
7KLV� SXEOLFDWLRQ� ZDV� IXQGHG� E\� WKH� (XURSHDQ� 8QLRQ¶V� 
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. 
 
The content of this publication represents only the views of the 
authors and is their sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may 
be made of the information it contains. 
 

 
ÒM�DGDWJ\ĦMWpVL�PyGV]HUHN�NLGROJR]iVD��WHV]WHOpVH�pV�WHUMHV]WpVH�D�URPiNNDO�

szembeni diszkrimináció mérésére a közszolgáltatásokban 
 (ADinPS) 

 
Európai Unió által finanszírozott projekt 

(REC-AG-2019/REC-RDIS-DISC-AG-2019) 
 

 
 
Hogyan használjuk  
D�ÄP\VWHU\�VKRSSLQJ´-ot  
a közszolgáltatásban tapasztalható 
diszkrimináció mérésére 
Útmutató civil szervezeteknek 

 
 

Papdi Nikolett és Scharle Ágota 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ÄÒM�DGDWJ\ĦMWpVL�PyGV]HUHN�NLGROJR]iVD��WHV]WHOpVH�pV�WHUMHV]WpVH�D�URPiNNDO�V]HPEHQL�
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Egyetem (CEU, Magyarország) Közpolitikai Tanulmányok Központja által vezetett konzorcium a 
Budapest Intézettel,  (BI, Magyarország), az Amalipe Etnikumközi Párbeszéd és Tolerancia Központtal 
± (Bulgária), a ROMEA-val (CsehorV]iJ��pV�D]�$XWRQyPLD�$ODStWYiQQ\DO��0DJ\DURUV]iJ��HJ\�WWPĦN|GYH�
2020 májusa és 2022 februárja között valósította meg. 

A projekt célja, hogy a civil szervezetek által könnyen megvalósítható, a diszkrimináció rendszeres és 
szisztematikus nyomon követésére hDV]QiOKDWy�DGDWJ\ĦMWpVL�PyGV]HUHN�NLGROJR]iViYDO��NLSUyEiOiViYDO�
és terjesztésével hozzájáruljon a romák által a közszolgáltatások igénybevétele során tapasztalt 
diszkrimináció elleni küzdelemhez. 
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shopping" módszerét: 

ł Bulgária: iskolai beiratkozás, önkormányzati szociális lakhatáshoz való hozzáférés, 
ł Csehország: iskolai beiratkozás, önkormányzati helyiségek bérlése, 
ł Magyarország: iskolai beiratkozás, gépkocsi regisztráció, 

pV�DGDWRNDW�J\ĦMW|WWHN�D�URPiN�iOWDO�D�N|]V]ROJiOWDWiVRN�KDV]QiODWD�VRUiQ�WDSDV]WDOW�GLV]NULPLQiFLyUyO��
vizsgálták az online kommunikációt és a szolgáltatókkal való személyes kapcsolatfelvételt is. 

Ezen útmutató a három civil szervezet által végzett módszertani tesztelés alapján készült. 
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Hogyan használjuk  
D�ÄP\VWHU\�VKRSSLQJ´-ot  
a közszolgáltatásban tapasztalható 
diszkrimináció mérésére 
Útmutató civil szervezeteknek 

 

1. Az útmutató célja  
Az útmutató célja, hogy támogassa a romák vagy más diszkriminált csoportok jogainak védelmében 
UpV]W� YHYĘ� FLYLO� V]HUYH]HWHNHW�� 0HJWXGKDWMXN� EHOĘOH�� KRJ\� PLpUW� KDV]QRV� PHJJ\Ę]Ę� EL]RQ\tWpNRNDW�
J\ĦMWHQL� D� KiWUányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, és gyakorlati tanácsokat ad az ilyen 
EL]RQ\tWpNRNDW� PHJMHOHQtWĘ� NtVpUOHWHN� PHJWHUYH]pVpKH]� pV� YpJUHKDMWiViKR]�� $]� ~WPXWDWy�
középpontjában a "mystery shopping" viszonylag olcsó és könnyen használható módszere áll. 

A módszer úgynevezett avatarok használatán alapul, akik egy szolgáltatás felhasználójának tettetik 
PDJXNDW� pV� D� NtVpUOHW� PHJDONRWyL� D]� Ę� WDSDV]WDODWDLNUyO� J\ĦMWHQHN� LQIRUPiFLyW�� $� GLV]NULPLQiFLyW� D�
többségi csoportba tartozó avatarok és a diszkriminált csoporthoz tartozó avatarok tapasztalatainak 
|VV]HKDVRQOtWiViYDO�PXWDWMXN�NL��$�PyGV]HU�KiURP�IĘ�V]DNDV]EyO�iOO��D�NtVpUOHW�IHOiOOtWiVD��D�PHJYDOyVtWiV�
és az adatelemzés, és mindegyik szakasz bizonyos szakértelmet igényel. A tervezési szakasz 
megköveteli a statisztika tudományában való jártasságot, a tudományos megfigyelés alapjainak, 
YDODPLQW� D� WHV]WHOHQGĘ� V]ROJiOWDWiVQDN� D]� LVPHUHWpW�� $� PHJYDOyVtWiVL� V]DNDV]EDQ� V]�NVpJV]HUĦ� D]�
DGDWJ\ĦMWpVL� WHFKQLNiN� LVPHUHWH� pV� D]� LUiQ\tWiVL� NpSHVVpJ�� $]� HOHP]pVL� V]DNDV]� PHJN|Yeteli az 
DGDWWLV]WtWiV�WHUpQ�V]HU]HWW�WDSDV]WDODWRW�pV�D�WpQ\HNHW�|VV]HYHWĘ�KDWiVpUWpNHOpVL�HV]N|]|N�LVPHUHWpW�� 

Egyes civil szervezetek házon belül rendelkeznek ezekkel a készségekkel, mások pedig partner 
V]HUYH]HWHNNHO� HJ\�WWPĦN|GYH� IpUKHWQHN� KR]]iMXN�� %izonyos készségek esetén N�OVĘ� V]DNpUWĘN�
EHYRQiVD� MDYDVROW��+D�~J\�JRQGROMXN��KRJ\�D]�HOHP]pVL� V]DNDV]KR]� N�OVĘ� V]DNpUWĘW� NHOO� EHYRQQXQN��
fontos, hogy ezt már a tervezési szakaszban megtegyük. Ennél a módszernél ugyanis a gondos tervezés 
sokkal könnyebbé teheti az elemzést, és sokkal megbízhatóbbá a bizonyítékokat, míg a tervezési 
V]DNDV]EDQ�HON|YHWHWW�KLEiNDW�VRNV]RU�OHKHWHWOHQ�NpVĘEE�NLMDYtWDQL� 

2. 0LpUW�PpUM�N�pV�KRJ\DQ�PpUKHWĘ�D�
diszkrimináció  

2.1. Miért hasznos a diszkrimináció mérése?  

A diszkriminált csoportokkal dolgozó civil szervezetek mindennapi munkájuk során gyakran tapasztalnak 
GLV]NULPLQiFLyW�� WXGMiN�� KRJ\� MHOHQ� YDQ�� pV� LVPHULN� D� IRUPiLW� LV�� 6]iPXNUD� WDOiQ� QHP� WĦQLN�
nyilvánvalónak, hogy miért lehet hasznos ennek mérése.  
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A megbízható bizonyítékok rendkívül hasznosak lehetnek, amikor a nem kormányzati szervezetek meg 
DNDUMiN�J\Ę]QL�D�NRUPiQ\]DWL�WLV]WYLVHOĘNHW��SROLWLNXVRNDW�YDJ\�D�N|]YpOHPpQ\W�EL]RQ\RV�SROLWLNDL�OpSpVHN�
V]�NVpJHVVpJpUĘO�� pV� DNNRU� LV� DPLNRU� PHJ� DNDUMXN� J\Ę]QL� D]� DGRPiQ\R]yNDW� D� FLYLO szervezetek 
WHYpNHQ\VpJpQHN� V]�NVpJHVVpJpUĘO�� 6RNDQ� NHYpV� V]HPpO\HV� WDSDV]WDODWWDO� UHQGHONH]QHN� D� URPiNNDO�
kapcsolatban, és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen gyakran és milyen módon szembesülhetnek 
diszkriminációval, ezért hajlamosak alábecsülni a problémát.  

A diszkrimináció példáinak bemutatása a médiában vagy bírósági ügyekben kiválóan alkalmas a 
ILJ\HOHP�IHONHOWpVpUH��$KKR]�D]RQEDQ��KRJ\�PHJJ\Ę]]�N�D�NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNHW�KRJ\�iOGR]]DQDN�SpQ]W�
D]��J\UH�pV�KRJ\�YiOWR]WDVVDQDN�D�PHJOpYĘ�SROLWLNiQ��Mobb, ha megbízható számok állnak rendelkezésre: 
statisztikák és hatáselemzések, amelyek bizonyítják a diszkriminációt. Ha a civil szervezetek csak egyedi 
eseteket mutatnak be, a döntéshozók mindig elvethetik azokat, mondván, hogy a probléma nem 
UHQGV]HUV]LQWĦ1, és az ilyen esetek pusztán néhány ember egyéni hibáinak tulajdoníthatók.   

$� GLV]NULPLQiFLyYDO� NDSFVRODWRV� LQIRUPiFLyN� J\ĦMWpVH� VHJtWVpJHW� Q\~MWKDW� D� FLYLO� V]HUYH]HWHN�
WHYpNHQ\VpJHLQHN� NLDODNtWiViEDQ� LV�� PHO\HN� HOOHQĘUL]KHWLN�� KRJ\� D� WXGRPiQ\RV� HOHP]pV�PHJHUĘtWL-e 
saját elképzeléseiket arról, hogy hol és hogyan történik a diszkrimináció, és szükség esetén 
módosíthatják tevékenységeiket.  

Egy másik érv amellett, hogy a civil szervezetek ilyen kísérleteket végezzenek, az, hogy sok országban 
VHQNL�PiV�QHP� IRJMD�H]W�PHJWHQQL�KHO\HWW�N��$]�HVpO\HJ\HQOĘVpJ�EL]WRVtWiVipUW� IHOHOĘV� NRUPiQ\]DWL�
V]HUYHN� J\DNUDQ� QHP� PRWLYiOWDN� pV�YDJ\� QHP� NpSHVHN� EL]RQ\tWpNRNDW� J\ĦMWHQL�� YDJ\� FVDN� D�
magánszektorbeli diszkrimináció felderítésére koncentrálnDN��(ONpS]HOKHWĘ��KRJ\�EHIHNWHWQHN�QpKiQ\�
mélyreható tanulmányba, de nincsenek ösztönözve (és nincs kapacitásuk sem) arra, hogy rendszeresen 
Q\RPRQ�N|YHVVpN�D�NRUPiQ\]DWL�V]ROJiOWDWiVRN�WHU�OHWpQ�W|UWpQĘ�GLV]NULPLQiFLyW�� 

Ebben az útmutatóban a közszférábaQ�MHOHQ�OHYĘ�GLV]NULPLQiFLy�PpUpVpUH�KR]XQN�SpOGiNDW��D�PyGV]HU�
azonban a magánszektorra is jól alkalmazható. 

2.2. Alternatív mérési módszerek  
A "mystery shopping" nem az egyetlen módszer a diszkrimináció mérésére. Alternatív módszerek:  

ł olyan felmérések, amelyek közvetlenül kérdezik az embereket a diszkriminációról alkotott 
YpOHPpQ\�NUĘO� 

ł D]� LVNROiNKR]��HJpV]VpJ�J\L�HOOiWiVKR]��PXQNDKHO\HNKH]�YDJ\�PiV��D]�HVpO\HJ\HQOĘVpJ�pV�D�
jólét szempontjából fontos dolgokhoz való tényleges hozzáférés statisztikai elemzése.  

