
 
Jól vizsgázik a részvételi demokrácia új intézménye Szentendrén 
 
Eddig több mint 2200-an vettek részt Szentendrén, Magyarország első véleménynyilvánító 
szavazásán. (Hasonló módon, hasonló keretek között lebonyolított szavazás ugyanis még nem 
volt.) Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárosút Dömös–Szentendre szakaszon tervezett projekt 
részeként megépítésre váró, Szentendrét a Szentendrei-szigettel összekapcsoló kerékpároshíd 
helyéről szól a szavazás. A város képviselő-testülete március 4-i ülésén, a leadott voksok 
figyelembevételével hozza meg határozatát a tervezett hídról. 
Szavazni lakcímkártyával és a személyazonosság igazolásával szavazhatnak tableten a 
szentendrei lakosok, az önkormányzat által előzetesen meghirdetett helyeken és időpontokban. 
A véleménynyilvánító szavazás a részvételi demokrácia új eszköze, mely bevonja a város lakóit 
a döntési folyamatba. A szavazást megelőzte egy intenzív információmegosztási folyamat, több 
egyeztetés és nyilvános fórum. 
  
Miért nem közvélemény-kutatás? 
Többen kérdezték, miért nem egy gyorsan lebonyolítható közvélemény-kutatással méri fel az új 
városvezetés, hogy mit gondolnak a szentendreiek. 
Azért, mert egy közvélemény-kutatás  valójában nem várja el az aktivitást, a részvételiséget a 
helyi közösség tagjaitól. A kutatást nem előzi meg – egy konkrétan vizsgált ügyben – a döntésben 
érintettek intenzív tájékoztatási, bevonási folyamata (tájékoztató kampány, fórumok stb.) és a 
kérdések és válaszok feldolgozása, kiértékelése sem kellően transzparens. 
A közvélemény-kutatás véletlenszerűen kiválasztott – jó esetben kellően reprezentatív – mintán 
méri fel, hogy egy-egy kérdésről, kérdéscsoportról mit gondolnak a megkérdezettek. 
  
Szentendrén – még az önkormányzati választások előtt – rendelt meg a korábbi városvezetés egy 
kutatást,  a Nézőpont Intézet Nonprofit Kft.-től. A megvásárolt szolgáltatás: közvélemény-kutatás 
elvégzése 500 fő személyes lekérdezésével, reprezentatív mintán, 15 perces kérdőíven. A 
„Szentendre kutatás” néven futó felmérés ára, 2.540 000 Ft volt. Nem ismert, hogy a kutatás 
mennyiben segítette a városvezetők munkáját, de az elég nyilvánvaló, hogy nem arra irányult, 
hogy egy konkrét várospolitikai, közösségi ügyben megalapozza a döntéshozatalt. 
Az új városvezetés, a város életében kiemelt jelentőségű dunai híddal kapcsolatos döntésébe, az 
állampolgári aktivitásra, részvételre ösztönözve kívánta bevonni a város lakóit, ennek eszköze a 
véleménynyilvánító szavazás. 
  
Miért nem népszavazás? 
A Szentendre és Szigetmonostor közötti kerékpároshíd ügyében több helyszín között ügydöntő 
népszavazás tartani már csak azért sem lehetett, mert a helyi népszavazás menete, az 
elindításától a választási szervek jóváhagyásán és a kiíráson túl, a jogerős eredményig, hosszú 
hónapokig is eltart. Ez a folyamat – a jogorvoslati kezdeményezések nélkül is – legalább fél évig 
elhúzódik, amelyre épp a hídprojektért felelős beruházó (NIF Zrt.) és az illetékes kormánybiztos, 
Révész Máriusz sürgetésének figyelembevételével már nem is volt elegendő idő. 
 
Mennyi az annyi? Hogyan értékeljük a választók aktivitását? 
A véleménynyilvánító szavazás a részvételiségre épít, az itt élő emberek közéleti, közösségi 
aktivitására. 
Egy ilyen szavazás, nem összevethető egy országosan elrendelt, minden választót elérő 
választási részvétellel, de még egy időközi önkormányzati választás részvételi aktivitásával 
sem, ami átlagosan 25-30% között mozog. Ennek az aktivitási számnak, több mint egyharmadát 
kitevő részvételre lehet számítani a szentendrei véleménynyilvánító szavazáson. (A legutolsó, 



2019. október 13-án tartott önkormányzati választáson valamivel többen mint 11 ezren 
szavaztak, így 51 %-os volt a részvétel Szentendrén.) 
Ha a főpolgármester-jelölt kiválasztására szervezett budapesti ellenzéki előválasztással vetjük 
össze – ami leginkább tekinthető hasonló jellegű választásnak –, akkor már most látható, hogy az 
önkormányzat által szervezett szentendrei véleménynyilvánító szavazás sokkal jobban 
megmozgatta, aktivizálta a szentendreieket, mint a pártok és civilek intenzív mozgósítása mellett 
zajló előválasztás. Az a választás, sok helyszínen, egy hét alatt, sokszor sorban állást is 
eredményező voksolás volt. 
A szentendrei önkormányzat – erre is tekintettel – kevesebb helyszínen, de egy héttel több időt 
biztosítva szervezte meg a véleménynyilvánító voksolást. 
Az előválasztáson lehetett online is szavazni, ezen a voksoláson sajnos, – a jogszabályi feltételek 
és biztonsági garanciák tisztázásának elhúzódása miatt – még nem lehetett így szavazni. 
A fővárosi előválasztáson a részvétel 5,1 % volt, Szentendrén – a szavazás végéhez közeledve - 
megállapítható, hogy ennek legalább a kétszeresét meghaladó, 10 % feletti aktivitás lesz.  
A szentendreiek aktivitására, tehát méltán lehetünk büszkék. 
 
A részvételi demokrácia új eszköze, a véleménynyilvánító szavazás – a szentendreiek közösségi 
aktivitásának köszönhetően – eddig jól vizsgázott. 
 


