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Vezetői összefoglaló
Az EU támogatásával megvalósuló Puzzled by Policy (PbP) projekt célja egy webes e-demokrácia platform
létrehozása és működtetése. Ennek keretében tájékoztatjuk a polgárokat egy kiválasztott szakpolitika, a
bevándorláspolitika aktuális kihívásairól, vitalehetőséget biztosítunk számukra és megerősítjük őket
igyekezetükben azáltal, hogy közvetítjük véleményüket a döntéshozóknak, majd azok reakcióit vissza
hozzájuk. Ez a jelentés is ezt a párbeszédet szolgálja.
A jelentés a 2012. október 21-től 2013. május 24-ig terjedő időszakot fedi le, ugyanakkor a teljes
tesztidőszak (2012. február 8. – 2013. május 24.) tanulságait is összefoglaljuk. Az időszak végéig
Magyarországról 72 regisztrált felhasználó használta a PbP platformot. A Policy Profiler nevű kvízt a
vizsgált, harmadik tesztidőszak folyamán 266-an töltötték ki, a U-debate nevű vitafórumot 569 felhasználó
összesen több mint 8 500 alkalommal látogatta meg. A fórumban az időszak végére együttesen (a NISZ
moderátoraival, anonim hozzászólókkal és idézett forrásokkal együtt) 31 személy 157 hozzászólása gyűlt
össze. A részvétel ösztönzése érdekében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) a PbP
platformot a különböző felhasználói csoportok felé számos kommunikációs csatornán keresztül
népszerűsítette.
Ebben az időszakban kettő, a nemzetközi migrációval kapcsolatos témát érzékeltünk a figyelem
központjában. Az egyik az a jogszabály, mellyel a kormányzat, hogy a felsőoktatásból kikerülő fiatalok
közösségi szempontból veszélyes mértékűnek ítélt emigrációját kordában tartsa, feltételekhez kötötte az
állami ösztöndíjban részesültek kivándorlását. E tárgyban már az előző jelentésben is tudósítottunk,
viszont – megkereséseink ellenére – a vitát ebben az időszakban sem sikerült a PbP medrébe terelni; a
konfliktus érintettjei hagyományosabb csatornákon rendezték az ügyet. Egy másik aktualitás az az
Állampolgári Kezdeményezés, amely azért indult, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a nemrég,
nyugat-európai civilek által körvonalazott (és világszerte csak kevés, nem teljes értékű példával
rendelkező) „feltétel nélküli alapjövedelem” (FNA) koncepció lehetséges hatásait. Ennek keretében
néhány igen aktív Facebook csoport gondolatait tereltük, ill. ültettük át egy új U-debate vitatémába.
A Policy Profiler mérőskáláján az látszik, hogy az átlagos magyar felhasználó majdnem semleges
állásponton van a bevándorláspolitikai kérdésekben. Megerősítést nyert a második időszakban kimutatott
enyhe elmozdulás a megengedőbb irányba, de most úgy látszik, a változás leginkább néhány konkrét
(egyébként még mindig viszonylagos elutasítással övezett) kérdésben szignifikáns, pl.: az illegális beutazás
megítélése és szankcionálása; bevándorlók alkalmazkodása a helyi kultúrához; diszkrimináció a rezidens
álláskeresőkkel szemben. Az is kiderült: viszonylag bevándorlás-pártiak a widget-felhasználók, a regisztrált
felhasználók, a nem magyarul választ adók. Elképzelhető, hogy a kvíz kitöltése (a hét napjai szerinti)
napjának is van némi jelentősége.
A U-debate fórumba érkezett hozzászólások száma az FNA témáján kívül alacsony. A Gyere Haza
Alapítvánnyal együtt is indítottunk kettő, majd végül három topikot – ezek csak a referencia-időszak vége
után kezdtek tartalommal megtelni. Az FNA-val kapcsolatos posztok a migráció, a bérek, a munkaerőpiac
és az ezeket szabályozó olyan intézkedések körül folyt, melyek vélhetően rendezett, fenntartható
gazdasági és társadalmi viszonyokhoz vezethetnének.
Egy fontos döntéshozó, a Belügyminisztérium hivatalos visszajelzését megosztottuk a platformon, és a
moderátorok a javaslatai legnagyobb részét követték. Az Alapvető Jogok Biztosa is küldött visszajelzést, de
e szerint úgy tűnik, a hivatala nincs abban a helyzetben, hogy többel is szolgáljon. Megkerestünk néhány
olyan önkormányzatot is, amely egyes híradások alapján korábban részvételi demokrácia kísérletekbe
fogott – sajnos egyelőre nem kaptunk választ. Azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma érdeklődött
a platform felhasználása iránt egy jogszabály-alkotási terve kapcsán.
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A teljes tesztidőszak eredményeit összefoglalva, a három periódus alatt a magyar próbahelyszínen több
mint 9001 felhasználó fejezte ki érdeklődését a kvíz kitöltésével, de ez a szám még növekszik és a
projektidőszak végéig elérheti az eredetileg tervezett 1500 főt. A vitafórum lapjait 2625 fő majd’ 15 ezer
alkalommal hívta le, és 31 fő 157 hozzászólása gazdagította. Az eredményekhez jelentős erőfeszítésekre
volt szükség, amiből levonható néhány tanulság. Mivel a magyarok körében a bevándorlás nem olyan
izgalmas téma, mint a spanyol, olasz és görög próbahelyszín esetében , leginkább a témakör néhány, a
vitafórumba bevitt határterületével lehetett felkelteni az érdeklődésüket. Úgy sejtjük, könnyebb lehet utat
találni mégoly strukturálatlan, de jelentős aktivitással övezett lakossági témák felől a döntéshozó
grémiumok felé, mint hogy ez utóbbiak rávegyék a polgárokat, hogy foglalkozzanak az általuk fölvetett,
szakmapolitikailag bármilyen fontos és bármennyire szabatosan megfogalmazott, de a köztudatból
jóformán hiányzó részletkérdésekkel. A közvetítők fontosnak bizonyultak. A civil szervezetek segíthetnek
hirdetni a platformot, valamint fordítani ugyanazon kérdések népszerű, ill. szakszerű megfogalmazásai
között. Elengedhetetlen a közösségi média használata, ha platformunk számára el akarjuk érni – és fel
akarjuk mutatni – a felhasználók kritikus tömegét. Ez annál is inkább fontos, mert a jelek szerint a
felhasználók nehezen tanulják meg egy újszerű vitafórum használatát, és először könnyen
visszarettenhetnek attól. Néhány döntéshozó időt szakított arra, hogy érdemi visszajelzést adjon a
platformról és az ott összegyűlt vélekedésekről. Azonban úgy érezzük, a visszacsatolási körök akkor
válhatnak igazán hatásossá, ha ebben a döntéshozók egyrészt még inkább koncentrálnának a polgárok
által igazoltan preferált témákra, másrészt pedig, ha kevésbé kötnék meg a kezüket a külső
kommunikációra vonatkozó hivatali szabályok.