Ezek az eszközök nagyon hasznosak és megbízható bizonyítékot szolgáltathatnak, de van néhány 
hátrányuk. A felmérések költségesek, és nem feltétlenül ragadják meg az olyan emberek valódi 
DWWLWĦGMpW�� DNLN� WXGMiN�� KRJ\� D� GLV]NULPLQiFLy társadalmilag nem elfogadható, vagy olyanokét akik 
alábecsülik a diszkriminációt, mert kevésbé tudatosak vagy kevésbé érzékenyek arra, hogy 
pV]UHYHJ\pN��$�SR]tFLyNKR]�YDJ\�V]ROJiOWDWiVRNKR]�YDOy�WpQ\OHJHV�KR]]iIpUpV�HOHP]pVH�PDJDV�V]LQWĦ�
szakértelmet igén\HO�� pV� D� KR]]iIpUpVUH�� D� FVRSRUWLGHQWLWiVUD� pV� PiV� WpQ\H]ĘNUH�� DPHO\HN�

 
1 +HO\KLiQ\�PLDWW�D�GLV]NULPLQiFLy�SXV]WiQ�NpW�OHKHWVpJHV�NLYiOWy�RNiW�HPOtWM�N�PHJ��(OĘV]|U�LV��HOĘtWpOHWHN�

XJ\DQRO\DQ� J\DNUDQ� HOĘIRUGXOKDWQDN� D� N|]WLV]WYLVHOĘN� N|UpEHQ�� PLQW� D� PDJiQV]HNWRUEDQ�� 0iVRGV]RU�� D 
diszkrimináció közvetett, gyakran nem szándékolt formát ölthet a mindenkire egyformán alkalmazott, de a romákat 
HOWpUĘ� PyGRQ� pULQWĘ� J\DNRUODWRNEDQ� �SO�� HJ\HV� N|]V]ROJiOWDWiVRN� EHMHOHQWHWW� ODNFtPpKH]� N|W|WWHN�� RO\DQ�
országokban, ahol sok roma nem rendelkezik ilyen regisztrációval). Vagy például egy látszólag semleges 
LQWp]NHGpV� NDSFViQ�D]W� WDSDV]WDOMXN�� KRJ\�D� UHQGĘUVpJ�J\DNUDEEDQ�iOOtWMD�PHJ�D� URPiNDW� V]HPpO\L� LJD]ROYiQ\�
HOOHQĘU]pVH�FpOMiEyO��PLQW�D�QHP�URPD�MiUyNHOĘNHW� 
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befolyásolhatják az eredményeket, de nem kapcsolódnak közvetlenül a diszkriminációhoz (például 
ODNyKHO\���YRQDWNR]y�My�PLQĘVpJĦ�LQIRUPiFLyN�HOpUKHWĘVpJpWĘO�I�JJ� 

A helyzet teszt egy hasonló eszköz, de azt kis léptékben alkalmazzák a diszkrimináció bizonyítására jogi 
esetekben (Rorive 2008). 

A többi módszerrel összevetve a "mystery shopping" fontos korlátja, hogy  a szolgáltatáshoz való 
KR]]iIpUpV� HOVĘ� V]DNDV]iEDQ� D� OHJDONDOPDVDEE� D� GLV]krimináció tesztelésére, mivel az ezzel járó 
NRFNi]DWRN�iOWDOiEDQ�PDJDVDEEDN�D]��J\IpO�~WMiQDN�NpVĘEEL�V]DNDV]DLEDQ� 

3. ÄMystery shopping´ és etikai megfontolások  

3.1. Mi az a ÄP\VWHU\�VKRSSLQJ´� 

A "mystery shopping" (próbavásárlás, diszkrimináció WHV]WHOpV��D�UpV]WYHYĘ�PHJILJ\HOpV�HJ\�VSHFLiOLV�
IRUPiMD�� $� UpV]WYHYĘ� �YDJ\� DYDWDU�� ~J\� WHV]� PLQWKD� HJ\� V]ROJiOWDWiVW� YHQQH� LJpQ\EH�� GH� WLWRNEDQ�
megfigyeli a szolgáltatót; más szóval a módszer megtévesztéssel jár. Esetünkben a hangsúly azon van, 
hogy mennyLUH� HOpUKHWĘHN� D� V]ROJiOWDWiVRN�� pV� HOVĘVRUEDQ� DUUD� YDJ\XQN� NtYiQFVLDN�� KRJ\� D� URPiN�
tapasztalnak-H�H]]HO�NDSFVRODWRV�GLV]NULPLQiFLyW��$�UpV]WYHYĘN�HJ\�HOĘUH�PHJKDWiUR]RWW�IRUJDWyN|Q\YHW�
követnek, amely meghatározza a viselkedésüket, valamint a szolgáltató lehetséges viselkedéseire és 
kérdéseire adott válaszaikat.  

ł (WLNDL�PHJIRQWROiVRN�WHNLQWHWpEHQ�D�N|]WLV]WYLVHOĘN�pV�D�V]ROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘN�HJ\DUiQW�
UpV]W� YHV]QHN� D� NtVpUOHWEHQ�� GH� D� NtVpUOHWHW� YpJ]ĘN� FVDN� D� V]ROJiOWDWiVW� LJpQ\EH� YHYĘN�
cselekedeteit és reakcióit tudják befolyásolni.  

ł Az Ön szervezete, mint a kpW�IpO�N|]|WWL�NDSFVRODW�VHJtWĘMH��IHOHOĘV�D]pUW��KRJ\�D�V]ROJiOWDWiV�
IHOKDV]QiOyMD�D]�HOĘUH�HJ\H]WHWHWW�IRUJDWyN|Q\Y�DODSMiQ�WXGMRQ�HOMiUQL�� 

ł 5HQGNtY�O� IRQWRV�� KRJ\� D� V]ROJiOWDWiV� LJpQ\EH� YHYĘMH� D� OHKHWĘ� OHJSRQWRVDEEDQ� N|YHVVH� D�
forgatókönyvet, hogy minimalizálja az etikai kockázatokat, és képes legyen megfigyelni az 
esetleges diszkriminatív magatartást.  

3.2. Etikai kockázatok és mérséklési stratégiák  

Ez a rész felvázolja azokat az etikai és adatvédelmi kérdéseket, amelyek a "mystery shopping" kísérletek 
végrHKDMWiVD�VRUiQ�IHOPHU�OKHWQHN��pV�DMiQOiVRNDW�DG�D�NDSFVROyGy�NRFNi]DWRN�OpSpVUĘO�OpSpVUH�W|UWpQĘ�
mérséklésére annak érdekében, hogy a civil szervezetek számára bevált gyakorlatot alakítson ki.  

Az alábbi táblázat a Ämystery shopping´ kísérletek egyes kommunikációs csatornáihoz kapcsolódó etikai 
NRFNi]DWRNDW�PXWDWMD�EH��$� FVDWRUQD��FVDWRUQiN��NLYiODV]WiViW�N|YHWĘHQ�ILJ\HOPHVHQ�ROYDVVXN�HO��pV�
pUWHOPH]]�N� D� IHOPHU�OĘ� NRFNi]DWRNDW�� YDODPLQW� D]RQ� PyGV]HUHNHW�� DPHO\HNNHO� H]HQ� NRFNi]DWRN�
minimalizálhatóak. 
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Táblázat 1. Kommunikációs csatornák és kockázataik  

Kommunikációs 
csatornák 

Potenciális etikai kockázatok 

Szolgálati 
LGĘ� 

pazarlása 

Magánélet és titkosság Beleegyezés 
problémája 

Bizalmatlans
ág 

Kiszolgáltatott 
csoport 

SZH KD SZH KD 

Személyesen I I I I I I I 

Telefonon I N I I I I I 

Telefonon 
avatarral I N I* N I I N 

Facebook/ 
messenger N N N N N I N 

Email/levél N N I* N I I N 

Rövidítések: SZH = szolgáltatást használó; KD = közszolgálati dolgozó; I = igen, van kockázat; N = 
QLQFV�NRFNi]DW�YDJ\�HOHQ\pV]Ę���&VDN�QHP�N|U�OWHNLQWĘ�DGDWNH]HOpV�HVHWpQ 

3.3. 6]ROJiODWL�LGĘ�SD]DUOiVD� 

$� V]ROJiOWDWyN� �N|]V]ROJiODWL� GROJR]yN�� V]RNiVRV� pV� PHJV]RNRWW� DWWLWĦGMpQHN� pV� YLVHONHGpVpQHN�
PHJILJ\HOpVpKH]� YDOyV� pOHWKHO\]HWHNQHN� PHJIHOHOĘ forgatókönyveket kell tervezni. A szolgáltatás 
igénybevétele a dolgozó szolgálati idejének igénybevételével történik, így költségekkel jár. Az etikai 
DJJiO\RN�NRPRO\DEEDN�V]ĦN|V�YDJ\�N|OWVpJHV�V]ROJiOWDWiV�HVHWpQ�� 

$�NRFNi]DW�FV|NNHQWKHWĘ��KD�� 

ł Kizárjuk a különösen költséges szolgáltatásokat és az összes segélyszolgálatot.  
ł $�IRUJDWyN|Q\YHNHW�D�OHKHWĘ�OHJU|YLGHEEUH�WHUYH]]�N�� 
ł A szolgáltatás tényleges igénybevétele helyett az információcserére összpontosítunk.  
ł Nem várjuk el a szolgáltatóktól, hogy olyan kérdésekre válaszoljanak, amelyek nem 

kapcsolódnak szorosan pozíciójukhoz és feladatkörükhöz.  
ł A kérdéseket a szolgáltató személy szakértelmére  /  területére korlátozzuk. 
ł &V|NNHQWM�N�D]�HVHWHN�ERQ\ROXOWViJiW�D]�LQWHUDNFLy�NpW�HPEHUUH�YDOy�V]ĦNtWpsével.  

3.4. $�UpV]WYHYĘN�PDJiQpOHWpQHN�pV�WLWNRVViJiQDN�
kockáztatása 

Még az ügyfelek hamis személyazonossága esetén is, a személyes interakciók során a szolgáltató egy 
NpVĘEEL� LGĘSRQWEDQ� HPOpNH]KHW� D]� �J\IpOUH�� DPL� QHJDWtYDQ� EHIRO\iVROKDWMD� D]RN� M|YĘEHQL�
szolgáltatáshoz való hozzáférését. Ha az interakciónak negatív következményei vannak a 
WLV]WVpJYLVHOĘUH�Qp]YH� �SpOGiXO�� KD�D]W� D� IHOHWWHVpQHN� MHOHQWLN��� pV�PDJDWDUWiVD�PLDWW� E�QWHWpVW� NDS��
akkor ez negatív érzéseket kelthet benne az egész diszkriminált csoporttal szemben. Fennáll annak a 
NRFNi]DWD�LV��KRJ\�D�V]ROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘN�pV�D�WLV]WYLVHOĘN�PiU�LVPHULN�HJ\PiVW�� 
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(OĘIRUGXOKDW��KRJ\�D]��iONOLHQVHN��HPOpNH]QHN�D�WLV]WYLVHOĘN�QHYpUH��pV�D�M|YĘEHQ�IHOLVPHULN�ĘNHW��PLYHO�
D� WLV]WYLVHOĘN� WXGWXNRQ�NtY�O�� YiODV]WiVL� OHKHWĘVpJ�KLiQ\iEDQ�� YDOyGL� V]HPpO\D]RQRVViJXNNDO� YHV]QHN�
részt a kísérletben. Végül, a közszolgálati alkalmazottak hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha a 
munkáltatójuk (vagy bárki más) tudomást szerez a magatartásukról. Következmény lehet például, hogy 
QHP�NDSQDN�IL]HWpVHPHOpVW��YDJ\�SHOOHQJpUUH�iOOtWMiN�ĘNHW� 

$�NRFNi]DW�FV|NNHQWKHWĘ��KD�� 

ł /HKHWĘVpJ� V]HULQW� NHU�OM�N� D� V]HPpO\HV� LQWHUDNFLyNDW�� +DV]QiOMXQN� DOWHUQDWtY� FVDWRUQiNDW��
például telefont, e-mailt vagy hagyományos levelet.  

