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„FAKE NEWS”

¡ A félretájékoztatás, propaganda és manipuláció összetett ökoszisztémája

¡ Kereskedelmi és/vagy politikai célok

¡ Állami és maszek trollfarmok, kamureg-szolgáltatók, kutatók, technológusok, kreatívok

¡ Mi a különbség egy szimpla hazugság és egy „fake news” kampány között?

¡ Méretek

¡ Célorientáltság (választók aktivizálása, elbizonytalanítása, zavarkeltés, destabilizáció) és 
célzás

¡ A méretek ellenére nehéz tetten érni, dokumentálni és küzdeni ellene

¡ Feltételezett hatékonyság és hatásfok

¡ Fókuszunk: demokratikus választói döntések illegitim befolyásolása „belső” aktorok által

¡ 2018: „Politicians are using fake news schemes to get elected” (Axios)
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A multi-dimensional approach to disinformation - Report of the independent
High level Group on fake news and online disinformation

Európai Bizottság, 2018.



¡ „…the idea of a company 
conducting large-scale analysis of 
a population and then identifying 
the triggers that people have in 
terms of what’s gonna move 
them from one state to another 
state, that seems very challenging 
to the individual’s sense of 
autonomy and freedom, and to 
the idea of democracy.”

Paul Hilder, The Great Hack, 2019.
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CAMBRIDGE 
ANALYTICA
(2013-2018)

¡ Kosinski et al.: Private traits and 
attributes are predictable from digital 
records of human behavior, 2013.

¡ Agymosás mint szolgáltatás

¡ Facebook, személyiségtesztek, like-ok 
stb.

¡ Pszichografikus profilok, 
viselkedésalapú mikrocélzás

¡ Választói döntések lélektani alapú, 
egyéni szintű befolyásolása – Trump, 
Brexit

¡ Adatlopás, jogtalan adatkezelés, 
illegális kampányeszközök, botrány
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SZEGMENTÁCIÓ ÉS TARGETÁLÁS

¡ A reklámipar története = egyre hatékonyabb (egyre hatékonyabbként bemutatott) eszközök, megoldások

¡ Szegmentáció: a marketing alapfogalma – kinek készül az adott termék és miért gondoljuk, hogy meg fogja 
vásárolni (ott, akkor, annyiért, annyiszor stb.)?

¡ Targetálás: a szegmensek célzása kommunikációval

¡ Meddőszórás csökkentése

¡ Optimalizálás (de lehet költséghatékony a „szőnyegbombázás” is)

¡ Célcsoport-, szegmensspecifikus üzenetek

¡ Ugyanazt a terméket különböző szegmenseknek más üzenettel lehet eladni

¡ Fontos lehet, hogy adott reklámmal a célcsoporton kívüli személyek ne találkozzanak
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SZEGMENS-
ALAPON CÉLZOTT 
REKLÁM

¡ Demográfiai jellemzők

¡ Nem, kor, lakóhely, jövedelem, 
végzettség, aktív/passzív stb.

¡ A 19. század közepétől a 20. 
század végéig a célzás 
legfontosabb eszköze maga a 
médium, a lakcím, a kreatív

¡ 1970-es évektől: 
pszichografikus szegmentáció

¡ Online reklám: új lehetőségek
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POLITIKAI 
KOMMUNIKÁCIÓ

¡ A választók meggyőzése a 
marketing/reklám eszközeivel (is)

¡ A célcsoport-profil legfontosabb elemei: 
lakóhely, életkor

¡ A hatékonyság növelhető további
szegmentációval, a szegmensek számára
testre szabott üzenetekkel

¡ Felértékelődik a szegmentálást elősegítő
adatok és az adatok integrálásának
szerepe

¡ Médiacsatornák, direct mail, telefonos
megkeresések optimalizálásában segít
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MICROTARGETING

¡ George W. Bush elnökválasztási kampánya, 2004

¡ TargetPoint

¡ Alex Gage: „Microtargeting is trying to unravel your political DNA. The more 
information I have about you, the better.”

