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BEVEZETÉS 

 

 Az ifjúsági kutatásokkal kapcsolatos szakmai sztenderdeket azzal az igénnyel állítottuk össze, hogy olyan szak-

mai minimumokat fogalmazzunk meg, amelyek a kutatások témájától, felhasználóitól és a kutatóhelyektıl függetlenül 

támpontokat nyújtanak a kutatások megrendelıinek, elkészítıinek és felhasználóinak. Mérlegelhetıvé, és ennek révén 

összehasonlíthatóvá teszik a kutatóhely szakmaiságát a munka elıkészítésétıl az információgyőjtésen és azok feldolgo-

zásán át, az eredmények értelmezéséig, az eredményeket összefoglaló beszámolóig. Ugyanakkor segítséget adnak a 

kutatóhelyeknek is abban, hogy megítéljék a kutatások kezdeményezıinek ráhangoltságát, elszántságát egy-egy kutatás 

esetében. Erre elsısorban az elıkészítı szakaszban, a kutatások alapdokumentumának elkészítése során van lehetıség, 

amikor világossá válhat, hogy kiérlelt kívánsággal, vagy ad hoc ötlettel hívják elıkészítı megbeszélésre a kutatóhelyet.  

 Összefoglalóan: munkánk során kétféle felhasználóra gondoltunk. Az egyik oldalon a kutatások kezdeményezıi-

re, legyenek azok a munkát elıíró fenntartói egy kutatóhelynek vagy megrendelık egy szimmetrikus kapcsolatban. A 

másik oldalon a kutatásokat végzı kollegáinkra, akik vagy piaci szereplıként, vagy szervezeti kötelmek alapján végez-

nek ifjúsági témájú kutatásokat. 

 Azt is meg kell fogalmaznunk, hogy kiknek nem szánjuk ezt a munkát. Ne várjon sem segítséget, sem recept-

könyvet senki, aki szakmai felkészültség nélkül, társadalomkutatásra képzetlenül kíván kutatáshoz kezdeni. Elsısorban 

azért, mert meggyızıdésünk szerint amatırök, határozottabb fogalmazással: sarlatánok, többet árthatnak egy kedvtelés-

bıl, vagy források híján kényszerhelyzetben elvégzett kutatásfélével, mint amennyit használni tudnak. Döntıen akkor, 

amikor hinni kezdenek „eredményeikben”.   

 Az eddigiek szellemében külön kiemelendınek tartjuk, hogy munkánkban mihez kaphatnak támpontokat azok, 

akiknek ifjúsági kutatást kell készíttetniük, de munkájuk természetébıl adódóan nem mozognak otthonosan az ifjúsági 

kutatások megrendelésében. Vállalt céljainkból adódóan az itt kiemelt témákat a kutatók, kutatóhelyek számára is meg-

szívlelendıknek tartjuk, de helyzetük annyival kedvezıbb, hogy otthonosabban mozognak az ifjúsági kutatások terüle-

tén. 

  A kutatások elıkészítése kapcsán azokat a tennivalókat tekintjük át, amelyekkel a megrendelınek és a 

kutatóhelynek részben külön-külön, részben a közösen elvégzendı elıkészítı munka során lesz dolga. Különösen fon-

tosnak tekintjük a kutatás alapdokumentumáról szóló részt, amelyben sorra vettük mindazokat a tartalmakat, amelyek 

pontos szabályozása nélkül sem a megrendelınek, sem a kutatóhelynek nem célszerő hozzákezdenie egy ifjúsági kuta-

táshoz. Ezek hiányos vagy átgondolatlan megalkotása gyakran vezet feszültségekhez a két fél viszonyában, és ugyan-

csak gyakran veszélyezteti a kutatás sikerét.  

 Az adatfelvétel, adatfeldolgozás sikerét befolyásoló elıkészítı lépéseket tárgyaló fejezetbıl - fontosságuk 

miatt – felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy itt vesszük sorra a vizsgálati és az értelmezési egységek meghatározá-

sát, a szükséges minta terjedelmének kérdését, a felvételi eljárások kiválasztását. Az eltérı személyességő felvételi 

eljárások kapcsán itt olvashatnak az eltérı eljárások idıigényérıl, buktatóiról. Ebben a részben tárgyaljuk, hogy miért 

kell célhoz kötötten meghatározni a különféle interjútechnikák, és a megfigyelések alkalmazását. 

 A felvételek idızítéséhez kapcsolva itt érintjük a szezonális hullámzásnak kitett ifjúsági csoportok és témák 

kérdését és a holtszezonok jelenségét. Ebben a részben találják az intézményi keretekben (ezek ifjúsági kutatások eseté-
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ben döntıen iskolákat jelentenek) készülı kutatások esetében szükséges intézményi hozzájárulást. Itt tárgyaljuk a hoz-

zájárulás buktatóit, amelyek gyakran nehezen kivédhetı csapdahelyzetté válhatnak. 

 A kutatások adatfelvétele során elvárható szakmai minimumokat , összehasonlítást elısegítı sztenderdeket 

tárgyaló fejezetbıl elsıként azt tartjuk kiemelendınek, hogy aki kutatást kíván megrendelni, itt találja azokat a szem-

pontokat, amelyek alapján dönteni lehet a mintavételen alapuló és a teljeskörő adatfelvétel között. Tisztázzuk, hogy 

milyen feltételeknek kell eleget tenniük a reprezentatív mintáknak. 

 A minták és a hozzájuk tartozó pótminták kérdéskörét követıen a címlisták és a pótcímek használatát tekintjük 

át, amely biztosíthatja, hogy a kutatás adatfelvétele ne torzíthassa a reprezentativitást. Összefoglaljuk a kérdezık felké-

szítésével kapcsolatos tennivalókat és azt, hogy miként kell a kérdıívekbe beépíteni a kérdezıknek szóló instrukciókat. 

Ismertetjük, hogy önkitöltéses kérdıívekben hogyan célszerő elhelyezni azokat az információkat, amelyek segíthetik a 

válaszadást. Felhívjuk a figyelmet az önkitöltéses kérdıív használatának buktatóira, és bemutatjuk ezek elkerülésének 

lehetıségét. Elkülönítve tárgyaljuk a telefon és az internet használatával készíthetı felvételek lehetıségeit és korlátait. 

 Áttekintjük a megfigyelések, az egyéni és a csoportos interjúk szerepét, a megtervezésükkel kapcsolatos tenniva-

lókat, és elkészítésük alapvetı tudnivalóit. Kitérünk rögzítésük és dokumentálásuk kérdéseire, hangsúlyosan foglalko-

zunk az anonimitás biztosításával. Együttvéve: ebben a fejezetben találhat olyan szempontokat a megrendelı, amelyek 

segíthetik a kutatóhelyek adatfelvételi javaslatainak összehasonlítását, elıkészíthetik az eltérı javaslatok közötti válasz-

tást.   

Az adatok elemzésérıl szóló fejezetben  

Ebben a fejezetben fontosnak tartottuk, hogy szóljunk az elemzési csapdákról, amelyek gyakran még a képzett 

kutatót is téves megállapításokra vezethetik (pl. Simpson paradoxon). Itt mutatjuk be röviden a kvalitatív adatok elem-

zésének lehetıségeit is. 

 Az értelmezés, tanulmányírás sztenderdjeirıl írt fejezetben elsıként arról adunk képet, hogy, milyen elızetes 

tájékoztatást (gyorsjelentést, esetleg alapadat megoszlásokat) célszerő elkészítenie a kutatóhelynek a joggal információ-

éhes megrendelı számára. Ebben sorravesszük az alapsormegoszlás, az utólag képzett változók, indexek, további muta-

tók, átlagok jelentıségét. Itt érintjük a prezentációt, amely a gyors tájékoztatás sajátos változata lehet. 

 Elkülönítve tárgyaljuk az írott beszámoló tagoltságának kérdéseit, ezzel összefüggıen a tartalomjegyzék szere-

pét, majd az elsıként tisztázandó témát: a kutatás célját. Az elsı fejezetben tisztázandó tartalmak körébıl ki kell emel-

nünk a kutatás érvényességének kérdését, amelyet a beszámoló hangsúlyos helyén ajánlatos egyértelmővé tenni.  

 A kutatás irányai szerint tagolt beszámolóban az összetartozó résztémák egységes szerkezető fejezeteket kíván-

nak, akkor is, ha például a kérdıívben nem egy blokkban szerepelnek az egymáshoz kapcsolódó részkérdések. Rávilágí-

tunk arra, hogy miért célszerő az alaphelyzet (átlagok, alapmegoszlás) bemutatását követıen tárgyalni a megismert 

részleteket, az egyes témák finomszerkezetét. Kitérünk arra, hogy miért ajánlatos utalni egy-egy téma, más fejezetben 

elıforduló, további összefüggéseire. Itt írunk arról, hogy miként kell a beszámolóban nyilvánvalóvá tenni, hogy mi tett 

indokolttá egy-egy feldolgozási eljárást, miért érdemes elkerülnünk a szakmai tolvajnyelv tömör, de sokak számára 

ismeretlen fordulatait. Ebben a részben tárgyaljuk az eredmények összefoglalása és a kutatás alapján megfogalmazható 

ajánlások, a megrendelı céljait szolgáló javaslatok kérdését.  

 Az eredmények, adatok, adatösszefüggések bemutatása során követendı megoldások sorából azokkal a témakö-

rökkel foglalkozunk, amelyek nélkül megállapításaink megalapozatlan szöveggé válhatnak. Sorravesszük a táblázatké-
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szítésben az olvasók eligazodását segítı kiemelések, táblázatszerkesztési fogások kérdéseit, az adatok képi megjeleníté-

sének (grafikák) szerepét. Ezek konkretizálása érdekében bemutatunk néhány táblázat-, és grafikakészítési megoldást. 

Ezeknél részletesen ismertetjük, hogy melyiket, mi tette indokolttá.  

 Dolgozatunk következı fejezetében négy, korábban már tárgyalt témakörhöz találhatnak részletes, helyenként 

konkrét példákban is kifejtett segítséget a kutatást kezdeményezık. Ezek sorában elsıként a mintanagyság meghatáro-

zását járjuk körül. Egy konkrét példa kapcsán leírjuk a figyelemmel kísérendı szempontokat, és az ezek nyomán kiala-

kítandó minta fontosabb jellemzıit. 

 Ezt követıen áttekintjük, hogy milyen karakterő kérdéseket, milyen eszközökkel lehet vizsgálni olyan ifjúsági 

csoportokban, amelyek a kutatástól függetlenül is léteznek. Ezek nem tévesztendıek össze sem a fókuszcsoportokkal, 

sem a kísérleti kutatások céljára szervezett laboratóriumi csoportokkal. 

 Elkülönítve tárgyaljuk a fiatalok körében végzett terepmunka során készíthetı megfigyelések kérdéseit. Sorra 

vesszük a különbözı karakterő megfigyelések fontosabb jellemzıit és bemutatjuk az adatszerő feldolgozásra szánt 

megfigyelések naplózásának egy példáját is. Utóbbi kapcsán hangsúlyozzuk, hogy ez csupán egy változata a feldolgoz-

ható megfigyeléseknek, minden kutatás számára kidolgozandó a kutatás céljaihoz legjobban illeszkedı megfigyelés 

terve. 

 Fontosnak tartottuk szólni néhány szót a napjainkban egyre divatosabb online kutatásokról, azok mőködésmódjá-

ról és alkalmazhatóságáról az ifjúságkutatásokban. 

 Az árakról-id ıkr ıl szóló fejezetben több, céljaik miatt eszközeiben, adatfelvételi eljárásaiban eltérı karakterő 

kutatás lehetséges költségeit, idıigényét tekintjük át. Elsıként a kvantitatív kutatások körébıl a közkedvelt, 1000 sze-

mélyes megkérdezések várható költségeit jellemezzük. Példánkban a 14-29 éves korosztályt képviselı mintával, a még 

elviselhetı hosszúságú, 15-20 percet igénylı sztenderd kérdıívvel, és személyes megkereséssel számolunk.  

 A kvalitatív kutatások sorából a fókuszcsoportos és az interjúkra alapozott kutatásokra koncentrálunk. A fókusz-

csoportokra épülı kutatások esetében egyenként bemutatjuk, hogy milyen tipikus költségtényezıkkel kell számolniuk a 

megrendelıknek. Az infrastrukturális költségek esetében külön kitérünk a lehetséges költségek csökkentésének lehetı-

ségeire, egyebek között az internet nyújtotta esélyekre. Kitérünk arra is, hogy miért függ erısen a csoportok résztvevıi-

tıl a csoporttagoknak adandó ajándékok ára. 

 Az interjúkra alapozott kutatások esetében jellemezzük, hogy költségeik mennyiben hasonlítanak a fókuszcso-

portos kutatásokra. Külön hangsúlyozzuk, hogy a kivonatolt interjúkat követıen itt is szükséges az összefoglaló tanul-

mány, esetleg a prezentáció, ugyanúgy, mint ahogyan ezekre a fókuszcsoportos kutatásokban is szükség van. 

 A példáinkban szereplı ajánlati árak kapcsán elkülönített megjegyzésekben térünk ki arra, hogy milyen árténye-

zık lépnek be akkor, ha a kutatáshoz helyben nincsenek a terepmunkára felkészített közremőködık (interjúkészítık, 

kérdezıbiztosok). Figyelmeztetjük a megrendelıket a kiképzetlen önkéntesek bevonásának hátulütıire. Írunk az ajánlati 

ár és a rendelkezésre álló költségkeret eltéréseinek olyan áthidalásáról, amely nem rontja munka megbízhatóságát. 

 Jellemezzük a kutatóhelyen felgyülemlett tapasztalatok, és a referenciák szerepét, hangsúlyozzuk a kutatóhely 

visszatérı partnereinek garancia értékét. Felhívjuk a megrendelık figyelmét a részszámlázási törekvések tipikus bukta-

tójára: a zárótanulmáyhoz kötött utolsó számla feltőnıen alacsony (10-15 %) arányára.  

Végül a fogalomtárban bemutatjuk azokat a legalapvetıbb fogalmakat, amelyeket egy társadalomtudományi ku-

tatás során az adatelemzéssel kapcsolatban megjelenhetnek. Beszélünk a változók fogalmáról, mérési szintjeirıl és azok 
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fontosságáról. Bemutatjuk az egyváltozós elemzések legfontosabb jellemzıit, a megoszlást, a középértékeket, a szóró-

dás mutatóit. Kétváltozós elemzések esetében a leggyakrabban használt kereszttáblás elemzés logikáját mutatjuk be. 

 

A KUTATÁSOK EL İKÉSZÍT İ SZAKASZA   

  

A kutatások elıkészítı szakaszát több ok miatt is hangsúlyosan kell kezelnünk. Ebben a fázisban szélsıségesen 

szólva minden eldıl, praktikusan pedig majdnem minden, amit egy kutatás eredményezhet. Az elsı olvasatra elha-

nyagolhatónak látszó megkülönböztetés azért indokolt, mert a késıbbi szakaszokban is elpazarolhatóak olyan eredmé-

nyek, amelyekhez egy jól elıkészített kutatás nyomán juthatunk, míg a rosszul elıkészített kutatásokban bravúros adat-

felvétellel, feldolgozással és értelmezéssel-tanulmányírással sem hozhatjuk vissza azt, amit az elıkészítés miatt elveszí-

tettünk. 

 Elengedhetetlen a kutatás céljának egyértelmő meghatározása, ezen belül annak pontos megfogalmazása, hogy a 

fiatalok milyen körérıl, milyen cél érdekében, milyen ismereteket (adatokat), adatkapcsolatokat, pillanatképet, vagy 

idıfolyamban elhelyezkedı elmozdulásokat (gyakran ezek valamilyen kombinációjára van lehetıség) kívánunk megis-

merni. 

 Tisztázni kell, hogy a megismerendı halmazról teljeskörő, vagy mintavételen (reprezentatívi-tás!) alapuló vizs-

gálattal lehet érvényes ismereteket szerezni, esetleg kombinált megoldást (a minta-vétel mellett sajátos részhalmaz 

teljeskörő kutatása) kell választani. A reprezentatív minta arányosan képviseli a kutatásban vizsgálni kívánt alapsokaság 

legfontosabb csoportjait. A jól felépített, arányos képviseletet biztosító minta a véletlen kiválasztás révén eleget tesz 

annak a követelménynek, hogy az alapsokaság minden tagjának azonos esélye legyen a mintába kerülésre. 

 Minden esetben megszerzendık az alapsokaság – kutatási céltól függı – fontos jellemzıinek pontos adatai. En-

nek forrásai lehetnek a népesség nyilvántartási adatok, a tagnyilvántartások, a településszerkezet, de esetenként egy 

településrész épületeinek egyenkénti számbavétele is.  

 Nyilvánvalóvá kell tenni a megrendelı és a kutató számára egyaránt, ha valamilyen ok nem teszi lehetıvé sem a 

teljeskörő, sem a reprezentatív mintavételő kutatást, csupán „valakiket” lehet vizsgálni. Utóbbi esetben, ha ez lehetséges 

pontosan meg kell fogalmazni, milyen halmazról szólnak a várható eredmények, ez mennyiben tér el a teljes népesség-

tıl és ezt az elvégzett kutatásról készülı tanulmányban hangsúlyos helyen meg kell ismételni. Ha ezt az eltérést nem 

lehet meghatározni (pl. amiatt, mert nem ismerjük a teljes népesség jellemzıit), akkor egyértelmően ki kell mondani, a 

kutatás egy jellemezhetı halmazról szól, de ennek nincs leírható kapcsolata a teljes népességgel. Ez olyan sajátos hely-

zet, amelyben már kérdéses, hogy egyáltalán célszerő-e elvégezni a kutatást. Problémafeltáró kutatásként, esetleg pilot 

study elkészítésének igényével így is indokolt lehet, de akkor ezt a kutatás elkezdésekor nyilvánvalóvá kell tenni a meg-

rendelı számára is. 

 Ha lehetıség van mintavételen alapuló kutatásra, akkor azt olyan mintán szükséges elvégezni, amelynek alapján 

elızetesen megmondható, hogy milyen belsı hiba jellemzi kutatásunkat. Amennyiben erre nincs lehetıség, akkor elıze-

tesen tudatni kell a megbízóval, hogy a várható eredmények a megkérdezetteket jellemzik, de az alapsokaságra nem 

(vagy csak ismeretlen hibahatárral) érvényesek. Ezt azért tartjuk alapkövetelménynek, mert a megbízó csak ennek isme-

retében mérlegelheti, hogy ilyen feltételek között szüksége van-e a várható kutatási eredményekre vagy sem. Ekkor még 
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eldöntheti, hogy az ismeretlen megbízhatóságú kutatás elfogadhatóan szolgálja-e azokat a célokat, amelyek érdekében a 

kutatást kezdeményezte, vagy más megoldást kell választania. 

 A kutatás elvégzésérıl szóló alapdokumentumban (ez egyaránt lehet megbízási szerzıdés vagy a kutatóhely 

fenntartójának az adott intézményben szokásos rendelkezése) minden olyan mozzanatot meg kell határozni, amely a 

kutatás elkészítése során a kutatóhelytıl elvárható. Ezek között szerepelnie kell a kutatás céljának, a vizsgált alapsoka-

ságnak, a vizsgálati egységeknek (személyek, családok, iskolák vagy munkahelyek, sajátos ifjúsági csoportok) az alap-

sokaság és a kutatásban érintett kör viszonyának (teljeskörő vagy minta alapján végzendı kutatás). Meg kell határozni a 

kutatásban alkalmazni kívánt felvételi eljárást vagy eljárásokat, ezek esetszámát, kipróbálási módjukat, a feldolgozás-

módot és a kutatásról készítendı dokumentumokat. 

 A kutatási folyamat részmozzanataira lebontott határidıket ebben a dokumentumban kell megjelölni. Célszerő 

egy minden érintett fél számára elfogadható türelmi idı meghatározása, amely minden esetben a kutatás összetettségétıl 

függ. 

 Ennek a dokumentumnak egyaránt tartalmaznia kell a kutatóhely és a megbízó (a kutatást elrendelı szervezet) 

kötelezettségeit, a kapcsolattartás szervezeti és személyi feltételeit, annak pontos megjelölésével, hogy mire terjed ki, és 

mire nem a kapcsolattartók kompetenciája. A kutatás finanszírozásának módját is ebben a dokumentumban kell tisztáz-

ni. 

 Ugyanebben a dokumentumban kell megjelölni, hogy a kutatás eredményei publikálhatóak-e vagy a kutatóhelyet 

titoktartási kötelezettség terheli. Ha nincs ilyen kötelezettsége a kutatóhelynek, akkor ki kell térni arra, hogy mindkét 

érintett fél kezdeményezhet-e publikációt, kell-e alkalmanként a megbízó (elrendelı szervezet) hozzájárulását kérnie a 

kutatóhelynek, ha élni kíván a megjelentetés lehetıségével. Fontos azt is meghatározni, hogy amennyiben a megbízó 

(elrendelı szervezet) kíván élni a publikáció lehetıségével, akkor ennek feltételeirıl – tekintettel a szerzıi és szomszé-

dos jogokra – szükséges-e külön megállapodást kötni. Ez utóbbi kapcsán fontos annak ismerete, hogy ezeket a jogokat 

nem helyezi hatályon kívül az a tény, ha az alapdokumentumban nem kerülnek megemlítésre.  

 Az alapdokumentumban szükséges azt is szabályozni, hogy a kutatóhelyen keletkezett adatok (további dokumen-

tumok) archiválását a kutatóhely hogyan és milyen idıszakra oldja meg. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a többnyi-

re laikus megbízó nem rendelkezik az adatok kezeléséhez szükséges szoftverrel (pl. SPSS). Célszerő pontosan meghatá-

rozni, hogy a kutatóhely az archivált adatokból meddig vállal díjmentesen, és meddig ellenszolgáltatás fejében nyújtott 

adatszolgáltatást. Az adatok avulásának figyelembe vételével erre általában elégséges a zárótanulmány átadását követı 

egy, ill. öt év, de ezt a konkrét kutatás ismeretében mindkét félnek érdemes mérlegelnie.  