ł Nem küldünk kutatásL�DODQ\RNDW�RO\DQ�KHO\UH��DKRO�D�WLV]WYLVHOĘN�D]RQRVtWKDWMiN�ĘNHW��pV�IRUGtWYD�
�SO��NHU�OM�N�HO�V]�OĘKHO\�NHW�pV�ODNyKHO\�NHW��� 

ł $]�HOHP]pV�HOĘWW�DQRQLPL]iOMXN�D�NXWDWiVL�DODQ\RN�iOWDO�EHQ\~MWRWW�DGDWRNDW�� 
ł Álneveket rendelünk a szolgáltatás felhasználóihoz az anonimitás biztosítása érdekében.  
ł $�V]�NVpJHV�PLQLPXPUD�NRUOiWR]]XN�D]�pU]pNHQ\�LQIRUPiFLyN�NH]HOpVpEHQ�UpV]W�YHYĘ�V]HPpO\HN�

számát.  
ł Nem osztunk meg bizalmas információkat nem megbízható platformokon.  
ł Nyomon követjük, hogy ki és mikor férhetett hozzá az adatokhoz.  
ł +DUPDGLN�IpOQHN�QHP�DGXQN�NL�VHPPLO\HQ�HJ\pQL�V]LQWĦ�V]HPpO\HV�DGDWRW�� 
ł Nem vizsgáljuk tovább a közfoglalkoztatottak egyéni teljesítményét, és a szolgáltatóval nem 

közlünk / nem osztunk meg egyéni teljesítményre vonatkozó információkat. Ha és amikor 
WiMpNR]WDWMXN�D�V]ROJiOWDWyW�D�NXWDWiVL�SURMHNWUĘO��HOĘUH�MHOH]]�N��KRJ\�QHP�IRJMXN�WXGRPiViUD�
KR]QL�D�NtVpUOHWEHQ�UpV]W�YHYĘ�GROJR]yN�HJ\pQL�YLVHONHGpVpW� 

3.5. Tájékoztatáson alapuló beleegyezés megszerzése és 
megtévesztés alkalmazása 

(PEHUHNHQ�YpJ]HWW�NtVpUOHWHN�HVHWpEHQ�iOWDOiQRV�N|YHWHOPpQ\�D�UpV]WYHYĘN�NXWDWiVUyO�YDOy�WHOMHV�N|UĦ�
tájékoztatása, de a "mystery shopping" kísérlet, mivel megtévesztésen alapul, kivételt képez az 
általános szabály alól.  

A "mystery shopping" módszerében az eredmények érvényességének biztosításához a megtévesztés 
DONDOPD]iVD�IHOWpWOHQ�O�V]�NVpJHV��(OĘV]|U�LV��D�N|]V]ROJiODWL�WLV]WYLVHOĘN�QHP�WXGKDWQDN�D�NtVpUOHWUĘO��
HOOHQNH]Ę� HVHWEHQ�� YDOyV]tQĦOHJ� YiOWR]WDWQiQDk magatartásukon, ami meghiusítaná a kutatás célját. 
(PHOOHWW�� D� V]ROJiOWDWiVW� LJpQ\EH� YHYĘN� QHP� WXGKDWMiN�� KRJ\� D� NtVpUOHW� D]� HWQLNDL� GLV]NULPLQiFLyUD�
|VV]SRQWRVtW��(QQHN�D]�D]�RND��KRJ\�D�NtVpUOHW�D]�Ę�PHJILJ\HOpVHLNUH�WiPDV]NRGLN��pV�KD�WXGMiN��PLW�NHOO 
NHUHVQL�N�� DNNRU� QDJ\REE� D� YDOyV]tQĦVpJH�� KRJ\�PHJ� LV� WDOiOMiN� D]W� DNiU� DQpON�O� LV�� KRJ\� YDOyEDQ�
OpWH]QH��(]W�D�MHOHQVpJHW�D�V]DNLURGDORPEDQ�PHJHUĘVtWpVL�WRU]tWiVQDN�QHYH]LN��(PLDWW�D�YL]VJiODW�YDOyGL�
célját, a diszkrimináció mérését, el kell rejteni a szROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘN�HOĘO�� 

/HKHWVpJHV�NRFNi]DWRN������D�V]ROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘN�V]RURQJiVW�pUH]KHWQHN��DPLNRU�PHJWXGMiN�D�
vizsgálat valódi célját, és (2) a szolgáltatást nyújtó dolgozók becsapva érezhetik magukat, ha tudomást 
szereznek a kutatásbDQ�YDOy�DNDUDWODQ�UpV]YpWHO�NUĘO� 

$�NRFNi]DWRN�FV|NNHQWKHWĘN��KD�� 

ł Ahol lehetséges, kerüljük a természetes személyek ügyfélként való bevonását olyan online 
csatornák választásával, ahol avatarokat tudunk alkalmazni.  
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ł Tájékoztatjuk a szolgáltatást igénybe vHYĘNHW� D� SURMHNW� IĘEE� V]HPSRQWMDLUyO�� D� NtVpUOHW�
WHUPpV]HWpUĘO� �UHMWHWW� PHJILJ\HOpV� D� �P\VWHU\� VKRSSLQJ�� PyGV]HUpYHO��� V]HUHS�NUĘO� PLQW�
PHJILJ\HOĘN��D�NXWDWiV�V]pOHVHEE�N|UĦ�FpOMiUyO��DPL�D�N|]V]IpUD�V]ROJiOWDWiVL�WHOMHVtWPpQ\pQHN�
PpUpVH��'H�D�PHJHUĘVtWpVL torzítás elkerülése érdekében nem közöljük velük, hogy potenciális 
diszkriminatív viselkedést is megfigyelnek.  

ł &VDN� D� NtVpUOHW� EHIHMH]pVpW� N|YHWĘHQ� WiMpNR]WDWMXN� D� V]ROJiOWDWiV� IHOKDV]QiOyLW� DUUyO�� KRJ\� D�
kísérlet valódi célja a diszkrimináció mérése volW��0LYHO� NRUiEEDQ� WiMpNR]WDWWXN� ĘNHW� D� IĘEE�
IHOWpWHOHNUĘO��QDJ\RQ�YDOyV]tQĦWOHQ��KRJ\�KDUDJJDO�YDJ\�V]RURQJiVVDO�UHDJiOQiQDN��$�WHOMHV�N|UĦ�
WiMpNR]WDWiV�NpVOHOWHWpVpYHO�D�PHJHUĘVtWpVL�WRU]tWiVW�WHOMHVHQ�NL�WXGMXN�]iUQL�� 

ł 7|EEV]|U�NtQiOXQN�OHKHWĘVpJHW�D�NtVpUOHW�N�O|QE|]Ę�V]DNDV]DLEDQ�YDOy�NLOpSpVpUH�� 
ł ÒJ\�WHUYH]]�N�PHJ�D�NtVpUOHWHW��KRJ\�D]�D�V]ROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘN�pV�D�V]ROJiOWDWyN�N|]|WWL�

PLQGHQQDSL� WDOiONR]iVRNDW� W�NU|]]H�� $� ÄQRUPiOLV´� pV� ÄV]RNiVRV´� YLVHONHGpVW� PHJILJ\HOQL�
szeretnénk, nem pedig megváltoztatni.  

ł 1HP�WHVV]�N�NL�D�N|]DONDOPD]RWWDNDW�RO\DQ�V]RNDWODQ�KHO\]HWHNQHN��DPHO\HN�QHP�WHNLQWKHWĘN�
munkakörük és napi rutinjuk velejárójának. 

3.6. 7iUVDGDOPL�V]LQWĦ�EL]DOPDWODQViJ�NLDODNXOiVD� 

Bár szükséges és indokolt lehet a megtévesztés alkalmazása egy kutatási kísérletben, tisztában kell 
lennünk a negatív mellékhatásokkal, és törekednünk kell mérséklésükre.  A megtévesztés ronthatja az 
állampolgárok kutatásba vetett általános bizalmát, ami számos negatív következménnyel jár, például 
veszpO\H]WHWKHWL� D� M|YĘEHOL� NXWDWiVL� SURJUDPRNDW�� %L]DOPDWODQViJRW� NHOWKHW� D� N|]V]ROJiODWL�
alkalmazottakkal szemben is, ha/amikor diszkriminatív magatartásuk nyilvánosságra kerül. Végül pedig 
gyengítheti a bizalmat az állami szervek, a kutatói társadalom és a civil szervezetek között, különösen 
akkor, ha a bizalom szintje egyébként is viszonylag alacsony.  

(]HN�D�NRFNi]DWRN�FV|NNHQWKHWĘN�RO\DQ�WHUMHV]WpVL�VWUDWpJLD�DONDOPD]iViYDO��DPHO\� 

ł Nem használ ellenséges nyelvezetet, és nem kelt fenyegetettség érzetet az állami szerveknek 
dolgozókban. 

ł +DQJV~O\R]]D� D� OHKHWVpJHV� SR]LWtY� KDWiVRNDW� �SO�� WDQXOiVL� pV� HJ\�WWPĦN|GpVL� OHKHWĘVpJHN� D�
diszkrimináció csökkentésére).  

ł Elismeri az állami szervek munkájának pozitív aspektusait és kezdeményezéseit.  
ł A problémát közös kihíviVNpQW�MHOHQtWL�PHJ��DKHO\HWW��KRJ\�ÄPL´�pV�ÄĘN´�NpUGpVNpQW�IRJDOPD]Qi�

meg).  
ł Az érintett közszolgáltatásokra összpontosít, ahelyett, hogy általános állításokat fogalmazna 

PHJ�D�N|]V]ROJiOWDWiVRN�NDSFViQ�IHOPHU�OĘ�GLV]NULPLQiFLyUyO�� 

Segítségünkre lehet, hD� D]� HUHGPpQ\HN� N|]]pWpWHOH� HOĘWW� WiMpNR]WDWMXN� D� NtVpUOHW� iOWDO� PHJFpO]RWW�
ügynökségeket (vagy a központi szintet, ha az adminisztráció nagyon decentralizált), és egyeztünk 
YHO�N�D�N|]]pWpWHO�LGĘSRQWMiUyO� 

3.7. Kiszolgáltatott csoport bevonása: etnikai kisebbség  

+D�HWQLNDL�NLVHEEVpJKH]�WDUWR]y�HJ\pQHN�YHV]QHN�UpV]W�D�NtVpUOHWEHQ��D�IHQWL�NRFNi]DWRN�IHOHUĘV|GQHN��
így további intézkedéseket kell kieszközölnünk. Ha a kísérletben természetes személyek is részt 
YHV]QHN��PHJ�NHOO�YpGHQL�ĘNHW�D�NtVpUOHW�VRUiQ�pV�D�NpVĘEELHNEHQ�HVHWOHJHVHQ�EHN|YHWNH]Ę�NiURNWyO��
(]HQNtY�O�D�NtVpUOHW�QHP�HUĘVtWKHW�PHJ�YDJ\�UHSURGXNiOKDW�V]WHUHRWtSLiNDW��3pOGiXO��KD�D�NtVpUOHW�VRUiQ�
D�V]ROJiOWDWiVW�LJpQ\EH�YHYĘ��HPDLO-t küld a hatóságnak, ahonnan pozitív válasz érkezik, arra kérvén a 
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felaGyW��KRJ\�HUĘVtWVH�PHJ�pUGHNOĘGpVpW��DNNRU�D]�DYDWDUQDN�HUUH�IHOWpWOHQ�O�YiODV]ROQLD�NHOO��pV�HO�NHOO�
PDJ\DUi]]D�� KRJ\� PiU� QLQFV� V]�NVpJH� D� V]ROJiOWDWiVUD�� DPLKH]� LQGRNOiVW� LV� IĦ]�� (QQHN� KLiQ\iEDQ�
PHJHUĘVtWĘGKHW�D�V]WHUHRWtSLD��KRJ\�D�URPiN�IHOHOĘWOHQHN�� 

Amit érdemes megfontolni:  

ł $�V]HPWĘO�V]HPEH�YDOy�pULQWNH]pV�HONHU�OpVpW� 
ł ÈOQHYHN�KDV]QiODWiW�� YDODPLQW� D� V]ROJiOWDWiVW�KDV]QiOyN�V]�OĘ- pV� ODNyKHO\pQHN�PHOOĘ]pVpW� D�

UpV]WYHYĘN�DQRQLPLWiViQDN�pV�DGDWDL�WLWNRVViJiQDN�EL]WRVtWiVD�pUGHNpEHQ� 
ł A szolgáltatást igpQ\EH� YHYĘN� �P\VWHU\� VKRSSLQJ�-ra való különösen alapos felkészítését, 

beleértve a kilépési forgatókönyvet is. 
ł $� V]ROJiOWDWiVW� LJpQ\EH� YHYĘN� V]HUHSpUH� ODLNXV� |QNpQWHVHN� KHO\HWW� KLYDWiVRV� V]HUHSOĘN�

bevonását (ha lehetséges). 
ł Utólagos tájékoztatás formájában OHKHWĘVpJHW�NtQiOQL�D�V]ROJiOWDWiV�IHOKDV]QiOyLQDN�HVHWOHJHV�

rossz tapasztalataik megvitatására. 

