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Jelképes pillanatban kerül sor a 2010-es országgyőlési választásokra: most szavazhat elıször a 
magyar parlament összetételérıl a „rendszerváltás nemzedéke”. Arról, az 1990-1992-ben 
született korosztályról van szó, amely már egyetlen percet sem élt a szocializmusban. 
Világnézetüket, politikai elkötelezettségüket ezért nem határozzák meg az 1990 elıtti 
évtizedek. İk már készen kapták a demokráciát, és a közelmúltról nem a saját élményeik, 
hanem másodkézbıl érkezı benyomások alapján mondanak véleményt.  
 
Fontos tanulság ez az idısebb nemzedékeknek. Hiszen ami számunkra folyamatosan átélt 
múlt, az nekik immár történelem. Nekik a Kádár-rendszer olyan, mint nekünk az ötvenes évek 
vagy a Horthy-korszak, de még az 1990 utáni néhány évrıl sincsenek saját emlékeik. 
 
Ezért amikor állításokat fogalmazunk meg a közelmúltúnkban gyökerezı jelenükrıl, tisztában 
kell lenni a tizenévesek történelmi, politikai, társadalmi ismereteivel. Úgy véljük, a 2010-es 
választások alkalmat kínálnak arra, hogy némi képet kapjunk az elsı választók tudásáról, 
tájékozottságáról. Az Európai Választási Szakértık Egyesülete (ACEEEO) és Heti Válasz 
ezért arra tesz kísérletet, hogy egy politikai teszt segítségével „megszondázza” a mostanában 
nagykorúvá váló nemzedék képviselıit. 
 
Kezdeményezésünkkel nem a politikai elkötelezettséget kívánjuk feltérképezni, hanem – 
szigorúan pártsemleges keretek között – kizárólag az ismeretekre kérdezünk rá. A válaszokat 
is név nélkül dolgozzuk fel, ezért a kérdıíven csupán a válaszadó életkorát és az iskola 
jellegét tüntetjük fel. 
 
Felmérésünk célcsoportját a magyarországi középiskolák negyedikes, tehát választókorba 
lépı diákjai alkotják, közülük is kiemelten azok, akik részt vettek/vesznek az Európai 
Választási Szakértık Egyesülete Elsı választók a Parlamentben címő rendezvényén. A 
válaszokat feldolgozzuk, és március végén az egyesület honlapján, illetve a Heti Válaszban 
közzétesszük. Köszönetünk kifejezéseképpen – igény szerint – feltüntetjük a felmérésben 
részt vevı iskolák, illetve a közremőködı tanár nevét. 
 
Tisztelettel kérjük, adjon alkalmat munkatársunknak, hogy a következı hetekben felkeresse 
Önt, illetve diákjait, és legfeljebb 15 perc idıtartamban (osztályfınöki vagy egyéb óra, 
foglalkozás elején/végén) elkészíthesse a felmérést. Kérjük 2010. március 9.-ig e-mailben 
vagy telefonon jelezze munkatársaink számára, hogy mely idıpontok lennének megfelelıek a 
teszt kitöltésére. Tájékoztatásképpen mellékelten küldjük a majdan kitöltendı kérdıívet.  
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Minden további információval Szınyi Szilárd projektgazda, Heti Válasz (tel: 1-461-1426, 
mobil: 06-30-982-5682, e-mail: szonyi.szilard@hetivalasz.hu) és Áhiy István Junior 
projektmenedzser, ACEEEO (tel: 1-354-0265, e-mail: stepan.ahiy@aceeeo.org) készséggel 
állnak rendelkezésre.  
 
Maradunk tisztelettel és köszönettel: 
 
Tóth Zoltán 
elnök 
Európai Választási Szakértık Egyesülete 
 
Borókai Gábor 
fıszerkesztı-lapigazgató 
Heti Válasz 
 
Budapest, 2010. március 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