 Ha az alapdokumentum (szerzıdés) kölcsönös elfogadását követıen olyan új körülmények válnak láthatóvá, 

amelyek jelentısen befolyásolják a kutatás fenti részmozzanatait, akkor arról célszerő egy kiegészítı dokumentumot 

készíteni. 

 Az elıkészítés szerves része a téma (nem csak kutatási) irodalmának megismerése, az esetleges kutatási elızmé-

nyek számbavétele, alkalmazhatóságuk mérlegelése. Ha a kutatásban egy község, vagy egy településrész fiataljainak 

vizsgálatát kell elvégezni, akkor érdemes megismerni az adott település(rész) történetét, az ott élık megélhetési forrása-

inak változásait, de esetleg azt is, hogy honnan, mikor települtek ide a lakosság jellegzetes csoportjai.  

 Fel kell tárni, hogy az adott sokaságról korábban készült-e olyan kutatás, amelynek adatai összehasonlítási alapot 

nyújthatnak, ill. olyan, amelynek adatfelvételi kategóriáit célszerő átvenni. Az ilyen lehetıségek elmulasztását joggal 

szakmai hibának tarthatjuk. A korábbi felvételek kérdéseinek újbóli használata lehetıséget ad idısoros elemzésekre, 
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amelyek nyomán feltárhatunk az adott sokaságra jellemzı trendeket. Az ilyen eszközátvétel azért is fontos lehet, mert a 

tervezett kutatás sikerét a kipróbált és bevált (ez a két minısítés nem azonos tartalmú!) mérıeszközök használata jelen-

tısen segítheti. Az ilyen döntéseket még az elıkészítés során kell meghozni. 

 A korábbi adatfelvételi kategóriák átvétele szintén az összehasonlítás esélye miatt célszerő. A megrendelınek 

esetleg nem is jut eszébe, hogy egy évekkel korábbi, akár más témájú kutatás során sikerrel alkalmazott vizsgálati kate-

gória vagy területi felosztás átvétele jelentıs információtöbbletet eredményezhet. A kutatóhelynek ezekre a lehetısé-

gekre mégis figyelnie kell, szakmai kompetenciája részben az ilyen lehetıségek számbavételében, alkalmazásában 

nyilvánulhat meg.    

 

OLYAN ELİKÉSZÍTİ LÉPÉSEK, AMELYEK BEFOLYÁSOLJÁK AZ ADATFELVÉTEL, 
ADATFELDOLGOZÁS SIKERÉT 

 

 Nem tisztán elıkészítı feladat az adatfelvételi megoldások és a majdani adatfeldolgozási lépések meghatározása, 

de ezek egy részérıl ugyanúgy az elıkészítı fázisban kell dönteni, mint az idızítésrıl vagy a választott felvételi eljárás 

személyességérıl és idıigényérıl. A felvétel-feldolgozás elıkészítés során eldöntendı részéhez tartozik a megismeren-

dı vizsgálati egységek (település, csoport, stb. vagy személyek) meghatározása, és csak ezt követıen az egységek szá-

mának meghatározása. 

  A vizsgálati egységek egyértelmő meghatározása nélkül az értelmezésben gyakran elıfordulhat olyan csúsztatás, 

amely miatt személyek halmazának megkérdezése után nem személyekre, hanem településekre, csoportokra, stb. értel-

mezik az eredményeket, miközben a valójában vizsgált halmazokat eltérı súllyal képviselik a megkérdezett személyek. 

Ennek nyomán egyetlen halmazban kérdezett személyek válaszai is elvihetik egy irányba az eredményeket, miközben 

az összes halmazra érvényesnek írják le azokat. Ezért az értelmezési egységeket elıre kell rögzíteni.  

 A vizsgálati egységek számának meghatározása az elıkészítés során befolyásolja a lehetséges feldolgozás mély-

ségét. Bıvebben: a keresztkapcsolatok vizsgálatában a változók kívánatos tagoltsága befolyásolja a kereszttáblák cella-

számát és ezzel az értelmezés lehetıségeit. Alacsony elemszám esetében a változók kívánatos tagoltsága üres cellákat 

eredményezhet, és ezzel értelmetlenné teheti a formálisan ugyan elvégezhetı keresztkapcsolat vizsgálatok egy részét. 

Ezért szükséges a változók tagoltságának megtervezése, majd ezután az elemszám meghatározása. 

 A kutatás elıkészítı lépéseihez tartozik, hogy eldöntsük, milyen adatfelvételi eljárásokat kell használnunk. A 

személyek megkérdezése mellett szükség lehet valamilyen csoporttechnikára (tılünk függetlenül is meglévı csoportok-

ban pl. ifjúsági klub, iskolai osztály, esetleg kifejezetten a kutatás számára létrehozott csoportokban pl. fókuszcsoport), 

kívánatosnak találhatunk valamilyen megfigyelési technikát. (Nem azért, hogy így szerzett információkat is „tudjunk” 

és díszítıelemként használhassunk, hanem azzal a céllal, hogy ezeket valamiképp feldolgozzuk, eredményeinket beépít-

sük a kutatás más eredményei közé.). Ugyanígy az elıkészítés során kell eldöntenünk, hogy milyen meglévı dokumen-

tumokat kell megismernünk, ezek közül mi kell az egyéb adatfelvételi eljárások elıkészítéséhez, mire lesz szükségünk 

egy késıbbi idıpontban. Mindezek egyaránt befolyásolhatják az adatfelvétel idızítését.  

 Az alapsokaság – a kutatás céljától függıen – fontosnak ítélt jellemzıi megismerése után dönthetjük el, hogy 

amennyiben nincs szükség, esetleg nincs lehetıség teljeskörő adatfelvételre, milyen mintával kell dolgoznunk. A meg-

bízó mintanagyságra vonatkozó elızetes kívánságait, vágyait addig nem jó elfogadni, ameddig nem tudunk eleget az 

alapsokaságról. Ez gyakran feszültségforrássá válhat a kutató (kutatóhely) és a megbízó között, de a kutatás sikere ér-
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dekében vállalni kell, és kezelhetı keretek között kell tartani. A mintanagyság olyan szakmai kérdés, amelyben a két fél 

közül a kutatónak rendelkeznie kell szakmai kompetenciával, és azzal a meggyızı képességgel, amelynek nyomán a 

megbízó átláthatja, hogy a kutató a megbízó érdekeinek figyelembe vételével alakította ki álláspontját. A mintanagyság 

kérdésével – egy konkrét példához kötve – munkánk 4. fejezetében, részletekbe menıen foglalkozunk. 

 A további hasonló véleményeltérések leggyakrabban a kutatás témáinak megközelítésére alkalmas felvételi eljá-

rás, az egyes konkrét kérdések és a próbakérdezés kapcsán szoktak elıfordulni. Kezelésmódjuk mindig a két fél közötti 

kapcsolattól, a bizalomtól, az esetleges korábbi együttmőködés eredményességétıl függ. Erre nincsenek receptek, 

szakmai minimumként azt érdemes követni, hogy a véleménykülönbség értelmezésekor a kutatás sikerét érdemes hang-

súlyozni. 

1    

 Az álláspont eltérések sajátos esete az, amikor egy nagy (esetleg országos) kutatás helyi megismétlésére, máso-

lására törekszik a megrendelı. A helyi körülmények miatt gyakran olyan jellemzıi vannak a fiataloknak (törekvéseik-

nek, ítéleteiknek), amelyek csak az adott helyszínre kidolgozott kutatással közelíthetıek meg, a korábbi vizsgálatok 

leképezése legfeljebb olyan „eredményekhez” vezet, hogy itt is ilyenek, itt mások a fiatalok. Az ilyen megállapítások 

egyike sem segíti elı a megbízó valós informálását, még kevésbé tennivalói jó körvonalazását. 

 Itt a szakmai sztenderdek körülírása közben eljutottunk egy olyan pontig, ahol a szakmai kompetenciából fakadó 

meggyızıdés etikai megfontolásokból következı döntéshez vezet. A dilemmát kinek-kinek fel kell oldania, mindenki 

olyan megoldást választ, mint amilyen szilárd etikai háttérrel rendelkezik.     

 Az adatfelvétel idızítése során figyelembe kell venni olyan tényezıket, amelyek meghatározhatják az adatfelvé-

tel sikerét-kudarcát. Így a személyes otthoni megkeresést igénylı felvételeknél kerülendıek az olyan napszakok, ame-

lyekben a kérdezendı személyek feltehetıen iskolában, munkahelyen tartózkodnak. Célszerő elkerülni az év olyan 

periódusait, amikor sokan elutazhatnak, vendégségbe mehetnek (Húsvét, Halottak napja, Karácsony tája, a téli-nyári 

szabadság, iskolai szünidı, stb.). Kerülni kell a választási kampányok csúcsidejét, a választási, népszavazási napokat. 

Ezeket a tényezıket az elıkészítés során ki kell zárni. Ide tartozik az a sajátos helyzet, amelyben a mintarendelést nehe-

zíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala választási elıkészületekkel kapcsolatos ter-

heltsége, mert ilyenkor közel sem biztos az általában 30 napon belüli mintaszolgáltatás. Az adatfelvétel megtervezése 

során e tényezıket szükséges elıre számbavenni.  

 Olyan témák vizsgálatánál, amelyek szezonálisan hullámzó gyakorlathoz vagy intézményi mőködéshez kapcso-

lódnak nem jó a holtszezonhoz kötni az adatfelvételt. Ha ezt gondatlanságból vagy a megrendelı határozott követelése 

miatt figyelmen kívül hagyja a kutatóhely, akkor szinte borítékolható a felvétel tervezett határidejének túllépése, rosz-

szabb esetben a feldolgozást nehezítı, lehetetlenné tevı rossz minısége. Emiatt jóelıre át kell tekinteni, vannak-e kizá-

randó idıszakok a felvétel idızítésében. Ilyenek lehetnek az iskolai szünetek, a mővelıdési házak, színházak nyári 

holtszezonjai.   

 A személyesség és a felvétel idıigénye gyakran egymáshoz kapcsolódik. A válaszadás legjobb feltételeit a négy-

szemközti személyes kikérdezéssel teremthetjük meg. Még ezt az interjúhelyzetet sem szabad 30-40 percnél hosszabbra 

tervezni, mert a megkérdezett kifáradása – változatos kérdezéstechnika alkalmazása esetén is – kikezdi a megkérdezett 

személyek koncentrálóképességét, értelemszerően a válaszok minıségét.  

 Az elıszeretettel alkalmazott önkitöltéses kérdıív még akkor is a személytelenséghez közelít, amikor barátságos 

hangvételő, élıszóban elıadott szöveggel próbáljuk ráhangolni a megkérdezetteket a kérdıív hiánytalan és gondos 
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kitöltésére. Csak kevéssel jobb a helyzet akkor, ha olyan csoportok megkérdezésekor használjuk, amelyekben egy vagy 

több jól felkészített kérdezıbiztos osztja szét a kérdıívet és a válaszadás során mindvégig helyben marad, hogy bárme-

lyik válaszadó kérhesse a segítségét. Még ilyen esetben is gyakoriak a válaszhiányok, legutóbb iskolai osztályokban 

felvett, önkitöltéses felvételnél találkoztunk a nemek, az életkor és az iskolai végzettség egyre magasabb (2 – 16 % 

arányú) válaszhiányával. Mindezen felül azt is mérlegelni kell az elıkészítés során, hogy az önkitöltéses kérdıív meg-

válaszolásához mindig több idı kell, mint egy ugyanolyan kérdésszerkezető, de személyes kikérdezésre szánt kérdıív 

sikeres megkérdezéséhez. Az önkitöltéses kérdıívbe akár minden olyan instrukciót beírhatunk, amelyeket a személye-

sen kérdezendı kérdıívekrıl a kérdezık felkészítése során elmondunk, visszakérdezve újra magyarázunk, az önkitöltı 

válaszadók közül mégis sokan átsiklanak felettük, csupán azért, mert nincs olyan gyakorlatuk a válaszadási helyzetben, 

mint a rutinos kérdezıknek a kérdezésben. Külön nehézséget okoznak a válaszfüggı léptetések (tovább az x kérdésre!) 

értelmezései. 

 Csak látszólag személyesebb a telefonos megkérdezés, amelynek látszólagos egyszerősége könnyen elcsábíthatja 

a kutatás megtervezıjét. Csak olyan esetekben célszerő ez a felvételi megoldás, amelyekben legfeljebb 8-10 kérdésre 

kell választ kérni és 3-5 perc alatt végrehajtható. Választól függı kérdéseket ilyenkor elvétve szabad tervezni, a legjobb 

ha egyáltalán nem akarunk ilyen megoldásokat. Azzal kell számolni, hogy a call centerek telefonjainál ülve nem lehet 

megsaccolni, milyen elfoglaltság közben léptünk be a megkérdezendı legszemélyesebb terrénumába, az otthonába. 

Ettıl függ ugyanis, mikor elégeli meg a válaszadást és szélsıséges esetben mikor szakítja meg interjú közben a beszél-

getést. A legfelkészültebb telefonos munkatársaink sem látják beszélgetıtársukat, sokkal nehezebb a dolguk, mint a 

személyes kikérdezést végzı kérdezıbiztosoké.    

 A személyek kérdıíves adatfelvételének legszemélyesebb módja a kérdezıbiztos közremőködésével elkészített, 

egyéni kikérdezéssel felvett kérdıív. Ha az elıkészítés során ezt a megoldást választjuk, akkor célszerő ezzel egyidejő-

leg eldönteni, hogy milyen más felvételi eljárást kell a megkérdezendık (vagy egy részük) esetében a kutatás során 

használnunk. Szükség lehet önkitöltéses idımérlegre, rövid adatlapra, és ezeket nem feltétlenül a személyes kikérdezés-

sel egyidejőleg kell felvenni, kitöltetni. Azt viszont minden megkérdezendınek el kell mondani, hogy a kutatás során 

mikor és mit kérünk tıle. Az elsı kapcsolatfelvétel során szükséges azt elmondani a megkérdezendınek (esetleg egy 

ilyen tartalmú rövid levél átadásával együtt), hogy kinek a számára, milyen célból kérjük a segítségét, összesen hány 

alkalommal számítunk személyes közremőködésére. Ezek elızetes meghatározása szintén befolyásolhatja a felvétel 

idızítését, hiszen összetett kérés esetén gyakrabban kell a megkérdezendık kitérésére számítanunk, ezért a tervezett 

felhasználáshoz viszonyítva több idıt kell a munkára szánnunk. Itt a visszaszámolás alapján alakul a felvétel kezdeté-

nek idızítése.    

 A személyek egyéni megkérdezésére alapozott kutatásban a felvételi eljárás személyességétıl függetlenül szük-

ségszerő a felvétel terepének megismerése. Ez lehet egy vagy több település, egy településrész (dőlı, lakótelep, stb.) 

vagy olyan közterületek, esetleg intézmények, amelyeken az ott tartózkodó fiatalokat kell kérdezni. Ebben legcélsze-

rőbb a kutatást megrendelı olyan munkatársának segítségét kérni, aki ismeri a számításba vehetı terepeket. Elsısorban 

azt kell megtudni, ami a felvétel idıtartamát befolyásolhatja, de olyan mozzanatokra is figyelni kell, hogy milyen az 

adott terep beépítettsége (utcaszerkezet, épülettípusok, közterületi kérdezés esetén vannak-e a megkérdezést segítı, ill. 

nehezítı idıszakok, intézményi kérdezés esetén az intézmény mőködésének ritmusa milyen alkalmazkodást kíván a 

kérdezıktıl. Az így megszerzett információkat nem csak figyelembe kell venni az elıkészítés során, de dokumentálni is 

kell. 2  

 Az eltérı személyességő interjúlehetıségek (pl. személyes megkeresés során, kérdezıbiztossal felvett vagy cso-

portos önkitöltéses kérdıív) közötti választást gyakran nem a tartalmi szempontok mérlegelése befolyásolja, hanem a 
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kutatáshoz felhasználható keretösszeg. Emiatt a döntés esetenként nem szakmai, hanem financiális alapon történik. 

Ilyenkor már nehéz elválasztani egymástól, hogy a kutató(hely) megfelel-e a szakmai és az etikai minimumoknak. Eze-

ket a döntéseket mégis az elıkészítés során kell meghozni, mert a kutatásról szóló megállapodás után végképp tisztes-

ségtelen más felvételi eljárást választani, mint amit elızetesen vállaltunk, vagy a kutatóhely fenntartója elıírt.  

 A sikeres adatfelvétel érdekében az elıkészítés során elvárható, hogy a megkérdezendık számára elérhetı mó-

don (helyi sajtóban vagy személyesebb esetben a lakáscímükre küldött értesítı levélben) tájékoztatást adjunk a kutatás-

ról, a felkeresés módjáról, esetleg egy olyan telefonszámról, amellyel elérhetı az a kérdezı, aki a kérdezni szeretné az 

adott személyt. A lehetıségek közötti választás természetesen függ a helyben rendelkezésre álló eszközöktıl, a levele-

zésre fordítható pénztıl, de valamilyen megoldás joggal elvárható. 

 Ha a kutatás témája valamilyen interjútechnika használatát teszi szükségessé, akkor az elıkészítés során kell 

eldönteni, hogy a számításba vehetı megoldások közül melyiket vagy melyeket válasszuk. A személyre irányuló, struk-

turált szociológiai interjú vagy valamilyen csoportos interjú gyakran más felvételi eljárásokkal együtt szolgálja jól a 

kutatás célját. Akár egyedüli eszközként, akár más adatfelvételi eljárásokkal kombinálva használjuk ezeket, az elıkészí-

tés során el kell döntenünk, hogy milyen szerepet szánunk ezeknek az eszközöknek. Magyarán: meg kell határoznunk, 

hogy mire kell a kutatásban a kiválasztott interjútechnika. Azért nem érdemes interjúzni, hogy színezı elemekkel tehes-

sük változatossá a kutatásról készülı beszámolót. Ezt a látszateredményt elkerülhetjük, ha pontosan meghatározzuk, 

mire kell törekedni interjúinkkal (interjúterv vagy vezérfonal és véletlenül sem interjúkérdések készítésével) valamint 

annak megtervezésével, hogy miképp kívánjuk rögzíteni, majd feldolgozni interjúink tartalmát, információinkat hogyan 

akarjuk beépíteni a kutatásról szóló beszámolóba.  

 Hasonló elıkészítı lépések kellenek a megfigyelések használatához is. A megfigyelés elıkészítésekor azt kell 

szem elıtt tartanunk, hogy valóban megfigyelhetı információk megszerzésére készítsük fel azokat, akiktıl megfigyelést 

várunk. Világossá kell tennünk, hogy nem az óhatatlanul saját értékrendszerükben gyökerezı ítéleteikre, hanem a látott-

hallott eseményekre, szövegekre kell koncentrálniuk. Mindezt akkor lehet jól elıkészíteni, ha a megfigyelések kapcsán 

is elıbb fogalmazzuk meg, mire fogjuk felhasználni így szerzett információinkat, és csak ezután kezdünk hozzá a meg-

figyelés tartalmi és eljárásbeli követelményeinek kidolgozásához. 

 Intézményi keretekhez kötıdı adatfelvétel (munkahely, iskola, szabadidıs intézmény) esetében szükséges az 

intézmény hozzájárulásának megszerzése az adatfelvételhez. Bonyolult esetben (pl.: kisebbségi kutatásoknál) célszerő 

kikérni az Adatvédelmi biztos véleményét, vagy a Kisebbségi ombudsmanhoz fordulni elızetes állásfoglalás érdekében. 

Jellegzetesen ilyen az – a többször is elıforduló – helyzet, amikor azt kérik a kérdezıktıl, hogy tőntessék fel a kérdıív-

ben: a megkérdezettet valamelyik kisebbséghez tartozónak tekintik-e.  

 Az intézményi hozzájárulás kapcsán gyakori csapdahelyzet, amikor a hozzájárulásra jogosult elzárkózik a sze-

mélyes találkozás elıl, és elvárná, hogy a kutatóhely az adatfelvételi eszközt (interjúterv, kérdıív) elızetesen küldje el. 

Ezt a lehetıségek végsı határáig célszerő elkerülni. A többnyire laikus partner azt gondolhatja, hogy hozzájárulását 

változtatások elfogadtatásához kötheti, rosszabb esetben arra törekszik, hogy általa preparált személyek megkérdezését 

elérve „jó kép” alakuljon ki intézményérıl a felvétel nyomán.  

 Mindkét törekvés ronthat a felvétel minıségén, emiatt az elıkészítés során – akár intézményváltás árán is – jobb 

elhárítani ezt a törekvést, mint a gyors beleegyezés reményében engedni az ilyen elvárásoknak. Ha a felvételhez kivá-

lasztott intézmény képviselıje alakíthat a felvételi eszközön, akkor sérül a kutatás céljához legalkalmasabbnak tartott 

felvételi eszköz egy vagy több része, és elég elképzelni, hogy több különbözı helyzető intézmény korrekciós elvárásai-

nak sorozata után mivé válhat egy kérdıív vagy egy interjúterv. Ha elıre felkészítik az intézményben megkérdezhetı-
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ket, akkor a válaszok már nem a megkérdezendık helyzetét (törekvéseit, ítéleteit, stb.) tükrözik, hanem valamely dönté-

si helyzető intézményvezetı látásmódját arról, hogy milyennek szeretné látni az intézményében elérhetı fiatalok hely-

zetét, törekvéseit, stb.. Mindkét eset alkalmas arra, hogy a kutatás „eredményei” olyan mesterséges tények (artefactok!)3 

legyenek, amelyeket a valóságtól függetlenül a kutatás eszközei, vagy helytelen alkalmazásuk hozott létre. 

