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A 20 éves választási rendszer demokratikus 

deficitje 

 

Magyarország politikailag felfokozott állapotban van. A 20 éves magyar 

demokrácia számtalan felhalmozott kihívására kellene választ adnia a 
kormánynak.  

20 éve tartották mostani politika rendszerünk első szabad választását. 
Az 1989. október 23-ával látványosan meginduló változások az 1990. 

március 25-én illetve április 9-én több párt versengő részvételével 

megtartott választással zárultak szimbolikusan. Az ezzel létrejövő 
államszerkezetet már mindenképpen demokráciának kell tekinteni, de 

mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 
demokratizálódás egy folyamat, amelynek a szabad választás talán a 

legfontosabb, de nem az egyedüli eleme. 

A modern demokrácia a politikai jogok és az állampolgári szabadságok 

jelenlétével azonos. A politikai jogok magukba foglalják a választáshoz 
való jogot, a választhatóság jogát, a fair és szabad választási versengést. 

Az állampolgári szabadságok pedig a törvényes eljáráshoz való jogot, a 
szólás és a gyülekezés szabadságát valamint a törvény előtti 

egyenlőséget.1 

Ezek a fent felsorolt kritériumok az 1990-es választás során teljesültek. 

Látszatra minden rendben van és minden tökéletesen működik. A 
demokrácia, mint egyfajta eljárás azonban sokkal több, mint választások 

és szabadságok jelenléte. Például a többségi döntéshozatal vagy szavazási 

mechanizmus elve, ami felett gyakran átsiklanak vagy adottnak vesznek, 
alapvető fontosságú eljárás a demokratikus rendszerben.2 

A választások szabadsága megvalósult, a választási rendszer azonban 
közel 20 év elteltével is számos súlyos, több esetben a demokrácia 

lényegiségét sértő problémát hordoz magában. Jelen írás célja ezen 
problémák felvetése, és az esetleges megoldási alternatívák ajánlása 

 

 

                                                           
1 International Encyclopedia Of The Social Sciences, 2nd Edition 
2 International Encyclopedia Of The Social Sciences, 2nd Edition 
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1. Egyéni választókerületek aránytalansága 

 

Az egyik legismertebb probléma a hatályos választási rendszerrel, hogy 

döbbenetes mértékű aránytalanságokat hordoz magában. A magyaror-
szági 176 egyéni választókerület közül a legnagyobb lélekszámú a Pest 

Megyei 4. számú 86 764 fővel, míg a legkisebb a Tolna Megyei 4. számú 
mindössze 34 908 fővel. Közel két és félszeres a különbség!3 Az 

természetes, hogy egy-egy  képviselői hely „ára” nem lehet azonos, de 
bizonyos nagyarányú eltérés4 esetén egyértelműen csorbát szenved a 

szavazategyenlőség és ezáltal a demokrácia elve.5 

A fent jelzett problémát többen is érzékelték és az ügy egészen az 

Alkotmánybíróságig jutott. A taláros testület egy 2005-ös határozatában6 
kimondta, hogy a fent említett mértékű aránytalanság sérti az egyenlő 

választójog elvét: „minden körülmények között ellentétes az egyenlő 
választójog elvével, ha az egyéni választókerületekben a jegyzékbe vett 

választópolgárok száma közötti kétszeres eltérés mutatható ki.( … ) Ilyen 

esetben a választásra jogosultak száma közötti eltérés olyan 
nagymértékű, hogy azt semmiféle indok nem teheti alkotmányosan 

elfogadhatóvá”. Az Alkotmánybíróság érvelése egyértelműen jelzi a 
demokratikus deficit jelenlétét. 

A fenti érvelést alátámasztandó az Alkotmánybíróság hivatkozik az Európa 
Tanács Velence Bizottságágának 190/2002. számú véleményére, 

amelyben a Code of Good Practice in Electoral  Matters a közös európai 
választójogi  örökség  egyik meghatározó  elemének  minősítik a 

választójog  egyenlőségét. A választójog egyenlőségét több kritériumhoz 
köti a Bizottság. Ezek közül jelent esetben a legfontosabb, hogy a 

választójog egyenlősége magába foglalja a mandátumok választókerületek 
közötti egyenletes elosztásának követelményét. 

