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Mikecz  Dánie l

K o m o l y  t é t  é s  s ö r a l á t é t

Az észteknek a 2007. évi általános választások után a 2009-es európai parlamenti 
választásokon is lehetőségük nyílik voksaik elektronikus úton való leadására, mégis 
lehet, hogy egyedül maradnak ebben a tekintetben Európában. Az e-voting, amely 
első hallásra progresszív társadalmi-politikai innovációnak tűnik, leginkább mégis 
az európai baloldali mozgalmak rosszallását váltja ki. Ausztriában a hallgatói önkor-
mányzatok elektronikus választását ellenzők szerveztek széles körű mozgalmat, a né-
met szövetségi alkotmánybíróság idei döntése pedig alkotmányellenessé minősítette 
az intézményt.

Az Európai Unió az információs társadalom politikai és gazdasági döntéshozói és 
kutatói számára talán a legfontosabb viszonyítási pont Magyarországon. A sokak által és 
sokszor kárhoztatott európai bürokráciának köszönhetjük azokat a dokumentumokat, 
amelyek képesek korántsem terjengős stílusban összefoglalni és egyúttal meghatározni 
egy-egy alterület fejlődési irányait. Munkánk során használjuk az Eurostat mutatókat, 
a Bizottság által kiadott tanulmányokat, jelentéseket. Természetesen az Uniót is jog-
gal érheti kritika, az európai integráció demokratikusságának része annak elutasítása 
is, mégis az EU az egyetlen szupranacionális szervezet, amelynek egyik – az utóbbi 
évtizedekben egyre fontosabbá váló – intézményét a tagállamok polgárai közvetlenül 
választhatják meg. 

Erről az utóbbi mozzanatról azonban joggal feledkeznek meg az intergráció kri-
tikusai, ugyanis az Unió másik két döntéshozó szerve, a Tanács és a Bizottság nem 
felelős a demokratikusan választott parlamentnek. A Tanácsot még el lehet képzelni 
egy kétkamarás törvényhozás második kamarájaként, hiszen a tagállamok kormányai 
képviselik itt magukat a legmagasabb szinten, a Bizottság azonban nem úgy műkö-
dik, mint egy parlamentális rendszer kormánya: nem felelős az Európai Parlamentnek, 
összetételét elsősorban a tagállami politikai háttéralkuk határozzák meg, karakterét 
tekintve pedig inkább hasonlít technokrata társadalomtervezők gyülekezetére, mint 
felelős demokrata politikusok testületére. 

Tudományos kutatások, fiataloknak szóló önkéntes programok, testvérvárosi 
együttműködések, valamint az egységes európai felsőoktatási tér kialakulását előmoz-
dító és egyúttal az interkulturális poharazásnak is helyet adó Erasmus-program által 
nyújtott lehetőségek is azt a célt szolgálják, hogy a derék európai polgárok közelebb 
érezzék magukhoz az Uniót. 

Demokrácia és európai identitás: ezt a célt szolgálhatná az európai szintű e-voting, 
az elektronikus szavazás intézménye is. Az e-voksolás bevezetése mellett érvelők sze-
rint növelhető lenne általa a választásokon való részvétel, a szavazók azonosulhatná-
nak az Unióval, ráadásul az új intézmény pont azt a fiatalabb korosztályt lenne képes 
megszólítani, amelynek tagjai ugyan távol maradnak a választásoktól, de fenntartások 
nélkül használják az elektronikus banki szolgáltatásokat, az interneten keresztül vá-
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sárolnak, s így fizetnek elő különböző szolgáltatásokra. Ugyanakkor egyes kutatások 
ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. 

Az elektronikus szavazás előtt a választói viselkedéssel kapcsolatos megfontoláso-
kon kívül technikai és jogi akadályok is állnak. Az elektronikus szavazás lebonyolítására 
szolgáló rendszerek korántsem működnek kifogástalanul. Elég, ha rákeresünk az angol 
nyelvű Wikipedia electronic voting szócikkére, amelyben külön szakasz foglalkozik a 
technikai problémákkal. Legutóbb a finn legfelsőbb bíróság azért semmisítette meg 
egy kísérleti helyi elektronikus választás eredményeit, mert a szavazatok két százalé-
kának nyoma veszett. 