1

A jelentés megjelenésekor már több mint 1200 fő.
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Alkalmazott technikák

A jelen írás a Puzzled by Policy (PbP) projekt keretében elkészülő harmadik konzultációs jelentés.2 A
projektben vállalt kötelezettségünknek eleget téve a jelentést az érdekelt döntéshozók (minisztériumi,
hivatali, önkormányzati tisztviselők) számára állítjuk össze azért, hogy könnyen áttekintést nyerhessenek a
projekt platformján elért eredményekről: a polgárok bevonásáról a demokratikus folyamatokba. Ez a
jelentés a 2012. október 21-től 2013. május 24-ig terjedő időszak tapasztalatait foglalja össze.
Emlékeztetőül: a PbP egy nemzetközi, az EU ICT PSP programja által támogatott e-demokrácia projekt,
amelynek célja, hogy webes technikákkal négy teszthelyszínen (köztük Magyarországon) segítse a
polgárokat bekapcsolódni a szakpolitikai döntéshozatalba – a próbaidőszak folyamán a
bevándorláspolitika témájában. Társaságunk, a NISZ Zrt. a magyarországi pilot keretében közvetíti a
felhasználói igényeket a fejlesztők felé, lokalizálja és propagálja a platform elkészült alkalmazásait,
megkeresi és tájékoztatja a szervezeti felhasználókat, moderálja a vitákat stb.
A PbP platform3 eszköztára a korábbi jelentésekben ismertetett három komponensből áll: az elsősorban
tájékoztatást szolgáló, kvíz-szerű (és widget formájában közösségi oldalakon is megjeleníthető) Policy
Profiler4, a strukturált vitafórumként jellemezhető U-debate, valamint az állampolgárok és döntéshozók
közötti visszacsatolások – bizalmat erősítő – rendszere.
Az időszak során a PbP platform a következőképpen módosult:
 A vitafórumban 2013 tavaszától újra lehetséges regisztráció és belépés nélkül is posztolni.5
 2013 elején megújult a widget:



o

egyszerűbb nyelvválasztás;

o

figyelemfelkeltő, a kvíz-hatást erősítő elemek;

o

jobban látható gombok;

o

százalékos folyamatjelző.

Szakpolitikai környezet, kiválasztott témák

A pilot harmadik időszakában a migrációhoz kapcsolódóan az alábbi két szakpolitikai folyamatot találtuk
érdekesnek.
o 2012 végén a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos viták tüntetésekhez vezettek. A 2012
szeptemberétől hatályos jogszabály értelmében az állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási
képzésekbe jelentkezőknek szerződést kellett aláírniuk, amely arra kötelezte őket, hogy a végzés
utáni 20 évben a tanulmányi idő kétszeresét magyarországi szervezet foglalkoztatásában (a

2

3
4
5

A http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/results.aspx oldalon a jelentésnek az angol változata is
elérhető „3rd Consultation Report - Hungary” címen. Ugyanakkor a két dokumentum között – az
eltérő célközönség miatt – szerkezetbeli, esetenként tartalmi eltérések is vannak. Az angol verzió
hamarabb elkészül, ugyanakkor a mindenkori magyar nyelvű jelentést törekszünk részletesebben
megírni.
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-hu/home.aspx
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-hu/policyprofiler.aspx
A hozzászólás funkció az üzemeltetés első időszakában a spanyol teszthelyszín vitafórumának
nagy forgalmára és a bevándorlási témák ottani érzékenységére tekintettel volt regisztrációhoz
kötött.
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kritikusok szóhasználatával „röghöz kötve”) töltsék. Az ellenzéki pártok a hallgatók mellé álltak, de
azok jellemzően inkább függetlenül folytatták tiltakozásukat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2013 januárjában ült le tárgyalni a hallgatók képviselőivel. Ennek eredményeként április közepén
törvénymódosítás született. Az új szabályozás alapján a végzetteknek már csak az oktatás
időtartamával megegyező ideig kell magyarországi munkát vállalniuk, valamint aki e helyett azt
választja, hogy az ösztöndíjat visszafizetné, az a szakmák szerint differenciált (a képzés költségeit
tükröző) tartozást fog magára vállalni.
o A másik folyamat egy kevésbé „forró” ügyhöz, az ún. Feltétel Nélküli Alapjövedelemhez (FNA)
kapcsolódik. A téma 2012 során merült fel több önszerveződő magyar Facebook csoportban, de
eközben hasonló európai csoportok az Európai Bizottság megfelelő fórumán Állampolgári
Kezdeményezést is indítottak erről. Ez utóbbi célja az, hogy 2013 januárjától számított egy éven
belül kellő számú aláírást gyűjtsön az EU-ban, amellyel arra ösztönözné a Bizottságot, hogy vizsgálja
meg az FNA mint egy radikális társadalmi-gazdasági reform eszköze bevezetésének lehetőségeit és
várható hatásait. Már a projekt tesztidőszakának harmadik szakasza után a magyar politikában is
megjelent az FNA témája. 2013. szeptember 3-án Szili Katalin független képviselőasszony
országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi
bevezetési lehetőségének vizsgálatáról.6 Szeptember 23-i ülésén az Ifjúsági, szociális, családügyi és
lakhatási bizottság az előterjesztés – mint Magyarországon nem időszerűnek ítélt javaslat –
tárgysorozatba vételét elutasította.

Sajnos a szűken értelmezett bevándorláspolitikával mindkét folyamat csak érintőleges kapcsolatban áll, így
a U-debate-ben nyitott viták látogatóit kevéssé érdekelhették a Policy Profiler kérdései, és viszont. Így a
moderátorok erőfeszítései a vitatémák érintettjeinek megkeresése volt, akik aztán a U-debate felületét
arra használhatták, hogy gondolataikat rendezett módon rögzítsék és ez által az ügyük előmozdítását jól
szolgáló referenciadokumentumot nyerjenek.
A tárgyidőszakban releváns főbb vitatémák a U-debate modulban:
 {16/HU} Kihívások a Magyarországról történő elvándorlás (emigráció) trendjeiben7
(Az előző jelentésben már bemutattuk. Itt említettük meg a hallgatói szerződéseket mint
lehetséges megoldást a fiatal, képzett szakemberek elvándorlásának problémájára.)
 {19/HU} Külföldről hazatérő magyarok (A visszaáramlás nehézségei)8
Leírás: „A kivándorolt magyarok nagy része csak komoly mérlegelés után utazott ki. Néhányan
tanulni mentek, többen dolgozni. Sokan eleve ideiglenesnek szánták a kitelepülést, vagy egy idő
után hazavágynak és keresik a hazatérés lehetőségét. Milyen szempontok alapján dönt valaki a
kint maradás és a hazatérés között? Milyen nehézségekkel szembesül, aki hazatér? Mennyiben
sajátosak ezek a nehézségek, s mennyiben azonosak a külföldi (akár az EU-n kívülről érkező)
bevándorlók problémáival? Mit tehet a hazai társadalom, a kormányzat és a civil szervezetek
azért, hogy a visszaáramlás legfontosabb feltételei teljesüljenek?”

6
7
8

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=12050
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=200
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=214
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 {20/HU} Diplomák elismertetése külföldön (Hol érdemes képzettséget szerezni annak, aki bárhol
az EU-ban jó eséllyel szeretne munkát találni? Megéri-e egy harmadik országbelinek
Magyarországon tanulnia? Mit ér az EU-ban egy magyarországi diploma? És okozhat-e gondot egy
magyar hazai munkavállalásában, ha egy másik tagállamban szerezte meg a diplomáját?)9
Leírás (rövidítve): „Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések
elismeréséről meghatároz alapvető szabályokat, de ún. kompenzációs intézkedései jelentős
döntési szabadságot hagynak a helyi hivatalok és felsőoktatási intézmények kezében. A
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az EU állampolgárok bizonyos EU-n kívül megszerzett
képesítéseit elismerik. Az ilyen képesítéseket igazoló okiratokat legalább hároméves, az elismerő
tagállam területén szerzett, tanúsított szakmai tapasztalatot követően tagállami kibocsátásúnak
kell tekinteni. Az EU Kék kártya irányelve kijelenti, hogy a kártya birtokosa a "[...] kiállító tagállam
állampolgáraival egyenlő bánásmódot élvez [az] oklevelek, bizonyítványok és más szakmai
képesítések elismerése [tekintetében]". Ugyanakkor a Kék kártya igényléséhez feltétel valamely (a
kérelmezőnek már felajánlott, vagy munkaszerződésbe foglalt) munka ellátásához megfelelő
szakmai képesítés igazolása...”
 {18/EU} Feltétel nélküli alapjövedelem és bevándorlás (Hogyan lehetne összeegyeztetni az "FNA" –
vagy más néven pl. garantált alapjárandóság – koncepcióját olyan, a mai körülményekhez már
részletesen hozzáigazított szakpolitikákkal, mint a bevándorláspolitika?)10
Leírás (rövidítve): Ez a fórum a vonatkozó Európai polgári kezdeményezés témájának
megvitatásához nyújt vitafelületet. Hogyan kellene szabályozni az FNA-t, hogy az fenntartható
legyen? Egyéb tényezők mellett a járandóság okán bevándorlók nem terhelnék túl a rendszert? Ha
elképzelhető egy fenntartható megoldás, hogyan lehet ezt elérni a nemzetközi szerződések, az EUtagság, az átmenet kommunikációja stb. tükrében?”