Ez többek között azt is jelenti, hogy az egy „képviselői helyre jutó 
választópolgárok száma tekintetében a választókerületenkénti eltérés 

nem haladhatja meg a 10%-ot, és semmiképpen sem lépheti túl a 

15%-ot”. 

A fennálló problémákat rendezendő a taláros testület a 2006-ban 

megalakuló parlamentre bízta - 2007. június 30-i határidővel - az 
alkotmányellenes és a demokráciát sértő állapot feloldását. Ezt a határidőt 

az Országgyűlés nem tartotta be, sőt mindmáig nem történt előrelépés az 
ügyben. 

 

                                                           
3 http://www.nepszamlalas.hu/mc2005/mc2005_hun/kotetek/01/tables/load2_1_1.html 
4 Nézetem szerint 1,5-es szorzó esetén már biztosan. 
5 Ezt az aránytalanságot Angliában megoldják. Egy ú.n. Boundary Comission nevű testület jelentései alapján a 
migrációt követve tízévenként korrigálják a választókerületek határait. 
6 22/2005. (VI. 17.) AB-határozat 
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A Velence Bizottság által előírt követelményeknek a hazai választási 

rendszer már létrejöttekor sem felelt meg, de közel sem voltak ilyen 
szembeötlőek az aránytalanságok az egyéni választókerületekben. A 

rendszerváltást követő 20 év alatt lényeges demográfia is migrációs 
folyamatok zajlottak le, amelyeket nem követtek a választókerületek.7  

A demográfiai és migrációs folyamatokból fakadó aránytalanságokra a 
nyugati demokráciák több adekvát, nagyjából azonos megoldást dolgoztak 

ki. A választókerületek rendszerét meghatározott időközönként, egy 
többségében független személyekből álló bizottság hivatott felülvizsgálni. 

Ez a módszer teljes mértékben egybevág a Velence Bizottság által 
megfogalmazott elvekkel. Ezen túlmenően pedig az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) keretein belül működő Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Irodája 2002. november 20-án kiadott 

választási irányelveivel is, melyek szerint a választókerületeket úgy kell 
kialakítani, hogy azok biztosítsák az egyenlőséget a választópolgárok 

között, tekintettel arra, hogy ez minden demokratikus választás alapelve. 

Továbbá a választókerületeket időről időre felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a választópolgárok egyenjogúsága ne sérüljön a 

népességmozgások miatt.8 

Sajnálatos módon ezeket a viszonylagosan egyszerű problémákat sem 

sikerült Magyarországon mind a mai napig rendezni, annak ellenére sem, 
hogy a képviselő-választás, népszuverenitáson alapuló döntéshozatal a 

demokráciában alapvető intézmény továbbá az Alkotmány 71. § (1) 
bekezdésébe foglalt egyenlő választójog szoros kapcsolatban áll a 2.  § 

(1) bekezdésében rögzített demokratikus jogállamiság elvével.9 

 

2. Megyei aránytalanságok 

 

Az egyéni választókerületekhez hasonló aránytalanság jellemzi a 
megyei listákat is.    

 

 

 

 

 

                                                           
7 1990-től kezdve Budapest lakosságszáma jelentős mértékben csökkent, mert a személygépjárművek rohamos 
elterjedésével  több százezren költöztek ki az agglomerációba.  
8 Political Capital: Hibák a rendszerben 
9  22/2005. (VI. 17.) AB-határozat 
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Választásra jogosultak száma területi bontásban, illetve annak változása 1990 

és 2009 között10 

 

Megye / főváros 1990 – 

országyűlési 

választás 

2009 – európai 

parlamenti 

választás 

Változás 

(2009/1990, 

százalék) 

Megszerezhető 

mandátumok 

száma 

Budapest  1 517 877 1 352 562 -10,89% 28 

Baranya  317 135 321 263 +1,30% 6 

Bács-Kiskun  419 907 431 391 +2,73% 8 

Békés  317 241 306 544 -3,37% 6 

Borsod-Abaúj-

Zemplén  

579 779 564 568 -2,62% 11 

Csongrád  332 846 338 248 +1,62% 6 

Fejér  307 487 345 911 +12,50% 6 

Győr-Moson-

Sopron  

318 082 356 975 +12,23% 6 

Hajdú-Bihar  405 309 432 506 +6,71% 8 

Heves  257 364 255 645 -0,67% 5 

Jász-Nagykun-

Szolnok  

326 987 323 084 -1,19% 6 

Komárom-

Esztergom  

234 671 251 753 +7,28% 5 

Nógrád  176 379 169 740 -3,76% 4 

Pest  707 030 940 655 +33,04% 14 

Somogy  263 938 264 868 +0,35% 5 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg  