Ne legyenek illúzióink: hagyományos választáson is elképzelhetők ilyen arányú 
hibák, de ezekre nem mindig derül fény, s a választás eredményét számos olyan bizton-
sági intézkedés legitimálja, mint a szavazatszámláló bizottságok delegálásának eljárási 
szabályai és ügyrendje, valamint a külföldi megfigyelők jelenléte, és jelentős védelmi 
funkciót töltenek be a szavazási procedúrához kötődő hagyományok is. 

Ausztriában 2009 májusában elektronikus úton folyt le a hallgatói önkormányza-
tok megválasztása. Az e-szavazást ellenző csoportok söralátétekre nyomtatták ellenér-
veiket.  Szerintük az otthonról való elektronikus szavazás során az egyik legfontosabb 
demokratikus választási elv, a voksolás titkossága sérülhet. Ki garantálja, hogy a vá-
lasztópolgár csupán azonosító kártyája társaságában fontolja meg, kire adja szavazatát, 
és nem ül mellette egy családtag, barát vagy harcostárs, hogy „támogassa” az egyedüli 
helyes döntés meghozásában? Hogyan lehetséges a szavazás biztonságát szavatolni, 
amikor „botok” ezrei ostromolják számítógépünket? És vajon mennyit érhet egy, a 
valódi pártpreferenciákat felfedő címlista? 

Az osztrák aktivisták másik kifogása abban az esetben is érvényes, ha az elektro-
nikus voks leadása mégsem otthonról, hanem szavazófülkéből történik. Joggal merül 
fel az a kérdés, hogy mi történik ezután a szavazattal? Az elektronikus választási rend-
szerekkel ugyanis nem az a legnagyobb probléma, hogy képesek elromlani, hanem 
az, hogy nem tudjuk, hogyan működik az a bizonyos fekete doboz. Amennyire ké-
pes lenne az elektronikus szavazás mozgósítani a digitális bennszülötteket, ugyanígy 
alkalmat adhatna találgatásokra, az eredmények megkérdőjelezésére is. A szavazatok 
egyszerű, kézi összeszámolása ugyanis mindenki számára átlátható folyamat még ak-
kor is, ha a későbbi mandátumszámítás matematikai képletei nem feltétlenül érthetők 
minden állampolgár számára, az elektronikus szavazás működésének megértéséhez 
azonban speciális szaktudásra van szükség. Ez volt a német szövetségi legfelsőbb bí-
róság legfontosabb érve, amikor helyt adott a Chaos Computer Club beadványának, s 
alkotmányellenesnek minősítette a számítógépes választási apparátust: a szavazás át-
láthatósága, a folyamat nyitottsága ugyanis alkotmányos követelmény a demokratikus 
rendszerekben, míg a voksok megszámlálásának, az eredmény megállapításának gyor-
sasága nem az. 
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Pippa Norris egyik tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy ha az internet 
nem is alkalmas a választójog közvetlen gyakorlására, de nyitottabbá teheti a társadalmi 
nyilvánosságot, kibővítheti az egyéb participációs lehetőségeket, s teret adhat az azo-
nos értékrendű és hasonló fejleményekben érdekelt egyének egymásra találásának és 
hálózati szerveződésének. A választások alkalmából a szavazóurnáknál való megjelenés 
a demokratikus politikai participáció legrégebben intézményesített, legelemibb mód-
ja. Talán érdemes volna meghagyni a tavaszi választási vasárnapok közösségi élményét 
mindannyiunk számára!

M i k e c z  D á n i e l 
Politológus (ELTE ÁJTK), 2008-ban felvételt nyert az ELTE ÁJTK politikatudományi doktori 
iskolájába, s emellett tanulmányokat folytat a berlini Freie Universitäten is. Fő érdeklődési terü-
lete: társadalmi mozgalmak, társadalmi hálózatok.

