakadó és sérülékeny csoportok elérése, bevonása a kiválasztás során;

reprezentativitás, HHH résztvevők arányának növelése
● A kiválasztás elveinek, szempontjainak súlyozása (a témától is függ)
● Ha asztalfiókba kerül a javaslat, akkor nem hatékony, és bizalomvesztést

eredményez. (A felhatalmazott döntéshozó nem vagy részlegesen reagál,
nem épül be érdemben a helyi tervezésbe)

● Demokrácia-tudatosság hiánya, hiányzik az oktatásból is
● A módszer kiüresítése, „kamu kutatás“
● Nagy erőforrás- és kapacitás-igény (finanszírozás, sok idő)
● A közöségi gyűlés javaslata és a politikus nézete ellentmondásban lehet
● Mennyire erős a döntéshozók elköteleződése a kimenetel irányába?
● „Demokrácia-mosdatás”
● Kulturális különbségek a résztvevők és a facilitátorok között

Milyen téma lenne a legjobb egy országos közösségi
gyűlésre?

Az asztalok döntés alapján a „nyertes témák”

1. Fenntarthatóság (társadalmi, szociális, gazdasági)
2. Alkotmányos berendezkedés, választójogi rendszer
3. Esélyegyenlőség és inklúzió
4. Időskori ellátások, nyugdíj, öngondoskodás
5. Adózási rendszer
6. Biztonságérzet

1. asztal:
Alkotmány – járulékok és adók kérdése
Az LMBTQI emberek jogai
Lakhatási kérdések, szociális transzferek (pl. részvételi költségvetés szociális része)
Olimpia
Időskori ellátások, nyugdíj, öngondoskodás
EU tagság, helyünk az Unióban, csatlakozás az Európai Ügyészséghez
Oktatás
Egészségügy
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2. asztal:
Magyarország jövője 2050-ben
Alkotmányos berendezkedés és választási rendszer
A „nemzet” meghatározása
Testi önrendelkezés
Magyarország és az EU viszonya
Magán- és közjog, pl. ivóvíz
Forráselosztás
Lakhatáshoz való jog
Családhoz való jog
Menedék / biztonság jelentése

3. asztal:
A COVID-helyzet kezelése
Feltétel nélküli alapjövedelem
TB, egészségügy, szociális ellátások
Fenntarthatóság
Migráció

4. asztal:
Oktatás
Egészségügy
Klíma
Adózási rendszer
Családtámogatási rendszer
Roma felzárkóztatás
Egyenlőtlenségek csökkentése
Aktanyilvánosság
Menekültügy
Az LMBTQ emberek jogai

5. asztal:
Nők egyenjogúsága
Klímaválság
Környezetvédelem
Egészségügy
Oktatás
Esélyegyenlőség és inklúzió
Az Alkotmány reformja, helyi és országos vezetés szabályai

6. asztal:
Helyünk az EU-ban
Biztonságérzet
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Klímavészhelyzet (konkrét megoldások)
Esélyegyenlőség
Alkotmány – társadalmi szerződés
Az euró bevezetése
Alapjövedelem
Az egészségemért tenni: lehetőségeim? A közösség hogyan támogat ebben?

•••••

A nap lezárásaként a résztvevők önkéntes vállalásokat tettek, illetve
ajánlásokat arra, hogy kiket vonnának még be a közös munkába, hogy minél
szélesebb körben megismertessük a közösségi gyűlés módszertanát és az
önkormányzatok elkezdjék  alkalmazni.

Minden résztvevőnek köszönjük az aktív munkát!

•••••

További információk, hírlevél és / vagy munkacsoport lista feliratkozás:
info@kozossegigyules.hu

Hírlevél: havi egy hírlevél – aktuális hírek a közösségi gyűlésekkel és a
részvételiség növelésének más módszereivel kapcsolatban

Munkacsoport lista: kampányunk, tudatosságnövelő anyagaink kidolgozása,
ötletek, tapasztalatok megosztása, havonta egy (online) találkozó
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