421 085 443 320 +5,28% 9 

Tolna  193 426 194 712 +0,66% 4 

Vas  208 029 213 059 +2,42% 4 

Veszprém  282 252 297 355 +5,35% 6 

Zala  235 837 238 086 +0,95% 5 

  

8 042 245 állampolgár volt jogosult részt venni a 2009-es európai 

parlamenti választásokon. Ebből következően egy megyei listás 
mandátum (152 összesen) átlagosan 52909 szavazatba kerülne. Ezt 

tekintetbe véve egy valóban arányos és demokratikusabb választási 
rendszerben Budapesten 25-26 míg Pest megyében 18 képviselő helyet 

kellene kiosztani megyei listán.  

A megyei listákon szerezhető mandátumokkal kapcsolatosan gyakorlati-

lag ugyanazok a problémák merülnek fel, mint az egyéni választókerü-
letekben. Részletes elemzésük helyett inkább a megoldásukra kell töre-

kedni. 

Nagy-Britanniában a „Boundary Commissions” (Választókerületi 
határkijelölő bizottságok, továbbiakban Bizottságok) intézményei a 

legfőbb biztosítékai az egyenlő választójog érvényesülésének. A Bizott-
ságok fő feladata, hogy folyamatosan figyeljék a parlamenti választó-

                                                           
10 Political Capital: Hibák a rendszerben 
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kerületek beosztásait, törvényben meghatározott időközönként (minimum 

8, maximum 12 évenként) általános felülvizsgálat alá vegyék a 
választókerületi határokat, és szükség szerint módosítsák vagy 

újrarajzolják azokat a népességmozgásoknak megfelelően. A Bizottságok 
így garantálják, hogy a szavazatok értéke (súlya) megközelítőleg egyenlő 

maradjon. 

Ezek az aránytalanságokból fakadó problémák nem odázhatóak el 

tovább, helyenként a választások legitimitását is megkérdőjelezhetik. Az 
új kormánynak demokratikus és egyben alkotmányos kötelezettsége is a 

visszás helyzet megoldása. 

 

3. Külképviseleti szavazás 

 

Az adott választási rendszer demokratikusságának egyik fokmérője, 
hogy az állampolgárok közül kik szavazhatnak és kik nem. Az általános 

választójogért folytatott harc jellemezte a XX. század első felét. A 

virilizmus visszaszorítása és a nők választójogának elfogadása 
következtében kialakultak a maihoz hasonló általános, titkos és egyenlő 

szavazati jogra épülő rendszerek. Persze kisebb szépséghibák mindig 
akadnak. 

A rendszerváltást követően elfogadott választási törvények kezdetben 
nem biztosították a külföldön szavazás lehetőségét és ezzel több ezer 

embert fosztottak meg demokratikus jogától.11  

Ezt a hiányosságot 2004-re oldotta fel a jogalkotó, azóta van 

lehetőségük a magyar állampolgároknak a külképviseleti szavazásra. A 
jogalkotói és a parlamenti munka gyenge minősége miatt azonban ez a 

jog komoly veszélybe került. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 96/A és 96/B bekezdései, amelyek a külképviseleti szavazást 

szabályozzák hatályukat vesztették volna 2009. december 31-ével. Az 
Országgyűlés az utolsó pillanatban módosította az 1997. évi C. törvényt 

és változatlan formában meghagyta a 96/A bekezdést.  A probléma 

„mindössze annyi”, hogy ezt a szakaszt minősítette alkotmányellenesnek a 
taláros testület 2008-ban. A mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-

ellenességet most sem sikerült feloldani.  

Ennek megfelelően továbbra sem élhetnek demokratikus jogukkal azok 

az állampolgárok, akik a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
96/A. § (1) bekezdésében meghatározott külképviseleti szavazás napján 

                                                           
11 A 2009-es Európai Parlament tagjainak választása során összesen 3312-en szavaztak a külképviseleteken. 
http://www.valasztas.hu/hu/ep2009/7/7_0_index.html  

http://www.valasztas.hu/hu/ep2009/7/7_0_index.html
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Magyarországon, a magyarországi szavazás napján pedig külföldön 

tartózkodnak.12 

 

4. Újabb elvesző szavazatok? 