KOMOLY TÉT ÉS SÖRALÁTÉT
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A z  i n t e r n e t e s  v á l a s z t á s k u t a t á s t ó l  a 
n e t n o g r á f i á i g  –  b e s z á m o l ó  a  G e n e r a l 
O n l i n e  R e s e a r c h  k o n f e r e n c i á r ó l
Bécs, 2009. április 6–8., Bécsi Egyetem

A  k e v e s e b b  t ö b b  l e t t  v o l n a

2009 április elején rendezték meg Bécsben a General Online Research konferen-
ciát, amely a német anyanyelvűek számára valószínűleg az online kutatás legfontosabb 
seregszemléje. Ez a konferencia („leánykori nevén” German Online Research, GOR)  
a közelebbi régión, vagyis Magyarország mellett Lengyelországon, Csehországon és 
Szlovénián túl ma már szórványosan az online kutatás terén leginkább élenjáró skan-
dináv országok és az USA kutatóit is vonzza, de elsősorban a német kutatás színe-ja-
vát vonultatja fel. Az idei konferencián sem volt ez másképpen: a több mint kétszáz 
résztvevő körülbelül négyötöde Németországból és a helyszínként szolgáló Ausztriából 
érkezett. 

Az első napon workshopok és szemináriumok folytak a patinás Bécsi Egyetemen, 
ahol az idén rendezték az eseményt. A szűken vett konferenciához szakmai kiállítás 
és állandó poszterbemutató is csatlakozott. A két napba besűrített program igencsak 
igénybe vette a hallgatóságot, a reggeli plenáris előadás után ugyanis párhuzamosan öt-
hat szekcióban folytak a kerekasztal-beszélgetések, előadások. Így utólag visszanézve 
ezzel kapcsolatos az első kritikai észrevétel: bizony a kevesebb több lett volna – vagy a 
konferenciát kellett volna egy nappal megtoldani, vagy pedig az elfogadott előadások 
számát csökkenteni (ez valószínűleg azok színvonalát is emelte volna). Mindkét eset-
ben jobban járt volna a hallgatóság.

A másik – kevésbé kritikus – megjegyzés az esemény akadémiai jellegét érinti: 
bár az online kutatás meglehetősen forró téma a piackutatásban szerte a világon, még-
is azt mondhatjuk, hogy az előadások többsége kifejezetten tudományos jellegű volt, 
és az előadók nagy része is az oktatási szektorból jött. Ez különösen a korábbi évek 
gyakorlatát tekintve jelent változást, ugyanis a piac korábban már jól érzékelhetően 
képviseltette magát mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt – igaz, most is hall-
hattunk egy-egy előadást például a GfK vagy a TNS piackutató cégek szakembereitől, 
de jó lett volna, ha az alkalmazott online kutatás is nagyobb súllyal jelenik meg. 

Könnyen ki lehet számolni, hogy ha párhuzamosan öt-hat szekcióban folyt munka, 
és az egyórás szekciókban rendszerint három témát mutattak be, akkor a két napon kb. 
120 előadás, illetve kerekasztal-beszélgetés hangzott el, amelyek közül egy-egy szor-
galmasabb résztvevő nagyjából húszat tudott érdemben végighallgatni. Innen nézve 
tehát a konferenciáról készülő minden beszámoló csak egy szűk szeletét képes láttatni 
a nagy egésznek, és igencsak szubjektív – mindez igaz erre a beszámolóra is. 
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Persze még húsz előadásról is nehéz egy rövid cikk keretében számot adni, rá-
adásul unalmas is lenne, így itt most csak néhány, számomra fontos előadásról és be-
nyomásról tájékoztatok. Ezek a számomra érdekes dolgok a következők: önkéntes vs. 
valószínűségi minta, offline épített online panel, webkettő és netnográfia s végül az 
online választáskutatás gyors előretörése.

O n l i n e  v á l a s z t á s k u t a t á s

A legutóbbival, az online választáskutatással kezdem, ugyanis a megnyitó előadást 
tartó Jon A. Krosnick professzor (Stanford Egyetem) is ezzel a kérdéssel foglalkozott a 
leghangsúlyosabban. Szerinte az USA-ban napjainkra már az online választáskutatások 
a leggyakoribbak, még ha ezekkel ritkábban is lehet találkozni, mert nem publikusak 
(politikai megrendelésre készülnek), és a média saját mérései rendszerint még telefo-
non készülnek (nem bíznak az online eredmények megbízhatóságában). A professzor 
beszámolója szerint az online lebonyolított választási felmérések bizonyos esetekben 
jobban teljesítenek, mint a telefonos vizsgálódások. Például a telefonon érdeklődő 
kérdezőbiztosnak kb. a válaszadók 70%-a mondta, hogy részt vett a legutóbbi szavazá-
son, míg az „önkitöltős” online kérdőíven, vagyis elvileg névtelenül csak kb. 55%-uk 
mondta ugyanezt. Ez fontos és szignifikáns különbség, és arra mutat rá, hogy bizonyos 
politikai kérdéseknél a telefonos módszer esetében a pozitív benyomáskeltés miatt 
torzulások jelentkezhetnek a válaszokban. 