4. A teszt felállítása  
(]�D�IHMH]HW�OpSpVUĘO�OpSpVUH�OHtUMD�D�OHJIRQWRVDEE�G|QWpVHNHW��PHO\HNHW�HJ\�NtVpUOHW�WHUYH]pVHNRU�PHg 
NHOO�KR]QL��'|QWpVKR]DWDOW�N|YHWĘHQ�FpOV]HUĦ�PpJ�HJ\V]HU�HOOHQĘUL]QL��KRJ\��MDYtWKDWXQN-e a tervezésen 
a 3. fejezetben felsorolt kockázatok minimalizálása érdekében. A Függelékben egy kísérlet tervezésére 
hozott konkrét példa található.  

4.1. Tesztelni kívánt szolgáltatás kiválasztása  

A szolgáltatás kiválasztása részben érdekérvényesítési céljainktól, részben gyakorlati és etikai 
megfontolásoktól függ.  

(OĘV]|U�LV�YHJ\�N�ILJ\HOHPEH�D�J\DNRUODWL�WDSDV]WDODWDLQNDW�pV�D]�pUGHNNpSYLVHOHWL�SURJUDPXQNDW�� 

ł Melyek azok a szolgáltatások, ahol diszkriminációval találkozunk?  
ł 0HO\HN�D]RN��DKRO�D�NRUOiWR]RWW�KR]]iIpUpVQHN�PHVV]HPHQĘ�QHJDWtY�N|YHWNH]PpQ\HL�YDQQDN"� 
ł Tisztában van-e a kormányzat a diszkriminációval / elismeri-e azt ezen szolgáltatásaiban?  
ł Ha ezen szolgáltatásokban diszkriminációra utaló jeleket találunk, hogyan használjuk majd 

ezeket az információkat?  

Másodszor, fontoljuk meg a kiválasztott szolgáltatások tesztelési megvalósíthatóságát. Zárjuk ki azon 
szolgáltatásokat, amelyek:  

ł 1DJ\RQ�N|OWVpJHVHN�YDJ\�pOHWPHQWĘN��SO��D�PHQWĘ��� 
ł .|WHOH]ĘHN��YDJ\�MHOOHP]ĘHQ�iOODPL�V]HUY�iOWDO�NH]GHPpQ\H]HWWHN��SO��J\HUPHNHN�ROWiVD�YDJ\�

rendszeres egészségügyi vizsgálatD��IHOQĘWWHN�W�GĘV]ĦUpVH��� 
ł $�OHJW|EE�UiV]RUXOy�HPEHU�V]iPiUD�HOpUKHWĘN��HOOHQWpWEHQ�SpOGiXO�D�V]RFLiOLV�ODNiVRNNDO�� 
ł $XWRPDWLNXVDQ� EL]WRVtWYD� YDQQDN�� DKRO� D� N|]WLV]WYLVHOĘNQHN� �V]LQWH�� HJ\iOWDOiQ� QLQFV�

OHKHWĘVpJ�N�HOG|QWHQL��KRJ\DQ�UHDJiOQDN�D]��J\IpO�NpUésére, és így nem tehetnek hátrányos 
megkülönböztetést sem. 

Harmadszor, fontoljunk meg néhány gyakorlati kérdést, amelyek megkönnyítik a tesztelés elvégzését:  

ł *\DNUDQ�KDV]QiOMiN� D� V]ROJiOWDWiVW� �J\DQ~VQDN� WĦQKHW-e a megkeresések számának hirtelen 
növekedése)?  

ł 1HP�D�WHOHS�OpVHQ�pOĘN�LV�KDV]QiOKDWMiN"�ÒMRQQDQ�pUNH]HWWHN�V]iPiUD�UHOHYiQV"� 
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ł Kérhetnek-e az ügyfelek személyes kapcsolatfelvétel nélkül (pl. e-mailben, Facebookon vagy 
más webes felületen) információt a szolgáltatásról, miáltal kiválaszthatjuk, melyik csatorna 
PĦN|GLN�MyO�D�WHV]WHOpVKH]"� 

ł Ha a szolgáltatás gyerekeknek szól, megvalósítható-e a teszt anélkül, hogy gyerekeket vonnánk 
be a kísérletbe?  

ł ÈOWDOiEDQ�DNNRU�W|UWpQLN�GLV]NULPLQiFLy��DPLNRU�D]�HPEHUHN�HOĘV]|U�PHJNHUHVLN�D�V]ROJiOWDWyW��
pV�D�V]ROJiOWDWiVUyO�pUGHNOĘGQHN"�+D�D�GLV]NULPLQiFLy�IĘNpQW�HJ\�NpVĘEEL�V]DNDV]EDQ�W|UWpQLN�
(például szociális lakások vagy egyéb szolgáltatások esetében, ahol a döntési folyamat hosszú, 
és van várólista), ezt sokkal nehezebb lesz tesztelni "mystery shopping"-gal.  

ł 6]�NVpJ�QN� OHV]� D� KHO\� PpO\UHKDWy� LVPHUHWpUH�� KRJ\� KLWHOHVHQ� pUGHNOĘGKHVV�QN� D�
V]ROJiOWDWiVVDO� NDSFVRODWEDQ"� +D� LJHQ�� H]� PHJQ|YHOKHWL� D� WHV]WHOpVUH� IRUGtWRWW� LGĘ� pV� SpQ]�
mennyiségét.  

ł Van-e több külön irodája a szolgáltatónak? Ha legalább 60 helyi irodájuk van, akkor van 
OHKHWĘVpJ�QN�HOHJHQGĘ�PHJILJ\HOpVW�JHQHUiOQL�DQpON�O��KRJ\�J\DQ~VVi�YiOQiQN� 

4.2. Kommunikációs csatorna kiválasztása  

0LXWiQ� NLYiODV]WRWWXN� D� N�O|QE|]Ę� OHKHWVpJHV� V]ROJiOWDWiVRNDW�� PpUOHJHOQ�QN� NHOO�� KRJ\� H]HNKH]�
általában hogyan fér hozzá a nagyközönség, valamint a diszkriminált kisebbség. Az emberek általában 
telefonálnak, email-t írnak vagy FB Messengeren keresztül lépnek kapcsolatba? Vagy esetleg 
megjegyzést írnak a szolgáltató Facebook oldalára? Miután kiderítettük, hogy a szolgáltató és az 
�J\IpOFVRSRUWRN� PHO\� FVDWRUQiNDW� KDV]QiOMiN� OHJJ\DNUDEEDQ�� NpW� IĘ� WpQ\H]ĘW� NHOO� PpUOHJHOQ�QN�� D�
csatorna használatának költségét és annak kockázatát, hogy a kapcsolattartó gyanúsnak/irreálisnak 
WĦQLN�� 

Ha a csatorna irreális (vagyis ha olyan közösségek tagjai kezdik használni, akiknek általában alig van 
hozzáférésük), akkor a szolgáltató vagy gyanakodni kezd, vagy a kérést nem tulajdonítja hátrányos 
KHO\]HWĦ�V]HPpO\QHN��pV�QHP�D�PHJV]RNRWW�PyGRQ�YiODV]RO��(]�D�NRFNi]DW� W|QNUHWHKHWL�D�NtVpUOHWHW� 
Ugyanakkor egyes szokásos csatornák nagyon költségesek lehetnek, és több etikai kockázatot is 
hordozhatnak, amint azt az 1. táblázat mutatja.  

(�WpQ\H]ĘN�PpUOHJHOpVHNRU�IRQWRV�ILJ\HOHPEH�YHQQL��KRJ\�D�GLV]NULPLQiFLy�YDOyV]tQĦOHJ�HJ\�V]pOHVHEE�
csoportot érLQW��QHP�FVDN�D]�iOWDOXQN�YL]VJiOW�N|]|VVpJHW��ËJ\�SpOGiXO�HOĘIRUGXOKDW��KRJ\�D�V]HJUHJiOW�
N|]|VVpJEĘO�pUNH]Ę�URPiN�VRKD�QHP� tUQDN�H-PDLOW��GH�PiV�� LQWHJUiOWDEE�N|UQ\H]HWEHQ�pOĘN�J\DNUDQ�
használják ezt a csatornát, és mikor kapcsolatba lépnek a szolgáltatókkal diszkriminációt tapasztalnak. 
Emellett az online platformok használata is rohamosan terjed, így a szolgáltatók egyre nyitottabbá 
YiOQDN�D]�H]HNUĘO�D�FVDWRUQiNUyO�pUNH]Ę�PHJNHUHVpVHNUH� 
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7iEOi]DW����$�IĘ�FVDWRUQiN�J\DNRUODWL�HOĘQ\HL�pV�KiWUiQ\DL� 

 Személyes Telefon Facebook, 
messenger email levél 

Valós személy szükséges 
(költséges) igen nem változó nem nem 

.|QQ\Ħ�DYDWDUW�NpV]tWHQL nem igen nem igen igen 

.|QQ\Ħ�HUĘV�PDUNHUHNHW�
bevonni* igen  nem igen igen igen 

.OLHQVVHO���WLV]WYLVHOĘYHO�
YDOyV�LGĘEHQ�W|UWpQĘ�
érintkezés: költséges  

igen igen változó nem nem 

Diszkrimináció nagyon 
YDOyV]tQĦ igen igen nem nem nem  

� PDUNHUHN� KDV]QiODWiYDO� WHVV]�N� HJ\pUWHOPĦYp� D� V]ROJiOWDWiVW� Q\~MWyQDN�� KRJ\ az avatár a 
diszkriminált csoporthoz tartozik. 

$KRJ\� D� WiEOi]DW� PXWDWMD�� QLQFV� RO\DQ� FVDWRUQD�� DPHO\� PLQGHQ� HVHWEHQ� D� OHJMREEDQ� PĦN|GQH��
Spontaneitása miatt a személyes vagy telefonos megkeresés lehet a legjobb a diszkrimináció 
feltárására, hiszen a közszolgálati dolgozók nem gondolják, hogy a válaszokat utólag rögzítik vagy 
nyomon követik. Hátránya, hogy ezen csatornáknak valódi személy avatárt igényelnek, akiket fizetni 
kell (ha profi színészek), vagy alaposan ki kell képezni (ha önkéntesek), ami költséges. Ezenkívül sokkal 
W|EE�LGĘUH�YDQ�V]�NVpJ�D]RQRV�V]iP~�PHJILJ\HOpV�|VV]HJ\ĦMWpVpKH]2, mint e-mailek esetén, melyeket 
egyszerre több címzettnek küldünk. Az e-PDLO� WRYiEEL�HOĘQ\HL��KRJ\�D]� tUiVEHOL�YiODV]RNDW�N|QQ\HEE�
automatizált módszerekkel elemezQL� �DPL� FV|NNHQWL� D� N|OWVpJHNHW��� pV� HJ\pUWHOPĦ� HUHGPpQ\W� Q\~MW�
(válaszoltak vagy sem?). 

4.3. A forgatókönyv kidolgozása 

0LXWiQ�NLYiODV]WRWWXN�D�V]ROJiOWDWiVW�pV�D�PHJIHOHOĘ�FVDWRUQiW��V]�NVpJ�QN�OHV]�HJ\�KHO\]HWHUH��DPLEHQ�
az ügyfél és a szolgáltató közötti interakciót megfigyeljük.  

,GHiOLV�HVHWEHQ�D�KHO\]HW�D�N|YHWNH]Ę�� 

ł 9LV]RQ\ODJ�HJ\V]HUĦ��KRJ\�|VV]H�WXGMXN�KDVRQOtWDQL�D�N�O|QE|]Ę��J\IHOHN�iOWDO�NH]GHPpQ\H]HWW�
helyzeteket, és mérni tudjuk a szolgáltató helyzetkezelésében tapasztalható esetleges 
különbségeket, de.  

ł EL]WRVtWVXQN� HOHJHQGĘ� PR]JiVWHUHW� D� N|]V]ROJiODWL� GROJR]yQDN�� KRJ\� YLVHONHGpVpEHQ�
megnyilvánulhasson a diszkrimináció.  