A célcsoportok és bevonásuk

A harmadik időszakban három főbb módszerrel próbáltuk bevonni célcsoportjainkat.
Megkerestünk egyetemeket és középiskolákat, hogy műhelymunkában tudjuk megszólítani a hallgatókat,
diákokat. Több előzetes megegyezést követően öt iskola visszamondta a részvételt a szervezéshez
szükséges idő hiányára, vagy személyi változásokra hivatkozva. 2012 novemberében lezajlott egy
műhelymunka egy dabasi középiskolában a PbP-vel együttműködő Policity Alapítványnak a Padtárs
programja11 keretében tartott foglalkozásán. A tizedikes osztály általában érdeklődőnek, ugyanakkor
tájékozatlannak mutatkozott a közéleti kérdésekben; a PP által jelzett pártszimpátiák kevéssé bizonyultak
érdekesnek, mivel a 2014. évi választásokon még pont nem tudnak majd szavazni. A továbbtanulás és az
ehhez kapcsolódó kivándorlás tematikája is csak mérsékelten érdekelte ezt a korosztályt.
A kivándorlás és a hazatérés témakörével foglalkozó Gyere Haza Alapítványon12 keresztül is
megpróbáltunk elérni új potenciális felhasználókat. A weben kölcsönösen kihelyezésre került a másik
szervezet bannerje, és gyakori egymás Facebook posztjainak megosztása. Az alapítvány számára a

9
10
11
12

http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=217
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=209
http://www.policity.eu/projektek/padtars-program/
www.gyerehaza.org
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U-debate-ben három témát nyitottunk (ld. fentebb: {16;19;20}), és a szervezet hosszabb távon fontolgatja
a Policy Profiler saját tartalommal való kiajánlását is.
Végül, de nem utolsósorban a közösségi médián keresztül közvetlenebbül is megszólítottunk online
közösségeket. 2013 márciusában és áprilisában a többi pilot helyszínnel közös kampányban a Facebookon
mintegy 100, Twitteren kb. 50 posztot tettünk közzé, amivel potenciálisan akár 80 000 embert is
elérhettünk. 2013 februárjában még koncentráltabb kampány zajlott, amelynek keretében a „feltétel
nélküli alapjövedelem” témájához gyűjtöttünk véleményeket a U-debate-re. A lehetőséget három
Facebook csoportban bemutattuk, majd meghívtuk a tagjaikat, hogy fejtsék ki nézeteiket akár helyben (ez
esetben magunk emeltük át az álláspontokat), akár közvetlenül a U-debate-en.
A platform hírét számos kommunikációs csatorna igénybe vételével próbáljuk eljuttatni a
célközönségekhez. Eddig a legtöbb embert kihelyezett bannereken, internetes közösségi médián, valamint
műhelymunka-foglalkozásokon keresztül sikerült elérni. A döntéshozókat hivatalos levélben, emailben és
személyesen kerestük fel. Alább látható egy részletes kimutatás a 3. időszakban alkalmazott
kapcsolattartási módokról.
Kommunikáció
Email
Telefon
Levél (hagyományos)
Facebook üzenet
Twitter üzenet
LinkedIn üzenet
YouTube video
Flicker kép
Találkozó
Interjú
Demonstráció
Fókuszcsoport (<10 résztvevő)
Műhelymunka (> 10
résztvevő)
Web banner
Widget
Sajtóközlemény
Rádió
Nyomtatott média
Online cikk
Webnapló
Helyi esemény
Országos esemény

Gyakoriság
60
20
0
150
60
0
0
0
4
0
0
0
1

Célcsoport
döntéshozók (4), sajtó (3), civil szervezetek (4), iskolák (3)
döntéshozók (országos és helyi), civil szervezetek, iskolák
–
polgárok, civil szervezetek, iskolák
egyetemek, média, emigráns csoportok, pártok, demokráciaszakértők
–
–
–
civil szervezetek (2), egyetemek (1), döntéshozók (1)
–
–
–
diákok

1
1
0
0
1
0
1
0
0

külföldön élő magyarok
minden célközönség
–
–
minden célközönség
–
e-kormányzat iránt érdeklődők
–
–
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Eredmények



A Policy Profiler igénybevétele

http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-hu/policyprofiler.aspx
A Policy Profilert a 2012. október 21-től 2013. május 24-ig terjedő harmadik jelentési időszakban
Magyarországról 266-an töltötték ki. A felhasználók megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze, a korábbi
adatokat és végső összesítést is mutatva13. A második időszakhoz képest enyhe növekedést regisztráltunk.
40 fő használta a widgetet, és a többiek közül 185-en adtak meg demográfiai adatokat. Ez alapján a Policy
Profilernek legalább 135 „rendes” és 50 „nehezen elérhető” felhasználója volt. Az utóbbi csoportban 15
(tágan értelmezett) bevándorlót és négy (tágan értelmezett) kivándorlót számoltunk.
A Policy Profiler használati statisztikái
Időszak
A Policy Profilert használta

1. (2012.02.08
– 2012.06.17)

2. (2012.06.18
– 2012.10.20)

3. (2012.10.21
– 2012.05.24)

Mind (2012.02.08
– 2013.05.24)

fő

fő

fő

fő

489

152

266

%
14

907

...ebből:

100

a Widgetet használta
demográfiai adatot nem adott meg
15

demográfiai adatokat megadott

41

8

40

89

10

107

30

41

178

20

341

114

185

640

...ebből:
“átlagos felhasználó”

259

84

135

478

75

82

30

50

162

25

50 évesnél idősebb

38

10

21

69

43

18 évesnél fiatalabb

8

6

5

19

12

legfeljebb általános iskolát
végzett:

9

5

7

21

13

munkanélküli

5

1

0

6

4

20

5

15

40

25

“nehezen elérhető csoport”
...ebből:

Mo.-on él, más országban
született

13

14

15

70
100

100

Néhány korábbi adatot javítottunk. Az első időszak forgalma nőtt 4 fővel, a be- és kivándorlók
létszáma pedig következetesen a nehezen elérhető csoportban kerül számbavételre. Az „egyéb”
képzettségi szintet megjelölőket általános iskolai, vagy alacsonyabb végzettségűnek tekintjük.
A platform hivatalos indulása előtti használat további 21 használatot jelez. A projekt végéig terjedő
időszakban további forgalommal számolunk, amellyel megközelíthetjük vagy elérhetjük az
eredetileg kitűzött, egy teszthelyszínre jutó 1500 felhasználót. E jelentés publikálásakor a
felhasználószám már meghaladta az 1200-at.
Erre a widgetet használók körében nem volt lehetőség.
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Időszak

1. (2012.02.08
– 2012.06.17)

2. (2012.06.18
– 2012.10.20)

3. (2012.10.21
– 2012.05.24)

Mind (2012.02.08
– 2013.05.24)

fő

fő

fő

fő

%

...ebből:

100

Románia

8

Ukrajna

3

Szerbia

1

Ausztria

3

4
1

4

16

40

1

4

10

2

4

10

3

8

USA

3

3

8

Egyesült Királyság

2

2

5

Mexikó

1

1

2

Kína

1

1

2

Kambodzsa

1

1

2

Egyiptom

1

1

2

Dzsibuti

1

1

2

Kongó

1

1

2

India

1

1

2

Szaúd-Arábia

1

1

2

4

21

13

Magyarországon született, másutt
él
...ebből:

8

9

100

Németország

2

1

Egyesült Királyság

1

3

Ausztria

3

Belgium

2

2

5

24

4

19

3

14

2

10

USA

1

1

5

Észtország

1

1

5

Franciaország

1

1

5

Hollandia

1

1

5

Csehország

1

1

5

Thaiföld

1

1

5

Japán

1

1

5

1

1

1

1

1

Magyarul válaszolt, másutt
született és él
...ebből:
Ukrajna

100
100

 Összegyűjtött állampolgári vélemények
Az alkalmazott ötfokú skálán, mely a konzervatív végponttól (1-es érték: legyen kevesebb bevándorló
kevesebb joggal) a liberális végpontig (5-ös érték, legyen több bevándorló több jogosultsággal) tart, a
magyar válaszolók átlagosan 3,21-es pontszámot értek el a 3. időszakban. Ez gyakorlatilag azonos az előző
időszak 3,23-as értékével.
Ez azt jelenti, hogy a válaszadók továbbra is enyhén szabadelvű véleményt nyilvánítottak bevándorlás
jelenségével kapcsolatban. Azt is látjuk, hogy a Policy Profiler koordináta-rendszerében a felhasználók
álláspontjai eléggé egyenletesen oszlanak el, ami továbbra is megerősíti a PP alkalmasságát a
magyarországi vélemények részletes elemzésére.

10 / 26

Magyarországon a PP modulban kapott válaszokból számított álláspontok a szakpolitikai térben
(a portál fennállásától a 3. időszak végéig minden felhasználót jelezve)

A PP állításaira kapott átlagos felhasználói álláspontok kiszámításánál nem vettük figyelembe a „nincs
válasz” opció megjelöléseit. Az eddigi eredmények alapján világosan kirajzolódik, hogy a magyar (és
valószínűleg minden egyéb) próbahelyszín felhasználóinak minden egyes kérdéssel lankad a figyelme. Így
az utolsó, 15. kérdésre már 6,6% (907-ből 60 fő) gyakorlatilag nem válaszolt. A fáradási trendet egyedül a
14. kérdés töri meg, azaz a válaszolók viszonylag hajlamosak véleményt nyilvánítani arról a felvetésről,
hogy „Azoknak az illegális bevándoroltaknak, akik éveken át bűncselekmény elkövetése nélkül éltek és
dolgoztak egy országban, föl kellene ajánlani a jogszerű tartózkodás lehetőségét”. Ugyanakkor a
„semleges” válaszok aránya itt sem kisebb az átlagosnál, a felvetés nem hív elő radikális véleményeket. A
tanulság talán csak annyi, hogy ez az állítás valamiért figyelemfelkeltő – talán a „bűncselekmény” szó
elhangzása miatt.
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A "Nincs válasz" opciót megjelölők gyakorisága állításonként
(N = 489; 152; 266 – időszakonként)
á01
á02
á03
á04
á05
á06
á07
á08
á09
á10
á11
á12
á13
á14
á15

1. időszak
2. időszak
3. időszak

0

10

20

30

40

50

60

A kifejezett véleményekre szorítkozva az átlagos attitűd az 5-fokú, normalizált16 skálán a harmadik
időszakban 3,21 volt, hasonló a második periódus átlagához (3,23). Míg az átlagos vélekedés inkább csak
hibahatáron belül változott, a bevándorlást teljesen elfogadók aránya 3 százalékponttal nőtt, míg a
semleges állásponton lévőké ugyanennyivel csökkent.
Az első és az utolsó időszakot összehasonlítva szignifikánsnak mutatkozik egy enyhe eltolódás a (teljesen
vagy mérsékelten) bevándorlás ellenes nézetek felől a bevándorlást támogató nézetek felé.

16

A kérdezéstechnikai szempontok miatt váltakozva pozitív és negatív módon megfogalmazott
állításokat az elemzés során először mindig „közös nevezőre” kell hozni.
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A Policy Profiler felvetéseire együttesen kapott,
bevándorlással kapcsolatos attitűdök megoszlásának változása
100%
90%

19%

22%

25%

29%

27%

14%

11%

17%

18%

21%

17%

19%

1. időszak
(N=485)

2. időszak
(N=152)

3. időszak
(N=266)

80%
70%

25%

60%
50%
30%

Semleges

22%

20%
10%

Inkább a bevándorlás mellett

13%

40%

Teljesen a bevándorlás mellett

Inkább a bevándorlás ellen
Teljesen a bevándorlás ellen

0%

Az attitűdök változása leginkább öt állítással kapcsolatban mondható következetesnek és szignifikánsnak –
ld. az alábbi táblázatban a vastagított értékeket. Ugyanakkor két állítással kapcsolatban (á03, á15) az
átlagos attitűd – bár hibahatáron belül – ellentétesen, a bevándorlók elutasítása irányába változott (ld.
inverz színekben).
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A Policy Profiler („kvíz”) állításai
és a válaszok alapján a bevándorlással kapcsolatos átlagos attitűd változása
Pontszám (1: elutasító ...
5: megengedő) változása az
1-3. időszakok között

#

Állítás

á01

A Magyarországra történő bevándorlást korlátozni kellene

+0.45

á02

Nem volna szabad az EU-n kívülről munkaerőt toborozni egy betöltendő
állásra mindaddig, amíg azt föl nem ajánlották állampolgároknak, más
uniós polgároknak, vagy már az EU-ban tartózkodó bevándoroltaknak.

+0,36

á03

A szakképzett munkaerőt célzó bevándorlási politikát támogatni kell, mint a
gazdasági növekedés fellendítésének egyik eszközét.

-0,04

á04

Az EU-ban jogszerűen tartózkodó és dolgozó nem EU-s állampolgároknak a
helyi munkavállalókkal azonos szociális jogokat kellene biztosítani, beleértve
az egészségügyi és balesetbiztosítást, a nyugdíjat és a munkanélküli
juttatásokat.

+0,07

á05

Az európai uniós tagországok egyetemein végző és egy éven belül munkát
találó nem EU-s állampolgárok számára lehetővé kellene tenni, hogy az EU
területén maradva munkát vállaljanak.

+0,02

á06

Az európai uniós állami egyetemeken tanuló nem EU-s állampolgárok
fizessenek magasabb tandíjat, mint az EU-s állampolgár hallgatók.

+0,33

á07

Az EU-ban jogszerűen tartózkodó és dolgozó munkavállalóknak biztosítani
kellene a jogot, hogy minden további feltétel nélkül magukkal hozhassák
házastársukat és gyermekeiket.

+0,23

á08

Az EU-n kívülről befogadott bevándorlók családtagjainak nem kellene
automatikusan biztosítani a munkához való jogot.

+0,23

á09

Az Európán kívüli bevándorlóktól megkövetelhető, hogy elfogadják
értékeinket és kultúránkat.

+0.38

á10

Azok az Unión kívüli állampolgárok, akik valamely EU tagállamban
jogszerűen tartózkodnak, rendelkezzenek szavazati joggal a helyi
választásokon.

+0,25

á11

Az a gyermek, aki egy EU-tagállamban született, és legalább egyik szülője
több éve jogszerűen ott élő bevándorló, az rögtön kapja meg ennek a
tagállamnak az állampolgárságát.

+0,06

á12

Unión kívüli állampolgárok illegális beutazását és/vagy tartózkodását az
EU-ban bűncselekménynek kellene tekinteni és ennek megfelelően
büntetni.

+0.48

á13

Az illegális bevándorlókat haladéktalanul vissza kellene küldeni származási
országukba.