Ugyanakkor persze az online módszernek is vannak hátulütői, a professzor az egyik 
ilyen hátránynak a paneles minták pontatlanságát jelölte meg. Saját mérései szerint 
több amerikai internetes cég politikai és egyéb felméréseinek pontossága összesítve 
12%-kal elmaradt a telefonos cégek eredményeitől. Mindent összevetve a panelminták 
kevésbé pontosak, mint a valószínűségi minták. 

Mindezek ellenére a professzor szerint a jövő az online mintáké, a telefonos ku-
tatások (minden sajnálatára ellenére) vissza fognak szorulni a politikai kutatásokban, 
mivel az online felmérések gyorsabbak és költséghatékonyabbak. Ráadásul hiába meg-
bízhatóbbak a véletlen mintavétellel készülő valószínűségi minták, ha a válaszmegta-
gadás egyre gyakoribb előfordulása miatt a telefonos kutatások mintái sem tökéletesek. 
Ebből a szempontból nézve, kellően magas internetpenetráció mellett az általa ön-
kéntes (voluntary) mintának nevezett online panelekkel végzett kutatások kezdenek 
nagyon hasonlítani a telefonos mintavétellel folytatott vizsgálatokra. Az utóbbi kutatási 
módszernél is érzékelhető az önkéntesség hatása: az vesz részt a kutatásban, aki nem 
utasítja el a részvételt, és az elutasítások aránya sajnos egyre magasabb.

Ö n k é n t e s s é g  h e l y e t t  v a l ó s z í n ű s é g i  p a n e l

Mit lehet kezdeni az online paneleknél az önkéntesség torzító hatásával? Krosnick 
egy igen drága, de szerinte üdvözítő megoldást vázolt fel: véletlen mintavételen ala-
puló „hibrid” panelt kell építeni. Krosnick és csapata készített is egy ilyen panelt hib-
rid módszerrel: hagyományos úton keresték meg a résztvevőket, és akinek nem volt 

ONLINE KUTATÁS. . .



108

KONFERENCIABESzÁMOLÓ

otthon számítógépe és/vagy internet-hozzáférése, annak biztosították az eszközöket, 
továbbá mindenkinek fizettek a kérdőívek kitöltéséért 10 dollárt. Ezzel a módszerrel 
sokkal gyorsabb és pontosabb eredményeket kaptak, mint egy csak telefonos vagy csak 
online kutatásban. A dolog egyetlen szépséghibája az igen borsos ára. 

Krosnickén kívül több más előadás is foglalkozott az offline épített hibrid panelek 
felhasználásával folytatott kutatásokkal. Mirta Galesic (Max Planck Intézet, Berlin) sze-
rint például a valószínűségi panelen hatszor annyiba került ugyanaz a felmérés, mint az 
önkéntes online panelen. Miquelle Marchand (CentERdata, Hollandia) szerint pedig 
hihetetlen erőfeszítéseket igényel offline módszerekkel felépíteni egy online panelt: 
a LISS paneljük felépítése során 15 (!) alkalommal keresték meg a kiinduló minta tag-
jait, arra kérve őket, hogy lépjenek be a kutatási panelba, s végül a megkeresetteknek 
csak 62%-a vállalta a tagságot (azok számára, akik nem rendelkeztek a szükséges esz-
közökkel, ebben az esetben is biztosítottak számítógépet és internet-hozzáférést). 

Mindebből az következik, hogy efféle hibrid paneleket csak olyan piacokon érde-
mes építeni, ahol számítani lehet a költségek megtérülésére, és ahol a penetrációs szint 
kellően magas ahhoz, hogy ne kelljen túlságosan sok személy számára gépet és internet-
hozzáférést is biztosítani a kutatóintézet költségén. Érzésem szerint ez a penetrációs 
szint valahol 60% felett kezdődhet, Magyarország tehát még igencsak messze van tőle. 

