
FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁSUNK EREDMÉNYEI

2021 novemberében és decemberében a Medián közreműködésével
fókuszcsoportos kutatást végeztünk a közösségi gyűlések támogatottságáról
Magyarországon.

A KUTATÁS CÉLJA ÉS FŐ KÉRDÉSEI

• A „passzív támogatók” és a „nem meggyőzött közép” jellemzése abból a
szempontból, hogy hogyan gondolkodnak a demokráciáról.

• Megtudni, hogyan írjuk le legjobban a közösségi gyűléseket.

MÓDSZERTAN ÉS VIZSGÁLT MINTA

• Három online fókuszcsoport egyenként hat résztvevővel, 2021 novemberében és
decemberében

• A megkérdezettek jellemzői:

• 25-55 éves férfiak és nők

• Budapest és vidék

• Relatív passzív attitűd: politika és közélet iránt érdeklődők, de nem
vállalnak aktív szerepet

• Pártpreferenciájukat tekintve eltérő volt a három csoport összetétele:
1. Kormánypártiak, ellenzékiek és bizonytalanok vegyesen
2. Kormánypártiak
3. Ellenzékiek és bizonytalanok
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A DEMOKRÁCIA

Minden válaszadói szegmens számára egyértelműen kiemelkedő érték a
demokrácia, és Magyarországot mindannyian közelebb szeretnék érezni a
hagyományosan erős demokratikus országokhoz (mint Svájc vagy az Egyesült
Államok). Ugyanakkor az ellenzékiek és bizonytalanok jelentős mértékben másképp
gondolkodnak a kormány és az állampolgárok szerepéről, mint a kormánypártiak.

A KORMÁNY FELADATA

Az ellenzékiek, bizonytalanok szerint a kormány feladata, hogy úgy képviselje a
többség érdekeit, hogy közben ne nyomja el a kisebbségeket sem; a legjobb
tudása szerint, átlátható és elszámoltatható módon teljesítse a szolgálatát,
amivel a választóknak tartozik, és egyenlő feltételeket biztosítson minden
társadalmi csoportnak a boldoguláshoz. Szerintük az emberek akarnak és tudnak
felelősen dönteni a saját sorsukról, ha ehhez biztosítják a megfelelő feltételeket
(mint az objektív tájékoztatás, átláthatóság, szabad sajtó, ellenzéki hangok, kritikus
gondolkodásra tanító oktatás stb.).

„A kormány feladata leginkább az érdekképviselet. A megfelelő döntéshozatal és
a tájékoztatás.”

„Hiszek abban, hogy van emberi önrendelkezés. De ehhez először őszinte
tájékoztatás kell. Az információhoz jutás esélye legyen egyenlő.”

A kormánypárti résztvevők szerint a kormány feladata az, hogy a szavazatukért
cserébe vigyázzon a választóira, mindenben támogassa és segítse őket, javítson
az életkörülményeiken, biztosítson az embereknek kényelmes életet, és hagyja
dolgozni őket, illetve valósítsa meg azt a kormányprogramot, aminek alapján
megválasztották őket. Szerintük az emberek túlságosan tájékozatlanok,
érdektelenek és passzívak ahhoz, hogy felelősen döntsenek a saját sorsukról,
ezért alapvetően hozzáértőkre és politikusokra kell bízni a döntéshozatalt.

„A kormányt egy jó szülőhöz tudnám hasonlítani. Megvéd minket, biztosítja a
lehetőségeket, hogy el tudjunk indulni az életben, gondoskodik rólunk.”

„Ha mindenkit megkérdeznek mindenről, az anarchiához vezet… Ezért kell
azoknak döntést hozni, akiket erre megválasztottunk.”