 

A KUTATÁSOK ADATFELVÉTELE SORÁN ELVÁRHATÓ MINIMUMOK , ÖSSZEHA-
SONLÍTÁST ELİSEGÍTİ SZTENDERDEK 

 

 Ha az ország egészének, egy-egy régiónak vagy egy település (esetleg településrész, pl. egy lakótelep) fiatal 

lakosságáról kíván információkat szerezni egy kutatás, arra kell törekedni, hogy a megkérdezendık körének, a mintának 

legfontosabb jellemzıi (pl. nemek és életkor szerint) arányosan képviseljék az alapsokaságot. Ennek a követelménynek 

a reprezentatív mintával tehetünk eleget. Ha a kutatás több települést érint, akkor ez településenként elkülönítve is el-

várható követelmény. Ez az elvárás legjobban a rétegzett, véletlen leválogatáson alapuló mintavétellel teljesíthetı. Van-

nak további eljárások is, pl. Leslie kulcs, véletlen séta, de ezek jobban függenek a kérdezık fegyelmezett munkájától, 

mint a címlistát használó minták. Általános alapelvként azt kell szem elıtt tartani, hogy a kutatóhely olyan eljárást vá-

lasszon, amely az alapsokaság bármely tagja számára azonos valószínőséggel biztosítja a mintába kerülést. Ha ez nem 

teljesíthetı, akkor a kutatás megkezdése elıtt tájékoztatni kell a megbízót, vagy a kutatást elrendelı szervezetet arról, 

hogy a készítendı kutatás eredményei nem fogják jól jellemezni az alapsokaságot.  

 Ha az alapsokasághoz kevesen tartoznak (pl. néhány tucat vagy néhány száz személy), akkor szükségessé válhat 

a teljeskörő megkérdezés. Ezt elsısorban az indokolhatja, hogy a szők alapsokaságból készíthetı minták olyan alacsony 

elemszámot biztosítanak a kutatáshoz, amelyben a megkérdezettek alcsoportjai már nem teszik lehetıvé a különbözı 

válaszok arányos (százalékban kifejezhetı) összehasonlítását.  

 Ezen túlmenıen, alacsony elemszám mellett a válaszok keresztkapcsolatait tartalmazó táblázatokat csak formai-

lag lehet elkészíteni, mert megnövekedik az üres cellák lehetısége, amelyek statisztikailag megbízhatatlan 

adategyütteshez vezetnek.  

 Egy a tagjai számára szemtıl-szembe helyzetet biztosító ifjúsági csoport tagjainak véleményét, állásfoglalásait 

pedig eleve csak teljeskörő adatfelvétellel érdemes feltárni. 

 Egészében véve a mintavételen alapuló kutatásokat olyan mintán szükséges elvégezni, amelyrıl elızetesen 

megmondható, hogy milyen belsı hiba jellemzi a munkát. 

 Amennyiben a mintavételen alapuló adatfelvételt címjegyzék alapján kell elkészíteni, legyen a kiválasztott minta 

címjegyzékéhez tartozó, azzal a mintavételben figyelembe vett csoportok (pl. nemek, életkor) szerint megegyezı belsı 

szerkezető és nagyságú pótminta a meghiúsult megkérdezések pótlására. A mai viszonyok között egyre indokoltabb a 

többszörös pótmintával rendelt mintakészítés. Budapesti felvételeknél már évek óta indokolt a kétszer száz százalékos, 

azonos szerkezető pótminta. Más kutatásoknál ötszörös pótminta sem minden esetben bizonyult elégségesnek. Csak 

példaképp említjük, hogy a 19-24 év közötti fiatalok egyre nagyobb hányada lakóhelyétıl eltérı településen tanul, emi-

att bejelentett lakáscímükön nehéz elérni ıket. 

 A címlista használatához pontos instrukciókat kell adni a kérdezıbiztosoknak arról, hogy milyen esetekben kell 

pótcímet kérni az adatfelvétel irányítójától. Az egyéb mintájú adatfelvételekhez szintén szükséges a kérdezık számára 
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írásos instrukció arról, hogy milyen szabályok szerint kell kiválasztaniuk a megkérdezendı személyeket. Önkitöltéses 

és telefonos megkérdezés esetén is szükséges a pótfelvétel lehetıségének biztosítása. Ilyen esetekben a pótcímek alkal-

mazásától eltérı elıírások szükségesek, de ezeket is pontosan meg kell határozni. 

 Ha van rá lehetıség (pénz, idı) mindenképpen kerüljön sor a kérdezıbiztosok személyes felkészítésére. Csak 

kipróbált és megbízható kérdezıkkel dolgozzunk! Ennek feltételeivel a kutatás költségeinek és idıigényének elızetes 

megtervezésekor számolni kell. A stabilan mőködı kutatóhelyek többségénél olyan kutatásszervezıket, kérdezıi inst-

ruktorokat foglalkoztatnak, akik kipróbált, saját kérdezıi csapatot tudnak mozgósítani egy-egy adatfelvételhez. A bevált 

szervezık, instruktorok alkalmazása szállíthatja azokat a kérdezıket, akik már ismerik a kutatóhelyen bevált kérdıív 

készítési megoldásokat. Ez is indokolttá teszi a kutatóhely kérdıívkészítési protokolljának kidolgozását.  

 Mindez különösen hangsúlyossá teszi a kutatásvezetı személyes felelısségét a kérdezık el-igazításában. Nem 

szerencsés, ha az instruktor az eligazításról hiányzó kérdezıket utólag egyenként kívánja felkészíteni. Legyenek jelen 

akkor, amikor a többiek felteszik kérdéseiket a kutatás vezetıjének, így hallhatják azokat a válaszokat, amelyek esetleg 

nekik is támpontot adnak feladatuk jó elvégzéséhez. Tegyük alapelvvé, hogy aki nem jön eligazításra, az ne akarjon az 

adott munkából pénzt keresni, hiszen senki sem szívességbıl kérdez. 

 A kérdezıbiztosok közremőködésével készülı adatfelvétel esetén a kérdezık személyes felkészítésén túl elvár-

ható, hogy a kérdıívben tipográfiailag megkülönböztetett formában szerepeljenek a kérdezı munkájára vonatkozó fon-

tos elıírások. Ezeknek egy-egy kérdés megkérdezésének módját, a válaszfüggı léptetések pontos elıírásait ugyanúgy 

tartalmazniuk kell, mint a táblázatos kérdésekre vonatkozó kérdezési és jelölési elıírásokat. Az elsı, kérdéseket tartal-

mazó oldalon meg kell adni a sztenderd válaszok (nem tudja, nem kíván válaszolni, stb.) jelölendı kódjait. Az elsı 

kérdéstıl kezdıdıen azonos jelölésmóddal el kell választani a felolvasandó válaszlehetıségektıl azokat a válaszokat, 

amelyeket nem kell felolvasni, de jelölésük kötelezı. A kérdezınek szóló instrukciót kell elhelyezni az olyan kérdések 

elıtt, amelyeket nem szabad felolvasni, de választ várunk rájuk. Tipikusan ilyen a megkérdezett neme.  

 Ha az elıkészítés során indokoltnak találtuk az önkitöltéses kérdıív alkalmazását, akkor a kérdıívet úgy kell 

megszerkeszteni, hogy abban a válaszadó minden olyan instrukciót megtaláljon, amely az eredményes válaszadáshoz 

szükséges. Ilyenkor nem használhatjuk a válaszok nélküli sztenderd kódokat, amelyeket csak jelölni kell. Minden nem 

tudom, nem kívánok válaszolni, korábbi kérdésre adott válaszom miatt ennek a kérdésnek esetemben nincs értelme 

választ szerepeltetni kell a kérdıívben. Érdemes több oldalon is elhelyezni azt a tanácsot, hogy bármely kitöltési nehéz-

ség esetén kérjen segítséget jelenlevı munkatársunktól (vagy telefonon, esetleg Interneten, bár ennyi aktivitást csak 

nagyon jól motivált megkérdezettektıl várhatunk).  

 Önkitöltéses kérdıívek terjedelmét a személyes megkérdezésnél is mértéktartóbban célszerő meghatározni. A 

megkérdezettek terhelhetıségének, koncentrálóképességének határai személyenként eltérıek, ezért sokkal gyakrabban 

fordulhat elı, hogy egy idı után lemondanak a kérdıív befejezésérıl, esetleg több részben szánnak rá idıt. A sikeres 

adatfelvételt gyakran azzal kockáztatják, hogy családtagjaik, munkatársaik bevonásával „kollektív” válaszokat adnak a 

kérdésekre. Ezeket a buktatókat nagyrészt kivédhetjük, ha sikerül olyan csoportos önkitöltéses helyzetet választanunk, 

amelyben a kutatás egy, de inkább több munkatársa jelen lehet, segíthet annak, aki nem csak elakad a válaszadásban, de 

ezt vállalhatónak tartva, kéri is az elérhetı segítséget.  

  Szakmailag elvárható, hogy csoportos önkitöltés esetén a már befejezett kérdıíveket úgy vegye át valaki, hogy 

azonnal megnézi, nincsenek-e válaszhiányok, és ha kell, kérje a kimaradt válaszokat. Ilyenkor a személyi adatokra és a 

táblázatos kérdésekre kell legjobban figyelni. Az önkitöltéses kérdıívek bármely változatát használjuk, úgy kell meg-
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szervezni a kész kérdıívek átvételét, összegyőjtését, postai visszaküldését, hogy egyetlen válaszadó se legyen azonosít-

ható. 

 Mindenképpen kerülendı a gyakran iskolai osztályokban végzett, csoportos önkitöltéses felvételeknél egy ko-

moly csapdahelyzet. A kutatóhely felvétellel megbízott és segítségnyújtásra felkészített munkatársa számára kézenfek-

vınek tőnhet, hogy a kérdıíveket rábízza egy pedagógusra (többnyire osztályfınökre) és csak a kitöltött kérdıívekért 

megy vissza az iskolába. Ez visszaélésekhez, vagy a visszaélés gyanújához vezethet, és emiatt olyan támadás érheti a 

kutatóhelyet, amely veszélyeztetheti a kutatás egészét. Súlyosabb esetben tényleg sérülhet a válaszolók anonimitása, 

visszaélhetnek a kitöltött kérdıívek megismert tartalmával. A felvétellel megbízott munkatársakat fel kell készíteni arra, 

hogy miképp térjenek ki az ilyen „segítség” elfogadása elıl. 

  Telefonos megkérdezés esetén nem csak arra kell figyelni, hogy az ilyen adatfelvétel idıtartama kemény korlá-

tokba (néhány perc) ütközik.  Biztosítani kell, hogy a megkérdezendık köre arányosan képviselje az alapsokaságot, és 

ez legtöbbször alig megoldható elıre elkészített listákkal. A legfontosabb csoportképzı adatok (nem, életkor) utólagos 

arányosításával ez megvalósítható, de ennek érdekében esetleg a feldolgozni szánt esetek többszörösét kell megkérdez-

ni. A telefonos adatbázisok elégtelen volta miatt (nincs megbízható mobiltelefonos adatbázis, a vezetékes telefonok a 

fiatalok lakta háztartásokban ritkák) ez a technika kevésbé alkalmas bármilyen reprezentativitás biztosítására. Tovább 

nehézséget okozhat, hogy a telefonos kérdezések során nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban a megkérdezni 

kívánt személy válaszol kérdéseinkre. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy ezt az adatfelvételi eszközt, csak néhány 

információ gyors megismerésére érdemes használni, akkor kérdéses, hogy egyáltalán megéri-e a ráfordított költséget és 

erıfeszítést. 

 A személyesség alacsony foka jellemzi az utóbbi években elterjedt internetes adatfelvételeket. Az Internet hasz-

nálók egy szolgáltatás igénybevétele után mind gyakrabban találkoznak néhány elégedettségre irányuló kérdéssel. Vála-

szaikat többnyire meg is köszönik, feltehetıen azért, mert a szolgáltató számára hasznosak. Ifjúságkutatási célokra 

szintén használható az Internet. Alkalmazási körét erısen korlátozza az Internet hozzáférés egyenlıtlen eloszlása. Cél-

vizsgálatoknál érdemes ezzel kísérletezni, reprezentatív kutatást sok többletmunkával, és kétséges hatékonysággal ké-

szíthetünk, ezért kerülendınek tekintjük.  

 Azokban a kutatásokban, amelyekben elıre meghatározott szerepük van a megfigyeléseknek pontosan megfo-

galmazható néhány alapkövetelmény. Félreérthetetlenül kell megtervezni, hogy milyen tartalmakra koncentráljon a 

megfigyelést végzı munkatárs. Ezek elsısorban történések, személyek közötti két-, és többoldalú találkozások, a sze-

mélyközi történések idıtartama lehetnek. A kutatás témájától függıen fontos lehet a megfigyelt helyszín tárgyainak 

használata (pl. egy ifjúsági klubban a játékok igénybevétele). Nehezebb megfigyelni a személyközi kommunikáció 

verbális és nonverbális tartalmait, de huzamos résztvevı megfigyelés során ez is elvárható. Meg kell határozni, hogy 

milyen idıegységekre, milyen tereprészekre bontott megfigyeléseket kell rögzíteni, milyen rögzítési módot használja-

nak, milyen idıeltolódás lehet a történések és rögzítésük között.  

 Elvétve engedhetı meg, hogy a megfigyelt terephez tartozó személyek felismerhessék: valaki megfigyeléseket 

készít róluk és ezeket bármilyen módon rögzíti. Ha a megfigyelést más adatfelvételi eljárással (pl. kérdıív vagy interjú 

készítése) kombinálva végezzük, akkor ezeknek a felvételeknek az elıkészítése kellıen fedi a megfigyelés tényét. A 

megfigyelések pontosságát segíti, ha annak kezdetekor kialakítjuk a különbözı tartalmak rögzítésének minden megfi-

gyelıre és minden megfigyelendı helyszínre, idımetszetre érvényes szabályait (pl. szófordulatok, rövidítések), amelyek 

segíthetik a történések felidézését, és megkönnyítik a megfigyelési jegyzıkönyvek, naplók késıbbi feldolgozását. Dol-

gozatunk negyedik fejezetében a megfigyelések megtervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó részletkérdések mellett, 

egy korábbi kutatásból átvett példán mutatjuk be az adatszerően is feldolgozásra szánt megfigyelés egy változatát. 
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 A különbözı szociológiai interjúk (strukturált személyes vagy csoportinterjúk) alkalmazása esetén egyaránt 

elvárható követelmény, hogy az interjúkhoz pontos vezérfonal, interjúterv készüljön. Ebben – minden, a kutatás célját 

szolgáló témát azonos fontosságúnak tekintve – meg kell tervezni a készítendı beszélgetést, esetleg beszélgetéseket. 

Azt, hogy az interjú egy vagy több ülésben készüljön nem mindig lehet elıre meghatározni. Gyakran nem is szükséges, 

hiszen a jól behatárolt, kevéssé összetett témájú interjúk esetében is elıfordulhat, hogy olyan interjúpartnerrel kell be-

szélni, aki a témáról sok és bıséges tapasztalatot, a kutatás számára fontos álláspontokat mond el az interjúban. Emellett 

az is elıfordulhat, hogy egy személy vagy egy csoport tagjai másoknál kevésbé terhelhetıek, és ez teszi indokolttá a 

folytatást, folytatásokat. 

 A célzott beszélgetések, mint az interjúk sajátos változatai általában rövidebbek, esetenként ezeket nem is lehet 

elıre megtervezett idıponthoz kapcsolni. Például akkor, ha az interjúpartner egy váratlan helyzetben, annak hatása alatt 

maga jelzi, hogy valamirıl beszélni szeretne az interjúkészítıvel. Ilyenkor a téma határozza meg, hogy a beszélgetés a 

kutatás céljára használható vagy sem. Mindenesetre a kutatás tervezése során ez a lehetıséget is célszerő számításba 

venni. 

 Minden interjútípusnál alapkövetelmény, hogy elıre megtervezett módon, rögzítsük azok tartalmát. A gyakran 

spontán kialakuló, célzott beszélgetések esetében erre esetenként nincs lehetıség, ezekrıl a beszélgetést követı legrövi-

debb idın belül szükséges feljegyzéseket készíteni vagy magnóra mondani tartalmukat. Minden elıre tervezhetı inter-

júnál elvárható az egyidejő rögzítés. A jegyzetelés is megoldás lehet, de szerencsésebb a hangfelvétel készítése. Elsı-

sorban azért, mert az interjú mindkét résztvevıje a beszélgetésre koncentrálhat. Csoportos interjúknál, legyenek azok 

fókuszcsoportok vagy formális csoportviták a lehetıségek függvényében érdemes elınyben részesíteni a videó felvételt, 

mert így a nonverbális tartalmakat, a gesztusokat, mimikát is rögzíteni lehet. 

 Ha a felvételt kijátszhatjuk egy közeli, külsı helyiségbe, akkor lehetıséget teremtünk arra, hogy egy-két alka-

lommal a kutatásvezetı, vagy a megbízó a csoportülés tartalma alapján megfogalmazott, új szempontú kérdést küldjön 

be a csoportülés vezetıjének. Ezt gyakran detektívtükrös megoldással vélik biztosíthatónak. Ez is használható, de sem-

miképp sem helyettesíti a csoporttörténések rögzítését. A fókuszcsoport hangzó anyagának szinkron követését a Skype 

alkalmazása is lehetıvé teszi. Ennek elınye lehet, hogy az újonnan felmerülı kérdéseket a megbízó úgy küldheti el, 

hogy a csoporttörténéseket, az interjú menetét nem zavarja meg senki azzal, hogy belép a fókusznak helyt adó szobába. 

Ez esetben még közeli helyiségre sincs szükség. A kép- és hangrögzítés ilyenkor is alapkövetelmény. 

 Bármilyen interjútípust is rögzítünk egy kutatás során, elıre meg kell határozni, hogy az így készült dokumen-

tumot meddig és milyen módon kell megırizni. Ezeknél is abból kell kiindulni, mint minden más felvételi eljárásnál: a 

megkérdezettek anonimitását feltétlenül biztosítani kell. Ennek megfelelıen a standard kérdıíves interjúnál és minden 

más interjútechnikánál alapszabály, hogy a megkérdezettek személyes adatainak kezelésére az adatvédelmi törvény 

elıírásai érvényesek. Ezek a kutatóhelyre és a kutatás minden olyan közremőködıjére kötelezı elıírások, akik a kutatás 

bármely fázisában a megkérdezettek személyi adatait kezelik. Alapkövetelmény, hogy ilyen adatokat csak a kutatás 

céljaira használhatnak, harmadik félnek nem adnak át, és betekintést sem engednek. E követelmények ismeretét a mun-

ka során dokumentálni kell, az átvett adatok mennyiségérıl aláírt dokumentumot kell készíteni, kötelezettséget kell 

vállalniuk azoknak a munkafázis befejezését követı visszaadására. Minden kutatás adatkezelését kötelezı bejelenteni az 

adatvédelmi biztos hivatalában, az erre rendszeresített és az Internetrıl letölthetı nyomtatványon. 

 Az adatvédelem, adatkezelés elıírásait nem a megszegés esetére kilátásba helyezett szankciók elkerülése miatt 

kell betartani (bár ez sem elhanyagolható szempont), hanem annak érdekében, hogy a szakmával szemben amúgy is 

meglévı társadalmi bizalmatlanság csökkenthetı legyen. 
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AZ ADATOK ELEMZÉSE 

 

 Statisztikai elemzések céljából már igen régóta szokás adatokat győjteni. Az egyik korai adatgyőjtésre4 Jézus 

születésének történetében bukkanhatunk, Jézus családjának ugyanis Betlehembe kellett mennie, mert Augustus császár 

népszámlálást tartott. Ebben az esetben – és a történelem során oly sokszor – az adatgyőjtés elsıdleges célja az állam-

igazgatáshoz szükséges adatösszesítés (adóbeszedéshez, katonaállításhoz, stb.), társadalomtudományi megfontolásból 

csak sokkal késıbb került erre sor, nagyjából akkor, amikor a szociológia alapjait lerakták. A szociológia tudományá-

nak ısatyái, így Karl Marx, vagy Emile Durkheim is győjtöttek empirikus adatokat, de csak utóbbi esetében tudunk 

arról, hogy ezeket az adatokat milyen módszerrel nyerték ki és elemezték (lásd: Emile Durkheim: Az Öngyilkosság 

Budapest: Osiris, 2000). 

 Az adatok elemzése az a folyamat, amelynek során összefüggéseket tárunk fel, ellenırizzük és igazoljuk a felté-

telezéseinket, következtetéseket fogalmazunk meg a vizsgált alapsokaságra vonatkozólag. Az adatelemzés részben 

elsısorban a kvantitatív adatbázisok elemzésének sztenderdjeivel foglalkozunk, de szót kívánunk ejteni a kvalitatív 

adatgyőjtések elemezhetıségérıl és elemzésérıl is. Mielıtt belekezdenénk fontos kihangsúlyozni, hogy az adatelem-

zést, ha lehet csak megfelelı (a társadalomkutatásban alkalmazott) adatelemzı szoftver segítségével, képzett, az adat-

elemzésben jártas szakember végezze. 

 

ADATTISZTÍTÁS 

 

 A kutatások során az adatok rögzítését követıen szükséges elvégezni az adattisztítást. Ez megspórolhatatlan 

feladat, mert bármilyen gondos is legyen az adatrögzítés (pl. kettıs adatrögzítést használunk), valamennyi hiba minden 

esetben elıfordul. Az adattisztítás során kétfajta ellenırzést érdemes elvégezni, az egyik ellenırzés a nem megengedett 

értékeket szőri ki, a másik logikai inkonzisztenciát, magyarul: összeférhetetlenséget keres az adatbázisban. Például egy 

kérdıívben azt kérdezzük, hogy a fiatalok mennyire elégedettek a helyi kulturális lehetıségekkel, ezt egy 1-tıl 5-ig 

terjedı skálán tesszük, ahol az egyes az egyáltalán nem elégedett, míg az ötös a teljes mértékben elégedett választ jelöli. 