+0.38

á14

Azoknak az illegális bevándoroltaknak, akik éveken át bűncselekmény
elkövetése nélkül éltek és dolgoztak egy országban, föl kellene ajánlani a
jogszerű tartózkodás lehetőségét.

+0,01

á15

Magyarországnak szívesen kell látnia az újabb kínai vállalkozók és
munkavállalók bevándorlását, amely a várt kínai befektetésekhez társul.

-0,03
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A Policy Profiler állításaira17 kapott, bevándorlással kapcsolatos átlagos attitűdök a válaszadók körében,
az alábbi témacsoportokban
Átlagos pontszám (1: teljesen a bevándorlás ellen ... 5: telj. a bev. mellett)
1. időszak (keret nélkül), 2. időszak (normál kerettel), 3. időszak (pontozott kerettel)

dimenzió / állítás

1

2

3

4

5

általános / s01
munkavállalás / s02
munkavállalás / s03
munkavállalás / s04
tanulmányok / s05
tanulmányok / s06
családegyesítés / s07
családegyesítés / s08
integráció / s09
integráció / s10
integráció / s11
illegális / s12
illegális / s13
illegális / s14
HU-spec. / s15

A megfigyelt attitűdváltozást megerősítendő elvégeztük az adatbázis szigorúbb tisztítását18, és a pilot
időtartamát öt egyenlő hosszúságú időszakra osztottuk. A legjelentősebb elemszámú első és utolsó
időszakok között továbbra is látszik az előzőleg kimutatott trend.
Érdekességképpen megvizsgáltuk, változik-e a mért attitűd attól függően, hogy a hét melyik napján
töltötték ki a kvízt. A megfigyelt eltérések csekélyek. A leginkább liberális attitűdöt szombatokon mértük, a
leginkább konzervatívat a hétfőkön (bár ez a részminta elég kicsi). Nem tudjuk, hogy az esetleges
különbséget a kitöltők csoportjainak eltérő összetétele okozza-e, vagy talán az, hogy sokaknak
hasonlóképpen változik az általános hangulata a hétköznapok és a hétvégék között.

17

18

A Policy Profiler állításai eredetileg vegyesen pozitívan (a bevándorlókkal elfogadóan) és negatívan
(a bevándorlókat elutasítóan) vannak megfogalmazva. Mint az előző jelentésben is, a "negatív"
állítások esetében a kapott válaszokat normalizáltuk: átfordítottuk, hogy azonos kód mindig azonos
attitűdöt fejezzen ki. Így az egyes állításokra kapott reakciók már összehasonlíthatókká,
összegezhetővé, jobban ábrázolhatóvá váltak.
Kivettünk minden korai, próba célú kitöltést, azonos felhasználók többedik kitöltését, valamint a
nyilvánvalóan nem odafigyelve válaszolókat. Így N=873 kitöltés maradt.
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Az átlagos attitűd változása a hét napjain
5

4

3,08
3

3,16

2,77

3,01

3,17

3,30
3,03

3,11

2
Átlagos attitűd
1

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
Együtt
(n=30) (n=84) (n=106) (n=263) (n=254) (n=110) (n=26) (n=873)

Egy másik fontos kérdés, hogy a PP elérési csatornája befolyásolja-e a kapott válaszokból kirajzolódó
attitűdöt. A portál másképp néz ki, mint a Widget: az utóbbi modernebb hatású, talán vonzóbb a
fiatalabbak számára. Másrészt a portálon válaszolók már regisztrálhattak is a platformon, ami viszonylagos
nyitottságot feltételez: adatokat árultak el magukról és nagyobb valószínűséggel pártolják az átlátható
webes jelenlétet. Valóban, a regisztrált felhasználók a bevándorlás jelenségével kapcsolatban is
liberálisabb álláspontot képviseltek a teljesen anonim válaszadóknál, de még inkább megengedőek a
widget használói.
Még meghatározóbb tényezőnek találtuk a PP kitöltésekor a felhasználó által beállított nyelvet. A kérdéses
ország nyelvétől eltérő beállítás valószínűsíti, hogy épp egy bevándorolt használja a platformot. Így nem
meglepő, hogy a magyartól eltérő nyelven válaszolóink jelentősen megengedőbb állásponton voltak a
bevándorlás kérdéseiben.
Az átlagos magyar felhasználó attitűdjének alakulása a PP elérése függvényében
Regisztrált portálfelhasználó
Átlagos
attitűd
N

Anonim portálfelhasználó

3.16
33

Widget
felhasználó
3.10

753

3.21
87
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Magyarul

Nem
magyarul

3.06
747

3.39
126

Együtt
3.11
873



A U-debate igénybevétele

http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-Hu/uDebate.aspx
A U-debate használati statisztikái
1. időszak
végén
U-debate rovatok
U-debate témák
U-debate oldalak megtekintéseinek száma
A vitákat legalább egyszer meglátogatók száma
(“Unique Pageviews”) **
Hozzászólás
Hozzászólás **
ebből: külső felhasználótól **
Beküldött U-debate fölvetések száma
Beküldött U-debate megjegyzések száma
Beküldött U-debate javaslatok száma
Beküldött U-debate indoklások száma
Beküldött U-debate ellenérvek száma
Hozzászóló személyek és szervezetek száma
U-debate rovatokban vagy témákban felhasznált/hivatkozott
háttérdokumentumok száma
U-debate-ről eddig készített jelentések száma
Döntéshozóknak eljuttatott jelentések száma
Döntéshozóktól kapott (formális) visszajelzések száma

** a tárgyidőszakban (nem kumulált adat)
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2. időszak
végén

3. időszak
végén

5
15
3 524

6
16
6 276

8
19
14 850

1 400

656

569

71
71
14
19
2
27
14
9

93
22
15
26
10
30
16
11

14

17

157
64
60
37
18
45
31
25
31
(ebből 2
anonim és 6
közvetített)

7

17

23

0
0
0

1
10
1

2
14
2

A U-debate használat részletesebb magyarországi statisztikája (a pilot teljes időszakában)
Rovat

Téma

Munkavállalási célú
bevándorlás

Szakmák és migráció

1

Vállalkozók migrációja

Tanulmányi célú
bevándorlás

Családegyesítés
célú bevándorlás

Harmadik
országbeliek
letelepedése az EUban; honosítási
politika

Illegális
bevándorlás

Kivándorlás

Ssz.

1

Geo

Indoklás

Ellenérv

Fölv.

Jav.

Megj.

Mind

H

4

7

4

4

2

21

2

H

1

6

7

1

2

17

Az EU 2011/98/EU irányelvével
kapcsolatos viták (összevont
tartózkodási és munkavállalási
engedélyezés, egyenlő bánásmód)

3

E

2

Egyszerű és gyors eljárás a tartózkodási
2
és munkavállalási engedélyezésben

4

E

Szabályozás munkaerő-piaci előnyök
kiaknázása érdekében

5

H

Teljes körű munkavállalói jogok a
harmadik országból érkezett
hallgatóknak

6

E

0

Diplomák elismertetése külföldön

20

H

0

Tisztességes-e a beilleszkedési vizsga
megkövetelése?

7

E

0

Jövedelmi, lakhatási és
betegségbiztosítási feltételek a
családegyesítést kérelmezővel szemben

8

E

0

Bevándorlók integrációja általában

9

H

7

6

3

Demográfiai szempontok érvényesítése
a bevándorlás magyarországi
szabályozásában

10

H

2

1

1

1

5

A határon túli magyarokra vonatkozó
speciális szabályozások

11

H

2

1

2

5

A huzamos tartózkodási engedély
kérelmezéséhez szükséges igazolások

12

E

1

1

Az Európai Parlament módosította az
EU határőrizeti ügynökségéről, a
Frontexről szóló jogszabályt. Milyen
hatásai lehetnek ennek a rendeletnek?

