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A JÁTÉK CÉLJA: 

A Democrazy játékában a törvények mindig a játékosok szavazatai 
alapján alakulnak. Minden körödben változtatni próbálsz a törvényeken 
és a változást szavazással hagyják jóvá a többiek. Ha a törvényt 
elfogadják, akkor érvénybe lép. Ha elutasítják, megbukott. 
Természetesen mindenki a saját javára fogadja el és buktatja meg a 
törvényjavaslatokat. 

TARTOZÉKOK: 
• 60 korong, 4 különböző színben és egy zsák 
• 30 szavazó kártya (10 IGEN, 10 NEM és 10 Vad-kártya) 
• 74 törvény kártya és egy “Vége” kártya 

És 7 üres törvénykártya, amik a “Tiszta lappal” változatban 
használatosak, vagy saját törvényjavaslatokat kitalálva egyedivé teheted 
a játékot. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK: 
1 – Az alábbi táblázat alapján, minden játékos véletlenszerűen vegyen ki 
megfelelő számú korongot a zsákból. Ezek a korongok a játékosok előtt 
lesznek, mindenki láthatja őket. 
Játékosok száma korongok száma 

4, 5, 6   6 
7 vagy 8   5 

9 vagy 10  4 
2 – Minden játékos kap két szavazó kártyát, egy 
IGEN-t és egy NEM-et.  
3 – A Vad-kártya szavazatokat (a döntő IGEN, 

döntő NEM (a 
cipős kártyák) 
és a csaló kártyák) keverd össze és 
ossz ki mindenkinek egyet. 
4 – Vedd ki a Vége kártyát a 
pakliból. Keverd össze a maradék 
törvény kártyákat (kivéve az üres 

kártyákat, amik az alapjátékból kimaradnak) és ossz ki mindenkinek a 
következő táblázat szerinti mennyiséget. 
Játékosok száma kártyák száma 

4, 5, 6   6 
7 vagy 8   5 
9 vagy 10  4 

5 – Véletlenszerűen válassz 25 törvény kártyát és oszd 
két paklira: egy 15 kártyából és egy 10 kártyából állóra. A 
maradék kártyák kikerülnek a játékból. A Vége kártya a 10-
es pakliba kerül, ezután keverd meg jól. Rakd ezt a Vége 
kártyát tartalmazó paklit az asztal közepére, majd keverd 
meg a 15 lapos paklit is és tedd a másik tetejére. Így kapsz 
egy paklit, amiben a Vége kártya valahol a 16. és a legalsó 
lap között lesz. 

 
A JÁTÉK MENETE: 
A játékosok órajárásnak megfelelően következnek egymás után, a kezdő 
játékost véletlenszerűen válasszátok ki. 
Egy játékos köre a következőkből áll: 

1- húz egy lapot 
2- előterjeszt egy törvényjavaslatot 
3- szavaz 
4- alkalmazza vagy elveti a törvényt 

Ahogy a kezdőjátékos végigment a 4 lépésen, a játék folytatódik a 
következő játékossal. 
1 – LAPHÚZÁS: 
Húzz egy törvény kártyát a pakli tetejéről. 
Ha a Vége kártyát húztad, a játék azonnal végetér, mindenki 
összeszámolja a pontjait. 
2 – TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTÉSE: 
Válassz egy törvény kártyát a kezedből és olvasd fel hangosan. 
3 – SZAVAZÁS: 
Mindenki választ egy szavazó kártyát és lefordítva maga elé teszi. 
Ahogy mindenki előtt ott a választott kártya, egyszerre fel lehet fordítani 
őket. 
A szavazás alapszabálya: ha többségben van az IGEN szavazatok 
száma, a törvényt beiktatjuk. Ha a NEM szavazatokból van több, a 
törvényjavaslatot elvetjük. 
Ha egyenlőség van az IGEN és a NEM szavazatokban, nézd meg a kártya 
tetején levő kis karikát. Ha a karika fekete, a törvényjavaslat megbukott. 
Ha fehér a karika, akkor már alkalmazhatod is az új törvényt. 