Ebben az esetben a megengedett válaszok az adatbázisban a következık: 1; 2; 3; 4; 5, az ettıl különbözı kódok nem 

megengedett értékek. Logikai inkonzisztenciára példa lehet, ha a valakirıl az életkorra vonatkozó kérdésnél kiderül, 

hogy 14 éves az iskolai végzettségnél pedig fıiskolát találunk (világos, hogy ebben az esetben inkább valami probléma 

lehet az adatbázisban és nem egy diplomás tinivel van dolgunk).  

 Ha adathibát találunk, elsıként ki kell keresni az adott sorszámhoz tartozó kérdıívet és ellenırizni a hibás, vagy 

logikátlan adatsorokat. A hibakeresésben az adatelemzı szoftver (pl.: az SPSS) lehetıségei mindkét típusú hiba feltárá-

sára alkalmasak. Érdemes a feltárt, javított hibákat a kódolás, ill. az adatrögzítés hibái szerint elkülönítve összesíteni, és 

megbeszélni a kódolást, adatrögzítést készítı kollegákkal, annak érdekében, hogy a késıbbiekben esélyük legyen az 

ilyen hibák elkerülésére, vagy legalább ritkítására. Fontos, hogy tisztított adatbázison történjen az adatelemzés, ami 

önmagában ugyan nem garantálja az eredményeink pontosságát, de kevésbé teszi kutatásunkat megkérdıjelezhetıvé. 
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 Ízlések szerint változik az, hogy valaki hogyan dolgozza fel az adatait és ezek mellé, hogyan illeszt magyaráza-

tokat, milyen munkamódszer szerint ír jelentést a kutatásról. Módszertani szakkönyvek arra bíztatják a kutatókat, hogy 

már a kutatás megkezdése elıtt fogalmazzanak meg hipotéziseket és ezekhez keressék meg a megfelelı mérıeszközt. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy az is igen hasznos lehet, ha adataink feldolgozását már az elkészítendı pl. tanulmány szer-

kezete szerint alakítjuk. Az elıre végiggondolt „tartalomjegyzék” kitőnı sorvezetıként szolgálhat az elemzésben, rá-

adásul a kutatás megrendelıje számára is fontos információ, hiszen még az adatfelvétel elıtt láthatja, hogy a kérdésekre 

nagyjából milyen struktúrában kap válaszokat. 

 

KVANTITATÍV ADATELEMZÉSEK PRÓBAKÖVEI 

 

 Társadalomtudományi kutatásokat általában azért végzünk, hogy választ keressünk egy-egy társadalmi jelenség-

re. Mivel általában nincs módunk arra, hogy minden egyes esetet megfigyeljünk (pl.: minden fiatalt megkérdezzünk) 

mintavétellel és a minta alapján becsléssel próbáljuk közelíteni a valódi összefüggéseket. Ha (mintabeli) adataink két 

változó között összefüggést mutatnak, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy így van a valóságban is. Ezért szoktunk 

statisztikai próbákat készíteni, amelyek megmutatják, hogy a mintában tapasztalt összefüggések milyen valószínőséggel 

igazak arra az alapsokaságra, ahonnan a mintát vettük. Például kereszttáblák esetén leggyakrabban a Khí-négyzet sta-

tisztikát használunk megállapítandó, hogy az összefüggésünk szignifikáns-e vagy nem, illetve az összefüggés erısségét 

Lambda, vagy Gamma, stb. mérıszámokkal tesztelhetjük. Emellett számos más statisztikai eljárás van (kell, hogy le-

gyen) jelen egy képzett kutató kelléktárában, amelyeket azonban nem minden esetben kell alkalmazni. Fontosnak gon-

doljuk azt megemlíteni, hogy attól nem feltétlenül jó egy kutatás, hogy abban impozáns többváltozós modellek szere-

pelnek, az adatok természete ugyanis gyakran megköti az egyébként kitőnı elemzı kezét, aminek eredményeképpen 

csupán egyszerő összefüggések jelennek meg a kutatás eredményei között. 

Az egyik leglényegibb jellemzıje az adatoknak a mérési szint, amely erısen behatárolja az elemezhetıséget. A 

statisztika meglehetısen rugalmatlannak mutatkozik a mérési szintek tekintetében. Az adatok elemzése során nem árt 

elkerülni a mérési szinteknek meg nem felelı elemzést. Például olyan változók esetében, amelynek válaszaihoz tetszı-

legesen választottunk kódokat, nem szabad olyan elemzési eljárást választani, amely a válaszokat egy skála tagjainak 

értelmezi. Kirívó példája ennek a következı kérdés és válaszainak elemzési szándéka. A kérdés: „Mikor elfogadható a 

szex két ember között?” és a lehetséges válaszok „1 - ha gyereket akarnak” ; „2 - ha házasságban élnek”; „3 - ha komo-

lyan szerelmesek egymásba”; „4 - ha jól ismerik egymást”; „5 - a szex bármilyen esetben elfogadható két ember között” 

Bármennyire csábítónak tőnik is az ötlet, a válaszok kódjaiból nem számítható súlyozott átlag, mert az egyes lehetséges 

válaszok nem alkotnak valódi skálát. 

A kvantitatív adatelemzések további általános problémája az adathiányokkal kapcsolatos. Esetenként elıre jó-

solható, hogy egyes kérdésekbıl elıálló változók alkalmatlanok lesznek az elemzésre, mert olyan nagyarányú válasz-

megtagadásra lehet számítani, amely eleve lehetetlenné teszi azt. A legáltalánosabb ilyen kérdés a jövedelemre vonat-

kozik, amelyet a rendre a kérdezettek csupán egy része válaszol meg maradéktalanul, de ilyenek lehetnek más szemé-

lyes témát érintı kérdések is. Ilyen esetben mindig mérlegelni, hogy lehet-e növelni és ha igen, milyen módszerrel a 

válaszadói hajlandóságot, ıszinteséget. (pl. lehet a személyes lekérdezést önkitöltéses megoldásra cserélni) Könnyen 

belátható, hogy egy olyan kérdés esetében nehéz meggyızıen érvelni az eredmények helyessége mellett, ha minden 

második kérdezett elutasította a válaszadást. 
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A kvantitatív adatok könnyebb befogadásának igénye jó terepet jelent a táblázatoknak és a grafikonoknak, ame-

lyek viszonylag egyszerően elıállíthatóak. Nagyon sokféle táblázatot és grafikont készíthetünk, a mai szoftverek lehetı-

séget nyújtanak arra, hogy a lehetı legkreatívabban használjuk ıket. Mégis vannak olyan alapvetı információk, ame-

lyeket a közérthetıség kedvéért nem árt feltüntetni. Ezek a következık: 

- Az adatfelvétel ideje 

- A minta elemszáma – az érvényes esetek száma 

- Az alapsokaság megnevezése, amelyre vonatkozik 

- Az oszlop- és sorfejléc, grafikonoknál a tengelyek pontos megnevezése 

 

ELEMZÉSI CSAPDÁK 

 

 Az adatelemzés számos buktatót rejt. Legtöbbjük matematikai-statisztikai jellegő, amelyeket itt nem áll mó-

dunkban bemutatni, arra ott vannak a vaskos matematika és statisztika könyvek. Vannak azonban olyan tévutak, ame-

lyek logikai természetőek, ezekbıl szeretnénk néhányra felhívni a figyelmet. 

 Ahhoz, hogy elkerülhessük valamely komplex kérdés vizsgálatánál az ún. redukcionizmust, mindig alaposan 

végig kell gondolnunk a lehetséges magyarázatokat. Nem szabad abba a hibába esni, hogy egy kérdést csak egyféle 

megközelítéssel vizsgálunk. Ilyen hibát vétünk, ha pl. kizárólag közgazdaságtani okokkal magyarázunk egy jelenséget, 

anélkül, hogy megvizsgálnánk vannak-e más, pl. pszichológiai, szociológiai tényezık a háttérben.  

 Elemzési egységek összekeverésébıl származik egy másik jellemzı hiba, amely nagyobb egységek vizsgálata 

alapján, tévesen egyénekre vonatkozó megállapításokat tesz. Gyakran emlegetett példa, hogy rendelkezünk városré-

szekre vonatkozó statisztikával, amely azt mutatja meg, hogy mely területeken nagyobb a bőnözés és emellett azt is 

tudjuk, hogy az egyes területeken mekkora a szegények aránya. Ha összefüggést is találunk a két megfigyelés között – 

például azokon a területeken ahol magasabb a szegények aránya nagyobb a bőnözés is – ez alapján még nem lehet azt 

állítani, hogy a szegények vétenek inkább a törvény ellen. 

Az egyik leggyakoribb és a legkevésbé kivédhetı csapda a látszólagos okság csapdájába, amelybe gyakran belees-

hetünk, ha nem kellı mélységben elemezzük az adatainkat. Elıfordulhat, hogy egy látszólagos összefüggés mögött egy 

harmadik változó áll, amely magyarázza mindkét változó viselkedését. Klasszikus példa erre a gyermekszám és a gó-

lyák száma közötti látszólagos lineáris összefüggés, miszerint a gólyák száma egy településen összefügg a gyermek-

számmal, azaz minél több a gólya az adott településen, annál több gyermek születik. Habár statisztikailag igazolható az 

összefüggés, ugyanakkor világosan látszik, hogy tarthatatlan. A látszólagos összefüggés mögött a településméret válto-

zója áll, azaz valójában attól függ a gyermekszám nagysága és a gólyák száma is, hogy mekkora településekrıl beszé-

lünk, kistelepüléseken (faluhelyen) több a gólya és hagyományosan több gyermek is születik, mint a városokban. 

 Látszólagos összefüggéseket tekinthetünk valóságosnak, abban az esetben is, ha nem kellı mélységben, nem 

megfelelı körültekintéssel elemezzük az adatokat. Alapvetı szabály, hogy a statisztikai elemzés által mutatott össze-

függést sohasem szabad kételkedés nélkül elfogadni, hanem törekedni kell arra, hogy minél több irányból vizsgáljuk 

meg. Példaként tekintsünk egy budapesti ifjúságkutatást, ahol a probléma Budapest többféle területi felosztása. Az 

egyik klasszikus felosztás a centrum-periféria szerinti tagoltság: így elemezve az adatokat megfigyelhetjük például, 
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hogy a centrumban és a budai részen a fiatalok kedvezıbb helyzetben vannak, magasabb státuszúak. Elsı olvasatra akár 

még hitelesnek is tőnhetnek az adatok és az ebbıl levezetett értelmezések, de valóban azok? Budapest belsı lakóöveze-

tei (a pesti és budai oldal) ugyanakkor egészen más jellemezıkkel írhatóak le, ennek okán érdemes a „belsı-külsı lakó-

övezet” szerinti tagoltságot alkalmazni, így az egyes kerületek belsı és külsı lakóövezeteit külön lehet kezelni. A bon-

tás következtében lényegesen eltérı adatokat kaptunk a Duna két oldaláról, mert a centrum adatai (átlagértékek lévén) 

egyaránt elfedik a pesti és a budai belváros eltéréseit. Azaz a hagyományosan alkalmazott centrum-periféria megoldás 

ebben az esetben elfedi a valódi összefüggéseket és ebbıl adódóan hamis megállapításokra juthatunk.   

 A látszólagos összefüggések egyik fajtája az ún. Simpson paradoxon amely nem kevesebbet bizonyít be mint azt, 

hogy a látszólagos összefüggés elıjele megváltozhat egy újabb változó bevonásával. Gyakran emlegetett példa egy, a 

Berkeley egyetemen megesett felvételi körül lezajlott botrány, ami annak kapcsán bontakozott ki, hogy a felvételi 

arányszámokat felületesen elemezve diszkriminatív hozzáállást véltek felfedezni a felvételi eljárásban. A felvételi eljá-

rást támadók szerint a nık/lányok kedvezıtlenebb esélyekkel indultak, ugyanis a jelentkezık arányához képest keve-

sebbet vettek fel, mint a férfiak/fiúk esetében. Ugyanazokkal az adatokkal dolgozva, csak tanszékekre lebontva viszont 

pontosan ennek az ellenkezıje látszott, azaz inkább a lányoknak/nıknek kedvezett a felvételi rendszer. Habár a logikus 

gondolkodásnak ez ellentmondani látszik, de számokkal igazolható. Tegyük fel, hogy (Rudas Tamás hipotetikus száma-

ival dolgozva) összesen jelentkezett 1010 férfi és 1100 nı az egyetemre, az alábbi táblázat szemlélteti a felvételi ered-

ményt az összes esetre. 

Felvételt nyertek megoszlása nemek szerint (N = 2110) 

 Felvettek  Nem vettek fel Összesen  

Férfiak 510 500 1010 

Nık  500 600 1100 

  1. táblázat  

 A fentiekbıl jól látszik, hogy a férfiakat inkább felvették 1010-bıl 510-et, mint a nıket 1100-ból 500-at. Az 

egyszerőség kedvéért tételezzük fel, hogy csak két tanszék van A és B. Logikusnak tőnik, hogy ha összességében a 

férfiaknak kedvezett a rendszer, akkor ugyan elképzelhetı, hogy az egyik tanszéken inkább a nık voltak elınyben, de a 

másik tanszéken biztos, hogy nem, hiszen ott kompenzálni kell, hogy az összesített arányok megfelelıek legyenek. 

Nézzük mi történik, ha két tanszék szerint bontjuk a jelentkezıket: 

 

Felvételt nyertek megoszlása tanszékek és nemek szerint (N = 2110) 

  Felvettek  Nem vettek fel Összesen  

A tanszék Férfiak 10 100 110 

 Nık  200 500 700 
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B tanszék Férfiak 500 400 900 

 Nık  300 100 400 

  2. táblázat  

 Látható, hogy szemben azzal, amit vártunk mindkét tanszéken inkább a nıket részesítették elınyben. Ez a példa 

kitőnıen mutatja be, hogy milyen csalóka lehet az elsı ránézésre logikus gondolkodás, nem árt tehát az elemzéseink 

által mutatott összefüggéseket mindig több oldalról is megvizsgálni. 

 

AZ ELEMZÉS KORLÁTAI – MIT TARTSUNK SZEM ELİTT?  

 

 Az elemzések eredményeit meghatározzák az elemzésbe bevont szempontok. A szempontok kiválasztása szak-

mai döntés, azaz az elemzést készítınek kell arról döntenie, hogy pl.: a fiatalok kábítószer-használatának vizsgálatában 

meghatározó szempont-e a fiatalok neme, vagy, hogy milyen gyakran járnak szórakozni, sportolnak-e rendszeresen, stb. 

Fontos, hogy az elemzésbe az összes szakmailag releváns szempontot bevonjuk. 

 Habár a szakszerő és következetes statisztikai elemzés szabályai segítik az értelmes elemezést, ugyanakkor nem 

nélkülözhetı a (szak)értelem, tehát nem lehet mechanikusan dolgozni (lásd a gólyák száma és a gyermekszám esetét).   

 A statisztikai elemzés eredményeit még abban az esetben sem szabad bizonyított állításnak tekinteni, ha a kuta-

tás szakmailag megfelelı, hiszen a valóság mindig sokkal bonyolultabb, mint a statisztikai modellek. Azért is óvatosan 

kell kezelni az elemzések eredményeit, mert az eredmények, valamint az eredmények bemutatása érdekek alapján is 

történhet, azaz az eredmények könnyen manipulálhatóak. 

 

KVALITATÍV ADATOK ELEMZÉSE 

 

 A kvalitatív felvételekbıl származó adatok feldolgozása sok tekintetben különbözik az eddigiekben tárgyalt 

módszerektıl. A legfontosabb különbség, hogy a megfigyelések nem számszerősített értékelése történik, legyenek azok 

résztvevı megfigyelésbıl, tartalomelemzésbıl, interjúkból vagy más, kvalitatív módszerekkel nyert adatok. Numerikus 

alapú elemzést azért nehéz lefolytatni ezeken az adatokon, mert az adatok nem egy standard mérıeszköz következtében 

állnak elı, hanem jórészt strukturálatlan (pl.: elhangzott beszélgetés; vagy dokumentumok szövege) így nem számsze-

rősíthetı formában állnak rendelkezésre. 

 Ennek következtében a kvalitatív kutatások célja nem lehet statisztikák készítése, inkább megérteni, feltárni 

kívánják a vizsgálat tárgyát, összefüggéseket, mintázatokat keresnek, vagy csak egy-egy eset leírása a céljuk. Az ilyen 

típusú adatok elemzése jóval nagyobb gyakorlatot igényel, mint a statisztikák készítése, ahol van egy alapvetı módszer-

tan, szabályrendszer, amely egyértelmően kijelöli azt, hogyan lehet, és hogyan nem lehet elemezni az adatokat. 

 A kvalitatív adatok elemzésének elsı lépése hasonlóan a kvantitatív adatelemzéshez a kódolás, azzal a különb-

séggel, hogy ebben az esetben nem számokat rendelünk az egyes fogalmakhoz, hanem fogalmakat hozunk egymással 
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kapcsolatba. Sokat segíthet az elemzésben, ha folyamatosan jegyzeteket készítünk, amelyekben a kódkategóriák jelenté-

sét, ötleteket, gondolatokat írunk le. Ugyancsak hasznos módszer, ha grafikus fogalomtérképet készítünk, az egyes 

kódkategóriákhoz kapcsolódó fogalmak felrajzolása jó alapot jelenthet a mintázatok feltárásához.  

 Ha mindenképpen számszerősíthetı eredményeket szeretnénk nyerni alapvetıen kvalitatív kutatásokra építve, 

megtehetjük ún. strukturált megfigyelések lefolytatásával, amelyben akár elıre meghatározott idımetszetekhez kötve 

kell elıre megadott tartalmak (szövegek, események, szereplık) elıfordulását vagy hiányát megfigyelni. Az ilyen meg-

figyelés eredményeit szükség esetén adatszerően is feldolgozhatjuk. Akkor érdemes ilyen módon dolgoznunk, ha kérdı-

íves vagy interjús adatfelvételi eljárásunkat tılünk független tereptapasztalatokkal kívánjuk kiegészíteni. 
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AZ ÉRTELMEZÉS, TANULMÁNYÍRÁS SZTENDERDJEI 

 

 Minden ifjúsági (és tegyük hozzá: bármely más témájú) kutatás során az információk értelmezése, tanulmány 

színtő összefoglalása csak annyit érhet, amennyit az elıkészítés, információgyőjtés és azok feldolgozása lehetıvé tesz. 

Ezzel a kutatóhelynek és a megrendelınek (elrendelınek) egyaránt illik tisztában lennie. Ez elsı olvasatra közhelynek 

és így feleslegesnek tőnhet, de a praxis idınként vastagon megcáfolja a logikát. Találkoztunk már (nem egyszer) olyan 

helyzettel, amelyben a megrendelı, amely nem volt képes feldolgozni az általa felvett kérdıíveket és megbízást adott 

azok rendbetételére, kódolására, feldolgozására. Egy ízben 1200 felvett önkitöltéses kérdıív után volt szükség tőzoltás-

ra, ahol a megrendelı arra volt kíváncsi, hogy a kérdıívet kitöltık indultak-e egy évekkel korábbi pályázaton. Elvben 

indokolt információéhségének egyetlen akadálya volt: a felvett kérdıívükben ilyen kérdés nem szerepelt. 

 

AZ EREDMÉNYEKET ÖSSZEFOGLALÓ DOLGOZAT ELİTT ELVÉGZENDİ FELADA-
TOK 

  

 Elsıként arra kell törekedni, hogy a kutatás alapdokumentumában meghatározott elızetes tájékoztatást (gyorsje-

lentést, stb.) elkészítsük a joggal információéhes partnerünk számára. Gyors átfutású (egy-két hónap) munka esetén ez 

lehet a kérdıív kérdéseinek válaszait egyenként bemutató alapmegoszlás sorozat, néhány kiemelt fontosságú témára 

koncentráló rövid gyorsjelentés, vagy formális, az addig elvégzett munkafázisokat leltárszerően felsoroló leírás. Utóbbit 

tekintjük a legkevésbé szerencsésnek, de volt már olyan partnerünk, ahol ilyen leltárhoz kötötték az idıközi részkifize-

tést.  

 Nagyobb idıigényő kutatások esetén jogos elvárás, hogy az alapadatokat tartalmazó alapmegoszlás sorokat kö-

vetıen a kutatóhely készítsen olyan gyorsjelentést, amely megelılegezi a kutatás során feltárt legfontosabb tendenciá-

kat, összefüggéseket. Ez utóbbi tartalmát igényes kutatóhely az alapadatok közös áttekintése alapján egyezteti az ered-

mények felhasználójával, amelynek munkáját, terveit a kutatás egésze szolgálja. Az ilyen gyorsjelentésnek lehet olyan 

szerepe is, hogy már elıre ráhangolja a kutatóhely partnerét a zárótanulmány várható megállapításaira, felkészíti azok 

befogadására és használatára. 

 Az alapmegoszlás sorok elkészítésekor arra kell figyelnünk, hogy a feldolgozóprogram lehetıségeit kihasználva, 

minden kérdés esetében az érvényes esetekre vonatkozzanak adataink. Ha a kérdést nem kellett feltenni válaszok kódját 

a program adattáblájában a „missing” kategóriába helyezzük, akkor az ilyen eseteket feldolgozóprogramunk nem veszi 

figyelembe, és az érvényes esetek „valid cases” sorban az összes eseteket ezekkel csökkentve adja meg, a százalékszá-

mításnál pedig az összes és az érvényes esetek szerint számolja az egyes válaszok százalékos elıfordulását. Így elérjük, 

hogy adataink precízen tájékoztassák partnerünket az adott kérdés minden fontos információjáról. És nem utolsósorban 

a kutatóhelynek is ilyen „preparált” adatokra van szüksége, hiszen a további adatfeldolgozásnál (pl. kereszttáblázatok 

készítésénél) a nem kérdezett eseteket nem szabad figyelembe vennünk.  