13

H

3

5

1

9

Lehetséges intézkedések az illegális
munkavállalással szemben

14

H

3

4

1

12

EU-szerte egységes minimum szankciók
az illegális bevándorlók munkáltatóival
szemben

15

E

Kihívások a Magyarországról történő
elvándorlás (emigráció) trendjeiben

16

H

2

0
5

3

4

2

4

3

17

16

0
4

3

1

2

10

Külföldről hazatérő magyarok

19

H

0

General procedural
issues / Általános
eljárási kérdések

A Magyarországra bevándorlók
ügyintézésében érzékelt anomáliák

17

H

0

A
bevándorláspolitika
kölcsönhatásai más
szakpolitikákkal

Feltétel nélküli alapjövedelem és
bevándorlás

18

E

4

10

11

13

4

42

Együtt

Együtt

–

–

37

45

31

25

19

157
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Jelmagyarázat
1 H: magyar; E: európai
2 Ezt a témát idő közben egyesítettük a #3. sz. témával

 Összegyűjtött állampolgári vélemények
A harmadik időszakban 70 hozzászólás érkezett a magyar próbahelyszín vitáihoz, amelyek közül 60
származott külső (nem moderátor) felhasználóktól – ebből kettőt vendég (anonim) felhasználók adtak, és
26-ot a moderátor közvetített más fórumokból. Alább az időszak legnépszerűbb témáját ismertetjük.
(Téma #18) „Feltétel nélküli alapjövedelem és bevándorlás” – használati adatok
Téma
U-debate oldal megtekintéseinek száma
A vitákat legalább egyszer meglátogatók száma
(“Unique Pageviews”)
Hozzászólás
ebből: külső felhasználótól

#18
1050
159
42
34

ebből: más forrásból (levél, kérdőív, Facebook stb.) közvetítve

26

Beküldött U-debate fölvetések száma

4

Beküldött U-debate megjegyzések száma

4

Beküldött U-debate javaslatok száma

10

Beküldött U-debate indoklások száma

11

Beküldött U-debate ellenérvek száma

13

Hozzászóló személyek és szervezetek száma
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3

(Téma #18) „Feltétel nélküli alapjövedelem és bevándorlás” – hozzászólások

A „Feltétel nélküli alapjövedelem [FNA] és bevándorlás” témát19 legfőképp azért nyitottuk meg, hogy
megpróbáljuk becsatornázni a másutt online erről beszélgető, alulról szerveződő csoportok aktivitását. A
témát részletes moderátori felvezető szöveg mutatja be, hogy ötleteket generáljon és elmagyarázza az
alapjövedelem koncepciója és a bevándorlás közötti összefüggéseket. Releváns Facebook csoportokból kb.
5 embertől 26 hozzászólást ültettünk át a U-debate-be „vendég” felhasználói fiókot használva, a szerző
nevét is feltüntetve, amennyiben erre engedélyt adott. További 4 felhasználó közvetlenül a PbP felületére
posztolt 8 alkalommal. Egyes posztokat olykor több „atomi” hozzászólásra bontottunk, hogy a tartalom

19

http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=209
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jobban illeszkedjen az elérhető hozzászólási kategóriákhoz (ezt a gyakorlatot a szerzők nem támadták vagy
kommentálták).
A bevándorláshoz köthető vélemények az alábbiakban foglalhatók össze:
-

Egy, az FNA-t bevezetett és egy másik, azt nem bevezetett ország határa migrációra ösztönözne az
utóbbiból az előbbi felé.
o
o

Ezért javasolt, hogy az országok (pl. az EU keretében) összehangolják az FNA bevezetését.
A bevándorlást szabályozni kellene, de ez nem újdonság; csak a ma létező megoldásokat
kellene újra paraméterezni.

o

-

Az EU-n belüli migráció is túlságosan intenzívvé válhat, amennyiben már a tartózkodási
(vagy letelepedési) hely is jogosultságot eredményezne a helyi FNA-ra.
Az FNA bevándorlóknak nem, csak állampolgároknak járna, és ez a státusz csak hosszabb idő
elteltével szerezhető meg.
o

o
o
-

Ha ez így van, lesz lehetőségük fenntartani magukat? Alapvetően a kapott munkabérekre
támaszkodhatnak, de azok hogyan fognak alakulni?
 Előfordulhat, hogy a béreket elértékteleníti az infláció, vagy az, hogy az FNA-t
élvező állampolgárok a korábbinál kevesebbel is beérik.
 De előfordulhat az is, hogy – legalábbis a munka intenzív ágazatokban – az FNA
annyira lecsökkenti a munkaerő-kínálatot, hogy a bérek növekedni fognak.
A bevándorlók kaphatnának bérkompenzációt.
Az is része lehet a megoldásnak, ha az FNA bevezetésekor minden bevándorolt
állampolgárságot kap.

Az FNA egy alacsonyabb életszínvonallal rendelkező országban eltántorít a kivándorlástól.

A pilot teljes futamideje során elért eredmények a U-debate esetében nehezebben foglalhatók össze, mint
a Policy Profiler esetében. A felhasználási statisztikákból látszik, a viták mintegy feléhez nem érkezett
hozzászólás. Ezek tipikusan az európainak besorolt témák, vagyis amelyeknek az összeurópai relevanciája
miatt akár minden tagországban van – vagy lehetne – egy példánya. Ezeket a témákat általában szabatos
címmel és fontos jogszabályi hivatkozásokkal vezettük elő. A felhasználók talán azért kerülték el őket,
mert az országos ügyekhez képest nem érezték őket annyira aktuálisnak. A másik lehetséges ok a
„jogszabály ízű” megfogalmazás, mely – azzal együtt, hogy egy újszerű interfész használatát is meg kell
tanulni – elnyomhatta a vita játékos oldalát.
Ha a viszonylag népszerű témák forgalmát tekintjük, ez is elmarad a weben található tipikus fórumok
aktivitásától, különösen annak fényében, hogy a 157 posztnak csak kb. fele érkezett kívülről, tehát nem a
vitát elindítani vagy továbbmozdítani kívánó moderátoroktól. Ez részben várható volt a U-debate sajátos
struktúrája alapján, mely többek között hivatott megelőzni a redundáns hozzászólásokat. Ugyanakkor az
alacsony aktivitás gyaníthatóan annak is köszönhető, hogy a felhasználóknak nem sikerült eléggé
magukévá tenni a hozzászólási kategóriák használatának szabályait.
A külső hozzászólások egy részét is a moderátorok írták be, összegyűjtve és néha átfogalmazva, több
darabra bontva a másutt megjelent véleményeket. A közvetlenül a felhasználók által megosztott
gondolatok a legtöbb esetben illeszkedtek a témához. Hosszuk változó, az egy sortól a hosszú
bekezdésekig. Ugyanakkor a hosszabb bejegyzések általában érvelést is tartalmaznak, ami azt sejteti, hogy
ezeket tovább lehetne bontani, strukturálni. Több felhasználó következetlenül használata a hozzászólási
kategóriákat. Gyakran használták a legkevésbé kockázatosnak tűnő „Megjegyzés” kategóriát – akkor is, ha
a hozzászólásuk nyilvánvalóan az előző bejegyzés mellett vagy ellen szóló érv volt. A bejegyzések műfaja is
változatos, az elméleti fejtegetéstől a személyes tapasztalatok leírásáig. Ez pozitív: mindkét véglet
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segítheti a szakpolitika-alkotást. A U-debate-tel kapcsolatban megmaradó fő kihívás a posztok csekély
száma, ill. a következetlen elhelyezésük.