Közösségi Gyűlés Hálózat • info@kozossegigyules.hu

kozossegigyules.hu • facebook.com/KozossegiGyules

2



A MAGYAR DEMOKRÁCIA ÁLLAPOTA

Egymástól teljesen eltérően látják a magyar demokrácia helyzetét a különböző
pártpreferenciával rendelkezők. Az ellenzékiek és bizonytalanok szerint a magyar
demokrácia nem működik jól, mert sokak számára nem elérhető a független sajtó,
nincs megfelelő tájékoztatás; a demokratikus intézmények már csak látszatra
függetlenek; nincs átláthatóság, nincs lehetőség az elszámoltatásra, felelősségre
vonásra; mindent áthat a korrupció; a kétharmados parlamenti többség nem
demokratikusan hoz döntéseket; csak egy szűk kör érdekei érvényesülnek, és
bizonyos csoportok egyre inkább kiszorulnak a társadalomból, senki nem képviseli
az érdekeiket. A kormánypárti résztvevők szerint azonban a magyar demokrácia jól
működik, hiszen a demokrácia legfontosabb mechanizmusai (szabad választások,
szabad véleménynyilvánítás, szabad gyülekezési jog) működnek, és az emberek jól
élnek, támogatásokat kapnak, alapvetően elégedettek.

A járványhelyzeten túl a mai Magyarország legfontosabb problémájaként minden
résztvevő az egészségügyet és az oktatást emeli ki, pártpreferenciától függetlenül.
A válaszadók beszéltek még a leszakadó társadalmi csoportok problémájáról is. A
további problémák fontosságát illetően azonban élesen eltér a a kormánypártiak
véleménye az ellenzékiektől/bizonytalanoktól. Az ellenzéki/bizonytalan szavazók
gazdasághoz (pl. infláció, drágulás) és a demokrácia állapotához kapcsolódó
problémákat sorolnak még a jelentősek közé (korrupció, korlátozott sajtószabadság
és információ-áramlás, átláthatóság hiánya, lebutított kommunikáció, egy szűk
érdekcsoport akarata érvényesül stb.). A kormánypárti szavazók a gazdasági és a
demokráciát érintő hiányosságokat kevésbé érzékelik, inkább a kormány
kommunikációjának fő témáit sorolják még a fontos problémák közé, mint a
migráció és az LMBTQ-kérdés.

„Egyetértek a többiekkel. A gazdaság, az egészségügy, mind komoly problémák.
Még az oktatás helyzetét emelném ki, borzasztóan kritikán aluli.” (ellenzéki)

„Még a migráns dolgokat mondanám problémának. Folyton azt hallani a
tévéből, hogy jönnek és védeni kell a határokat.” (kormánypárti)

Abban minden résztvevő egyetértett, hogy a mai magyar viszonyok között nem sok
jó példát látunk arra, hogy hatékonyan vonták be az embereket az őket érintő
döntésekbe, és hogy a nemzeti konzultációknak, az „álkérdéseknek” különösen
nagy szerepe volt abban, hogy elértéktelenítse az ehhez hasonló
mechanizmusokat. Az ellenzékiek és bizonytalanok szerint határozottan inkább be
kell vonni az embereket az őket érintő ügyekbe, mert így jobb döntések
születnek, helyi szinten legalábbis biztosan. Ennek a bevonásnak a
leglényegesebb előfeltétele a megfelelő információáramlás és tájékoztatás.
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A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSEK

A közösségi gyűlés mint demokratikus eszköz teljesen újszerű a megkérdezettek
számára, nem hasonlít semmilyen ismert hazai eljárásra. Ezért a módszer
tényleges megértéséhez részletes magyarázatra és példákra volt szükség, olyan
elemekkel, mint a rekrutálás módszerének leírása, a közösségi gyűlés folyamatának
pontos ismertetése, a szakemberek kiválasztásának módja, nemzetközi példák
ismertetése stb.

A közösségi gyűlést pártpreferenciától függetlenül az összes válaszadó pozitívan
fogadta, kivétel nélkül mindenki nagyon jó kezdeményezésnek tartotta; örültek,
hogy értesülhettek róla. Sokakban erős érzelmi reakciót váltott ki a lehetőség, hogy
egy ilyen mechanizmus nálunk is rendszeresen alkalmazott demokratikus eszköz
lehetne. A vizsgált „passzív közép” célcsoporton belül a politikailag legaktívabbak
kiemelkedően lelkesen reagáltak: úgy érezték, a közösségi gyűlések
megvalósításával Magyarország a demokrácia egy magasabb szintjére léphet.