 
2 Sok avatar bevonásával csökkentheWM�N� D� UiIRUGtWRWW� LGĘW�� YLV]RQW� H]� PHJQHKH]tWL� D]� HUHGPpQ\HN�

pUWHOPH]pVpW��PLYHO�DYDWDUMDLQN�HOWpUĘ�V]HPpO\LVpJMHJ\HNNHO�UHQGHONH]QHN��,GHiOLV�HVHWEHQ�D]�DYDWDURN�FVDN�DEEyO�
a szempontból különböznek, hogy a megkülönböztetett csoporthoz tartoznak-e vagy sem. 
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ł $�YiODV]DGiV�QH�LJpQ\HOMHQ�QDJ\�HUĘIHV]tWpVW�D�V]ROJiOWDWy�UpV]pUĘO� 

Ez utóbbi szempont fontos az etikai kockázatok elkerülése szempontjából, és megkönnyíti az 
eredmények elemzését. A legjobb, ha a helyzet egyetlen szolgáltatásra irányul, és az azzal kapcsolatos 
információk megszerzésére (ahelyett, hogy az avatar ténylegesen megpróbálna használni egy 
szolgáltatást), és J\DNUDQ�IHOPHU�OĘ�SUREOpPiNUD�|VV]SRQWRVtW�� 

A legtöbb esetben hasznos 3-�� RO\DQ� NpUGpVW� IHOWHQQL�� DKRO� D� WLV]WYLVHOĘQHN� YDQ� QpPL� YiODV]WiVD� D�
válaszadás módjában. Ehhez fontos tudnunk, hogy vannak-e olyan törvények vagy szabályok, amelyek 
HOĘtUMiN��KRJ\�Kogyan reagáljanak.  

Amikor elkezdünk dolgozni a forgatókönyvön, sokat segíthet, ha találunk egy megbízható bennfentest 
(valakit, aki a szolgáltatónál dolgozik), aki elmondja a tipikus interakciókat és kérdéseket, amelyekkel 
naponta találkoznak. Mivel fennáOO�DQQDN�D�YHV]pO\H��KRJ\�EHQQIHQWHVHN�IHOIHGH]LN�D�IRO\DPDWEDQ�OHYĘ�
NtVpUOHWpW�QNHW�� D� OHJFpOV]HUĦEE�� KD� LQIRUPiFLyKR]� LQIRUPiOLV� KiOy]DWRNRQ� NHUHV]W�O� MXWXQN�� pV� KD�
OHKHWVpJHV��QH�V]yOMXQN� LQIRUPiWRUXQNQDN�D�NtVpUOHWUĘO��YDJ\� OHJDOiEELV�QH�HPOtWV�N�QHNL�a tesztelési 
módszert. 

Miután megvan a forgatókönyv vázlata, fel kell írjuk az avatarok által használt tényleges szavakat. 
)RQWRV�� KRJ\� D� Q\HOYH]HW� pV� D� KDQJQHP� PHJIHOHOĘ� OHJ\HQ�� KRJ\� D]� DYDWDUMDLQN� D� OHKHWĘ�
OHJYDOyViJRVDEEQDN�pV�D�OHKHWĘ�OHJKpWN|]QDSLEEQDN�WĦQMHQHN��N�O|QEHQ�OHEXNKDWQDN��YDJ\�QHP�YiOWMiN�
ki a szokásos diszkriminatív viselkedést, ami mérésünk meghiúsulását jelentené.  

A személyes vagy telefonos beszélgetésekhez meg kell tervezzük  az avatarok reakcióit, méghozzá a 
szolgáltató kezdeti reakciyLWyO�I�JJĘHQ��(]HNEHQ�D�IRUJDWyN|Q\YHNEHQ�PHJ�NHOO�WHUYH]]�QN�HJ\�NLOpSpVL�
OHKHWĘVpJHW�LV��D]D]�SRQWRVDQ�PHJ�NHOO�KDWiUR]]XN��KRJ\�KRJ\DQ�WXG�D]�DYDWDU�NLNHU�OQL�D�KHO\]HWEĘO��
ha rosszul érzi magát a történtek miatt, vagy ha úgy érzi, nem tudja tovább játszani az avatar szerepét. 

4.4. $]�DYDWDURN�WRERU]iVD�pV�HOĘNpV]tWpVH�YDJ\�
létrehozása   

$]� DYDWDURNQDN� YDOyViJKĦQHN� NHOO� OHQQL�N�� pV� WLSLNXV� �J\IHOHW� NHOO� PHJV]HPpO\HVtWHQL�N�� 0LQGHJ\LN�
forgatókönyvhöz kétféle avatarra van szükségünk: az egyik a többségi lakosságot, a másik pedig a 
megkülönböztetett csoportot képviseli. Fontos, hogy a szolgáltató nagyon világosan lássa ezt a 
különbséget. Ezt több mint egy marker használatával biztosíthatjuk, melyek jelzik a szolgáltatónak, 
hogy melyik avatar tartozik a kisebbséghez. Jó marker lehet:  

ł Olyan név vagy vezetéknév, amely sokkal gyakoribb a kisebbség körében, mint a többségi 
lakosság esetén. 

ł A kisebbség által lakott területhez kapcsolódó utcanév. 
ł Fénykép, amelyen a kisebbség egy tipikus tagja látható (pl. OiWKDWyDQ�V|WpWHEE�EĘUĦ��YDJ\�

tipikus sapkát vagy sálat visel). 
ł 2O\DQ�V]HUYH]HW�QHYpQHN�PHJHPOtWpVH��DPHO\�HJ\pUWHOPĦHQ�D�NLVHEEVpJpUW�YDJ\�YHO�N�HJ\�WW�

GROJR]LN��SO��URPD�WiQFFVRSRUW��YDJ\�KiWUiQ\RV�KHO\]HWĦ�J\HUPHNHNHW�VHJtWĘ�GpOXWiQL�LVNROD�
oktatói). 

ł A NLVHEEVpJL�FVRSRUWUD�MHOOHP]Ę��D�W|EEVpJL�FVRSRUWEDQ�QHP�J\DNRUL�V]DYDN�YDJ\�DNFHQWXV�
használata. 

*\ĦMWV�N� |VV]H� DYDWDUMDLQN� IĘEE� MHOOHP]ĘLW�� pV� J\Ę]ĘGM�QN� PHJ� UyOD�� KRJ\� D� WHV]WHOpV� VRUiQ� D�
szolgáltatóval megosztandó összes információ összhangban van ezekNHO�D�MHOOHP]ĘNNHO��7HKiW��KD�D]�
DYDWDUXQNDW�iOWDOiQRV�LVNRODL�YpJ]HWWVpJĦ�ILDWDO�URPD�QĘNpQW�tUMXN�OH��DNNRU�PLQGHQ�UpV]OHWHW�- a nevet, 
vezetéknevet, lakcímet, e-mail fiókot, fényképet, írásmódot, nyelvtani hibákat stb. - ehhez a karakterhez 
kell igazítanunk.  

0LQGHQ�HVHWEHQ�QDJ\RQ�IRQWRV��KRJ\�RO\DQ�DYDWDURNDW�YiODVV]XQN�YDJ\�KR]]XQN�OpWUH��DPHO\HN�D�OHKHWĘ�
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OHJKDVRQOyEEDN�HJ\PiVKR]��pV�H]HN�N|]|WW�D]�HJ\HWOHQ�OpQ\HJHV�N�O|QEVpJ�D]�D�MHOOHP]Ę�OHJ\HQ��DPL�
a megkülönböztetést várhatóan kiváltja. Ha nem tudunk teljesen egyforma avatarokat alkalmazni (pl. 
valódi személyek bevonása esetén), akkor fontos, hogy ne különbözzenek olyan módon, ami 
EHIRO\iVROKDWMD�D�V]ROJiOWDWyW��3pOGiXO�D]RQRV�QHPĦQHN��NRUXNEDQ��PHJMHOHQpV�NEHQ�pV�UXKi]DWXNEDQ�
hasonlónak kell lenniük. 

5. A teszt elvégzése 
(]�D�UpV]�D�WHV]W�NLYLWHOH]pVpQHN�J\DNRUODWL�HOHPHLW�PXWDWMD�EH��DKRO�EL]RQ\RV�SRQWRNRQ�N�OVĘ�V]DNpUWĘN�
bevonására lehet szükség.  

5.1. A minta méretének kiválasztása  

A mintanagyság és a minta kiválasztása igényel némi statisztikai szakértelmet, ezért itt érdemes 
tanácsot kérni. A minta nagyságának eldöntésekor (hány szolgáltatót vagy helyi kirendeltséget kell 
bevonni a tesztelésbe) figyelembe kell vegyük, hogy a nagyobb minta növeli az eredmények 
megbízhatóságát, de költségesebbé teheti a kísérletet, mind a tesztelési folyamat irányítása, mind pedig 
az adatok elemzése tekintetében. Egyes esetekben a mintát korlátozza a tesztelni kívánt szolgáltatás 
szervezeti felépítése: ha például a szolgáltatónak 100 helyi egysége van, akkor nem tudunk 500-as 
mintával dolgozni.  

$� NYDQWLWDWtY� HOHP]pVKH]� PHJOHKHWĘVHQ� QDJ\� PLQWiUD� YDQ� V]�NVpJ�QN�� $� PHJOpYĘ� HPSLULNXV�
WDQXOPiQ\RN�DODSMiQ�D�GLV]NULPLQiFLy�PHJEt]KDWy�EHFVOpVpKH]�N|U�OEHO�O�����YDJ\�W|EE�PHJILJ\HOpVEĘO�
iOOy�YpJVĘ�PLQWD�V]�NVpJes. A minta mérete valamivel alacsonyabb lehet olyan helyzetekben, ahol a 
diszkriminatív magatartás várhatóan szélesebb körben elterjedt és így könnyebben megragadható (pl. 
telefonhívások vagy személyes találkozások során), és nagyobbnak kell lennie olyan szituációkban, ahol 
a hátrányos megkülönböztetés nagyon finom formákat ölt (pl. írásbeli válaszokban). Ezenkívül, ha e-
mailt vagy levelet használunk, számolnunk kell azzal, hogy nem feltétlenül kapunk választ minden 
HON�OG|WW��]HQHWUH��DPL�YpJVĘ�PLQWiQN�Ppretének csökkenését eredményezheti.  

$�NYDOLWDWtY�HOHP]pVKH]�HJ\�NLVHEE��OHJDOiEE����HVHWEĘO�iOOy�PLQWD�PiU�pUWpNHV�EHWHNLQWpVW�Q\~MWKDW� 

5.2. A szolgáltatók teljes listájának összeállítása és 
HOpUKHWĘVpJHN�EHV]HU]pVH 

A minta készítéséhez szükségünk lesz a szolgáltató helyi kirendeltségeinek teljes listájára. Szerencsés 
HVHWEHQ� H]� D� OLVWD� HOpUKHWĘ� HJ\� KLYDWDORV� ZHEROGDORQ�� SpOGiXO� D]� DGRWW� V]ROJiOWDWiVW� IHO�J\HOĘ�
PLQLV]WpULXPQiO��(J\HV�HVHWHNEHQ�D� OLVWD�QHP�NHU�O�N|]]pWpWHOUH��GH�D�N�O|QE|]Ę�KHO\HNHQ� �Q\~MWRWW�
s]ROJiOWDWiVRN� IHOOHOKHWĘHN� HJ\� Q\LOYiQRV� DGDWEi]LVEDQ��DPLQHN� VHJtWVpJpYHO� |VV]HiOOtWKDWMXN� D� WHOMHV�
listát (ha lehetséges, valamilyen automatizált megoldással, ahelyett, hogy az egyes tételeket 
manuálisan másolnánk be). Ha a teljes lista nem áll rendelkezésünkre, érdemes felvenni a kapcsolatot 
kutatókkal, civil szervezetekkel és/vagy cégekkel, amelyek saját tevékenységük kapcsán birtokában 
lehetnek a listának, és hajlandóak azt megosztani vagy elfogadható áron eladni. Vagy ha jó személyes 
kapcsolataink vanQDN�D�NRUPiQ\�GROJR]yLYDO��DNNRU�WĘO�N�LV�NpUKHWM�N�D�OLVWiW�� 

1HPFVDN�D]�HJ\HV�V]ROJiOWDWyN�QHYpUH�pV�KHO\pUH�OHV]�V]�NVpJ�QN��KDQHP�D]�HOpUKHWĘVpJ�NUH�LV��$WWyO�
I�JJĘHQ�� KRJ\� PHO\LN� FVDWRUQiW� YiODV]WRWWXN�� NHOOHQL� IRJ� D]� XWFD� QHYH�� WHOHIRQV]iP�� H-mail cím, 
Facebook-fiók stb. Ha több nyilvános telefonszámuk vagy e-mail címük van, akkor válasszuk azt, 
DPHO\HW�D�YDOyV��J\IHOHN�OHJYDOyV]tQĦEEHQ�KDV]QiOQDN�� 

$WWyO� I�JJĘHQ��KRJ\�KRJ\DQ� MXWRWWXQN�KR]]i�D]� LQIRUPiFLyKR]�� HOĘIRUGXOKDW��KRJ\�D� NDSFVRODWWDUWiVL�
adatRN� QHP� QDSUDNpV]HN�� YDJ\� KLEiNDW� WDUWDOPD]QDN�� (]W� IRQWRV� HOOHQĘUL]QL�� N�O|Q|VHQ� D]� H-mail 
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HVHWpEHQ��PLYHO� D� VRN� URVV]� FtP�QDJ\�PpUWpNEHQ� FV|NNHQWL� D� YpJVĘ�PLQWiW� �HPHOOHWW� H]HNHW� NpVĘEE�
nehéz megtalálni és kivenni a mintából). 