 Azoknál a kérdéseknél, amelyeknek válaszaiból átlagot kívánunk számítani eleve nem érdemes az alapsorban 

kódmegoszlást szerepeltetni, hiszen sem partnerünknek, sem nekünk nem lesz szükségünk egy osztályozóskála kód-

megoszlásaira. Ezeket a szükséges válaszmegoszlások sorában érdemes átlépni, és az alapsorok végére szerkesztve 
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elhelyezni a használni tervezett átlagot. Ilyenkor az adattenger elkerülése érdekében célszerő olyan változó szerinti 

átlagot készíteni, amely a lehetı legkevesebb értéket vehette fel. Tipikusan ilyen a kérdezett neme, hiszen itt csak kétfé-

le érvényes kódunk lehet. Ezt a „compare means” paranccsal hozhatjuk létre.∗ A nemek szerinti átlagtól csak olyankor 

érdemes eltérni, ha van olyan más változónk, amelynek csoportjait (ilyen lehet az iskolázottság) a nemek szerinti elté-

résnél jelentısebb különbségek jellemzik.    

 Az alapmegoszlás sorokat egy másik információtípussal is célszerő kiegészíteni. Ezek az alapadatokból generált 

mutatók, indexek, új változók. Ha munkánk során ilyenekre lesz szükségünk (és igényes kutatásokban ez igen gyakori), 

akkor ezek megoszlásait is célszerő ebben a munkafázisban partnerünk rendelkezésére bocsátani. Ilyen mutató lehet pl. 

az, amelyik jelzi, hogy tíz, egyenként kérdezett szabadidı-töltési lehetıség közül ki, melyeket vette igénybe egy megha-

tározott idıszakban. A mutató értéke megkérdezett személyenként 0 és 10 közötti értékeket vehet fel, amely alkalmas 

arra, hogy a megkérdezettek csoportjait jellemzı átlagok összehasonlításával jellemezze az eltérı csoportok szabadidıs 

tevékenységi szerkezetének összetett vagy egysíkú voltát. 

 Az ilyen, összeszámlálással („count” parancs alatt) képzett indexeknél egy kevéssel összetettebbek lehetnek az 

olyan általunk képzett változók, amelyeket elemi adatok sorozatából több lépésben generálunk feldolgozóprogramunk-

kal. Fiatalokról készülı kutatások esetében gyakran szükséges a családháztartások szerkezetét áttekintı változó elıállí-

tása. Ebben elkülöníthetjük azokat, akik egy vagy két szülıvel, gyermektelenül élnek közös háztartásban (felmenı 

kétgenerációs), azokat, akik önállóan vagy házasságban, tartós párkapcsolatban, de gyermektelenül élnek (egygenerá-

ciós), a saját gyermekkel szüleik nélkül élıket (gyermekes kétgenerációs), végül az egy vagy több szülıvel, saját 

gyermekkel élıket (háromgenerációs) családháztartások. Ezek a csoportok lakáskörülményeikben, jövedelmi viszo-

nyaikban többnyire élesen eltérı módon élnek, az eltéréseket figyelmen kívül hagyni jókora szakmai baklövés, de az 

adatfelvételben nem szerencsés így rákérdezni a családszerkezetre. Pontosabb válaszokhoz jutunk, ha az együtt élı 

családtagokról elkülönített, elemi kérdéseket teszünk fel, majd az adatfeldolgozás kezdeti fázisában feldolgozóprogra-

munk lehetıségeit használva, utólag hozzuk létre ezt a változót. 

 Az alapmegoszlás sorok elkészítése természetesen nem csak partnerünk tájékoztatása miatt fontos lépés, de min-

den további adatfeldolgozás értelmes megtervezéséhez is elengedhetetlen. Ennyiben az elızı fejezethez kapcsolódik. 

Természetesen tanulmányírás közben is szükségessé válhat egy újabb változó elkészítése, de ez a lehetıség nem lehet 

akadálya az eredmények összefoglalása elıtti tájékoztatásnak. 

 A tájékoztatás sajátos változata a prezentáció, amelyet akár elızetes információként, akár tanulmányírás helyett 

vagy azt követıen is igényelhet partnerünk. Erre a célra a legalkalmasabb a vetített diasorozatot kiegészítı szóbeli tájé-

koztatás. Ilyen esetekben célszerő elkerülni a prezentációk leggyakoribb buktatóját, amikor a tájékoztatás egy diasoro-

zat bemutatására és néhány szavas kommentárjaira szorítkozik. Téved, aki úgy véli: a dia úgyis magáért beszél. 

 Érdemes arra törekedni, hogy a projektorral vetített diák képezzék mondandónk vázát, és korrekt, ha szükséges 

részletesen kifejtı magyarázataink legyenek a diasorozat legtöbb tagjához. A bemutató készítéséhez használható szoft-

ver lehetıséget ad arra, hogy akár minden diához jegyzeteket írjon a prezentációt elkészítı kutató. Kifejezetten jó hatá-

sú lehet, ha a legfontosabb adatainkat tartalmazó táblázatokat, grafikákat nyomtatott változatban a prezentáció minden 

                                                                 

∗ Itt és a további elemzőszoftver parancsutalásoknál a kutatóhelyeken alkalmazott legnépszerűbb szoftver, az SPSS 

lehetőségeit vesszük figyelembe. Vannak egyéb ilyen funkciójú programok is, pl. az ingyen használható R, vagy a 

szintén kedvelt STATA és SAS szoftverek.  
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résztvevıjének átadjuk. Ne feledjük: a legtöbben szeretik, ha magukkal vihetnek valami kézbevehetı, késıbb is megte-

kinthetı információt.  

 

AZ ÍROTT BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE 

 

 Az írásos beszámolóknál elvárható egy olyan tartalomjegyzék elkészítése, amelybıl partnerünk tájékozódhat, 

hogy munkánkban mely témaköröket hol találhat meg. Ebbıl értelemszerően következik, hogy munkánk témáit alcí-

mekkel elkülönített fejezetekben kell megírni. A kellıen tagolt írás segíti az olvasót annak megértésében. 

 A kutatásról szóló tájékoztató fejezetet mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy megírjuk: kinek, milyen céllal 

készült a kutatás, ha volt közvetlen, vagy a kutatóhely által ismert elızménye, akkor azt feltőntetjük. Elvárható, hogy 

ebben a részben vegyük sorra azokat az elméleti kiindulópontokat, amelyekre a kutatás megtervezésekor támaszkod-

tunk. Érdemes röviden leírni az információgyőjtés módját, meghatározni, hogy milyen népességre, vagy milyen jelen-

ségekre érvényesek a bemutatni kívánt eredmények.  

 Ekkor kell megfogalmaznunk azt is, hogy milyen vizsgálati egységekre irányult a kutatás. Ezek lehetnek szemé-

lyek; közös jellemzıkkel (foglalkozással, hobbival, viselettel, zenei vagy más ízlésbeli azonossággal) leírható fiatalok 

halmazai; esetleg teljes szabadidıs csoportok, amelyekben jól elhatárolható, hogy kik tartoznak egy-egy csoporthoz. 

Ilyenkor már alig tudunk azon segíteni, ha a kutatás vizsgálati egységei személyek voltak és az értelmezésben partne-

rünk sajátos halmazokra, csoportokra kíváncsi. (ennek fordítottját lásd az elemzés részben az ökológiai tévkövetkezte-

tésnél) Arra még adódhat lehetıség, hogy közös jegyekkel jellemezhetı halmazokba csoportosítsuk a megkérdezetteket, 

de szemtıl-szembe helyzetet biztosító csoportokat utólag már nem kreálhatunk. Dolgozatunk 4. fejezetében elkülönítve 

is írunk a tılünk függetlenül is létezı, az odatartozóknak szemtıl-szembe helyzetet biztosító ifjúsági csoportok kutatá-

sában használható eljárásokról. 

 Ekkor kell beszámolni arról, hogy a kutatás teljeskörő-e a fiatalok meghatározott csoportjában, reprezentatív-e 

egy adott ifjúsági csoportra, egy vagy több település fiatal népességére, esetleg e kritériumok egyikének sem felel meg. 

Ebben az esetben is meg kell határozni, hogy kikre érvényesek eredményeink, milyen megfontolásból döntöttünk úgy, 

hogy sem teljeskörő, sem képviseleti felvételt nem készítettünk. Az ilyen karakterő kutatásoknál a legnehezebb annak 

meghatározása, hogy mire is használhatóak a munka eredményei, ezért az érvényesség témáját gyakran vagy elhallgat-

ják, vagy elkenik a kutatóhelyek. Reprezentatív felvételek esetén ebben a részben kell közölnünk, hogy milyen a felvé-

tel belsı hibája, amely egyben azt is meghatározza, hogy mekkorák azok az eltérések, amelyeknek nem tulajdonítha-

tunk értelmezhetı csoportkülönbségeket, hiszen azokat a véletlen játéka is okozhatta. Az ilyen blokkot érdemes azzal 

zárni, hogy a kutatásban bármilyen eszközzel megkeresett népesség legfontosabb jellemzıirıl készítsünk egy tömör, 

akár leltárszerő áttekintést. 

 A beszámoló témakörök szerint elkülönített fejezeteiben azokat a tartalmakat kell egyenként bemutatni, amelyek 

a kutatás fontosabb irányai szerint elválaszthatóak. Ezek gyakran nem az információszerzés téma- vagy kérdésblokkjai 

szerint válnak el egymástól, hiszen elıfordulhatnak olyan témakörök is, amelyekben több kérdésblokk tartalmait kell 

egy fejezetbe szerkesztenünk, akár a kérdıívünkben, interjútervünkben egymástól távoli kérdéstartalmak is egy gondo-

lati körhöz, egy jelenségcsoporthoz tartozhatnak. 
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 Ezekben a fejezetekben használhatjuk az elıkészítés során megismert kutatási elızményeket, akár azért, mert 

eredményeinkkel egybecsengı tapasztalatokat ismertetnek, akár azért, mert a korábbi kutatások megállapításaitól eltérı, 

azokat új szempontok alapján megkérdıjelezı, esetleg kiegészítı eredményekhez jutottunk. Az idézeteket természete-

sen bibliográfiai adatokkal kell használnunk, azaz megadjuk a szerzıt és a fellelhetıség helyét. 

 A témák (témacsoportok) szerint elkülönített fejezetekben igényes kutatóhelytıl joggal elvárható, hogy rövid 

áttekintést adjon az adott téma más nézıpontú megközelítéseirıl. Példaképp: ha a fiatalok gyermektelenségérıl, halasz-

tott gyermekvállalásáról szóló fejezetet kell írnunk, akkor bemutassuk, az orvoslásnak a meddı párokra vonatkozó 

legfontosabb megállapításait (legalább a meddıségi arányok szintjén), a demográfia termékenységi arányokról szóló 

eredményeit és prognózisait, a politikai-kormányzati hatalom beavatkozó törekvéseit és azok hatásait.  

 Az egy fejezethez tartozó tartalmakat úgy célszerő felépíteni, hogy az alaphelyzettıl (az összképet jellemzı 

átlagoktól, alapmegoszlástól, leggyakoribb interjútartalmaktól, stb.) induljunk el. Tehát: azoktól a megállapításoktól, 

amelyeket az elemzésbe bevont további változók befolyásolhatnak, színezhetik az összképet, rávilágíthatnak a csoport-

különbségek hátterére, de nem „írják felül” az alapvetı tendenciákat. Csak az alaphelyzet határozott körülírása után 

célszerő hozzákezdenünk egy-egy résztéma finomszerkezetének felvázolásához, értelmezéséhez. 

 Gyakran szükségessé válik, hogy dolgozatunk egy-egy fejezetében olyan résztémákkal is foglalkozzunk, ame-

lyekrıl egy késıbbi fejezetben, más összefüggésben ismét írnunk kell. Ilyenkor érdemes egy rövid utalással jeleznünk, 

hogy a témának van további összefüggése, és azzal hol találkozik az olvasó. 

 Minden esetben szükségszerő, hogy a felhasználó számára érthetı módon (magyarul, a szakmai tolvajnyelv 

sokszor valóban tömörebb fordulatait mellızve) megfogalmazzuk, hogy milyen céllal, milyen elemzési eljárást alkal-

mazunk. Csak így érhetjük el, hogy partnerünk ne csak elfogadja, hanem értse is, hogy milyen eredményekhez, milyen 

úton jutottunk el. Ha ezt kihagyjuk, úgy nem csak annak tehetjük ki partnerünket, hogy csak jobb híján veszi tudomásul 

az általa nem követhetı eljárások eredményeit, de azt is elıidézhetjük, hogy el sem fogadja megállapításainkat. Mindkét 

változat gyengíti következtetéseink erejét, és végsı soron „elérhetjük”, hogy javaslataink is egy precíz, vállról indítható 

rándításba fussanak bele. Azt a kutatóhelyet, amely ezeket a követelményeket nem veszi figyelembe, a felhasználók – 

jogos önvédelmük okán – legközelebbi kutatási igényükkel már elkerülhetik, és tegyük hozzá: minden okuk meg lesz 

erre a döntésre. 

 Célszerő, ha a kutatóhelynek van olyan beszámoló készítési protokollja, amelyhez alkalmazkodhatunk a dolgo-

zat összefoglalásakor. Ez akár egységes szerkezető összefoglalót is jelenthet, akár a legfontosabb tartalmak fejezeten-

ként elkülönülı kiemelését. Ha arra kell számítanunk, hogy dolgozatunk olyan terjedelmes lesz, hogy ez a teljes munka 

elolvasásától elriasztja a felhasználókat, akkor mindenképpen az egységes összefoglaló mellett döntsünk. 

 Ha ismerjük a munkánkat felhasználó szervezetet, intézményt, akkor feltehetıen tudjuk azt is, hogy milyen célok 

érdekében készült kutatásunk. Ilyenkor a kutatási eredményeket bemutató, értelmezı elemzésben akár fejezetenként, 

akár a dolgozatot lezáró, egységes szerkezető részben fogalmazzuk meg ajánlásainkat, javaslatainkat a vizsgált fiatal 

népességgel, foglalkozási csoporttal, kapcsolati csoporttal vagy társadalmi jelenséggel, szervezetekkel összefüggı ten-

nivalókról. 
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AZ EREDMÉNYEKET ÉRTELMEZİ DOLGOZATBAN HASZNÁLT ADATOK, ADATÖSZ-
SZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

 

 Az elemzéseinkhez, megállapításainkhoz érvként használt adatok ismertetésekor célszerő abból kiindulnunk, 

hogy munkánk felhasználója a bemutatott adatokat nem feltétlenül kutatói tapasztalatok birtokában veszi kézbe. Ezért 

az adatközlésben törekednünk kell a következetes megjelenítésre. Táblázatainkat, grafikusan ábrázolt eredményeinket 

néhány táblázatforma és néhány diagramtípus felhasználásával készítsük el. Ne törekedjünk öncélú változatosságra a 

táblázatok rácsszerkezetében, a diagramokhoz használt alakzatok és színek kiválasztásában, bár számítógépes program-

jaink igen sokféle szerkesztési lehetıséget kínálnak.  

 Táblázatok esetében olyan formátumot válasszunk, amelyhez lehetıleg dolgozatunk egészében ragaszkodhatunk. 

Ezen belül különösen fontos, hogy az oszlop és sorfejek közül legalább az egyik megjelenése térjen el az adatcelláktól, 

továbbá az, hogy táblázatainkat lehetıleg azonos irányban lehessen olvasni. Utóbbi érdekében a 100 százalékot vagy a 

sorok vagy az oszlopok végén fel kell tőntetnünk. Ha egy táblázatban a csoportok vagy a kategóriák terjedelme miatt 

szükséges a tanulmányra jellemzı olvasási irány felcserélése, akkor azt szövegben jelezzük, és ne bízzuk az olvasó 

találékonyságára.    

 A két változó kapcsolatát megjelenítı táblázatokat feldolgozóprogramunkkal úgy készítsük el, hogy az a szüksé-

ges cellatartalmakon túl végezze el a szignifikancia kiszámítását is. Nem szignifikáns eredményekre csak elvétve épít-

sünk elemzéseket. A számítás alapján az összefüggés valódiságát jelzı mutatókat lábjegyzettel vagy végjegyzettel szük-

séges feltőntetni. A végjegyzet annyival szerencsésebb, hogy nem terheli a beszámoló oldalait olyan tartalmakkal, ame-

lyeket az olvasó elszántsága függvényében vagy elolvas vagy, nem. (Lásd: az alábbi példát!)  

 A táblázatok egyes celláit vagy az ott szereplı adatokat kiemelési céllal megkülönböztethetjük a többi cellától 

(vagy cellatartalmaktól), és ezzel táblázatunknak az értelmezésben hangsúlyos részeire irányíthatjuk partnerünk figyel-

mét. Ilyenkor alkalmazhatunk kövér/félkövér/kurzív karaktereket, sajátos tartalmú cellákat kevéssé tolakodó alaptónus-

sal választhatunk el a többi cellától. Az ilyen típusú kiemelések jelentését minden esetben szöveges utalással kell egyér-

telmővé tennünk. (Lásd: a példaként idézett 3. táblázatot.) 

 Az így szerkesztett táblázatoktól joggal várhatjuk, hogy áttekintésük még nem válik bonyolulttá, megjelenésük 

tagoltsága segíti értelmezésünk követését, és nem válnak unalmas, riasztó adattengerré, amely felett az olvasó – önvé-

delmi reflexei nyomán – átsiklik, nem törekszik megértésére. 
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Foglalkozás, az iskolai végzettség szerint (N = 331, %) 5 

 vezetı, beoszt. 

értelmiségi 

középfokú szelle-

mi fogl. 

szak- 

munkás 

képzetlen fizi-

kai dolg. 

 

önálló 

 

Σ 

8 ált. alatt - - - 75 25 100 

8 általános - - 23 77 - 100 

szakm. képzı 1 3 87 7 2 100 

középiskola 2 50 37 8 3 100 

felsıfokú 62 31 6 - 1 100 

Σ 18 32 39 9 2 100 

3. táblázat ∗ 

 

 Táblázatunkban kétféle kiemelést alkalmaztunk. Az átlósan futó, kövér kiemelések jelzik az olvasó számára 

azokat a cellákat, amelyekben az iskolázottságnak biztosan megfelelı karakterő foglalkozásúakat találjuk. Ezek mind-

egyikérıl elmondhatjuk, hogy a különbözı végzettségőek domináns csoportjai az iskolázottságnak megfelelı foglalko-

zási csoportban dolgoznak.  

 A szürke alaptónusú cellák azokra irányítják az olvasó figyelmét, akik garantáltan a végzettségüknél alacso-

nyabb karakterő munkakörben dolgoznak. Három cellában 10 % alatti arányokat találunk, amely a személyes sorsokból 

is adódhat. A felsıfokon iskolázottaknál látható 31 % messze magasabb, mint amit az egyéni helyzetek indokolhatná-

nak. 

 Szükség esetén táblázatunk celláinak egy részét elhatárolhatjuk a további celláktól, ezzel jelezve, hogy a táblázat 

egészén belül egy cellacsoport adatai megkülönböztetett fontosságúak. A példaként idézett 4. táblázat 25 cellájából 

kilenc esetében a belsı keretes kiemelés jelzi, hogy a táblázat legfontosabb tartalmait ebben a mezıben találja az olva-

só.  

 

                                                                 

∗  Diósi Pál: Lépéskényszer Új Ifjúsági Szemle V. évfolyam/4. 2007. tél, 37. old.  
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Foglalkozás, az apa foglalkozása szerint (N = 282, %)6 

 vezetı, beoszt. 

értelmiségi 

középfokú szel-

lemi fogl. 

szak-

munkás 

képzetlen fizikai 

dolg. 

önálló Σ 

vezetı, beosztott 

értelmiségi 

 

51    51 

 

35 

 

13 

 

1 

 

- 

 

100 

középf. szellemi 26 48    55    26 - - 100 

szakmunkás 4 33 51    51 10 2 100 

képzetlen fiz. 5 14 48 24 9 100 

önálló 19 31 31 6 13 100 

Σ 17 33 39 8 3 100 

4. táblázat ∗ 

 

 Az átlósan lefelé haladó kövér kiemelések mutatják, hogy az apák minden munkajelleg csoportjában az átlagot 

meghaladó arányú az azonos foglalkozású gyermekek elıfordulása. Ez a tendencia különösen a belsı kerettel határolt 

kilenc cella esetében fontos, hiszen az érintett 282 megkérdezett közül 225 személy (80 %) adatait itt találjuk. Az átlón 

elhelyezkedı cellák közül ide tartozó háromban a 2001. évi megfelelı adatok azt jelzik, hogy a foglalkozási csoport 

továbbhagyományozása éppen az összképet meghatározó három foglalkozás esetében a legmarkánsabb. 

 Az érdeklıdést gyakran kioltó adattengert gyakran azzal hozzuk létre tanulmányíráskor, hogy egy-egy változó 

esetében négy-öt olyan keresztkapcsolatot is bemutatunk, amelyek mindegyike befolyásolja az adott változó értékeit. 

Ezt elkerülhetjük, ha alkalmas elemzési eljárással megkeressük azt a független változót, amely a legerısebb kapcsolatot 

mutatja a vizsgált függı változóval. A kapcsolatok erısségét összefoglaló táblázatban ismertethetjük, amelyben kieme-

léssel megjelöljük azt az egyet, amelynek részleteit is közölni fogjuk. Erre mutatunk egy példát a következı táblázattal: 

 Hét mővelıdési intézmény ismertsége és az ezt befolyásoló öt független változó kapcsolatainak bemutatása 35 

keresztkapcsolat táblázataiban lenne megmutatható. Az így kialakuló adattömegrıl hosszas elemzéseket lehetne készí-

teni, csak éppen valószínőtlennek tarthatjuk, hogy lesz türelmes és követésükre kész olvasója az így létrehozott adatsor-

tőznek. Ennek elkerülése érdekében minden intézménynél többváltozós regresszió elemzéssel megvizsgáltuk, melyik 

intézmény esetében melyik független változót célszerő részletesen közölnünk dolgozatunkban. Eredményeinket egyet-

len táblázatban foglaltuk össze, majd intézményenként kiválasztottunk egyetlen kapcsolatot, amelynek részleteit értel-

                                                                 

∗     Diósi Pál: Lépéskényszer Új Ifjúsági Szemle V. évfolyam/4. 2007. tél, 38. old. 
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meztük a továbbiakban. Ezzel megkíméltük a felhasználót egy olyan adattömeg áttekintésétıl, amelynek végén min-

denképpen leírtuk volna, hogy melyik kapcsolat bizonyult a legfontosabbnak. 