 

A 2010-es országgyűlési választásokon idehaza a több mint 8 millió 

választásra jogosult állampolgár 10 926 szavazókörben élhet állampolgári 

jogával. 13 A választási eljárásról szóló törvény 30. § egyértelműen 
kimondja, hogy egy szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból áll. A 

szavazatszámláló bizottságokban országszerte több mint 50 ezer 
állampolgár dolgozik. Ezen állampolgárok nem elhanyagolható része a 

saját szavazókörén kívül lát el feladatokat.  

Az előző országgyűlési választásokon érvényes szabályok szerint ez 

nem jelentett problémát, mert igazolással gyakorlatilag bárhol 
szavazhatott az állampolgár. A 2010-es választásokon érvényes szabályok 

szűkítették az igazolással szavazás lehetőségét. Április 11-én minden 
választókerületen belül csak egy szavazókörben lehet igazolással szavazni. 

A szavazatszámláló bizottságok delegáltjai és a jegyzőkönyvvezető 
ezáltal nehéz helyzetbe kerül. A hatályos jogszabályok ugyan nem tiltják, 

hogy a bizottsági tagok és a jegyzőkönyvvezető elhagyják helyüket, 
ugyanakkor a pártok illetve a munkáltató - érthető okokból - ezzel 

ellentétes utasítás is adhatnak. Ez a jogszabályhely indirekt módon de 

több tízezer embert gátol választójogának gyakorlásában. 

 

5. Választási küszöb és ajánlószelvények 

 

A leadott szavazatok és a megszerzett mandátumok aránytalansága 
kétségtelenül a leglátványosabb csorba egy demokratikus rendszerben. 

Annak ellenére, hogy látványos, valójában csak a jéghegy csúcsa. Ahhoz, 
hogy leadott szavazatok és mandátumok aránytalanságáról lehessen 

beszélni teljesülnie kell legalább egy előfeltételnek. Nevezetesen annak, 
hogy valakire, vagy valamely szervezetre egyáltalán szavazni lehessen. 

 

Minden választási rendszer szükségszerűen egyfajta előszűrést végez a 

versengő jelöltek között. Nem kivitelezhető és egyben nem is kívánatos, 
hogy mindenféle előzetes feltétel teljesítése nélkül egy egyén vagy akár 

egy párt felkerüljön a szavazólapra. Ugyanakkor vizsgálni kell ezeket a 

                                                           
12 Az Alkotmánybíróság  jelezte ezt a problémát az 54/2008.        (IV. 24.) határozatában.  
13 http://www.valasztas.hu/hu/parval2010/350/350_0_index.html 
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feltételeket, hogy mennyiben felelnek meg a demokrácia ideájának illetve 

más országokban működő modelljeinek.  

A választási küszöb általánosan elfogadott intézmény a demokratikus 

országokban. A túlzott fragmentálódás elkerülése és a kormányozhatóság 
biztosítása szempontjából gyakorlatilag nélkülözhetetlen. A jelenleg 

érvényes 5 százalékos küszöb megfelel a demokratikus gyakorlatnak, 
habár nyilvánvalóan megnehezíti a kisebb, illetve az újonnan alakuló 

pártok dolgát. Az 5 százalék elérése komoly országos támogatottságot 
feltételez, különösen arra tekintettel, hogy senki nem szereti, ha 

szavazata elvész. Márpedig egy előzetesen esélytelennek tekintett párt 
esetében ez bármikor megtörténhet. 

A kis pártok illetve az újonnan alakuló pártok számára a választási 
küszöbhöz hasonló nehézséget okoz a szükséges mennyiségű 

ajánlószelvény összegyűjtése. Ahhoz, hogy egy szervezet erre képes 
legyen megfelelő számú aktivistával kell rendelkeznie. A kopogtató 

cédulák összegyűjtése jelentős mértékben megnehezíti a választásokon 

indulni kívánó pártok, egyének helyzetét. Ezen túlmenően az 
állampolgárok többsége sem rajong azért, hogy különböző pártaktivisták 

felkeressék őket. Nézetem szerint praktikusabb és a sokszínűbb politikai 
palettát elősegítő lenne, ha angol mintára a választási részvételt 

meghatározott összegű kaució letételéhez kötnék. Amelyik párt illetve 
jelölt elér egy bizonyos támogatottságot az visszakapja a letétbe helyezett 

összeget, míg a többiek elveszítik azt. 