Döntéshozói visszajelzések

Az időszak során négy esetben léptünk kapcsolatba döntéshozókkal.
2013 januárjában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) válaszolt megkeresésünkre. Levelében a
biztos elmondta, a „jelentés alapvető jog sérelmére utaló körülményt vagy adatot nem tartalmaz, annak
kapcsán sem jogalkotást, sem jogszabály módosítást nem kezdeményeztem”. További egyeztetések során
kiderült, a hivatal lehetőségei a jelenlegi szabályozás alapján meglehetősen korlátozottak a PbP-vel való
együttműködésre. (Az Országgyűlésnek felelősséggel tartozó AJBH hivatalok és közszolgáltatást végző
szervezetek jogalkalmazása felett őrködik. Akinek ezek tevékenysége vagy mulasztása valamilyen alapvető
jogát sérti vagy ennek közvetlen veszélyével jár, beadvánnyal fordulhat az AJBH-hoz, feltéve, hogy a
rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.20 A hivatal
konkrét személy hivatalos beadványa esetén indíthat eljárást. Ugyanakkor a jogszabályi felhatalmazása, a
szakmaiság követelményei, az elfogulatlanság biztosítása, továbbá magas leterheltsége miatt sem adhat
tanácsot vagy állásfoglalást olyan ügyben, amelyet nem vizsgált meg körültekintően – pl. a U-debate egy
anonim felhasználójának nem is őhozzá intézett hozzászólására reagálva –, beleértve annak javasolását,
hogy a felhasználó forduljon hozzá beadvánnyal.
2013 márciusában két önkormányzatot kerestünk meg emailben, de nem kaptunk választ. A
magyarországi ún. Kulturális Kreatívok21 egy közzétett (de idő közben letörölt) videofelvétele szerint Aba
város és Sárosd nagyközség elindítottak valamilyen részvételi demokrácia kezdeményezést. A települési
honlapok ezt megerősítették, és kapcsolatfelvételi információt is közöltek a magisztrátusnak nevezett új
szerveződésekhez. Sajnos hiába ajánlottuk fel emailben az együttműködést, választ nem kaptunk, ami arra
utal, hogy ezeknek az önkormányzatoknak a demokráciakísérletei már lezárultak.
Sikeresebb volt az Emberi Erőforrások Minisztériumával való kapcsolatfelvétel. A minisztérium a
társadalmi integrációról új jogszabály kidolgozását tervezte, és ehhez lehetségesnek tartják felhasználni
többek között a PbP platform konzultációs felületét.
Ami a „Feltétel Nélküli Alapjövedelem” témáját illeti, országgyűlési határozati javaslatára reagálva Szili
Katalin képviselőasszonynak is felkínáltuk a PbP platformot, aki az illetékes parlamenti bizottság felé is
továbbította a kooperáció lehetőségét. A mostani jelentésre a képviselőnő mellett a témában szintén
illetékes minisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium) figyelmét is tervezzük felhívni.
A teljes próbaidőszakot áttekintve e leghasznosabb döntéshozói visszajelzést a második konzultációs
jelentésre válaszoló dr. Molnár Tamástól (Belügyminisztérium) kaptuk. Fontos tájékoztatásokat kaptunk a
minisztérium aktuális, a bevándorláspolitikát érintő munkájáról, amelyet már remélhetőleg sokan olvastak
a platform látogatói közül. A platform moderátorai számára is tett javaslatokat, ezekre válaszul a #322 és

20
21
22

http://www.ajbh.hu/tajekoztato
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cultural_Creatives
“Összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyezés, egyenlő bánásmód.
Helyes-e, hogy az Unió tagállamai összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyezési
eljárást, valamint az állampolgárokéval azonos, egyenlő bánásmódot biztosítanak a harmadik
országokból származó munkavállalók számára, ahogy ezt az EU vonatkozó irányelvében
megfogalmazták?
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:01:HU:HTML)”
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#423 témát összevontuk24, a bevándorlással összefüggő témákba nem tettünk a romák társadalmi
integrációjával kapcsolatos utalásokat, valamint a kivándorlással kapcsolatos vitákat új témákba
vezettük.25

23

24
25

“Egyszerű és gyors eljárás a tartózkodási és munkavállalási engedélyezésben.
A tartózkodási és a munkavállalói engedélyek kiadására és megújítására vonatkozó eljárás legyen
egyszerű és gyors az EU-n kívüli állampolgárok számára, ahogy ezt az EU vonatkozó irányelvében
megfogalmazták.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:01:HU:HTML)”
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/udebatediscussion.aspx?Thread=112
Meglévő hozzászólások áthelyezésére vonatkozó tanácsot is kaptunk, de ezt sajnos néhány
fennálló műszaki akadály meghiúsította.
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Következtetések
Problémák, kihívások

A harmadik időszakban a U-debate aktivitás növelése érdekében a többi próbahelyszínnel egyetemben
újra megnyitottuk a lehetőséget, hogy anonim (nem regisztrált, be nem lépett) felhasználók is
hozzászóljanak a vitákhoz. Ez valóban több „vendég” posztot eredményezett, viszont – először a pilot
során – ebből kettőt (halandzsa, ill. spam) törölni kellett a moderátornak. A szabad posztolás idővel a
kéretlen reklámok elszaporodásához és az ezzel járó többletmunkához vezethet.
Új lehetőség a moderátor számára, hogy a vitatémákat másik rovatba mozgathatja. Ugyanakkor olyan
igény is valószínűnek látszik, hogy a forgalmasabb, nehezen áttekinthetővé nőtt vitafák egyes
hozzászólásait vagy inkább ezek egy-egy (az eredeti tárgytól eltérő, de másrészről fontos) bokrát is át
lehessen mozgatni.
Egy egyszerű „tetszik”/„nem tetszik” funkcióban26 is volna perspektíva: vonzaná, jobban bevonná a
felhasználókat, növelné a forgalmat, másfelől pedig jelezné a hozzászólások relatív jelentőségét a
döntéshozók felé.
Általában a projekt alatt Magyarországon az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a pilot választott
tematikája, a bevándorlás itt kevésbé izgalmas téma, mint a spanyol, olasz és görög próbahelyszín
esetében, s e tény korlátozott részvételhez vezetett a felhasználók és érintettek részéről a PbP
platformon. A kvíz kitöltéseinek száma mérsékelt maradt, a U-debate használatát pedig a témakör
kibővítésével tartottuk fenn. Igazán élénk, érvek és ellenérvek sorát ütköztető vita nem alakult ki. (Kérdés,
hogy ez mennyire elérhető. Nem tekinthetjük példaképnek az olyan, gyakori, webes fórumokat, ahol a
túlnyomó többség azonos ideológiai alapról kommentel, kirekesztve – olykor divatosan „trollnak”
bélyegezve – a másképp gondolkodókat.) Valóban, több megkérdezett magyar szervezet is igényét fejezte
ki, hogy a Policy Profiler is adaptálható legyen új szakpolitikai kérdéskörökre.
A U-debate-be küldött hozzászólások (formai) minőségén is lehetne javítani. A felhasználók gyakran
bizonytalanságot mutatnak a hozzászólásuk típusának (fölvetés. ellenérv stb.) megválasztásában, pl. hogy
ezek a „szülőbejegyzéssel” (ti. amelyhez a sajátját kapcsolja) összefüggésben értendők (igen!), vagy a
vitafa felsőbb elemei, különösen a cím kontextusában (nem!). Azt a lehetőséget sem használják ki, hogy
mondandójukat több, összefüggő hozzászólásra tagolják, pedig ez jelentősen megkönnyítené, hogy a
következő felhasználó gyorsan áttekintse az addigiakat.27 A posztokban tetten érhető következetlenségek
némelyikét valószínűleg ki lehetne szűrni a hozzászólást szabályozó algoritmusokkal. Ez egyaránt
megkönnyítené a vitákba bevitt tartalmak humán és gépi28 értelmezését.