  Nyilvánvaló, hogy ilyen eljárást csak akkor használhat egy kutatóhely, ha a felhasználóval való kapcsolatát az 

alapvetı bizalom jellemzi. 

 

A hét intézményhez tartozó szignifikancia a többváltozós regresszió elemzésben, az öt független változó szerint 

(N = 518) 

 József A. 

MK 

Láng 

MK 

Ifjúsági Ház Helytört. 

Győjt. 

Klub Galéria Vízöntı 

Pinceklub 

Ifjúsági 

Tanácsadó 

életkor igen 

erıs 

igen 

erıs 

szignifikáns  

erıs 

 

erıs 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

iskolai vég-

zettség 

nem  szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

igen 

erıs 

igen 

erıs 

 

erıs 

nem szigni-

fikáns 

foglalkozás nem szignifi-

káns 

nem  szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

A család 

hányadik 

generá-ciója 

igen 

erıs 

igen 

erıs 

igen 

erıs 

szignifikáns szignifikáns nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

melyik tele-

pülésrészen 

él 

 

erıs 

 

erıs 

nem szigni-

fikáns 

nem szigni-

fikáns 

igen 

erıs 

nem szigni-

fikáns 

igen 

erıs 

5. táblázat∗ 

 

 A táblázatban kövér kiemeléssel megjelölt cellák alapján egy olyan tendenciát ismerhetünk fel, amely az öt 

független változót két csoportra osztja. Az elemi demográfiai változókat inkább az intézménysorozat kevésbé ismert 

tagjai esetében találtuk fontosnak. A kerületi beágyazottság és a településrészek viszont jellegzetesen a felnıtt lakosság 

körében legismertebb, inkább igénybe vett három intézménynél jártak együtt erısebb szignifikancia szintekkel. Hangsú-

lyozzuk: tendenciáról és nem törvényszerő jelenségrıl kell beszélnünk. 

                                                                 

∗ Diósi Pál: Rutinok és választások a művelődési házak használatában Kultúra és Közösség 2006. III-IV. szám, 15. old.  



 
31

 Grafikus ábrázolásoknál a szinte korlátlan számú lehetıségbıl azokat érdemes kiválasztani, amelyek a nehezen 

követhetı számsorok, táblázatok helyett a leginkább megfelelnek annak a követelménynek, hogy képben, jól átlátható 

arányokban mutassák meg (tegyék szemléletessé) egy vagy több szempont szerint elrendezett adatsorainkat. Ha egy-egy 

kérdés válaszmegoszlását kívánjuk bemutatni, akkor a legcélravezetıbb a kördiagram használata. Ebben az esetben arra 

érdemes figyelni, hogy a színskála sok-sok lehetıségének használata ugyan „szép” tarka tortaformát eredményezhet, de 

a sokszínőség elterelheti a figyelmet arról, amire az ilyen grafika valójában szolgál: az arányok eltéréseinek plasztikus 

bemutatásáról. Érdemes arra is figyelni, hogy közeli színek (mintázatok) ne kerüljenek egymás mellé, mert nehezebb a 

megkülönböztetésük. Gondos szerkesztés esetén nem csak a monitorképben, hanem a várható nyomtatási képben is 

célszerő gondolkozni, amely pedig gyakran nem színes nyomtatást jelent. Ne feledjük el, hogy fekete-fehér értelmezés-

ben a monitoron jól eltérı színek gyakran közeli nyomtatási képet adnak. 

 A többváltozós összefüggések képi megjelenítésére a kéttengelyes (kategória-, és értéktengely) diagramok hosz-

szú sorozata között választhatunk. Vonal (görbe) diagramot akkor célszerő választanunk, amikor az értéksornak van 

abszolút nulla pontja, tehát egyik változónk arányskála mérési szintő. Ez persze nem zárja ki annak lehetıségét, hogy 

ilyen változó értékeit oszlopdiagramon tüntessük fel. 

 Egy ilyen példában azt tekintjük át, hogy milyen életkori sávokat találtunk a 14-29 év közötti fiatalok válaszai-

ban arról, hogy hány évesek azok, akiket saját generációjukhoz tartozóknak tartanak. A válaszokban elıfordultak nulla 

életkori sávszélességőek is (az egyetlen adatot tartalmazó, pl.: 17 évesek) és több évjáratot átfogóak (pl.: 16 – 19 éve-

sek). Az eltérések arányskálán szóródtak, az egyes évjáratok átlagait egy görbe mutatja. Az ebbıl kialakuló tendenciát 

egyenes trend jelzi az ábrán: 

A generációs sáv szélessége, életkor szerint (N = 598, x) 
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1. ábra ∗  

 

                                                                 

∗ Diósi Pál: Lépéskényszer Új Ifjúsági Szemle V. évfolyam/4. 2007. tél, 42. old.  
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 A generációs sávszélesség finomszerkezetének ábrázolását azért tartottuk indokoltnak, mert a tendenciájában 

szélesedı életkori sáv közel sem egyenes vonal mentén nyílik, a trend az évjáratok kisebb-nagyobb kilengéseit összegzı 

egyszerősítés. 

 Sajátos diagramszerkesztési kérdés kapcsolódik a kutatásokban elıszeretettel használt osztályozóskálás kérdések 

eredményeinek bemutatásához. A többnyire öt értéket (1-tıl 5-ig) tartalmazó skálák elsı értéke igen gyakran „nulla” 

jelentéső. Például: egyáltalán nem értek egyet vele, egyáltalán nem szükséges, teljesen elégedetlen vagyok vele, stb.  

 Az ilyen kezdető válaszsorozatok és átlagaik ábrázolása 1 és 5 közötti értéktengelyen megtévesztı hatású szem-

léleti hibán alapul. A valójában négyfokú skála csoporteredményeit csak 0 és 4 közötti értéktengelyen szemléltethetjük 

korrekten. Ellenkezı esetben partnerünk számára olyan csoporteredmény sorozatot mutatunk be, amelyben a semmi az 

értéktengely 1 skálafokához tartozik. E megtévesztés elkerüléséhez a válaszok értékelı kódjait egy egésszel csökkenteni 

kell, majd az így kapott eredményeket (csoportátlagokat) kell grafikusan ábrázolni. Errıl mutatunk be példát: A kérdés 

azt tudakolta: mennyire szükséges a lakóhely közelében olyan találkozóhely, ahol a fiatalok maguk szervezik szabad-

idıs programjaikat, ill. azt, hogy mennyire elégedettek azzal, ahogyan ilyen helyeket találhatnak: 

 

A szükséglet mértéke és a megvalósulás az önszervezı szabadidıs funkció esetében 

(N = szükséglet szintenként változó, szükséglet skálafok, ill. megvalósulás x)  
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szükséglet szint megvalósulás x

 

2. ábra ∗  

 

 Az önszervezı szabadidıs funkciójú terepekrıl, a szükségesség kérdésében minden megkérdezettnek volt állás-

pontja. Közülük a megvalósulásról 577 fiatalt lehetett megkérdezni, 23 társuk teljesen feleslegesnek tekintette az ilyen 

szerepő helyeket. Az alacsony elvárási szintőek csoportjában az igények feletti megvalósulás indexet találunk. A fordu-

lópontig enyhén emelkedik a megvalósulás ítéletek súlyozott átlaga. Az elsı számottevı nagyságú csoport a közepes 

szükséglet mellett alakult ki, tagjai praktikusan azonos szintő megvalósulásról beszéltek. Az eléggé, ill. nagyon szüksé-

                                                                 

∗  Diósi Pál: Lépéskényszer Új Ifjúsági Szemle V. évfolyam/4. 2007. tél, 51. old. 
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ges álláspontú csoportokban elvárásaik alatti megvalósulást érzékeltek, elégedetlenségük igényeik emelkedése mentén 

nıtt.  

 Az elemzéseket megalapozó adatok bármely típusú bemutatása mellett is kell döntenünk, nem szabad megfeled-

keznünk arról, hogy az adatkapcsolatok gépies értelmezése könnyen félrevezethet bennünket. Errıl lásd bıvebben az 

adatok elemzése c. rész látszólagos okság c alfejezetét.  

 Tanulmányírás közben mindig azt kell szem elıtt tartanunk, hogy hús-vér emberekrıl, vagy azok csoportjairól 

szerzett információkat értelmezünk. Ennek során társadalmi problémák megértése, hátterük feltárása a feladatunk, nem 

pedig elvont adatösszefüggések cizellált jellemzése. Adataink és értelmezésük csak akkor értékesek partnereink számá-

ra, ha nem önmagában „érdekes” adattenger belsı szerkezetét jellemzik, hanem egy-egy társadalmi jelenség megjelené-

sét, családi kapcsolatokban, viselkedésben, értékítéletekben feltárható hátterét segítenek megérteni. Az erre irányuló 

elemzés során a kutatónak végig kell gondolnia az eredményeit befolyásoló társadalmi, gazdasági környezetet, a kuta-

tásban feltárt érték és ítéleti mintázatokat, azokat a modelleket, amelyek az érintett népesség és csoportjaik viselkedését 

befolyásolhatják. Természetesen ezt akkor könnyebb megtennünk, ha minderre a kutatás elıkészítése során is gondo-

lunk, és a lehetséges információszerzés módját, tartalmait ennek az igénynek megfelelıen jelöljük ki. Ezért állítottuk a 

kutatások elıkészítésérıl írva, hogy a rosszul elıkészített kutatásokban bravúros adatfelvétellel, feldolgozással és ér-

telmezéssel-tanulmányírással sem hozhatjuk vissza azt, amit az elıkészítés miatt elveszítettünk. 
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NÉHÁNY GYAKORLATI SZEMPONT ÉS PÉLDA AZOKNAK, AKIK K UTATÁST KÍ-
VÁNNAK RENDELNI 

  

 Ebben a részben összefoglalunk néhány olyan tudnivalót, amelyek ismerete eligazítást adhat a laikusoknak ab-

ban, hogy mire érdemes figyelniük, amikor a kutatókkal, kutatóhelyekkel egy kutatás körvonalairól tárgyalnak. Köze-

lebbrıl: a nagyszámú fiatalból álló halmazokról készítendı kutatások mintanagyságának megtervezésérıl, a szemtıl-

szembe (face to face) helyzetet biztosító ifjúsági csoportok kutatásában alkalmazható felvételi eljárásokról, a közvetlen 

tapasztalatszerzésre (megfigyelésre) alkalmat adó terepmunka során használható megoldásokról, és az internet haszná-

latával készíthetı kutatásokról szólunk. A munkánk során vállalt alapelveknek megfelelıen most sem receptkönyvet 

írunk, nem mankót kívánunk adni, inkább járni tanítanánk az olvasót. 

  

A MINTANAGYSÁG MEGTERVEZÉSÉHEZ 

 

 A fiatalok egészére, vagy az ifjúság jól körülírható, kiterjedt csoportjaira irányuló kutatás esetén (ilyen lehet az 

ország, vagy egy-egy régió, település ifjúsága) elsı lépésként szükségünk van a fellelhetı és megbízható alapadatokra. 

Példaképp, ha egy nagyvárosban élı fiatalok munkaerıpiaci helyzetét kívánjuk megismerni, elengedhetetlen, hogy a 

népszámlálási, népesség-nyilvántartási adatokat megismerjük. Ezt az önkormányzatok népesség-nyilvántartási adatai-

ból ismerhetjük meg. Az alapsokaság számának ismerete mellett azt is tudnunk kell, hogy ezen belül milyen az életkori 

és a nemek szerinti tagoltság. 

 Csak ezek ismeretében tudjuk eldönteni, hogy egy kellı arányú mintanagyság legfontosabb demográfiai csoport-

jaiba (az életkor és a nemek szerint meghatározott cellákba) milyen számban kerülnek a majdani megkérdezettek. A 

munkaerıpiaci helyzet megismerésénél maradva feltételezhetjük, hogy 18 évesnél fiatalabbakat nem feltétlenül kell 

megkérdeznünk. Ezt valóban megtehetjük akkor, ha az adott településen nem jellemzı a fiatalkorúak munkavállalása. 

Ez a nagyvárosokban többnyire igaz, a falvak egy részében már kevésbé. Ebbıl kiindulva nagyvárosban megtehetjük, 

hogy csak a 18. évüket betöltött lakónépességet vizsgáljuk, falvakban feltehetıen nem. Ily módon falvakban tizenhat, 

nagyvárosokban tizenkét évjárat megkérdezését célszerő terveznünk.  

 

 

 

 

 Maradjunk a nagyvárosi példánál: ha a 18 és 29 év közötti lakónépesség 16.000 személy, akkor csak szemre 

elégséges a másfél százalékos reprezentatív minta. Ebben az esetben még egyenlı eloszlás esetén is 10 lenne az egy-egy 

évben született férfiak, ill. nık elemszáma. A valóságban mindig hullámzó évjáratnagyság miatt egyes cellákba ennél is 

kevesebb, másokba pedig több megkérdezett jutna. A felvétel kérdéseire – helyzetük eltérései alapján – különbözıképp 

válaszoló megkérdezettek nyomán már üres cellákkal is számolnunk kell, amely könnyen ellehetetlenítheti a teljes 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG MINTAVÉTELRE? EGY TÁRSADALMI CSOPORT JELLEMZŐINEK, VÉLEMÉNYÉNEK, ATTITŰDJEINEK MEGISMERÉSE 

RENDKÍVÜL KÖLTSÉGES LEHET. A MINTAVÉTEL AZ ADATFELVÉTEL KÖLTSÉGEIT KÍVÁNJA CSÖKKENTENI ÚGY, HOGY EZ A BEA-

VATKOZÁS AZ EREDMÉNYEKET A LEHETŐ LEGKEVÉSBÉ BEFOLYÁSOLJA. EZÉRT OLYAN MINTÁRA VAN SZÜKSÉG, AMELY 

ÖSSZETÉTELÉBEN MEGEGYEZIK, AZAZ REPREZENTÁLJA AZT AZ ALAPSOKASÁGOT, AMELLYEL KAPCSOLATBAN ÁLLÍTÁSOKAT KÍVÁNUNK 

MEGFOGALMAZNI.  
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kutatást. Ennek elkerülésére két lépést is tehetünk. Ez a nehézség kivédhetı egyrészt a képviseleti arány növelésével, 

illetve az évjáratonként elkülönített feldolgozás helyett korcsoportok szerinti adatkezeléssel. A példában szereplı alap-

sokaság esetén 600 személyes minta és 3 évjáratot átfogó korcsoportok képzése nagy valószínőséggel elejét veheti a 

mintanagyságból adódó feldolgozási akadályoknak.  

 Ha kutatásunk egyetlen települést érint, úgy elégséges, ha mintánk életkor és nemek szerint arányosan képviseli 

az alapsokaságot. E két szempont hibátlan érvényesülése esetén feltehetı, hogy a további lényeges kemény adatokat 

(iskolázottság, családi helyzet, stb.) a minta már „szállítja” Ha kutatásunk több települést érint (ilyenek a megyét, régiót, 

ill. az egész országot megcélzó felvételek), akkor olyan mintát kell szerveznünk, amely a településtípusokon élıket 

elkülönítve is az alapszempontoknak megfelelı arányban képviseli. A fenti megfontolások alapján készített mintát ne-

vezzük arányos rétegzett, reprezentatív mintának. Megfelelı leválogatás esetén az ilyen mintában az alapsokaság min-

den tagjának azonos esélye lehet a mintába kerülésre. 

 Szorosan kapcsolódik a minta nagyságához az empirikus adatfelvételekben gyakran elıforduló nehézség, az 

interjú megtagadása. Ezért és még sok egyéb ok (pl. más településre költözés, kórházi ápolás, külföldi tanulás-

munkavégzés, téves címadatok, válaszképtelenséget okozó állapot, stb.) miatt a leggondosabban elkészített minta elle-

nére is elıfordul, hogy a megkérdezést csak mintacsökkenéssel tudnák végrehajtani a kérdezıbiztosok. Ha ebbe bele-

nyugodnánk, akkor adatbázisunk reprezentativitása sérülne. Emiatt kell pótmintát készíteni. A legtöbb esetben 100 

százalékos pótmintát készíttetünk, ahol a második minta belsı szerkezete pontosan megegyezik az elsı sorozatéval. 

Budapesti minta esetében, már inkább 200 százalékos pótmintát rendelünk, mert az egyszeres pótcímek mellett többször 

elıfordult, hogy a kérdezhetetlen pótcím után a kérdezıbiztosra kellett bíznunk a kiesett személlyel egyezı korú, azo-

nos nemő személy felkutatását az eredeti cím környékén.  

 Az elsı címsorozatot következetesen az utcanevek szerint elrendezve érdemes kérni a minta elkészítıjétıl. Ezzel 

a kérdezık munkáját irányító instruktor feladatát egyszerősítjük, a címkártyákon azonos utcákban élık adatait együtt 

találja, így könnyebben tud egymáshoz közeli címeket adni egy-egy kérdezınek. A pótcímeket viszont a születési év, 

vagy évtized szerinti rendezésben jó kérni, mert így könnyebb kiválasztani a kiesett személlyel azonos korú (korcsopor-

tú) új címet.  

Az állampolgárok név- és címadataiból az 1995. évi CXIX. tv. alapján a tudományos kutatási, piackutatási tevékenység-

re jogosult szervezetek adatszolgáltatást (megadott szempontok szerint elrendezett mintát) kérhetnek. Az adatszolgálta-

táshoz a legteljesebb adatbázissal a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala rendelkezik. Leválogató 

programjuk eleget tesz annak a követelménynek, hogy az alapsokaságban minden személynek azonos esélye legyen a 

mintába kerülésre. Az átvett adatok kezelését ugyanez a törvény szabályozza. Az adatkezelést az adatvédelmi biztos 

irodájában az adatkezelınek be kell jelentenie. 

 A mintavételnek vannak más eljárásai is, a legmegfelelıbb kiválasztását érdemes a kutatást végzı kutatóhelyre 

bízni. Tapasztalataik és kialakult gyakorlatuk alapján feltehetıen a legcélszerőbb megoldást javasolják. Ebben és a 

kutatás további gyakorlati kérdéseiben jobb, ha a szakmán kívüli megbízó nem kívánja befolyásolni a kutatásért felelıs 

szervezetet, mert ellenkezı esetben az eredmények váratlan hibákat tartalmazhatnak. Ez természetesen akkor is elıfor-

dulhat, ha felkészületlen, vagy lelkiismeretlen kutatóhelyet választ az információkat megrendelı. 

 

 

 

SZÜKSÉG VAN-E MINDEN ESETBEN MINTAVÉTELRE? A MINTAVÉTEL SZÜKSÉGESSÉGÉT AZ DÖNTI EL, HOGY MILYEN (NAGYSÁGÚ) 

CSOPORTTAL (ALAPSOKASÁGGAL) KAPCSOLATBAN KÍVÁNUNK ÉRVÉNYES ÁLLÍTÁSOKAT MEGFOGALMAZNI. VANNAK HELYZETEK, 

AMIKOR CÉLSZERŰBB MINDEN ESETET MEGVIZSGÁLNI (MINDENKIT MEGKÉRDEZNI), ILYEN AZ, HA A KUTATÁS PL. ARRA IRÁNYUL, 

HOGY EGY KIS FALÚ IFJÚSÁGI KLUBJÁNAK FEJLESZTÉSE SORÁN SZÁMÍTÓGÉPET, VAGY CSOCSÓASZTALT VÁSÁROLJON-E AZ 

ÖNKORMÁNYZAT. ILYENKOR ÉRDEMES A KLUBRA JÁRÓ ÖSSZES FIATALT MEGKÉRDEZNI, MÍG HA ARRA VAGYUNK KÍVÁNCSIAK, HOGY 

A MAGYARORSZÁGI FIATALOK INKÁBB A SZÁMÍTÓGÉPEZÉST, VAGY INKÁBB A CSOCSÓZÁST RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN ÉRDEMES MINTÁT 

VENNÜNK. 
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AZ IFJÚSÁGI CSOPORTOKBAN KÉSZÍTENDİ KUTATÁSOKHOZ  

  

 Ha fiatalok olyan csoportjában kell valamit megvizsgálnunk, amelyben az odatartozók és a kutató is tudhatja, 

hogy kikbıl áll az adott csoport, akkor érdemes teljeskörő felvételre törekedni. Ennek a kutatás témájától függıen része 

lehet egy rövidebb-hosszabb kérdıíves megkérdezés, amelyben a csoporthoz tartozók véleményeit, attitődjeit (értékelı 

ítéleteit) vizsgálhatjuk a csoport létével, az odakerülés idıpontjával, az esetleges közvetítı személyekkel, a csoporthoz 

tartozás elınyeivel-hátrányaival, a csoporttagként szerzett jó és rossz benyomásokkal, élményekkel kapcsolatban. Ilyen 

kikérdezéssel megalapozott ismeretekhez juthatunk a csoport sorsával összefüggı fontos döntések kívánatos és valós 

tartalmáról, a döntéshozatal módjáról, a döntéshozók körérıl. Nem hagyhatjuk el az alapvetı demográfiai adatok meg-

kérdezését sem. 

 Az olyan ifjúsági csoportokban, amelyekben nem csak az oda tartozók köre ismerhetı, de eleget tesznek annak a 

követelménynek is, hogy létük során minden tagjuk számára rendszeresen teremtenek szemtıl-szembe helyzetet, célsze-

rő lehet szociometriai felvételt készíteni. Hozzáértı szakember ezt úgy tudja elkészíteni, hogy nem csak a csoporttagok 

kapcsolatairól, alcsoportjairól kaphatunk képet, de megismerhetjük a rokonszenv választások nyomán befolyásossá váló 

személyeket, a csoport számára jelentıs képességeik alapján kiemelkedı, elismert „szakértık” kilétét is. 