5.3. Miért és hogyan kell randomizálni a kontroll csoportot 

A "mystery shopping" módszere a diszkriminációt két ügyfélcsoport, a diszkriminált kisebbség és a 
többségi lakosság (vagy ezen belüli alcsoportok) tapasztalatainak összehasonlításával méri. A módszer 
csak akkor nyújt megbízható bL]RQ\tWpNRW�� KD� H]W� D� NpW� FVRSRUWRW� YpOHWOHQV]HUĦHQ� SiURVtWMXN�
szolgáltatókkal, ezzel biztosítván, hogy azok hasonló szolgáltatókkal találkoznak. Így lehetünk biztosak 
DEEDQ��KRJ\�HOWpUĘ�WDSDV]WDODWDLN�D]�DYDWDURN�HWQLNDL�KiWWHUpQHN��YDJ\�PiV�YpGHWW�WXODMGonságának) 
N|V]|QKHWĘN�� QHP� SHGLJ� D]RQ� V]ROJiOWDWyQDN�� DNLYHO� WDOiONR]WDN�� $� UDQGRPL]iOiVKR]�� DYDJ\� D�
YpOHWOHQV]HUĦ�EHVRUROiVKR]�HOĘV]|U� LV� V]�NVpJ�QN� YDQ�D�V]ROJiOWDWyN� WHOMHV� OLVWiMiUD�pV�QpKiQ\� YHO�N�
kapcsolatos információra, például a helyszínre, az inWp]PpQ\L� IRUPiUD� �KD� YDOyV]tQĦVtWKHWĘHQ�
befolyásolja a diszkriminációt), valamint a környékbeli lakosságon és a szolgáltatást felhasználókon 
belüli kisebbségi százalékos arányra.  

$]� DYDWDURN� V]ROJiOWDWiVRNKR]� YDOy� KR]]iUHQGHOpVH� D� PLQWD� YpOHWOHQV]HUĦ� NpW� csoportra osztásával 
történik. Ideális esetben ehhez statisztikai szoftvert használunk, ügyelve arra is, hogy az alcsoportok 
IRQWRV� MHOOHP]ĘLNEHQ�KDVRQOyDN� OHJ\HQHN��SO�� KDVRQOy� V]iP~�KHO\V]tQ�N� YDQ��RO\DQRN�DKRO�PDJDV�D�
kisebbség aránya. Ha ilyen szoftver QHP�iOO�UHQGHONH]pVUH��KDV]QiOKDWXQN�HJ\V]HUĦEE�PyGV]HUHNHW��SO��
D�KHO\HN�OLVWiMiW�RO\DQ�MHOOHP]ĘN�V]HULQW�UHQGH]]�N�HO��DPHO\HNQHN�QHP�OHKHW�VHPPLO\HQ�NDSFVRODWD�D�
GLV]NULPLQiFLyYDO��PLQW�SpOGiXO�D�FtP�XWFDQHYpQHN�HOVĘ�NDUDNWHUH��$�UHQGH]HWW� OLVWD�HOVĘ� IHOH�D]�HOVĘ�
avatar almintája, a második fele pedig a második avataré. A két részminta hasonlóságát még egyszer 
HOOHQĘUL]KHWM�N� SpOGiXO� ~J\�� KRJ\�PLQGHJ\LNEHQ�PHJV]iPROMXN� D� QDJ\� pV� N|]HSHV�PpUHWĦ� YiURVRN�
számát (további magyarázatot lásd a Függelékben). 

5.4. IdĘ]tWpV 

$�NtVpUOHW�LGĘ]tWpVpW�D�WHV]WHOQL�NtYiQW�V]ROJiOWDWiVKR]�NHOO�LJD]tWDQL��(J\HV�V]ROJiOWDWiVRN�D]�pY�EiUPHO\�
V]DNDV]iEDQ�YDJ\�D�QDS�EiUPHO\�SRQWMiQ�HOpUKHWĘN��PtJ�PiVRN�V]H]RQiOLV�MHOOHJĦHN��3pOGiXO�D�V]�OĘN�
általában szeptemberben vagy januárban íratják be gyermekeiket az óvodába, míg az iskolai beiratkozás 
D� OHJW|EE� RUV]iJEDQ� V]HSWHPEHUEHQ� NH]GĘGLN�� H]pUW� D]� H]HQ� V]ROJiOWDWiVRNNDO� NDSFVRODWRV�
PHJNHUHVpVHNHW� H]HQ� LGĘSRQWRNDW� PHJHOĘ]ĘHQ� NHOO� PHJWHQQ�QN�� +DVRQOyNpSSHQ�� HJ\� DPDWĘU�
WiQFFVRSRUW� MHOOHP]ĘHQ D� Q\iUL� HOĘDGiVDLKR]� NHUHV� |QNRUPiQ\]DWL� KHO\V]tQW�� (]]HO� V]HPEHQ� D]�
iOOiVNHUHVpVL�V]ROJiOWDWiVRNNDO�NDSFVRODWRV�PHJNHUHVpV�EiUPLNRU�NH]GHPpQ\H]KHWĘ�� 

Miután kidolgoztuk a helyzet részleteit, és az avatarokat összepárosítottuk a szolgáltatási egységek 
lisWiMiYDO�� PHJ� NHOO� WHUYH]]�N� D� V]ROJiOWDWyNNDO� YDOy� NDSFVRODWIHOYpWHO� LGĘSRQWMiW� LV�� +D� V]HPpO\HV�
avatarokat használunk, fontos, hogy mindkét avatar a nap folyamán nagyjából ugyanabban az 
LGĘSRQWEDQ� LGĘ]tWVH� OiWRJDWiViW� YDJ\� D� NDSFVRODWIHOYpWHOW�� +D� H-mailt küldünk, akkor küldjük 
csoportokban, nem pedig egyben az összeset (hogy ne spamként érkezzenek), és keverjük az 
DYDWDURNDW�D�FVRSRUWRNRQ�EHO�O��$]D]��D]�HJ\HV�DYDWDURNKR]�UHQGHOW��]HQHWHN�HOVĘ����-iW�KpWIĘQ��D�
második 20%-át kedden küldjük el, ahelyett, hRJ\�D]�HOVĘ�DYDWDUKR]� UHQGHOW� �]HQHWHN�HOVĘ����-át 
KpWIĘQ�N�OGHQpQN�HO��PDMG�XJ\DQH]W�WHQQpQN�D�PiVRGLN�DYDWDUUDO�HJ\�NHGGL�QDSRQ� 

5.5. Avatarok kiküldése 

9DOyV�V]HPpO\HN�NtVpUOHWEH�W|UWpQĘ�EHYRQiVD�HVHWpQ�JRQGRVNRGQXQN�NHOO�D�NLNpS]pV�NUĘO��WXGQLXN�NHOO�
a kíséUOHW�iOWDOiQRV�FpOMiUyO��D� IRUJDWyN|Q\YUĘO��YDODPLQW� DUUyO� LV��KRJ\�PLW�NHOO�PHJILJ\HOQL�N��pV�H]W�
hogyan közöljék.  

$PLNRU� V]HPpO\HV� DYDWDURNNDO� GROJR]XQN�� IHO� NHOO� ĘNHW� NpV]tWHQ�QN� DUUD� LV�� KRJ\� D� WDSDV]WDODWDLNUyO�
LQIRUPiFLyNDW�J\ĦMWVHQHN��(]W�D�V]ROJiOWDWyWyO�YDOy� WiYR]iV�XWiQ�HJ\�U|YLG�PHJILJ\HOĘODS�NLW|OWpVpYHO�
tehetik meg. A Függelékben található egy megfigyelési lapot tartalmazó példa.  
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Ha a kísérletben e-mailt használunk, feltétlenül töltsünk el néhány napot az újonnan létrehozott fiókok 
használatáYDO�PLHOĘWW�D�NtVpUOHWHW�HOYpJH]QpQN��N�OGM�QN�UyOXN�pV�IRJDGMXQN�UiMXN�QpKiQ\��]HQHWHW��(]�
csökkenti az üzenetek spam mappába kerülésének kockázatát.  

5.6. $GDWJ\ĦMWpV 

$� V]ROJiOWDWy� YiODV]DLUD� YRQDWNR]y� LQIRUPiFLyJ\ĦMWpV� PyGV]HUHL� HOVĘVRUEDQ� D]� iOWDOXQN� KDV]Qilt 
kommunikációs csatornától függenek. Személyes vagy telefonos találkozás esetén az információt az 
avatar egy megfigyelési lapon rögzíti. A beszélgetéseket rögzíthetnénk rejtett mikrofonnal, viszont ez 
VpUWHQp�D�V]ROJiOWDWy�PXQNDWiUVDLQDN�PDJiQpOHWKH]�IĦ]ĘGĘ�MRJDLW��H]pUW�H]�HJ\iOWDOiQ�QHP�DMiQORWW�� 

Ha írásos kommunikációt használunk (közösségi média, web-chat, e-mailek stb.), a válaszok könnyen 
|VV]HJ\ĦMWKHWĘN��YLV]RQW�NyGROiVW� LJpQ\HOQHN��$]D]�PpUKHWĘ�PXWDWyNNDO�NHOO�ĘNHW� OHtUQXQN��DPL�QDJ\�
PHQQ\LVpJĦ� YiODV]� HVHWpQ� VRN� LGĘW� YHKHW� LJpQ\EH�� eV� D� NyGROyODS�PHJWHUYH]pVH� LJpQ\HO� EL]RQ\RV�
analitikai szakértelmet is. 

$�YiODV]RN�NyGROiVW�PHJHOĘ]ĘHQ�HO�NHOO�WiYROtWVXN�D]�HWQLNDL�PDUNHUHNHW��QHYHN��H-mail címek stb.), hogy 
a kódolókat ez ne befolyásolja. Ez különöVHQ� IRQWRV� D� YiODV]� PLQĘVpJpQHN� NyGROiVDNRU�� DPLEHQ� D�
V]HPpO\HV�PHJtWpOpV�LV�V]HUHSHW�NDSKDW��+DVRQOy�RNRNEyO�KDV]QRV��KD�NpW�N�O|QE|]Ę�V]HPpO\�NyGROMD�D�
V]XEMHNWtY�YiOWR]yNDW��H]]HO�HOWiYROtWKDWy�D�NyGROy�V]HPpO\LVpJpEĘO�DGyGy�V]LV]WHPDWLNXV� WRU]tWiV��+D�
V]DNpUWĘW� YRQXQN� EH� D]� HOHP]pVL� Ii]LVED�� D� OHJMREE�� KD�PHJDGMXN� QHNL�PLQGNpW� �D]� |VV]HV�� NyGROy�
kódját.  

$� NyGROiVQiO� W|EE�� D� YiODV]RN� PLQĘVpJpW� OHtUy� PXWDWyW� FpOV]HUĦ� KDV]QiOQL�� D� YiODV]RN� V]iPiW�
(hibaüzeneteket nem számítva), a válasz beérkezésének sebességét (munkanapokban mérve), a 
PHJYiODV]ROW�NpUGpVHN�V]iPiW��D�VHJtWĘNpV]VpJHW��LOO��D�YiODV]ROy�NHGYHVVpJpW�VWE��%iU�H]HN�QpPHO\LNH�
szubjektív megítélésen alapul, bizonyos esetekben csak ezek a mutatók jelzik a hátrányos 
megkülönböztetéVW��pV�LGĘW�WDNDUtWKDWXQN�PHJ��KD�D]�HOVĘ�N|UEHQ�W|EE�WXODMGRQViJRW�NyGROXQN�DKHO\HWW��
KRJ\� NpVĘEE� YLVV]DWpUQpQN� D� NyGROiVL� V]DNDV]KR]� KD� HVHWOHJ� D� ÄNHPpQ\´� PXWDWyN� QHP� XWDOQDN�
diszkriminációra. 