¡ Vásárlási és életmód-adatok + nagy volumenű kutatás = fogyasztói szokások és 
politikai értékek, preferenciák korrelációi

¡ Mikrokategóriák

¡ „Zászló és család republikánusok”

¡ „Adó és terrorizmus mérsékeltek”

¡ Médiavásárlás, telefonos és személyes megkeresések támogatása, üzenetek 
testreszabása
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Karl Rove: Courage and Consequence –
My Life as a Conservative in the Fight, 2010.



A KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
HASZNÁLATA A POLITIKAI 
KOMMUNIKÁCIÓBAN

¡ Barack Obama elnökválasztási kampánya, 2008

¡ Twitter, Facebook, MySpace stb.: „virális” 
technikák, aktivisták gyűjtése és mobilizálása, 
üzenetek terjesztése, pénzgyűjtés

¡ Barack Obama elnökválasztási kampánya, 2012

¡ „[D]ata analytics to engage in an unprecedented
level of personalized message-targeting in a 
handful of states, in order to win a closer
election with highly honed, state-by-state
tactics.” (Bruce Bimber: Digital Media in the
Obama Campaigns of 2008 and 2012, 2014)

¡ Egyre kifinomultabb, egyre összetettebb 
szegmentációs, targetálási eszközök használata
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PISZKOS TRÜKKÖK

¡ USA: 1844 óta

¡ Republikánus előválasztás, Dél-Karolina, 2000, George W. Bush 
vs. John McCain

¡ „Push polling” a McCain törvénytelen gyermekéről szóló 
(alaptalan) pletyka terjesztésére – Karl Rove

¡ Nem transzparens, nem dokumentált/archivált kommunikáció 
– nehezebb a védekezés, cáfolat, ellentámadás
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A DEMOKRÁCIA VÉGE?

¡ Nehezen alátámasztható tételezések a demokrácia „2016 előtti” működéséről

¡ Igaz-e, hogy a választók korábban alaposan végiggondolt, több oldalról beszerzett, 
higgadtan értékelt információk alapján hozták meg döntéseiket?

¡ Igaz-e, hogy a politikai kampányokban érdekelt szereplők korábban nem dezinformáltak?

¡ Az online szegmentáció és targeting nem varázsszer

¡ A Gage-féle microtargeting hatásfoka is vitatott

¡ Nehezen alátámasztható állítások az „agymosás” működéséről

¡ Mást jelent a korreláció, mást az ok-okozati összefüggés, és mást a vélemény 
átprogramozása

¡ Nehezen tesztelhető állítások, kevés a tudományos módszerrel alátámasztott bizonyíték 
(az önmagában nem elég, hogy egy-egy adott kampány sikeres volt)

¡ Szinte biztos, hogy a Cambridge Analytica rendkívül erősen eltúlozta, hogy mire képes
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EZ MA A DEMOKRÁCIA

¡ Korábban is alkalmazott módszerek, eszközök turbófeltöltéssel

¡ Programozhatóság, machine learning, próba-hiba módszer nagy volumenben; követhetetlen 
mennyiség és gyorsaság

¡ Adatbázisok integrációja, eszközök összehangolása (aktivisták, virális dinamika, native advertising, 
piszkos trükkök)

¡ Elemzés: a 2016-os Trump-adatkampány sikere éppen annak köszönhető, hogy nem volt 
különösebben kifinomult

¡ Facebook, nagyobb közönségek

¡ Brad Parscale – 2011. óta dolgozik Donald Trumpnak

¡ Mit tekintünk legitim célnak?

¡ Ezek a technikák és technológiák „bármire” használhatók; pl. választói aktivitás növelése – és 
visszaszorítása

¡ Propaganda? Az eszközök minden szereplő számára hozzáférhetők – „level playing 
field”

¡ Nem szabályozatlan terület

¡ GDPR – Facebook „Partner Categories” kivezetése

¡ „Hazug” hirdetések vita – Facebook/Twitter divergencia
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