 A csoporttagoltság mentén feltérképezhetjük az ítéleti és értékrend szerinti tagoltság mintázatait. Olyan össze-

függéseket tárhatunk fel az alcsoportképzıdés és az ítéletek, attitődök között, amelyek alapján megismerhetjük a cso-

porton belüli elhatárolódások korábban nem ismert háttereit. Ilyen tudás alapján megtervezhetjük a közösnek, vagy a 

többségnek elfogadható csoportcélokat, sikeresebben mozgósíthatjuk a csoportot egy-egy cél elérése érdekében. 

 A többféle felvételi eljárást alkalmazó csoportkutatások során a kutatás munkatársai (ideális esetben egy-egy 

csoportban ketten) a gyakori együttlét során alaposan megismerhetik a csoport tagjait, alkalmuk adódhat rövid, célzott 

interjúk elkészítésére. Ezeket utólag is rögzíthetik, ellentétben a strukturált szociológiai interjúkkal, amelyeket terjedel-

mük miatt késıbb nehéz lenne szöveghően rögzíteni. A rövid, célzott beszélgetések tartalmáról elég néhány szavas 

feljegyzéseket készíteni, amelyeket a kutatás helyszínén úgy is megtehetnek, hogy azzal nem szülnek ellenérzéseket a 

csoport tagjaiban, hiszen munkája mindenki számára ismert módon abból áll, hogy kérdıíveket vesz fel, rendszeresen 

beszélget és ír a csoporttagok jelenlétében.  

 

A FIATALOK KÖRÉBEN KÉSZÍTHETİ MEGFIGYELÉSEKHEZ  

 

 Ilyen kutatások során a kutatás munkatársai huzamosabb ideig dolgoznak egy ifjúsági csoport tagjai között, így 

lehetıségük adódik árnyalt, részletekbe menı megfigyelésekre. Nem csak személyek jelenlétét, elfoglaltságaikat követ-

hetik figyelemmel, de a csoporttagok szóbeli és gesztusokban megjelenı interakcióit is. Láthatják az együttmőködés és 

a konfliktusok, rivalizálások szereplıit, tényeit, amelyek akár rezdülésekre is érzékeny megfigyelési napló elkészítését 

teszik lehetıvé. Az így készülı megfigyelési naplókban pontosan rögzíteni kell az idıpontot, tagolt kutatási terep (pl.: 

több szobából álló helyszín) esetén a megfigyelt történések, beszélgetések pontos helyét, szereplıit. A lehetıségek 

maximumáig arra kell törekedni, hogy szöveghően adjuk vissza az elhangzottakat. Ezt kellı gyakorlás, emlékezetfej-

lesztı tréning alapján meg lehet tanulni, de felkészületlenül még kísérletezni sem szabad alkalmazásával. 
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 A megfigyelésnek ez a módja sok és alapos munkával jár, eredményei elsısorban esettanulmányokban használ-

hatóak. 

 Könnyebb a helyzet, ha elemi tények rögzítésére szolgáló megfigyelési naplót kell készíteni. Ilyenkor is ponto-

san meg kell határozni, hogy milyen hosszúságú idımetszetek képezzék a napló egységeit, mely történéseket és milyen 

szereplık jelenlétét vagy távolmaradását kell pontosan rögzíteni a megfigyelınek. Az így készülı megfigyelési naplók 

tartalmát kódolás után adatszerően is feldolgozhatjuk, és más felvételi eljárások (pl.: kérdıíves adatfelvétel) eredménye-

ivel párhuzamosan használhatjuk egy kutatási beszámolóban. 

 Példaképp csatoljuk egy ilyen, kódolásra és adatszerő feldolgozásra használt megfigyelési napló őrlapját. Ezt a 

DIÓDATA kérdezıbiztosai használták egy olyan budapesti kutatásban, amelyben Pesterzsébeten és Csepelen a szabad-

idejüket közterületeken töltı fiatalokat kérdeztük ismeretségi körükrıl, idıtöltéseikrıl, törzshelyeikrıl, gondjaikról és 

azok megoldási módjáról. 

 

Kerület: _____ 

Terep: _____ 

Dátum és idı 30 perc 

idıközökkel 

Ezalatt hányan akár pilla-

natokra is 

Az idıszak tipikus tagoló-

dása (2-3, stb személy, 

melyikbıl hány, jellegzetes 

átszervezıdések. Jelölés: ! 

Ha így gyakori alcsoport, 

X ha így párkapcsolat  

 Voltak-e központi figurák, 

(nem, kor, jellegzetes 

viselkedés) 

Megjegyzések: (konfliktus, 

vita egymással, külsıkkel, 

reagálások tılük és rájuk) 

09. hó____...... - ….ig     

09. hó____...... - ….ig     

 

 Ez az eljárás természetesen nem a feldolgozásra szánt megfigyelési napló egyetlen megoldása. Minden kutatás-

hoz ki kell dolgozni azt a megfigyelési eljárást, amely a kutatásban fontos tartalmak megismerésére a legalkalmasabb. 

 

ONLINE IFJÚSÁGKUTATÁSOK  

 

Napjainkban mind a piac-, mind a társadalomkutatásban egyre népszerőbbé válnak a különbözı internetes meg-

oldások. Az online kutatások sikerességének legfıbb okai a gyorsaságban és az alacsony költségekben keresendık. 

Elsısorban a kvantitatív (kérdıíves) kutatások területén gyakoriak, azonban kvalitatív módszerek (pl.: online fókusz-

csoport) is ismeretesek. Az internet emellett nem lebecsülendı forrása a szakirodalomnak, továbbá minden eddiginél 

nagyobb teret enged a kutatói kreativitásnak. A kutatások témájuktól függıen különbözı mértékben építhetnek a cél-

csoport „digitális lábnyomaira” (blogok; fórumok szövegei; stb.) ezáltal már-már természetes közegében figyelhetı meg 

a célcsoport (pl. egy ifjúsági szubkultúra). 

Az online kérdıíves kutatások esetében (is) kulcskérdés a reprezentativitás. Ma (2008-ban) a magyar társadalom 

kétötöde-fele tekinthetı internethasználónak, azaz elméletileg szinte minden második ember elérhetı a világháló segít-
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ségével. Az internethasználat azonban erısen meghatározott az alapvetı szociodemográfiai jellemzık mentén (azaz, pl.: 

fiatalok, magas iskolai végzettségőek, nagyobb településeken lakók, stb. inkább használják), mindez azt jelenti, hogy 

léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyek vizsgálatára az internet önmagában (jelenleg még) nem alkalmas. Az 

ifjúság szerencsére nem tartozik ezek közé, ugyanis a World Internet Project 2007-es adatai szerint a 14-17 évesek 

94%-a, a 18-29 évesek 76%-a használ internetet, azaz elvben elérhetı ezzel a módszerrel is. Ha igazán szırszál hasoga-

tóak akarnánk lenni, azt mondhatnánk, hogy interneten végzett kutatások esetében csak az internetezıkre reprezentatív 

eredményeket lehet elérni, azonban könnyen belátható, hogy egyes célcsoportok esetében más módszerekkel sem lehet 

biztosítani megbízhatóbb eredményeket. 

A gyakorlati megvalósítás azonban nem ilyen egyszerő, ugyanis az internetezık sem kívánnak mindannyian ku-

tatásokban részt venni. Ebbıl adódóan az erre szakosodott kutatócégek különbözı mérető és minıségő online panele-

ket∗ tartanak fenn, amelyekbıl a kutatások célcsoportjának megfelelı mintákat vesznek. Ez a fajta adatfelvétel alkalmas 

lehet nagyobb társadalmi csoportok lekérdezésére (pl. 14-29 éves fiatalok), de valószínőleg kevésbé alkalmas egy kis-

város fiataljainak megkérdezésére.  

Az online módszernek is megvannak tehát a hátrányai, azonban ezek ne riasszanak el bennünket, hiszen pl.: tele-

fonos lekérdezéssel∗∗ az ifjúsági korosztályt lényegesen nehezebb kutatni, mint internet segítségével. 

                                                                 

∗ Azaz rendelkeznek olyan több tízezres valóságos emberek adatait tartalmazó adatbázisokkal, amelyeket a szociode-
mográfiai jellemzık szerint tetszés szerint leválogathatnak és onnan mintákat vehetnek. 

∗∗ Hiába van majd minden fiatalnak mobiltelefonja, a kutatócégek kezében nincsenek (törvényesen nem lehetnek) 
megbízható listák, amelyek alkalmasak lennének mintavételre, a véletlen számokkal való kérdezés lehetısége leginkább 
elvben adott csak, hiszen óriási mértékben megdrágítja az adatfelvételt. 
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ÁRAK – ID İK 

 

 A következıkben azzal fogunk foglalkozni, hogy 2008-as árak szerint mennyibe kerülnek különbözı kutatástí-

pusok. Fontos megjegyezni, hogy ezek a példák nem a teljes piac árai alapján készült átlagárak, nem alkalmazhatóak 

automatikusan sztenderdként, ugyanis minden kutatás többé-kevésbé személyre szabott. Egy-egy kutatás árát nagyban 

meghatározza a módszer, a kiterjedés (terület; településtípus), a célcsoport egyéb jellemzıi (életkor) és a kutatóhely 

„mérete” is. 

 

KVANTITATÍV (KÉRD İÍVES) KUTATÁSOK  

 

 Magyarországon az egyik legkedveltebb típus 1000 fı megkérdezésével készül és országosan reprezentálja a 

magyar lakosságot. Ennek pl. egy 14-29-es korcsoporton való megvalósítása az alapokban nem von magával többlet-

költséget. Amennyiben egy 15-20 perces kérdıívvel számolunk és 1000 14-29 éves megkérdezettel, akkor pusztán az 

adatfelvétel költsége személyes megkérdezéssel a legdrágább, ami ha országosan reprezentatív mintavétel alapján törté-

nik, legalább 4 millió Forint + Áfa. Az ár természetesen változhat aszerint, ha kisebb területet, pl. egy régiót, vagy egy 

megyét érint. A telefonos kérdezés is árcsökkentı hatású – azonban a telefonos módszert leginkább rövid, mindenkép-

pen 10 perc alatti kérdezés esetében javasoljuk. Egy azonos feltételekkel megvalósított online kutatás természetesen 

lényegesen olcsóbb, kb. negyede, azaz ebben az esetben 1-1,5 millió Forint + Áfa körül alakul. 

 A példában szereplı kutatás idıigénye a személyes kérdezés esetében a legnagyobb, az adatbázis elkészítéséig 

legalább egy hónap eltelik. Telefonos kérdezés esetében, akár egy hét alatt is megtörténhet, míg online kérdezés esetén 

akár 1-2 napon belül is képes adatbázist szolgáltatni a kutatócég. 

 A megrendelık a legtöbb esetben nem tudnak mit kezdeni egy csupasz adatbázissal, ezért az eredmények értel-

mezését is szokták kérni tanulmány; kutatási jelentés; prezentáció formájában. Az adatelemzés és a prezentáció megtar-

tása egyebek nélkül (pl. nemzetközi kutatási eredmények, szakirodalom) szintén nagyon változatos képet mutat, néhány 

tízezertıl, akár több százezer Forintig is terjedhet. A kutatási jelentés már jelentısebb költségtétel, a tanulmány ennél is 

drágább, azonban ettıl a megrendelık sokszor eltekintenek. 

 

KVALITATÍV KUTATÁSOK 

  

A kvalitatív kutatások közül a fókuszcsoportos és az interjús kutatások költségeit vázoljuk fel. Fontosnak tartjuk 

hangsúlyozni, hogy ebben az esetben is csak amolyan viszonyítási pontot képeznek a feltüntetett árak, amelyeket szá-

mos körülmény befolyásolhat. 
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FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁSOK KÖLTSÉGEI  

 

Egy fókuszcsoportos kutatás számos költségtételbıl áll össze, az alábbiakban a szokásos költségtényezıket mu-

tatjuk be egyenként is „beárazva” ıket. Mindezt abból a megfontolásból tesszük, hogy a megrendelı kalkulálhasson 

olyan költségekkel is, amelyeket adott esetben saját infrastruktúrával könnyen kiválthat (pl.: teremköltség). 

A fókuszcsoportos kutatások egyik alapvetı költségtétele a szakértıi díjakat tartalmazza a csoportok megtervezé-

sével a vezérfonal (guide) megírásával kapcsolatosan. Ezek egyszeri költségek, általában 50-150 ezer Forint közötti 

összeget szoktak a kutatóhelyek tervezni erre. Hasonló tételt jelent a csoportok vezetésének díja, amelyet kizárólag 

képzett szakember végezhet. Ebben általában benne van a kivonat (topline) elkészítése is. Mindez csoportonként leg-

alább (nettó) 120-250 ezer Forintot jelent. 

Az infrastrukturális költségek tartalmazzák a terembérlet, a technika költségeit (hang-, videofelvétel, tábla, stb.). A 

profi, detektívtükrös fókuszhelyiség bérleti költsége nagyon drága lehet (csoportonként akár százezrekre is rúgó), de ma 

már internet segítségével kényelmesebben és olcsóbban lehet követhetıvé tenni a beszélgetéseket. Lehetıség van arra, 

hogy megfelelı védettség mellett a megrendelı az egész beszélgetést valós idıben kövesse végig interneten, bárhol 

legyen is fizikailag. Az infrastrukturális költségek lefaragásában sokat segíthet a megrendelı terem biztosításával, 

amely azonban nem minden esetben ajánlott. Amennyiben a megrendelı értékelése (is) téma a fókuszcsoportos beszél-

getésen mindenképpen független helyszínen érdemes megtartani ezzel törekedhetünk a valódi gondolatok, vélemények 

megjelenítésére, az „oroszlán barlangjában” ugyanis könnyedén elhallgatnak a kritikus hangok. 

További költségtételt jelentenek a helyszíni frissítık (a résztvevıknek, ill. a megrendelıknek) költsége, valamint a 

csoport(ok) szervezésének költségei, amelyet leginkább a különbözı szőrıfeltételek határoznak meg. A speciálisabb 

csoportok szervezése drágább, mint az egyszerően fellelhetı emberekbıl álló csoportoké. A fókuszcsoportok állandó 

költségei között találjuk a résztvevıknek nyújtandó ajándékok költségeit, amely a 3-5 ezer Forintos vásárlási utalvá-

nyon keresztül, a több tízezer Ft-os exkluzív ajándékig terjedhet, attól függıen, hogy kik vesznek részt a kutatásban. Ha 

olyanokat kérdezünk, akiknek drága az idejük, például magas rangú hivatalnokok, szakértık, cégvezetık az ajándékok 

költsége nagyon magas lehet, míg ha egy helyi fiatalokból álló csoportot szervezünk az ajándékok költségei viszonylag 

alacsonyak. 

Hasonlóan a kvantitatív adatfelvétel adatbázisához, ezek még nyers adatok, amelyekbıl igény szerint elkészül az 

elemzés és a tanulmány; kutatási jelentés; prezentáció. Általában a fókuszcsoportos kutatásokban célcsoportonként 

minimum két csoportot szerveznek. Egy kettı-négy csoporttal megvalósuló fókuszcsoportos kutatás, amely könnyen 

hozzáférhetı résztvevıkbıl álló csoportokat tartalmaz és a végén a tapasztalatokról tanulmány készül minimum egy 

hónapos idıtartammal és 1,5-3 millió Ft költséggel járhat. 

 

INTERJÚS KUTATÁSOK KÖLTSÉGEI  

 

Az interjús kutatásoknak hasonló költségtételei vannak, mint a fókuszcsoportos kutatásoknak. Jelen esetben is 

vannak szervezési költségek, amelyeknek volumene hasonló. Jelen van a résztvevıknek nyújtandó motivációs ajándék 

költsége, amely általában szintén hasonló költségtételt jelent. 
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Az interjúkból is készül kivonat, amit ideális esetben az interjúzó készít el. Fontos megjegyezni, hogy interjút 

csak képzett és gyakorlott szakember képes megfelelı minıségben készíteni. Egy-egy kivonatolt interjúnak a költsége 

50-150 ezer Forint körül van, de ezeket ugyanúgy szükséges összefoglalni, így a tanulmány; kutatási jelentés; prezentá-

ció ebben az esetben is külön költséget jelent. Az interjús kutatások idıköltsége számos tényezıtıl függhet, a célcsoport 

hozzáférésétıl (könnyő a meghatározott feltételeknek megfelelı interjúalanyt beszervezni, vagy nehéz), az elkészítendı 

interjúk számától, az interjúk hosszától (itt beleértve az adott esetben többszöri felkeresés lehetıségét). Egy 20-25 inter-

júból felépülı kutatás teljes költsége hozzávetılegesen 1,2 – 2,5 millió Forint körül alakulhat és nagyjából két-három 

hónapot vesz igénybe. 

A fenti árakat jelentıs mértékben módosíthatja a kutatás volumene. Egy kisebb kutatásban az egyes interjúk, fó-

kuszcsoportok költsége viszonylag magas lehet, míg egy olyan kutatásban, ahol lényegesen több csoportot szerveznek, 

több interjút készítenek, emellett korábbi munkák másodelemzése, összefoglalása (desk research) is szükséges az egyes 

megkérdezettekre esı abszolút költségek lényegesen kisebbek lehetnek. 

Az árak, de a kutatás egészének tekintetében akkor jár a legjobban a kutatás megrendelıje, ha kikristályosodott 

kutatási ötlettel keresi fel a kutatóhelyet, azaz tudja, hogy kiket/mit akar megvizsgálni, milyen kérdésekre keresi a vá-

laszt és mire kívánja felhasználni az eredményeket. 

 

MEGJEGYZÉSEK A PÉLDÁINKBAN SZEREPLİ AJÁNLATI ÁRAKHOZ 

 

 A piaci szereplıktıl megrendelt kutatások esetében – ha az árajánlatban ez nem szerepelne – számolni kell azzal, 

hogy az árakat 20 % ÁFA növeli. További árnövelı tényezı lehet, ha olyan településen (településeken) kell kutatást 

készíteni, ahol nincsenek helyben élı, kiképzett kérdezık, interjúkészítık. Ilyen esetekben számolni kell a szükséges 

utazási költségekkel, amelyeket példáinkban nem vehettünk figyelembe, hiszen ezek a költségek kutatásról-kutatásra 

eltérı nagyságrendőek lehetnek, de esetenként fel sem merülnek. 

 Szükséges felhívnunk a reménybeli megrendelık figyelmét egy idırıl-idıre felmerülı tévképzetre. A kutatások 

kezdeményezıi gyakran úgy gondolják, azzal csökkenthetıek egy ifjúsági kutatás költségei, hogy a kutatóhely helyi 

önkénteseket és más kiképzetlen, többnyire gyakorlatlan segítıket vonhat be a kutatás terepmunkájába. Álláspontunk 

szerint csak azoktól lehet korrekt és hozzáértı teljesítményt követelni, akiknek az elvégzett munkával arányos munkadí-

jat fizet a kutatóhely. Ennek hiányában a kutatóhelynek nincs megállapodáson nyugvó alapja a teljesítmény számonké-

résére, a rosszul elvégzett munka szankcionálására, sıt még az adatvédelmi elıírások betartatása is nehézzé válhat. Azt 

is itt kell megjegyeznünk, hogy a kutatás helyben hiányzó munkatársainak kiképzése többnyire tetemes pénzt és idıt 

igényel, ennél szinte mindig kevesebbe kerül a legközelebb rendelkezésre álló kiképzett munkatársak utazása.  

 Az ártárgyalások során elıfordul, hogy az ajánlati ár és a megrendelı által vállalható költségek között viszonylag 

szők, de költségvetési korlátok miatt közelíthetetlen eltérés mutatkozik. A laikus megrendelık ilyenkor szokták azt 

javasolni, hogy a kutatóhely csökkentse a tervezett kutatásban megkérdezendı minta elemszámát, készítsen kevesebb 

strukturált interjút, fókuszcsoportot, stb. Álláspontunk szerint, ha hozzáértı módon képeztek mintanagyságot (interjú, 

fókuszcsoport számot), akkor ezek csökkentése a kutatás megbízhatóságát veszélyezteti. Úgy gondoljuk, hogy ilyen 

esetekben célszerőbb a kutatás témáit szőkíteni. Ennek révén lehet a kérdıívek (interjúk, fókuszcsoportok) terjedelmét, 

idıigényét szőkebbre venni, és ezzel a kutatóhely költségei a kívánt mértékben csökkenthetıek. Ennek nyomán az elfo-
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gadható mértékőre csökkenthetı a vállalási ár. Ez az eljárás 10-15 százalékos eltérés esetén válhat megoldássá, nagyobb 

különbségeket így nem tudnak áthidalni. 

 Érdemes azt is tudni, hogy az ifjúságkutatási elképzelésekhez megfogalmazott árajánlat kérések válaszai önma-

gukban még nem jelentenek garanciát. Arra sem, amit majd egy jól elkészített alapdokumentum tartalmaz. Az ajánlati 

árakon kívül érdemes mérlegelni a kutatóhely témában szerzett tapasztalatait, amelyek ilyenkor nem csak a bármilyen 

ifjúságkutatási elızményeket jelentik, hanem a kívánatos kutatás szőkebben vett irányát. Példaképp, ha egy kutatóhely-

nek a fiatalok családalapításával, otthonteremtésével, munkaerıpiaci helyzetével összefüggı referenciamunkái vannak, 

az még nem jelent biztosítékot arra, hogy ugyanilyen jártas a fiatalok politikai szocializációja vagy drogokkal kapcsola-

tos tájékozottsága és tapasztalatai kutatásában. A megrendelıi helyzetben ezért szükséges a lehetséges partnerek refe-

renciamunkáiról tájékozódni.  

 A döntés elıtt érdemes partner helyett partnerekben gondolkozni. A reménybeli megrendelınek csak akkor cél-

szerő egy kutatóhelyre koncentrálnia, ha arról már vannak munkakapcsolatban megalapozott tapasztalatai. Ilyen partner 

híján azonban elengedhetetlennek tartjuk a referenciamunkák bekérését. Ezek megismerésekor sokat nyomhat a latban, 

hogy kéziratos munkákat, vagy a szakmai nyilvánosság elıtt megméretett publikációkat tud felmutatni egy kutatóhely. 

