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tor, így ismét lehetőség nyílt a változási tendenciákat rész-
letesen összehasonlítani a tavalyi eredményekkel és azokat 
tágabb kontextusba helyezni. A korábbi, képviseleti demok-
ráciába vetett hit elnevezésű, az Eurobarometer felmérésén 
alapuló indikátort a munkacsoport szintén 2017-ben  át-
nevezte a közügyekbe való beleszólás megítélése mutatóra, 
mert a feltett kérdés a válaszadó szubjektív benyomását 
annak kapcsán vizsgálja, hogy az  országában mennyire 
számít a szava. A mutatót a 2018-as  Jó Állam Jelentésbe is 
ezzel az elnevezéssel építettük be.

A munkacsoport 2018-ban  is megtartotta a Demokratikus 
joggyakorlás dimenziót. Az ezt jellemző kormányzati képes-
ség a jogállamiság egyik elemeként megjelenő demokra-
tikus joggyakorlás biztosításában, a demokratikus szabad-
ságjogok védelmében mutatkozik meg, amely az egyenlő 
bánásmód követelményét garantáló hazai intézmény- 
és eszközrendszer működtetésével biztosítható. A demok-
ratikus hatalomgyakorlás megteremtésének feltétele a fékek 
és egyensúlyok (checks and balances) rendszerének kialakí-
tása. Ennek egyik lehetséges eszköze az Alkotmánybíróság 
és az Országgyűlés külső ellenőrző szervei (például az Állami 
Számvevőszék) súlyának a növelése, a hatáskörök és jogo-
sítványok bővítése. Ezeken a szerveken keresztül egyfajta 
állampolgári jogtudatosság is mérhető, a benyújtott pana-
szok és állampolgári kezdeményezések számából követ-
keztetni lehet a jogtudatosságra. A tanulmány a fentebb 
megfogalmazott tulajdonságokat és elvárásokat méri olyan 
indikátorrendszeren keresztül, amely lefedi a demokráciá-
hoz, illetve a demokratikus jogállamisághoz kapcsolódó 
egyes területeket. Az indikátorok között a validált statisz-
tikai mutatók és hivatalos intézményi adatok mellett egyes 
nemzetközi NGO-k felméréseire is támaszkodtunk.

Utóbbiak kapcsán megjegyezzük, hogy az általuk ki-
dolgozott mérőrendszerek sokszor hivatkozási alapként, 
referenciapontként szolgálnak, felhasználják nemzetközi 
szervezetek, kockázatelemző cégek, továbbá a média sze-
replői. Ugyanakkor az értékelés során figyelembe kell venni 
a mérések alapvetően szubjektív – az állampolgárok véle-
ményén és kiválasztott szakértők jelentésein keresztül meg-
nyilvánuló – jellegét, ami nemcsak koncepcionális, hanem 
módszertani szempontból is meghatározó jelentőségű. 
Az NGO-k demokrácia- és jogállamiság-indexeinek részlete-
sebb bemutatását és elemzését idén is a jelentést kiegészítő 
tanulmánykötetben végezzük el. A hatásterületi vizsgálat 
kiindulópontja a demokrácia „minimalista” koncepciója volt, 
ami azt jelenti, hogy a kutatók a különböző dimenziók közül 
elsődlegesen a politikai verseny és a politikai részvétel tar-
talmi regisztereiben, azaz „sine qua non”-okban rögzítették 
demokráciaelképzelésüket, amelyet a „közepes” (liberális) 
demokráciafelfogás elemeivel egészítettek ki. A liberális 
demokráciafelfogás alapján az egyéni és kisebbségi jogok 
tiszteletben tartása és számonkérhetősége, valamint a tény-
leges intézményi működés követelménye kiegészül a tár-

sadalmi kapcsolatok, a demokratikus joggyakorlás, illetve 
a sajtó- és szólásszabadság komponensekkel. Itt kívánjuk 
hangsúlyozni, hogy a demokrácia fogalma minden esetben 
magában hordozza a hatékony joguralom követelményét, 
mert a jogállamiság és a demokrácia egymástól elválaszt-
hatatlan fogalmak, hiszen a demokratikus hatalomgyakorlás 
saját magának állít korlátot a joghoz kötöttség, vagyis a jog-
állam fenntartásával.5 A hatásterületi vizsgálat ugyanakkor 
nem tér ki a demokrácia „maximális/kiterjedt” megközelí-
tésére jellemző kérdések vizsgálatára (például társadalmi 
egyenlőség, gazdasági fejlődés, jó életminőség és a széles 
körű elégedettséget eredményező „jó kormányzás”).

A népakarat kialakulásában mindazonáltal megkerülhe-
tetlenül fontos szerepe van a sajtónak és a demokratikus 
sajtószabadság követelményének. A területet vizsgáló indi-
kátorokon a munkacsoport 2018-ban  sem változtatott, így 
itt is lehetőség nyílt az adatok több évre visszamenőleges 
elemzésére. A sajtószabadság egyik oldalról a sajtóplura-
lizmus megvalósulásában érhető tetten, vagyis a különféle 
politikai ideológiájú sajtótermékekhez történő hozzájutás 
lehetőségében, másik oldalról pedig a kiegyensúlyozott, 
objektív tájékoztatás követelményében. Ezen demokra-
tikus szabadságjogok védelme érdekében demokratikus 
hatalomgyakorlás szükséges, ugyanis demokratikus sza-
badságjogokat antidemokratikus eszközökkel védelmezni 
nem lehet, mert ez kérdéseket vetne fel az egész politikai 
rendszerrel kapcsolatban.

A 2018-as  Jó Állam Jelentésnek is szerves részét képe-
zik a nemzetközi összehasonlítások, amelyeket a 2017. évi 
jelentéshez hasonló rendszerben mutatunk be az egyes 
releváns indikátoroknál. A nemzetközi elemzések elsősor-
ban az olyan szubjektív, nemzetközi indikátorokon alapuló 
mutatók esetében jelennek meg, mint az Eurobarometer-
kutatások (közügyekbe való beleszólás megítélése) vagy 
a World Justice Project indexeken alapuló indikátorok (nyi-
tott kormányzat, alapvető jogok érvényesülése). Kiemelendő 
az összevont sajtószabadság-mutató, amely három nemzet-
közi index aggregált mutatójaként immáron harmadik éve 
képezi a jelentés e hatásterületének részét. A mutató három 
nagy presztízsű index: a Freedom House Freedom of the 
Press, a Reporters without Borders Word Press Freedom 
indexeit és  az  Economist Intelligence Unit Democracy 
indexének Civil Liberties alindexét tartalmazza. A muta-
tóra vonatkozó nemzetközi kitekintés lehetővé teszi, hogy 
elhelyezzük hazánkat a sajtószabadság szubjektív érvénye-
sülésének térképén.

Szintén megmaradtak a tavaly kialakított, területi elosz-
lást mutató térképek, amelyek az egyes területi jelleggel 
is bíró mutatók esetében részletesebb összehasonlításra 
adnak lehetőséget az  ország megyéi, régiói között.

5 Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés. 