N e t r a j z

A konferencia persze nemcsak az online választáskutatással foglalkozott (bár 
Krosnick előadásán kívül kerekasztal-beszélgetés is volt a témában, és az igazodási 
pontnak számító youGov képviselőjének előadása is elhangzott), hanem további fon-
tos módszertani kérdések is terítékre kerültek. Ezek közül az egyik legfontosabb a 
netnográfia (internetes néprajz) volt, amely a webkettő előretörésével lett egyre hang-
súlyosabb: ahogy nő a közösségi tartalom a weben, úgy válik lehetővé, hogy ne kérdő-
ívek útján kérdezzék meg az embereket, hanem azt elemezzék, amit azok maguktól 
is közzétesznek blogbejegyzések, mikroblogok, státusüzenetek, fórummegszólalások, 
fotók és videók formájában. Soha korábban nem volt a (piac)kutatás abban a hely-
zetben, hogy dúskáljon az elemezhető matériában, amit a célcsoport maga, kérdés és 
felszólítás nélkül – feltehetően teljesen őszintén – tett közzé. 

A gond „csupán” az, hogy a netnográfia szinte feloldhatatlan konfliktusokat rejt 
adatvédelmi, személyiségi jogi, szerzői jogi, szellemi tulajdonjogi, kutatásetikai és biz-
tonsági szempontból is. Ahogy az online adatgyűjtésről a második napon folyó intenzív 
kerekasztal-beszélgetés során is elhangzott, egyáltalán nem biztos, hogy a weben elér-
hető „webkettes” anyagok, felhasználói bejegyzések szabadon letölthetők, tárolhatók 
és elemezhetők. Be kell tartani ugyanis a törvényeket, a szolgáltatók előírásait és a ku-
tatói testületek kutatásetikai előírásait, és tiszteletben kell tartani az egyszerű felhasz-
nálókat is. Bár a piackutatókat jellemzően nem érdeklik az egyéni szintű adatok, mivel 
aggregált eredményeket várnak, a „júzerek” még ebben az esetben is megtilthatják  
saját anyagaik felhasználását.

Ez végső soron persze nem csupán online probléma, a hagyományos kutatásoknál 
is oda kell erre figyelni. Most mégis azért lett égetően fontos a kérdés, mert az internet 
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révén sokkal nagyobb lehetőség nyílik a nem reaktív kutatásokra, ahol a „válaszadók” 
nem aktívak, mert nem kérdezik, hanem megfigyelik őket – ez a netnográfia, a netrajz 
lényege. A mostani szabályozások azonban egyre inkább ellehetetlenítik a piackutatást 
– ahogy egy kerekasztal-résztvevő fogalmazott: túl kicsi az ipar ahhoz, hogy figyelembe 
vegyék a sajátosságait, s emiatt nem ismerik (f)el a (piac)kutatás fontosságát. Ám ha 
belegondolunk, ez nem csak piackutatási probléma – tucatjával születnek az akadé-
miai szférában az elemzések (pl. szakdolgozatok, doktori értekezések), amelyek prak-
tikus megfontolásból a neten „szabadon” fellelhető anyagokból dolgoznak, miközben 
az oktatási szférában nem foglalkoznak érdemben a kapcsolódó jogi és kutatásetikai 
kérdésekkel.

É s  a m i  k i m a r a d t

Persze minden nem fér bele egy ilyen rövid beszámolóba, így nem szóltam az 
online fókuszcsoportos kutatásról, a hibrid módszerekkel készült felmérésekről, az 
online kérdezéstechnika rejtelmeiről és a mobilos adatfelvételről sem – ezek voltak 
még azok a témák, amelyek jellemzően felkeltették a résztvevők érdeklődését, és ta-
nulni is lehetett az előadóktól.

A konferencia weboldalán hozzáférhetők az előadások, illetve az absztraktok: 
http://www.gor.de/gor09/index_en.php 

ONLINE KUTATÁS. . .

P i n t é r  R ó b e r t 
Szociológus és politológus, 2001 és 2007 között a BME Információ- és Tudásmenedzsment tan-
szék oktatója és az ITTK munkatársa volt. Lapunk előző főszerkesztője, jelenleg a Szonda Ipsos 
Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet online stratégiai igazgatója. Számos hazai és nemzet-
közi kutatási program résztvevője. Kutatási területei: az információs társadalom elmélete, Ma-
gyarország és az Európai Unió információs társadalmi fejlettsége és politikája, új média és Web 
2.0, internetkultúra, internetpolitika és internetgazdaság, valamint az észak-európai információs 
társadalmak.