26

27

28

A Facebook platformmal csak olyan összekapcsolás született, amellyel a felhasználó a téma
egészét tudja „lájkolni”.
Részletesebben a használati útmutatóban:
http://join.puzzledbypolicy.eu/hu-HU/howtogetinvolved.aspx
A PbP projekt finisében tesztelésre kerül egy, a vitákat szemantikus technológiákkal kivonatoló és a
közösségi hálókban elérhető, kapcsolódó tartalmakkal összevető modul.
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Eredmények, sikerek

A 3. jelentési időszakban sikeresen összegyűjtöttünk jelentős számú hozzászólást a Feltétel Nélküli
Alapjövedelem gondolatkísérletével kapcsolatban. Ezt a meglévő online közösségek létének köszönhetjük,
és a moderátori munkának a Facebookon zajló eszmecsere átültetésével. Minden bizonnyal pozitív
szerepet játszott az is, hogy a felhasználók megtudhatták, az Európai Bizottság (egy fontos döntéshozó!) az
állampolgári kezdeményezésként regisztrálta a témával kapcsolatos kezdeményezést.
2013 tavaszán minden teszthelyszín intenzív kampányt folytatott a közösségi hálón, ami a statisztikák
alapján csak Magyarországon legalább 100 embert ösztönzött arra, hogy kipróbálja a kvízt.
A projekt utolsó hónapjaiban két görög és két szlovén migrációs civil szervezet mellett a PbP a kivándorlás
kérdéseivel foglalkozó és a külföldön szerencsét próbált fiatalok hazatérését ösztönző, segítő magyar
Gyere Haza Alapítvánnyal is szorosabb együttműködésbe kezdett, mely további érdeklődő polgárok
bevonását eredményezi.
Miközben a teszthelyszínek egyenként 1500 felhasználó bevonását tűzték ki célul (ha optimisták vagyunk,
akkor ezt csupán a PP kitöltőinek számával mérjük), Magyarországon egyelőre az 1300-as értéket
közelítjük, kíváncsian, hogy az év végéig meddig jutunk.
Nehéz dolgunk van itt, ahol a fő téma iránt csak mérsékelt érdeklődés mutatkozik. Ezzel összecseng, hogy
az egyéb, némileg kapcsolódó, de népszerűbb témák felé tett kitekintések több forgalmat generáltak.
Elméletileg beszélhetünk a szakpolitika-alkotás alulról vagy felülről szerveződő eseteiről. A felülről
szerveződés azt jelenti, hogy a problémákat a döntéshozó fogalmazza meg (egy másik modell alapján ő a
„szakpolitika-folyam” és a „politika-folyam” tipikus ágense), míg az állampolgárra (a „probléma-folyam”
tipikus ágensére) hárul, hogy gondolatrendszerét ehhez igazítsa, így válva képessé a reflexióra (hogy
megértse, átgondolja, megvitassa, megszavazza stb.). Az alulról jövő kezdeményezések a másik irányból
indulnak, és nyilvánvalóan könnyebb a részvételben aktív polgárok valamekkora létszámát elérni, hiszen
ők ilyenkor jóval szabadabban alakíthatják a napirendet. Viszont ilyenkor nagyobb feladat a döntéshozók
számára az állampolgári vélemények elemzése – ehhez érdemes közvetítők segítségét kérniük; ez lehet
egy civil szervezet, mely hálózatot épít és véleményeket tolmácsol és/vagy egy, a vélekedéseket begyűjtő,
strukturáló és megbízhatóan ábrázoló IT platform. A PbP erősségének tekintjük, hogy a pilot során
mindkét irányba képes volt véleményeket interpretálni és közvetíteni.
A PbP jövőbeni kampányainak a sikere nagyrészt azon múlik, hogy a célkitűzéseikért folytatott
erőfeszítések során a civil szervezetek és az adott téma kutatásával foglalkozó műhelyek be kívánják-e
illeszteni a platformot az eszköztárukba, eljuttatva azt a saját közönségükhöz és azon is túl. A projekt alatt
a platform forgalmára jól észrevehető hatással volt az is, amikor egy szervezet pusztán csak elhelyezte
honlapján a PbP bannerét. A magyar teszthelyszínnek volt alkalma profitálni az eMagyarország Pontok
jelentős hálózatából is, mely internet-hozzáférési pontokat és erre épülő szolgáltatásokat (pl. ITmentorálás) nyújt főként vidéki településeken. Az egyező célokat felismerve a pontokat felügyelő tárca
jóváhagyta az együttműködést (banner a honlapra, mely egyúttal kezdőlap az üzemeltetett
munkaállomásokon; a munkatársak tájékoztatása, akik így továbbajánlhatták a PbP-t a vendégeknek). Így
az eMagyarország Pontok többleterőforrások felhasználása nélkül is hasznos disztribúciós csatornaként
szolgáltak – a nehezen elérhető célcsoportba sorolt idősek és vidéken élők körében is.
A szakpolitikai téma megválasztásától függetlenül fontosnak tűnt a viták hatásos propagálása. Manapság a
legtöbb figyelem a közösségi médiákra irányul. Alapvető fontosságú a Facebookon vagy hasonló oldalakon
láthatóvá válni és annak maradni, hogy hitelesen láttassuk (igazoljuk, ígérjük) a felhasználók „kritikus
tömegének” a meglétét, amelynek hatására az újak is érdemesnek tartják csatlakozni. Ugyanakkor az is
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igaz, hogy a legaktívabb felhasználók úgy találtak el a platformhoz, hogy a kezdeményezésről részletes
beszámolókat (cikket, blogot) olvastak akár a hagyományos, akár az online sajtóban.
A polgárok megerősítése központi elem a PbP koncepciójában. A bizalom úgy épül fel, hogy a döntéshozók
nyilvános fórumon is észrevételezik a polgárok abba fektetett munkáját, hogy megismerjék és egymással
megvitassák a szakpolitikai kérdések részleteit. A magyar teszthelyszín ebben elért bizonyos sikereket.
Másrészt, mivel a folyamatban a két fél érdeklődése nem vágott teljesen egybe, az erőfeszítések egy része
kárba veszhetett. A polgárok általában valószínűleg jobban örülnének, ha a döntéshozók gyakrabban
adnának visszajelzést, éspedig a legnagyobb figyelemmel kísért ügyekben, még ha ezek nem is volnának
teljesen hivatalos állásfoglalások (ámbár azt is megtudtuk, hogy döntéshozóként olykor igen nehéz, ha
nem lehetetlen, informálisan megnyilvánulni).
Jelentős eredménynek tekintjük, hogy a Belügyminisztérium visszajelzésével és ennek közlésével a
társadalmi párbeszéd „körbeért”, elméletileg öngerjesztővé vált: a döntéshozói reakció megerősítheti az
állampolgári aktivitást a PbP platformon, ami újra fölkeltheti a döntéshozók figyelmét – és így tovább.
Sikernek is elkönyvelhetjük, hogy bár a magyar közönséget viszonylag kevéssé érdekli a bevándorlás,
sokan használják a Policy Profilerben lévő kvízt, és a U-debate látogatottsága sem elhanyagolható. Úgy
találtuk, hogy a magyar felhasználók jelentős mértékben más magyar oldalakról navigáltak a platformra.
Több mint 40% online sajtótermékek és blogok felől érkezett, és ezek többsége elég sokáig maradt, hogy
felfedezze magának a portált. A PbP reklámozására szintúgy alkalmasak a civil szervezetek honlapjain
elhelyezett bannerek („szalagreklámok”, linkkel ellátott képecskék). Ehhez elég, ha az adott civil szervezet
tevékenységi köre kapcsolódik a PbP célkitűzéseihez, tartalmaihoz; nem szükséges, hogy a szervezet aktív
szerepet vállaljon a platform életében. Jelentős számú (kb. 200) látogatót vonzott a Civil Részvételi Héthez
kapcsolódó „Alakítsa a bevándorláspolitikát – csak néhány kattintással!” című online kampány29 is.
Általában elmondható, hogy a legtöbb felhasználót azok az online oldalak képesek vonzani, ahol a PbP
részletes leírása találkozik a közönség érdekes, gazdag tartalmak iránti igényével.
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