„Nagyon tetszik a gondolat. Hasznos, új dolog lenne, talán még a
népszavazásokat is ki lehetne vele váltani.” (kormánypárti résztvevő)

„Reménnyel tölt el, hogy ha tényleg egy ilyen elindul, mégis lesz egy újfajta
Magyarország.” (ellenzéki/bizonytalan résztvevő)

A résztvevők a közösségi gyűlés számos elemét vonzónak és izgalmasnak találták,
és bizalmat ébresztő, reményt keltő demokratikus eszközként értelmezték. A
következő elemeket ítélték meg a legkedvezőbben:

• Objektív tájékoztatás szakértőkkel
• Választ ad a közéletben tapasztalt tájékozatlanság problémájára, az

információtól elzárt állampolgároknak lehetőséget ad véleményalkotásra
és beleszólásra a közügyekbe.

• Az emberek döntéshozó képességében valamivel kevésbé bízó
kormánypárti szegmens számára ez az elem biztosítja leginkább, hogy a
közösségi gyűlésen komolyan vehető javaslatok szülessenek.

• „Igazi demokrácia”, tisztaság, magasabb szintű demokrácia

• Jellegzetességei miatt a megkérdezettek a népakarat
megtestesülésének látják a közösségi gyűlést, amely az alulról jövő
kezdeményezések erejét bizonyítja, és újra felkeltheti az emberek
érdeklődését a közügyekben való részvétel iránt.

• Leginkább az ír példa igazolja, hogy lehet egy közösségi gyűlésnek
valódi hatása.

• A magyar demokráciában még újszerű jelenség, inkább a fejlettebbnek
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tartott demokráciák eljárásaira asszociálnak a válaszadók, pl. esküdti
kötelezettség vagy képviselői fogadóórák az Egyesült Államokban, Nagy
Britanniában.

• Véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok; munkadíj jár a résztvevőknek

• Mindkét elem szokatlan a magyar demokráciában, tovább erősítik a
közösségi gyűlés presztízsét; egyfajta közösségért végzett, fontos és
tiszteletre méltó szolgálatnak mutatják.

• Valóban kíváncsiak az emberek véleményére
• A nemzeti konzultációk propaganda-jellege miatt Magyarországon az

állampolgári véleménynyilvánítás bizonyos formái az utóbbi időben
elértéktelenedtek. A közösségi gyűlés mechanizmusa viszont azt ígéri, itt
valódi kérdésfeltevés és válaszkeresés zajlik, amelyben sokkal
szívesebben részt vesznek az emberek.

• A megkérdezettek többsége inkább ezt az individualistának tekinthető
előnyt kötötte a közösségi gyűléshez: itt végre kifejthetem a véleményem,
ténylegesen beleszólhatok a döntésekbe.

• Párbeszéd, egymás meghallgatása, közös javaslattétel, kompromisszum
• A gyűlés közösségi jellegét valamivel kevesebben emelték ki, mint

ahányan az egyéni vélemény nyilvánítás előnyeit látták benne.

• De mindegyik szegmensben előfordultak olyanok, akiknek tetszett a
közösségi gyűlés során a párbeszéd lehetősége, ők az elmérgesedett
közbeszéd állapotának javulását (is) várják tőle.

„Az is egy tájékozódás, hogy meghallgatom a többiek véleményét. Kell, hogy
legyen bennünk erre egy nyitottság.” (kormánypárti résztvevő)

„Nagyon jó! A szakértőket meghallgatva ésszerűbben tudok véleményt alkotni. Ez a
demokráciának egy magasabb szintje.” (kormánypárti résztvevő)

Ahhoz, hogy valóban hitelesen érvényesülhessen a közösségi gyűlés minden
előnye, a következőket várják el a résztvevők:

• Objektivitás, érdeknélküliség a szervezésben, például a megfelelő és
hiteles szakértők kiválasztása, úgy, hogy minden oldal és vélemény
kiegyensúlyozottan képviselve legyen.