Kivétel: a Vad-kártya szavazatok a következőképpen változtatják meg a 
szavazás alapszabályát: 
• Ha egy játékos döntő IGEN kártyát játszik ki, a törvényt minden 

esetben el kell fogadni. 
• Ha egy játékos döntő NEM kártyát játszik ki, a törvényt minden 

esetben el kell vetni. 
• Csak egy döntő szavazat szerepelhet szavazáskor. Ha egynél több 

döntő kártyát játszottatok ki, azok hatástalanítják egymást. A 
megmaradt szavazatokat a szokásos módon kell számolni. 

• Ha csaló kártya került a szavazatok közé, a szavazás eredménye az 
ellenkezőjére fordul. Ha a törvényt elfogadtátok volna, akkor az 
kiesik, és ha elvetettétek volna, akkor érvénybe lép. 

Szavazás után a játékosok visszakapják IGEN és NEM 
kártyáikat. A VAD kártyák csak egyszer használatosak, tehát kijátszás 
után visszakerülnek a dobozba. 
4 – AZ ÚJ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA VAGY ELVETÉSE 
Kétféle törvény van: 
Vörös törvények, melyeknek azonnali 
hatása van a játékra. Ha vörös törvényt 
fogadtatok el, azt azonnal alkalmazni kell, majd 
eldobni. 
Kék törvények, melyeknek tartós hatása 
van a játékra. Ha kék törvényt fogadtatok el, az 
az asztal közepére kerül felfordítva. A törvény a 
következő játékos körének kezdetétől lép 
érvénybe. Néhány kék törvényen kis szimbólum 
látható. Amíg akár hat kék szimbólum nélküli 
törvény is érvényben lehet, addíg az azonos 
szimbólumú törvényekből egyszerre csak egy 
alkalmazható. Ha az újonnan elfogadott törvény 
ugyanolyan szimbólummal rendelkezik, mint a 
már asztalon levő, akkor a régi törvényt el kell dobni és az új lép 
érvénybe. 
Egyszerre sosem lehet hatnál több kék törvény érvényben. Ha egy 
hetedik kerül megszavazásra, és nincs az asztalon azzal egyező 
szimbólumú kártya, akkor még a voksolás előtt be kell jelenteni a 
többieknek, hogy melyik törvényt akarod kicserélni. 
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A TÖRVÉNYEKHEZ: 
Ha ütköznek a törvények (nagyon ritkán fordul elő), akkor a korábban 
elfogadottnak van elsőbbsége. 
Ha számít a játékosok sorrendje (szintén ritka eset), akkor a 
játékosoknak órajárás szerint kell alkalmazni a törvényt, kezdve azzal, 

aki éppen soron van. Ez abban az esetben számít, ha a játékosoknak új 
korongot kell húzniuk vagy eldobniuk. 
Fontos: Sok törvény “koronghúzás”-t eredményez. Ilyenkor a zsákból 
kell húzni, véletlenszerűen. Számos törvény “korongvesztés”-t jelent. 
Ekkor a saját készletből kell kiválasztani egyet és visszadobni a zsákba. 
 
A JÁTÉK VÉGE ÉS A PONTOZÁS: 
Kétféleképpen érhet véget a játék: 

• Ahogy egy játékos felhúzza a Vége kártyát, a játék azonnal 
befejeződik. Vagy; 

• Mikor az utolsó korongot is kihúztátok a zsákból, a játék 
ugyancsak azonnal végetér. 

Amint a játék befejeződött, mindenki megszámolja a pontjait. Minden 
korong általában egy pontot ér, de ez módosulhat az érvényben levő kék 
törvények miatt. A legtöbb pontot megszerző játékos nyer. 
Figyelem: Ne keverd össze a törvények pontokra és korongokra 
vonatkozó utalásait. A korongok kis fa jelzők, amiket a játék során 
gyűjtesz. A pontok fizikailag nem léteznek és csak a játék végén kell őket 
összeszámolni. 
“TISZTA LAPPAL” VÁLTOZAT: 
Hét üres törvény kártya kerül a többi törvény kártya közé. A játékosok 
ezeket mint vörös törvényeket használhatják fel, saját kedvük szerint 
kitalálva valamit. A törvénynek világosnak kell lennie, és nem 
ellenkezhet a játék szellemével. Persze ennek megítélését a játékosokra 
bízzuk.  
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