 

6. Leadott szavazatok mandátumok 

 

A választási rendszerek végső próbáját az jelenti, hogy miként 
viszonyulnak egymáshoz a leadott szavazatok és a mandátumok.14 A 

magyar választási rendszer összetettségére tekintettel nehéz 
megkérdőjelezhetetlen kijelentéseket tenni, de az egyértelműen 

kijelenthető, hogy - a parlamentbe jutó pártok közül - a szavazatok 

mandátumra váltásakor a nagyok még nagyobbak, míg a kicsik még 
kisebbek lesznek. Az egyéni választókerületi eredményeket figyelembe 

véve ez tisztán látható. Az 1994-es országgyűlési választások során az 
MSZP az első fordulóban a szavazatok 31,27%-át, a másodikban 45,16%-

át szerezte meg. Ez az eredmény a parlamenti mandátumok 54,15 
százalékára volt elegendő. Holott országosan a megjelent 

választópolgárok fele sem támogatta a szocialistákat.   

Ennek éppen a fordítottja történt meg 1998-ban a Magyar Igazság és 

Élet Pártjával. Országosan 5 százalék feletti eredményt értek el és 

                                                           
14 Angliában az 1987-es választások során az Alliance a szavazatok 23 százalékét szerezte meg, ennek ellenére 
ez az eredmény a parlamenti helyek mindössze 3 százalékára volt elég.  
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bejutottak a parlamentbe. A szavazat mandátum átváltás következtében 

viszont a képviselői helyek mindössze 3,63 százalékát tudták 
megszerezni. 

A választási rendszer ezen összefüggését ismerte fel 1998-ban a Fidesz. 
Az 1994-ben súlyos vereséget szenvedő „jobb oldal” elaprózott erőit 

egyesítve sikerült megnyerniük a választásokat. A szövetségi rendszer és 
a visszaléptetések következtében jutott a Fidesz a legtöbb mandátumhoz, 

annak ellenére, hogy az egyéni választókerületekben mind az első mind a 
második fordulóban a szocialisták több szavazatot kaptak.15 

A választási rendszer jelenlegi formájában az erősebb pártoknak 
kedvez. Ezzel egyrészről nehezíti a kisebbek dolgát, másrészről már a 

kormányzás megkezdése előtt egyezségekre kényszeríti a pártokat. 

A választási rendszer hatályos formájában jól láthatóan a 

kétpártrendszer felé tolja a magyar demokráciát. Stabil, régóta működő 
demokratikus államokban ez nem jelent problémát. A fiatal Magyar 

Köztársaság – és talán minden demokrácia – számára a kétpólusú politikai 

rendszernél sokkal kívánatosabb a sokszínű, több féle érdeket megjelenítő 
és képviselni képes többpárti demokrácia.  

 

7. Gyenge demokrácia, kevés népi kezdeményezés 

 

Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt közel 20 esztendőben 6 

alkalommal tartottak népszavazást.16  Ezek közül nem volt mindegyik 
ügydöntő! Az eddig megrendezett népszavazásoknak igazából egy közös 

vonása van. Mindegyiket kivétel nélkül pártok kezdeményezték, és 
alapvetően pártok gyűjtötték össze a szükséges aláírásokat is. Arról 

természetesen lehet vitatkozni, hogy a pártok a népakaratnak megfelelő-
en cselekedtek, vagy csak saját érdekeiktől vezérelve. 

Ezen a rendszeren igazi átütő változást csak a képviselői 
költségtérítéssel kapcsolatos népszavazási kezdeményezés hozhat.17 Itt a 

kezdeményezők civilek és egyetlen egy jól szervezett politikai erő, vagy 

párt sem állt a kezdeményezés mellé, sőt inkább ellene voltak.  