• Pártfüggetlenség, ne legyen politikai érdek tetten érhető a
mechanizmusokban.

• Átláthatóság és követhetőség: a folyamat minden eleme világos és
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hozzáférhető, könnyen nyomon követhető, hogy végül mi valósul meg a
javaslatokból.

• A gyűlésen résztvevők vegyék komolyan a feladatukat, felelősségteljes
állampolgárként viselkedjenek, igyekezzenek tájékozódni minden
oldalról az adott téma kapcsán.

Országos szinten lehetséges témaként a mindenki által legproblémásabb területnek
tartott egészségügyet és oktatást nevezték meg, illetve a mindenkori vezetés által
leginkább elhanyagolt területeket, mint a környezetvédelem és a szociális
kérdések (marginális helyzetben lévő csoportok támogatása).

KONKLÚZIÓK

• A demokrácia fontos érték mindenkinek, bár másképp gondolkodnak a kormány
és az állampolgárok szerepéről.

• Kormánypártiak: szülőszerű, gondoskodó, védelmező kormány;
tájékozatlan, passzív, nem biztos, hogy felelősen döntő emberek.

• Ellenzékiek/bizonytalanok: szolgálatot teljesítő, számon kérhető, felelős
kormány; a közügyekbe – kellő tájékoztatás mellett – jobban bevonható
emberek.

• A magyar demokrácia helyzetét az ellenzékiek/bizonytalanok – főleg az
idősebbek – sokkal negatívabban ítélik meg, mint a rendszerben jobban bízó
kormánypártiak, de mindenki a fejlettebb demokráciák irányába szeretne haladni,
ez közös érték.

• Bár egyértelműen az oktatás, az egészségügy és a járvány a legfontosabb
problémák, az ellenzéki/bizonytalan csoportban a soron következő jelentős
probléma a demokrácia egyre romló helyzete, ehhez kapcsolódóan pedig – ha
nem is explicit módon kimondva – az emberek fokozatos kiszorulása a
döntéshozatalból.

• Az eltérő gondolkodásmódok ellenére a közösségi gyűlés ötletét mindenki
nyitottan és pozitívan fogadta, és egyöntetűen fejlett demokratikus eszköznek
tartja.
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ÚJ KERETEZÉSI ÖTLETEK

• Az „hely az asztalnál / jóllét” keretezés:

• PROBLÉMA: eldurvult közbeszéd, túl kevés részvétel a döntéshozásban

• MEGOLDÁS: a közösségi gyűlés kulturált párbeszéd útján vitat meg fontos
helyi vagy országos ügyeket, a leginkább érintett lakosság bevonásával

• Itt tényleg kíváncsiak a véleményedre. Élj a valódi demokrácia eszközével.

• PROBLÉMA: nincs túl nagy gyakorlatunk a demokrácia működtetésében.
Kezdünk hozzászokni, hogy a döntéseket sokszor felülről, nem
demokratikus módon, nem átláthatóan hozzák, a mi véleményünkre pedig
igazából nem kíváncsiak.

• MEGOLDÁS: a közösségi gyűléssel van lehetőség kipróbálni, hogy milyen
érzés átláthatóan, irányítás vagy korrupció nélkül, valós kérdésfeltevések
nyomán a fejlettebb demokráciák eszközével hatékonyan beleszólni a
közügyekbe

• Jó döntést csak megfelelő tájékoztatással és szakértői vélemények ismeretében
lehet hozni:

• PROBLÉMA: hiába vonnák be jobban az embereket a közügyekbe, mivel
nem elég tájékozottak és nem látják át kellőképpen az egyes problémákat,
nem tudnának felelős, a közösség számára is jó döntéseket hozni / csak
saját preferenciáik, előítéleteik alapján döntenének

• MEGOLDÁS: a közösségi gyűlésen demokratikus eszközökkel, részletes,
többoldalú, szakértői, objektív tájékoztatás és csoportos megvitatás után
hoznak az állampolgárok döntéseket és tesznek ajánlásokat az őket érintő
ügyekben

ide panel
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