6. Az eredmények kiszámítása és megjelenítése      
Ha a mintákat PHJIHOHOĘHQ�DGWXN�PHJ��pV�D]�DYDWDURNDW�YpOHWOHQV]HUĦHQ�SiURVtWRWWXN�D�V]ROJiOWDWiVL�
egységekkel, akkor a diszkrimináció könnyen kiszámítható a két csoport eredménymutatói átlagainak 
összehasonlításával. Például, ha e-mailt küldtünk, és roma avatarunk a szolgáltatók 76%-ától kapott 
választ, míg nem roma avatarunk válaszaránya 83%, a 7%-pontos különbség (83-76) diszkriminációból 
DGyGLN�� � (]� D� UpV]� QpKiQ\� RO\DQ� SUREOpPiW� WiUJ\DO�� DPHO\HN� ERQ\ROtWKDWMiN� H]W� D]� HJ\V]HUĦ�
megközelítést, és amelyekre megoldást kell találnunk azért, hogy az eredményeink biztosan ne 
torzuljanak.  

6.1. $]�HUHGPpQ\HNHW�WRU]tWy�WpQ\H]ĘN 

$]� HUHGPpQ\HN� WRU]DN� OHV]QHN�� KD� D� N�O|QE|]Ę� DYDWDUMDLQNUD� YiODV]ROy� V]ROJiOWDWyN� DOFVRSRUWMDL�
N�O|QE|]QHN� D� GLV]NULPLQiFLyW� pULQWĘ� YLVHONHGpV�NEHQ�� (]� DNNRU� IRUGXOKDW� HOĘ�� KD� D]� DYDWDURN�
V]ROJiOWDWyNKR]� YDOy� KR]]iUHQGHOpVH� QHP� YROW� WHOMHVHQ� YpOHWOHQV]HUĦ�� pV� DNNRU� LV�� KD� D� NtVpUOHWHN�
végrehajtása során szisztematikus különbség volt az avatarok között. Például torzítást eredményezhet, 
ha az egyik avatar reggeO��PtJ�D�PiVLN�GpOXWiQ� OiWRJDWWD�PHJ�D�V]ROJiOWDWyW��9DJ\�KD�D]�HJ\LNĘM�N�
csütörtökön, míg a másik pénteken küldte el az e-PDLOMHLW��PHUW�YDOyV]tQĦ��KRJ\�D]�XWyEEL�D�KpW�YpJpKH]�
közeledvén kevesebb választ kapott.  
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6.2. A diszkrimináció mutatói  

A diszkrimináció számos formát ölthet. Gyakorlati szempontból érdemes azokra a válaszkülönbségekre 
összpontosítani, amelyek akadályozhatják a szolgáltatáshoz való hozzáférést, mint például a várakozási 
LGĘ��D�UpV]OHWHVVpJ��D�N|]|OW�LQIRUPiFLy�SRQWRVViJD�YDJ\�D�KDQJQHP��Dmely akár el is tántoríthatja az 
�J\IHOHW�D�V]ROJiOWDWiV�LJpQ\OpVpWĘO�� 

Például e-PDLOHV�PHJNHUHVpVHN�HVHWpQ�D�N|YHWNH]Ę�PXWDWyNDW�KDV]QiOKDWMXN�� 

ł a válaszok száma (hibaüzenetek nélkül), 
ł a válasz beérkezésének sebessége (munkanapokban mérve),  
ł a megválaszolt kérdések száma,  
ł D�YiODV]DGy�VHJtWĘNpV]VpJH�pV�NHGYHVVpJH� 

$�V]HPpO\HV�WDOiONR]iVRN�VRUiQ�WRYiEEL�V]HPSRQWRNDW�DGKDWXQN�D�WLV]WYLVHOĘN�YLVHONHGpVpKH]��SpOGiXO�� 

ł D�WLV]WYLVHOĘ�W�UHOPH� 
ł meghaladja-e a minimálisan szükséges választ, 
ł gyanakvó-e / feltételezi-e, hogy a megkeresésben van valami ellentmondásos. 

6.3. Megjegyzés a regressziós elemzéshez 

Ha valamiért az avatarok és a szolgáltatók párosítása nem volt random, vagy a válaszadási arány 
nagyon alacsony vagy egyenetlen volt, akkor regressziós elemzéssel ki tudjuk mutatni, és bizonyos 
mértékig korrigálni az eredmények torzulását. Ha például a nagyobb helyi egységek nagyobb 
YDOyV]tQĦVpJJHO� YiODV]ROQiQDN�� pV� NLVHEE� YDOyV]tQĦVpJJHO� GLV]NULPLQiOQiQDN�� D]� DYDWDURN� N|]|WWL�
HUHGPpQ\HN�HJ\V]HUĦ�|VV]HKDVRQOtWása túlságosan pozitív képet mutatna. Ezt statisztikai szakértelmet 
LJpQ\OĘ�UHJUHVV]LyV�HOHP]pVVHO�OHKHW�pV�NHOO�NRUULJiOQL� 

6.4. Hasznos grafikonok készítése   

&pOV]HUĦ�RO\DQ�JUDILNRQRNDW�KDV]QiOQL��DPHO\HN�N|QQ\HQ�|VV]HKDVRQOtWKDWy�PyGRQ�PXWDWMiN�D]�DYDWDURN�
eredményei közötti különbséget, például oszlopdiagramot, ahol egymás mellett láthatjuk az 
eredményeket. Más vizuális eszközökkel, például a videók infografikáinak használatával nagymértékben 
növelhetjük terjesztési tevékenységünk hatékonyságát.3 Az egyértHOPĦ� pV� PHJJ\Ę]Ę� JUDILNRQRN�
HONpV]tWpVpKH]�V]�NVpJHV�QpPL�V]DNpUWHOHP�YDJ\�WDSDV]WDODW��H]pUW�H]HQ�D�SRQWRQ�KDV]QRV�OHKHW�N�OVĘ�
V]DNpUWĘN�EHYRQiVD��KD�Ki]RQ�EHO�O�QHP�UHQGHONH]�QN�H]HQ�NpV]VpJHNNHO� 

 
3 3pOGiXO�H]�D�YLGHy�HJ\�RO\DQ�NtVpUOHWHW�PXWDW�EH��DPLEHQ�N�OI|OGLHN�NHUHVQHN�IHO�IXWEDOO�NOXERNDW��HOpUKHWĘ�

https://youtu.be/GGkQWiuTmXo), és sokkal szélesebb közönséghez jutott el, mint maga a tudományos munka, 
amely re támaszkodik (Gomez-Gonzales 2021).   

https://youtu.be/GGkQWiuTmXo


16 
 

7. További olvasnivalók 
Adman, P. and Jansson, H. (2017) µ$�ILHOG�H[SHULPHQW�RQ�HWKQLF�GLVFULPLQDWLRQ�DPRQJ�ORFDO�6ZHGLVK�
SXEOLF�RIILFLDOV�¶�Local Government Studies, 43:1, pp. 44-63, DOI: 
https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1244052  

Ahmed, A. aQG�+DPPDUVWHGW��0���������µ'LVFULPLQDWLRQ�LQ�WKH�5HQWDO�+RXVLQJ�0DUNHW��$�)LHOG�
([SHULPHQW�RQ�WKH�,QWHUQHW�¶�Journal of Urban Economics 64(2):362-372, September 2008, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.02.004  

BDUWRã��9���%DXHU��0���&K\ULORYi��-��DQG�0DWČMND��)���������µAttention discrimination: Theory and field 
experiments with monitoring information acquisition.¶�American Economic Review, 2016 

%HUWUDQG��0��DQG�'XIOR��(���������µField experiments on discrimination�¶�,Q��Handbook of economic 
field experiments, 2017 ± Elsevier, DOI: https://doi.org/10.1016/bs.hefe.2016.08.004  

%UDGEXU\��0��'��DQG�0LOIRUG��5��/���������µ0HDVXULQJ�&XVWomer Service: Georgia's Local Government 
0\VWHU\�6KRSSHU�3URJUDP�¶�State and Local Government Review, 35, 3, pp. 206-213, DOI: 
https://doi.org/10.1177%2F0160323X0303500306  

Butler M. D., and CUDEWUHH�&���������µ0RYLQJ�%H\RQG�0HDVXUHPHQW��$GDSWLQJ�$XGLW�6WXGLHV�WR�7HVW�
Bias-5HGXFLQJ�,QWHUYHQWLRQV�¶�Journal of Experimental Political Science 4, pp. 57-67 

(LQVWHLQ��.��/��DQG�*OLFN��'��0���������µ'RHV�UDFH�DIIHFW�DFFHVV�WR�JRYHUQPHQW�VHUYLFHV"�$Q�
experiment exploring street-OHYHO�EXUHDXFUDWV�DQG�DFFHVV�WR�SXEOLF�KRXVLQJ�¶�American Journal of 
Political Science 61(1), pp. 100-116 

*DGGLV�6��0���������µ$Q�,QWURGXFWLRQ�WR�$XGLW�6WXGLHV�LQ�WKH�6RFLDO�6FLHQFHV�¶�,Q��*DGGLV�6���HGV��Audit 
Studies: Behind the Scenes with Theory, Method, and Nuance. Methodos Series (Methodological 
Prospects in the Social Sciences), vol 14. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-
71153-9_1  

Gomez-*RQ]DOH]��&���1HVVHOHU��&��DQG�'LHWO��+�0���������µ0DSSLQJ�GLVFULPLQDWLRQ�LQ�(XURSH�WKURXJK�D�
ILHOG�H[SHULPHQW�LQ�DPDWHXU�VSRUW�¶�Humanities and Social Science Communications 8, 95, DOI:  
https://doi.org/10.1057/s41599-021-00773-2 

+HPNHU��-��DQG�5LQN��$���������µ0XOWLSOH�GLPHQVLRQV�RI�EXUHDXFUDWLF�GLVFULPLQDWLRQ��(YLGHQFH�IURP�
*HUPDQ�ZHOIDUH�RIILFHV�¶�American Journal of Political Science 61(4), pp. 786-803 

Simonovits, G., Simonovits, B., VLJ��È���+RERW��3���1pPHWK��5��DQG�&VRPRU��*���������µ%DFN�WR�
³QRUPDO´��WKH�VKRUW-lived impact of an online NGO campaign of government discrimination in 
+XQJDU\�¶�Political Science Research and Methods, pp. 1-9 

White, A. R., Noah N. L. and Faller, J. K. (20����µ:KDW�'R�,�1HHG�WR�9RWH"�%XUHDXFUDWLF�'LVFUHWLRQ�DQG�
'LVFULPLQDWLRQ�E\�/RFDO�(OHFWLRQ�2IILFLDOV�¶�American Political Science Review (February), pp. 1-14 

https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1244052
https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.02.004
https://scholar.google.com/citations?user=0TG25ycAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20140571
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20140571
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214658X1630006X
https://doi.org/10.1016/bs.hefe.2016.08.004
https://doi.org/10.1177%2F0160323X0303500306
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71153-9_1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71153-9_1
https://doi.org/10.1057/s41599-021-00773-2


17 
 

8. Függelék 

8.1. Példa egy kísérleti forgatókönyvre 

Ez a kísérlet az iskolai beiratkozás során tapasztalható diszkriminációt teszteli, ami a roma közösségek 
HVHWpQ�NLHPHONHGĘ�IRQWRVViJJDO�EtU��$�V]ROJiOWDWiVW�D]�LVNROiN�Q\~MWMiN��pV�KHO\L�V]LQWHQ�LV�WHV]WHOKHWĘ��
mivel az iskolaigazgatóknak általában van némi mozgástere annak eldöntésében, hogy kit vesznek fel 
iskolájukba. Ebben a kísérletben az avatarok e-mailben veszik fel a kapcsolatot az iskolákkal, ami talán 
QHP�D�OHJMHOOHP]ĘEE�FVDWRUQD�D�V]�OĘN�N|UpEHQ��GH�QHP�V]RNDWODQ��pV�D�YLOiJMiUYiQ\�LGHMpQ�YDOyV]tQĦOHJ�
még gyakoribbá vált).  