 

                                                           
15 Az egyéni választókerületekben az első fordulóban MSZP 1 445 909 míg a Fidesz 1 263 522 szavazatot 
kapott. A második fordulóban is jobbak voltak a szocialisták, mégis a Fidesz közel 4 százalékkal több parlamenti 
helyet szerzett. 
16 Az úgynevezett „négy igenes” 1989 november 26-án, a köztársasági elnök közvetlen választásáról 1990. július 
29-én, NATO népszavazás 1997. november 16-án, EU tagságról 2003. április 12-én , a kettős állampolgárságról 
és a kórházak privatizációja ellen 2005. december 5-én, a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napidíjról pedig 
2008. március 9-én szavaztak a magyar állampolgárok.   
17 Az Albert házaspár kezdeményezése is ebbe az irányba hatott, de ott egy kormányzati döntés következtében 
okafogyottá vált a népszavazás kiírása.   
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Mivel az eddigi népszavazásokat pártok kezdeményezték, ezért 

egyértelmű, hogy az ő érdekükben állt a döntés is. A politika szféra 
marketing és pszichológia ismereteket felhasználva állítja össze kérdőívét. 

A különböző tudományos kutatások egyértelműen igazolták, hogy egy 
azonos tartalmú kérdést nem mindegy, hogy milyen formában teszünk fel, 

mert eltérő eredmény születhet.18   

Az állampolgári öntudatosság és aktivitás növekedése a 

demokratizálódási folyamat része, felülről nem kényszeríthető ki. Nem 
várható el az állampolgároktól, hogy egyik napról a másikra olyan civil 

társadalmat építsenek fel, amely képes visszaszorítani az állam túlbur-
jánzását és ezzel összefüggésben a négyéves választási ciklusokon 

túlmenően is beleszólást biztosít a közügyek intézésébe. Az államtól 
azonban elvárható, hogy ne gáncsolja el az ilyen törekvéseket. 

 

8. Mi igazságos? 

 

Komoly kihívást jelent a magyar demokrácia számára, hogy a 
társadalom jelentős része inaktív. Ez a probléma kétirányú. Egyrészről a 

választási részvétel alacsony, másrészről a társadalom egy jelentős része 
semmilyen módon nem járul hozzá a közösségi költségekhez. Vannak 

olyanok, akik már teljesítették ez irányú kötelezettségeiket és olyanok is, 
akik nyilvánvalóan a jövőben fogják. De létezik egy olyan csoport, amely 

már hosszú évek óta semmit nem tett a közösség érdekében, de a 
közösből jelentős transzfereket igényel. 

Elvonatkoztatva a demokrácia és az általános választójog ideájától az 
élet egyetlen más területén sem működik olyan rendszer, ahol valaki 

komoly, költségvonzattal rendelkező döntéseket hozhat valamiről, anélkül, 
hogy ő is hozzájárulna a közös ügyhöz. A veszély, természetesen 

elsősorban nem abból fakad, hogy ezek az emberek szavazati joggal 
bírnak, hanem abból, hogy a választások és ezáltal a demokrácia is ki van 

szolgáltatva a felelősségérzet nélküli demagógoknak.    

 

9. Zárógondolatok 

 

A választási rendszer mindössze egy – de el nem hanyagolható – 

szegmense az idestova 20 éves magyar demokráciának. A problémái, 
hiányosságai azonban jól reprezentálják a hazai demokratikus állapotokat.  

                                                           
18 Pratkanis-Aronson: Rábeszélőgép 57. oldal. Valójában erről szólt Kálmán László nyelvész alternatív 
kérdésfeltevése is a 2008. március 9-i népszavazással kapcsolatosan.   
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Egyértelmű, hogy azok a folyamatok, amelyeknek szimbolikusan 1989. 

október 23-ával kezdődtek nem vesztek kárba. A rendszerváltás 
megteremtette a demokratikus jogállam alapjait. Az azóta eltelt évek 

során, csiszolódott, formálódott a demokrácia Magyarországon. Több 
területen előrelépések történtek, de sajnos bizonyos dolgok még mindig a 

régi beidegződés szerint zajlanak.  

Nem lehet tudni, hogy mit tartogat az elkövetkezendő húsz esztendő 

Magyarország számára. Megeshet az is, hogy ennyi idő múlva 
Magyarországon már senki sem fog hinni a demokrácia eszményében. 

Azért, hogy ez ne így legyen, folyamatosan tökéletesíteni kell a 
demokratikus rendszert, a meglévő hibákat ki kell javítani és nem 

halogatni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