További mérlegelési támpontot jelenthet, ha az ajánlattevınek vannak visszatérı partnerei, akik feltehetıen elégedettek 

voltak korábbi kutatási teljesítményével. 

 Ha e szempontok számbavételét követıen, több ajánlattevıt közel azonos súllyal tarthat komolynak egy megren-

delı, akkor érdemes azt mérlegelnie, hogy melyikük árajánlata elınyösebb. Az ajánlati áron túl a fizetési feltételek 

(részszámlázás, részteljesítéshez kötött számlázási fordulók, a végsı teljesítéshez kapcsolódó kifizetés aránya) egyaránt 

befolyásolhatják a döntést. Csak példaképp: ha a zárótanulmány átadásához kötve a vállalási ár elenyészı töredékét (10-

15 %) szeretné számlázni a kutatóhely, akkor ezt a megrendelı joggal tekintheti visszásnak. Azért, mert a vállalási ár 

ilyen kis töredéke kevéssé jelent biztosítékot a kutatás megfelelı színvonalú, és határidıre elvégzett befejezésére. Eze-

ket a kérdéseket érdemes az elıkészítı megbeszéléseken tisztázni, majd a kutatás alapdokumentumában rögzíteni.   
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FOGALOMTÁR 

 

MINTAVÉTEL  

 

A minket érdeklı objektumok (személyek, csoportok, intézmények, stb.) megfigyelése történhet teljes körően és 

részlegesen. A gyakorlatban ritkán van lehetıség a teljes körő adatgyőjtésre, ugyanis túl nagy az alapsokaság, amelyet 

vizsgálni kívánunk. A gondos mintavétel lehetıvé teszi számunkra, hogy egy viszonylag szők körő lekérdezéssel a 

megismerni kívánt sokaságról megbízható és érvényes ismereteket szerezhessünk. Különbözı mintavételi eljárások 

ismeretesek, amelyek alapvetıen két csoportba sorolhatóak. Beszélhetünk véletlen és nem véletlen mintavételrıl. Az 

elnevezésbıl is adódik, hogy elıbbi megoldásnál a mintába kerülést a véletlenre bízzuk, míg utóbbi esetben valamilyen 

más megoldást használunk (pl. kvóta alapján döntünk a mintába kerülésrıl). A gyakorlatban sokfajta mintavételi eljárás 

használatos, amelyet tanácsos mindig az aktuális kutatáshoz igazítani. 

 

REPREZENTATIVITÁS 

 

A minta abban az esetben jó, ha belsı viszonyai lényegében megegyeznek a teljes sokaság viszonyaival. Az ide-

ális állapot eléréséhez úgy közelíthetünk a leginkább, ha a mintánktól lényegében ugyanolyan összetételt várunk el, 

mint amely az alapsokaságot jellemzi, a tényleges mintabeli elemeket a véletlenre bízzuk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, 

hogy eleget tettünk a reprezentativitás követelményének.  

Mintavételi alapvetés, hogy a valószínőségi alapon készített minta képes a legmegbízhatóbban reprezentálni a 

sokaságot vagy populációt. A nem valószínőségi alapon készülı minták reprezentativitás szempontjából kevésbé elı-

nyösek, azonban esetenként szükség lehet ilyen mintára. Leginkább akkor, ha nem rendelkezünk alapvetı ismeretekkel 

a populációról (hányan vannak, milyen alapvetı csoportképzı tényezık jellemzik tagjaikat). 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

A társadalomtudományokban használatos módszereket leggyakrabban két részre szokás bontani: kvantitatív, az-

az számszerősített eredményeket bemutató és kvalitatív, azaz mélyebb összefüggéseket megjelenítı módszerekre. 

Mindkét módszernek megvannak az elınyei és a hátrányai egyaránt. A kvantitatív módszerek általánosabb, számszerő-

leg pontosabb, ugyanakkor felületesebb eredményekre képesek, mint a kvalitatív módszerek, amelyek inkább egyedi 

(ezért nehezen általánosítható) ugyanakkor részletesebb, alaposabb eredményeket hoznak. 

A kvantitatív módszerek közül leggyakrabban a különbözı (standard) kérdıíves vizsgálatokat szokták használ-

ni. A kérdıíves módszerek legfontosabb alcsoportjai a kérdezıbiztos által lekérdezett kérdıívek és az önkitöltéses kér-

dıívek. A kérdezıbiztossal felvett kérdıíves kutatások megelızik a kérdezett által (nem szakértı lévén) elkövetett hibá-
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kat, növelik a válaszadói hajlandóságot, csökkentik a válaszhiányokat, stb. Az önkitöltıs kérdıívek garantálják, hogy 

nincs külsı befolyásoló (félrevezetı) tényezı, egyes helyzetekben ıszintébb válaszokat eredményeznek. Mindkét mód-

szernek további alesetei léteznek. A kérdezıbiztossal végzett kérdıíves kutatások történhetnek személyesen, de akár 

telefonon is, az önkitöltéses kérdıívet lehet papíralapon, vagy akár interneten keresztül kitölteni, hogy csak a leggyako-

ribb technikákat említsük. 

A kvantitatív módszerek közül leggyakrabban a strukturált szociológiai interjúkat, és fókuszcsoportokat szok-

ták alkalmazni. Mindkét módszer sokkal puhább a kérdıíves módszereknél, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb tere-

pet enged a vizsgálatba kerültek egyéni megnyilatkozásainak. Jellemzıen csupán egy interjúvázlat vagy egy fókuszcso-

port vezérfonal jelenti a standardot, amely mentén történik az adatfelvétel, ugyanakkor ez akár menet közben megvál-

toztatható, mind belsı struktúrájában (pl.: az interjú elején vagy a végén kerül sort egy kérdésre), mind a témájában (pl.: 

ki lehet térni bıvebben olyan mellékszálakra, amelyek nem szorosan a kutatási témához tartoznak). 

 

MÉRÉSI SZINTEK 

 

 Mindenképpen szólnunk kell a mérési szintekrıl, mert ezek alapvetıen meghatározzák, hogy az elemzés során 

milyen módszereket lehet használni. 

 Mielıtt a mérési szinteket részleteznénk tisztáznunk kell a változó fogalmát, amelyre vonatkoznak a mérési 

szintek. A változó általában személyek (az adatbázisban szereplı kérdezettek) olyan tulajdonságát jelenti, amely külön-

bözı értékeket vehet fel. Ezek az értékek kölcsönösen kizáróak és az adott tulajdonság variációit teljesen lefedik. Ha 

példaként a 15-29 éves fiatalok korcsoportjait nézzük, akkor a mindkét szempontot figyelembe vevı lehetséges megol-

dás, ha a fiatalokat a „15-17”, vagy a „18-24”, vagy a „25-29” éves korcsoportba sorolhatjuk be. Nem megfelelı (sérti 

az egymást kizáró értékek elvárását), ha pl.: olyan kategóriáink vannak, hogy: „18-24” és „24-29”, mert ebben az eset-

ben a 24 évesek mindkét kategóriába besorolhatóak lennének. További probléma, hogy (nem fedi le a lehetséges variá-

ciókat) nem tartalmazza a „15-17” évesek csoportját (azaz ık nem besorolhatóak). Annak érdekében, hogy jó változók-

kal dolgozhassunk, már a kérdıívkészítésnél (operacionalizálás) figyelni kell ezekre a szempontokra. 

 Elsısorban minıségi különbségeket értelmezhetünk a nominális mérési szintő változók egyes értékei (más 

szóval attribútumai) között. A számok hozzárendelésére technikai okokból van szükség (az elemzıszoftver, akárcsak a 

matematikai statisztika számokban „gondolkodik”). Példa lehet a társadalmi nem változója, amely férfiakból „1” és 

nıkbıl „2” áll. Fontos megjegyezni, hogy a kódértékek tetszılegesek, nem jelölnek mennyiségi, csak minıségi különb-

séget. További példák vallási, nemzetiségi hovatartozás, ideológiai beállítódás, pártszimpátia, stb.  

 Az ordinális mérési szint esetében a változó kategóriái sorba rendezhetıek, ennek megfelelıen rendelünk hozzá 

számokat, azonban a számok nagysága tılünk függ. Gyakori példa az iskolai végzettség, ahol „1” a legfeljebb nyolc 

általánost végzettek, „2” a szakmunkásképzıt, „3” a szakközépiskolát, vagy gimnáziumot, „4” a fıiskolát, vagy egye-

temet végzettek. Mondhatjuk, hogy a fıiskolát, vagy egyetemet végzettek magasabb pozíciót képviselnek, mint a szak-

középiskolát, vagy gimnáziumot végzettek, akik a szakmunkásoknál vannak magasabb pozícióban, ugyanakkor nem 

hasonlíthatjuk össze az egyes távolságokat. Az iskolai végzettség mellett a másik klasszikus példa a településtípus tanya 

– falu – nagyközség – város – fıváros. 
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 Az intervallum mérési szintnél ismerjük a szomszédos értékek távolságát, azonban nem beszélhetünk abszolút 

zérusról. A klasszikus példa a Celsius-fok, ahol a zérus megválasztása esetleges, ebbıl adódóan nem mondhatjuk egy 

40 fokos hımérsékletre, hogy kétszer olyan meleg van, mintha 20 fok lenne. Ugyancsak klasszikus példa az IQ pont-

szám is, ahol egy 200-as IQ-val rendelkezı nem kétszer okosabb egy 100 pontszámúnál. 

 Az arányskála esetében van abszolút zérus is. A hımérsékleti példánál maradva ilyen a Kelvin-fok. Ennél a 

mérési szintnél már van értelme az osztás mőveletnek is, ilyen a gyermekszám, a jövedelem, a lakás négyzetmétere, stb. 

 

DISZKRÉT – FOLYTONOS VÁLTOZÓK 

 

 A diszkrét és folytonos megkülönböztetése nem független a mérési szintek szerinti osztályozástól, a diszkrét 

változók alacsony, míg a folytonos változók magas mérési szintőek. Diszkrét változóról akkor beszélünk, ha van „legki-

sebb skálázási egység”, például ilyen a gyermekszám, a skála egysége az 1 gyermek, azaz nem beszélhetünk 0,33, 2,7, 

stb. gyermekrıl. A folytonos változókat ezzel szemben bármilyen kis skálán lehet mérni. A gyakorlatban számos, elv-

ben diszkrét változót folytonosként kezelünk, ilyen pl. a havi jövedelem.  

 A változók mérési szintje azért ilyen fontos, mert alapvetıen meghatározza, az alkalmazható statisztikai eszköz-

készletet, a változókkal végezhetı lehetséges mőveleteket. 

 

EGYVÁLTOZÓS ELEMZÉS  

 

 Az egyváltozós elemzés az adatelemzés legegyszerőbb módja, melynek során egyetlen változó jellemzıit adjuk 

meg, ebben az esetben a cél nem lehet más, mint a változó alapvetı jellemzıinek bemutatása (leírás). 

 A megoszlások bemutatásánál a következıkre érdemes figyelni, elemszám (összesen hány kérdezett került a 

mintába); érvényes esetszám (összesen hány érvényes választ kaptunk); hiányzó esetek száma (hány esetben nincs vá-

lasz). A hiányzó esetek származhatnak logikai adathiányból (pl. a gyermekszámra vonatkozó kérdést általában csak 

azoktól kérdezik meg, akik egy korábbi kérdésben azt állították, hogy van gyerekük, így a gyerekszám esetében adathi-

ányt találunk); származhatnak kérdezıi, rögzítıi hibából, amely gyakran elıfordulhat, ha az adattisztítást nem kellı 

gonddal végeztük; végül származhatnak abból, hogy a kérdezett nem akar vagy nem tud válaszolni. A hiányzó esteteket 

arányát lehetıleg mindig tüntessük fel, a magas arányban megtagadott válaszok a kérdés minıségére is utalhatnak, 

nagyarányú válaszhiány esetében a változó elemezhetısége igencsak megkérdıjelezhetı. Ez a probléma gyakran elıke-

rül, amikor a kérdezetteket a jövedelmükrıl faggatjuk. Könnyen belátható, hogy ha csak a kérdezettek fele mondta meg 

mennyit keres, akkor nehéz azt mondani utána, hogy pl. a kérdezettek átlagban x ezer forintot keresnek. 

 A gyakorisági megoszlásokat (a változó különbözı értékeinek elıfordulási gyakorisága) táblázatként, vagy gra-

fikonként, abszolút számban és százalékos formában egyaránt megadhatjuk. A kézenfekvınek tőnı százalékos elemzést 

minden olyan esetben érdemes elkerülni, amikor az elemzés érvényes elemszáma nagyon alacsony. Például a 100 alatti 

esetszám mellett az 1 % egynél kevesebb esetet jelentene, de egy személynél kevesebbet nem kérdezhetünk. Ezekben az 

esetekben megoldást jelenthet, ha arányokkal írjuk le a megoszlást, pl.: ha a 30 megkérdezettünkbıl 10 fı általános 
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iskolába jár, akkor inkább mondjuk azt, hogy a kérdezettek harmada általános iskolás, mint a kérdezettek 33,33 száza-

léka.  

 Késıbbiekben lesz szó a kétváltozós elemzésekrıl, amelyek alkalmazhatóságát gyakran már a változók megosz-

lásából is látni lehet. Például, ha egy felvételben a kérdezettek 96 százaléka nem él párkapcsolatban, akkor biztosan 

értelmetlen azt keresni, hogy mely alcsoportokban jelentıs a házasságban, élettársi kapcsolatban élık aránya. 

 A középértek, így a számtani közép (átlag); medián (sorrendben a középsı érték); módusz (leggyakoribb érték) 

a leginkább használatos centrális jellemzık, amellyel le lehet írni egy-egy változót. Az átlag használatát megköti, hogy 

kizárólag magas mérési szintő (intervallum, vagy arányskála) változók esetében van értelme. Bármely változó számtani 

középpel történı kizárólagos jellemzése azért veszélyes, mert elfedheti az egymástól gyakran igen távoli csoportjellem-

zıket. Akkor célszerő használni, ha alcsoportok szerinti összehasonlításra készülünk, vagy a változók egy sorozatát 

kívánjuk összehasonlítani. 

A szóródással a középértékek kiegészítıjeként érdemes használni, legegyszerőbb mutatója a terjedelem (range), 

amely a minimum és a maximum különbségét adja meg. A standard szórás a számtani középtıl való átlagos eltérést 

mutatja meg, vagyis azt számszerősíti, hogy összességében a változó értékei a középértékhez képest hogyan helyezked-

nek el. Mindamellett alcsoportokra jellemzı értékek esetében is értelmes lehet standard szórást számítani. Ezt arra tud-

juk használni, hogy a standard szórás elıre meghatározott többszörösével megkülönböztethetjük a fontos és az elhanya-

golható csoportkülönbségeket. Például az átlagos szórás kétszeresét elsırendő fontosságú, másfélszeresét pedig másod-

rendő fontosságú eltérésnek tekinthetjük. Így kivédhetjük azt, hogy önkényesen döntsünk, mit tekintünk az elemzésben 

jelentıs csoporteltérésnek. 

 

KÉTVÁLTOZÓS ELEMZÉS 

 

 A kétváltozós elemzés az adatelemzés kifinomultabb módja, melynek során két változó jellemzıinek leírásán 

kívül a változók összehasonlítására, kapcsolatának elemzésére is sort keríthetünk. Diszkrét változók esetében a kétvál-

tozós elemzés gyakorlatilag a kétdimenziós kereszttáblát jelenti, amely két változó kapcsolatát mutatja meg, amit sta-

tisztikával (leggyakrabban Khí-négyzet) tesztelünk. Folytonos változók esetén ilyen eljárás a lineáris regresszió, vagy a 

két változó közötti korrelációszámítás. 

 A kétváltozós elemzéseknél már megjelenik a függı (magyarázandó) és független (magyarázó) változók fogal-

ma. Egy két (vagy több) változó közötti vizsgálandó kapcsolatban szinte minden esetben törekszünk arra, hogy oksági 

magyarázatokat találjunk, azaz ne pusztán csak azt állapíthassuk meg, hogy a két (vagy több) változó között valamilyen 

statisztikai értelemben vett összefüggés van, hanem ez az összefüggés oksági természető is legyen. Ez annyit jelent, 

hogy az egyik változó viselkedése okozza a másik változó viselkedését, azaz pl. az iskolai végzettségnek köszönhetı a 

jövedelem alakulása, vagy a szülık vallásosságának a fiatal vallásosságának alakulása, stb. 

 Elemzéseket olvasva gyakran tapasztalhatjuk, hogy a kutatók beléptetnek egy újabb változót a modellbe és ún. 

„háromdimenziós” kontingenciatábla (kereszttábla) sorozatot készítenek. Ezek „hozadéka” gyakran csak látszat precizi-

tás, mert az elemszám sok esetben nem teszi lehetıvé az eljárást. A cellák jelentıs része üres marad, vagy csak néhány 

eset kerül egy-egy cellába, alaposan gyengítve ezzel a finomnak szánt elemzés hitelét. 
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 A kereszttáblákban használhatunk sor-, oszlop-, és cellaszázalékokat egyaránt. Úgy dönthetı el, hogy sor- vagy 

oszlopszázalékolás található egy táblázatban, hogy megnézzük, hogy sorok vagy oszlopok szerint adják ki az együttes 

százalékértékek a 100 százalékot. Ha a sorok szerint összeadva az egyes százalékokat „jön ki” a 100 százalék, akkor 

sorszázalékokkal van dolgunk, amelyeket oszlopok szerint értelmezhetünk, oszlop százalékok esetében a sorokban 

szereplı értékeket hasonlítjuk össze. Amennyiben nem sorok és nem oszlopok, hanem az egész táblázat adja ki a 100 

százalékot cellaszázalékokkal van dolgunk. 

 

TÖBBVÁLTOZÓS ELEMZÉSEK 

 

 A többváltozós módszerek alkalmasak lehetnek kettınél több változó közös elemzésére (pl.: háromdimenziós 

kereszttáblázás). Többváltozós módszerrel lehet változók hatását összegezni (aggregálás) ilyen például a fıkomponens 

elemzés, változók kapcsolatában a legerısebb összefüggést megtalálni (pl.: többváltozós regresszió, varianciaanalízis, 

stb.), vagy a függı változót magyarázni egy független változóhalmazzal (pl.: varianciaanalízis; diszkriminanciaanalízis, 

stb.). Ezek a módszereket ritkábban használják, ugyanis a kétváltozós elemzésekhez képest elmélyültebb matematikai-

statisztikai ismereteket igényelnek és logikailag is bonyolultabb az alkalmazásuk. 

 A többváltozós elemzéseket elıszeretettel használják arra, hogy egy változócsoportban megkeressék azt a füg-

getlen változót, amely a magyarázni kívánt (függı) változó értékeit a legerısebben befolyásolja. Ezzel az eljárással 

egyszerően megspórolhatjuk azt a munkát, amit az összes kétdimenziós táblázat elkészítése és azok elemzése jelentene, 

és nem mellesleg könnyedén meghatározhatjuk a magyarázó (független) változók közötti hierarchiát. 
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1  Szélsıséges esetben az is felvethetı, hogy a kutató (kutatóhely) a megbízó által erıltetett szakmai megoldások meg-
valósítását semmiképp sem vállalja.  

2 Az adatfelvétel során kiderülhet, hogy a terepek elızetes megismerése ellenére a kutatás sikeréhez szükséges lesz 
eltérnünk az elızetesen kiválasztott terepektıl. Az egyeztetett tervek ilyen mértékő változásáról a megbízót tájékoztatni 
kell, célszerő megszerezni hozzájárulását és csak ezt követıen végrehajtani a szükséges korrekciókat. Ennek okát és 
tartalmát (terepek elhagyása, cseréje, új terepek bevonása) a kutatásról szóló beszámolóban rögzíteni kell. Rögzíteni 
kell azt is, ha a terepek elıre nem látott sajátosságai miatt utólag kell csoportosítanunk azokat, vagy az elızetesen már 
meg-tervezett csoportosítástól el kell térnünk. Ez gyakran csak feldolgozott adatokból derül ki, és befolyásolhatja az 
eredmények értelmezését is. Az elızetes tervektıl való eltérést a Megbízóval egyeztetni kell. 

3 Az artefact kifejezést több értelemben is használják, most egy kifejezetten veszélyes (és ezért kerülendı!) tartalmú 
változatáról van szó. Kerülendı, mert a kutatás eszközeinek rossz megválasztása vagy a rosszul alkalmazott eljárások 
olyan látszateredményekhez vezethetnek, amelyeket a kutató tényként értelmez, és valóságidegen tartalmakból von le 
következtetéseket, tesz javaslatokat. A megrendelı, a felhasználó gyakran nincs abban a helyzetben, hogy felismerje, 
milyen szakmai tévedések nyomán értelmez mővi tényeket a jóindulatú kutató. Ilyen lehet a több száz kérdésbıl álló 
kérdıív, amely egy idı után gépies, végiggondolatlan válaszokhoz vezet. Azt még kevésbé veheti észre, amikor az 
adatfelvétel során tudatosan megválasztott befolyásoló lépések (pl. sugalmazó kérdések eredményeit értelmezi a kutató. 
Kompetencia hiányában a felhasználó azt sem igen veheti észre, ha a kutató tudatosan olyan adatfeldolgozási eljárást 
választ, amely nem illik alapadataihoz.  

4 Az ismert legelsı népszámlálást Kínában, Krisztus elıtt kétezer évvel tartották. 

5 A táblázathoz Khí 2 = 342,63674 és p < 0,00001 értékek tartoznak, igen erıs szignifikanciát jelezve. 

6 A táblázathoz Khí2 = 106,13974 és p < 0,00001 értékek tartoznak, a 2001 évbıl idézett adatok forrástáblázatához 
pedig Khí 2 = 152,06789 és p < 0,00001 értékek tartoznak, mindkét esetben igen erıs szignifikanciát jelezve. 