A mintánk (azaz az iskolák teljes listájából az általunk megkeresett iskolák) azon iskolákat tartalmazza, 
DKRO� D� KiWUiQ\RV� KHO\]HWĦ� WDQXOyN� DUiQ\D� ���� DODWWL�� pV� NL]iUWXN� D]RNDW�� DKRO� D]� LVNROD�
YRQ]iVN|U]HWpEHQ�QDJ\RQ�NHYpV�KiWUiQ\RV�KHO\]HWĦ�J\HUPHN�pO��$�PLQWiQDN�OHJDOiEE�����LVNolát kell 
WDUWDOPD]QLD��OHKHWĘVpJ�V]HULQW�W|EEHW��� 

1pJ\�DYDWDUXQN�YDQ��DODSIRN~�LVNRODL�YpJ]HWWVpJĦ�URPD�QHP�URPD�pV�N|]pSIRN~�YpJ]HWWVpJĦ�URPD�QHP�
URPD�V]�OĘN��DNLN�LQIRUPiFLypUW�IRUGXOQDN�D]�LVNROiKR]��+D�D]�DODFVRQ\�LVNRODL�YpJ]HWWVpJĦ�URPiN�QDJ\�
valós]tQĦVpJJHO�QHP�KDV]QiOQDN�H-mailt, alternatív megoldásként beiktatunk egy informális mentort, 
DNL�D�FVDOiG�QHYpEHQ�tU�D]�LVNROiQDN��PLQG�D]�iOWDOiQRV�LVNRODL�YpJ]HWWVpJĦ�URPD��PLQG�D�QHP�URPD�
V]�OĘN�HVHWpEHQ��� 

A roma markerek az anya vezetékneve és a gyerPHN�QHYH��$� V]�OĘ�PHQWRU�KDW� NpUGpVW� WHV]� IHO� D]�
iskolának, amelynek egy része a hitelességet szolgálja, másik része pedig a válaszok változatosságát 
biztosítja. A feltett kérdések többsége kormányzati szabályozás függvénye, de az iskolák saját 
végrehajtási szabályokkal rendelkeznek. Az utolsó kérdés az étkezési támogatásra vonatkozik, amit 
YDOyV]tQĦOHJ�D]�|QNRUPiQ\]DW�EL]WRVtW��GH�HUUĘO�D]�LVNROD�LV�WXG�IHOYLOiJRVtWiVW�DGQL��(]]HO�WHV]WHOKHWM�N��
hogy az iskola mennyire igyekszik segíteni.  

A középosztálybeli avatárok által küldött e-PDLO��]HQHW�D�N|YHWNH]Ę� 

Tisztelt Igazgató Úr/Hölgy [az igazgató neméhez igazított köszöntés]  

[Nagyon gyakori, nem roma/roma középosztálybeli név] vagyok. Szeretnék a környékre költözni, 
PLYHO�RWW�pO�D�QĘYpUHP��DNL�egyedül nevel három gyereket. Nyilvánvalóan segítségre van szüksége, 
pV� ~J\� JRQGROWDP�� KRJ\� N|QQ\HEEHQ� EROGRJXOQD�� KD� D� N|]HOpEHQ� ODNQpN�� -HOHQOHJ� HJ\� LGĘVHN�
otthonában dolgozom (négy éve vagyok itt), és a költözés után szeretnék hasonló munkát találni. 
A QDJ\REELN�ILDP�ĘVV]HO�EHQWODNiVRV� LVNROiED� IRJ� MiUQL��GH�D�NLVHEELN� ILDP�PRVW� OHV]���pYHV��pV�
szeretnék neki az új otthonunk közelében iskolát találni. Ezért írok Önnek. Kérem, segítsen nekem 
D]]DO��KRJ\�YiODV]RO�D�NpUGpVHLPUH��0L�D�MHOHQWNH]pVL�KDWiULGĘ"�Mikor és hogyan jelentkezhetünk az 
Ön iskolájába? Mi az iskola napirendje: délután mikor mehetnek haza a gyerekek? 4-LJ�N|WHOH]Ę�RWW�
maradni? Melyik évfolyamon      NH]GĘGLN�D]� LGHJHQ�Q\HOY�RNWDWiV"�9pJ�O��NDSKDW-e a gyermek 
támogatott iskolai pWNH]WHWpVW��SO��KD�DQ\D�HJ\HG�OiOOy�V]�OĘ�"� 

Kérem, segítsen jó helyet találni [nagyon gyakori roma/nem roma középosztálybeli fiú név] 
számára, és válaszoljon a kérdéseimre.  

Üdvözlettel,  

[nagyon gyakori nem roma/roma középosztálybeli név]] 

A kísérlet erHGPpQ\H�W|EE�PXWDWyQ�NHUHV]W�O�LV�PpUKHWĘ��D�YiODV]DGiVL�DUiQ\��D�PHJYiODV]ROW�NpUGpVHN�
száma, a válasz hangneme, az esetleges akadályok említése stb. 
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8.2. 3pOGD�PHJILJ\HOĘODSUD 

0HJILJ\HOĘ� ODS� NRUPiQ\]DWL� YDJ\� |QNRUPiQ\]DWL� KLYDWDO� V]HPpO\HV� OiWRJDWiViKR]�� +D�
lehetséges, ezt a lapot a látogatás után azonnal ki kell töltenünk az avatárral. 

0(*),*<(/ė/$3 

avatar:  

cím:  

dátum:  

D�NRUPiQ\KLYDWDOED�YDOy�EHOpSpV�LGĘSRQWMD�� 

D�NRUPiQ\KLYDWDOEyO�YDOy�WiYR]iV�LGĘSRQWMD�� 

nyitva tartás a látogatás napján:  

Megfigyelési szempontok  

Körülmények  

1. Hányan várakoznak az irodában, és hány szék áll a várakozók rendelkezésre?  

2. Milyen meleg van?  

���0HQQ\L�LGĘ�YDQ�KiWUD�D�]iUiVLJ�HEpGLJ"� 

4. Egyéb körülmények, amelyek befolyásolhatják az adminisztrátorok viselkedését?  

5. Mi a szokásos eljárás az ügyfelek sorban állásának kezelésére: az ügyfelek érkezéskor számot 
K~]QDN"�9DQ�RO\DQ�V]HPpO\��DNL�PHJPRQGMD�D]��J\IpOQHN��KRJ\�PHO\LN�WLV]WYLVHOĘhöz menjen? Egyéb?  

���9ROW�EL]WRQViJL�ĘU�D�EHMiUDWQiO"�+D�LJHQ��KRO�YROW��D�NDSXEDQ�D�EHOpSĘNHW�ILJ\HOWH��D�E�Ip�
dolgozóival beszélgetett stb.) pontosan a belépéskor?  

7. Volt-H�URPD�DONDOPD]RWW��UHFHSFLyV��EL]WRQViJL�ĘU��DGPLQLV]WUiWRU��E�Ip�GROJR]y��D]�irodában? Ha 
igen, ki volt az?  

Más ügyfelek  

���$�OiWRJDWiV�LGĘSRQWMiEDQ�YDQ-e (más) roma ügyfél az irodában, vagy az irodán kívül? Van-e a 
MHOHQOpW�NQHN�RO\DQ�OiWKDWy��pV]UHYHKHWĘ�MHOOHP]ĘMH��OpWV]iP��YLVHONHGpV��UXKi]DW��VWE����DPL�HOWpUKHW�D�
nem roma üJ\IHOHNpWĘO"� 

9. Volt-e interakció más roma ügyfelek és az iroda bármely alkalmazottja között? (Ennek 
PHJILJ\HOpVpUH�LGĘUH�YDQ�V]�NVpJ�PpJ�PLHOĘWW�D]�LURGiEDQ�PHJNH]GĘGQH�D]�LQWHUDNFLy��� 

Adminisztrátor/közszolgálati dolgozó 

10. Milyen volt az adminisztrátRU"�IpUIL�YDJ\�QĘ����-30 éves, 40-���pYHV�YDJ\����pY�IHOHWWL��~J\�WĦQW��
hogy diszkriminált kisebbséghez tartozik (pl. látható fogyatékossága volt), vagy különbözött a 
IUL]XUiMD��UXKiMD�D�V]RNiVRV�KLYDWDORV�|OW|]pNWĘO"� 
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$�VDMiW�LQWHUDNFLy�PLQĘVpJH� 

����0L�YDJ\�NLN�VHJtWHWWHN�HOLJD]RGQL"�7iEOiN��EL]WRQViJL�ĘU��HJ\pE��J\IpO"� 

����+RJ\DQ�MHOOHPH]Qp�D]�LURGD�iOWDO�Q\~MWRWW�WiPRJDWiVW��hGY|]OpV��VHJtWĘNpV]VpJ��LQIRUPiFLyQ\~MWiV�
stílusa, metakommunikáció stb.)  

13. Mennyit kellett várni?  

����eUWKHWĘ�YROW�D]��J\LQWp]Ę�iOWDO�N|]|OW�LQIRUPiFLy��D]D]�pUWKHWĘ�OHQQH�HJ\�KDWyViJL�HOMiUiVRNDW�QHP�
LVPHUĘ�V]HPpO\�V]iPiUD�"�+RJ\DQ�UHDJiOW�D�GROJR]y��DPLNRU�gQ�WRYiEEL�PDJ\DUi]DWRW�NpUW"� 

15. Volt-e utalás az Ön roma származására (ha igen, hogyan), vagy volt-e negatív vagy pozitív 
N�O|QEVpJ�DEEDQ��DKRJ\DQ�D]��J\LQWp]Ę�NH]HOWH�D]�gQ��J\pW"� 

16. Általános benyomások. 

Saját interakciós tartalom  

����.LWĘO�pV�PLO\HQ�WiMpNR]WDWiVW�NDSRWW�D]�LURGiEDQ��D]��JJ\HO�NDSFVRODWEDQ��� 

�NLWĘO��������������............ (mit:)............ ................  

�NLWĘO����������������������������PLW�������������������������������� 

�NLWĘO����������������������������PLW�������������������������������� 

18. Volt olyan kérdés, amelyet a hivatalnok megválaszolatlanul hagyott?  

19. Miért nem kapott választ? 

8.3. Randomizálás 

+RJ\� PHJpUWV�N�� KRJ\DQ� OHKHW� YpOHWOHQV]HUĦHQ� IHORV]WDQL� HJ\� PLQWiW�� NpS]HOM�QN� HO� HJ\� LVNROiNNDO�
kapcsolatos kísérletet. Vannak kicsi és nagy iskolák, és néhány állami, néhány magán. Hogyan lehet 
ĘNHW� NpW� FVRSRUWUD� RV]WDQL� �D]� HJ\LNHW� HJ\� URPD� DYDWDU�� D� Pisikat egy nem roma avatar fogja 
IHONHUHVQL�"�$]�DOiEEL�PyGV]HUHN�N|]�O�PHO\LN�DG�YpOHWOHQV]HUĦ�PLQWiW" 

(a)                                           (b)                                          (c) 

    



20 
 

 

     $]�HOVĘ��D��PyGV]HU�ÄYpOHWOHQV]HUĦQHN´�WĦQLN��GH�YDOyMiEDQ�QHP�D]��QHP�JDUDQWiOMD��KRJ\�D�OLVWD�
EiUPHO\� UpV]pQ� WDOiOKDWy� LVNROiN� QDJ\MiEyO� HJ\HQOĘ� HVpOO\HO� NHU�OQHN� EH� D]� HJ\LN� YDJ\� D� PiVLN�
DOFVRSRUWED��$�PiVRGLN�PyGV]HU��E��HVHWpEHQ�H]�JDUDQWiOW��GH�D�PLQWD�NLV�PpUHWpQHN�N|V]|QKHWĘHQ�
QHP� PĦN|GLk tökéletesen. Ebben az esetben az utolsó módszer (c), az úgynevezett rétegzett 
YpOHWOHQV]HUĦ�PLQWDYpWHO�D�OHJPHJEt]KDWyEE�� 

$� YpOHWOHQV]HUĦ� PLQWDYpWHO� IRQWRV�� +D� D� NpW� DOFVRSRUW� RO\� PyGRQ� N�O|QE|]LN� HJ\PiVWyO�� DPL� D�
diszkriminációt befolyásolja, akkor a kísérlet eredményei nem lesznek megbízhatóak, másnéven 
torzítottak lesznek. Például, ha a nagy iskolák kevésbé diszkriminálnak, az (a) típusú csoportosítás 
nagyob     E�PpUWpNĦ�GLV]NULPLQiFLyW�IRJ�PXWDWQL��KD�D�URPD�DYDWiUW�D�EDO�ROGDOL�DOFVRSRUWED�küldjük, és 
kise     EE�PpUWpNĦW��KD�D�MREE oldali alcsoportba (amely több nagy iskolát foglal magában). Ha sokkal 
W|EE� LVNROiQN� YDQ� �YDJ\� D�PHJOpYĘ� NXWDWiVRNEyO� WXGMXN�� KRJ\� D]� LVNROD� PpUHWpQHN� QLQFV� KDWiVD� D�
diszkriminációra), akkor a (b) is megbízható módszer az iskolák felosztására. 
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