
A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS HÁLÓZATOT alkotó civil szervezetek javaslata, hogy a 2022-es parlamenti választáson induló 
pártok kötelezzék el magukat amellett, hogy a parlamenti ciklus indulásakor megszerveznek egy országos közösségi 
gyűlést Magyarország jövőjéről.

Az utóbbi években Magyarországon erősödött a társadalmi megosztottság. Sokan érzik azt, hogy nincs beleszólá-
suk a politikai döntésekbe. Ez bármely jövőbeni kormánynak súlyos kihívást fog jelenteni, de egyben lehetőséget 
is teremt arra, hogy komoly változásokat érjen el, például azzal, hogy egy asztalhoz ültet olyan embereket, akik 
egyébként nem találkoznának, és érezteti velük: van beleszólásuk, számít a véleményük, együtt, közösen is tud-
nak döntéseket hozni. Egy közösségi gyűlés Magyarország jövőjéről ideális fórumot biztosítana a párbeszédnek 
egy olyan módszerrel, ami már itthon is bizonyított. Mivel a közösségi gyűlések sokféle ember, a valós, sokszínű 
közösségünk integrálásával működnek, segítik azt is, hogy a döntéshozók erős társadalmi támogatottsággal bíró 
javaslatokat kapjanak.

MI AZ A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS?
A közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik eszköze. Eredeti, angol nyelvű megnevezése a „Citizens’ 
Assembly”, szó szerinti fordításban: állampol gárok gyűlése. A közösségi gyűlés egy adott közösség tagjainak 
legalább 40 fős, reprezentatív csoportja, akiket véletlenszerűen, sorsolással választanak ki a jelentkezők közül, 
ügyelve arra, hogy a résztvevő csoport összetétele hasonló legyen a teljes közösségéhez. A gyűlés résztvevői egy 
előre meghatározott kérdést tárgyalnak meg. Ilyen gyűlésre sor kerülhet helyi vagy országos, de akár nemzetközi 
szinten is. Egy-egy gyűlés legalább két hétvégén keresztül tart. A résztvevők először informálódnak a témáról, 
megismerik a tényeket, meghallgatják különböző szakértők és érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően 
facilitátorok segítségével, egymás véleményét is megismerve, közösen mérlegelik a különböző megoldási le-
hetőségeket, a gyűlés végére pedig javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozóknak.

A közösségi gyűlések módszerét az elmúlt években sikerrel alkalmazták számos országban. Írországban például 
az abortuszkérdésben tartott népszavazás megszervezésében, illetve az alkotmánymódosításban is kulcsszerepet 
játszott. Belgium német kisebbségi régiójában, Ostbelgienben intézményesítették, és ezt tervezi Skócia is, miután 
egy az ország demokratikus jövőjéről szóló korábbi közösségi gyűlés ezt javasolta. Magyarországon először 
2020-ban Budapesten szervezett közösségi gyűlést néhány civil szervezet és a Fővárosi Önkormányzat, ennek 
témája a klímaváltozás volt, nemrég pedig Miskolc önkormányzata szervezett közösségi gyűlést.

KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS MAGYARORSZÁG JÖVŐJÉRŐL

További információ: kozossegigyules.hu
www.kozossegigyules.hu/kozossegi_gyulesek_magyarorszagon    
www.facebook.com/KozossegiGyules/    


