
Elek Balázs: A sztereotípiák szerepe a bizonyítási eljárásban

„A józan ész a tizennyolc éves korban összegyűjtött előítéletek gyűjteménye”
Albert Einstein

Bevezetés

Mi  lenne  velünk  előítéletek  nélkül?  Vajon  mi  lenne,  ha  félretennénk  minden 
sztereotípiát,  sémát,  előítéletet,  forgatókönyvet,  életkorhoz,  nemhez,  hajszínhez, 
foglalkozáshoz  kapcsolódóan?  Mi  lenne,  ha  az  embernek  emberrel,  csoportnak 
csoporttal való kapcsolatát nem terhelnék a szó szoros értelmében tett elő- ítéletek. 
Ha  találkozunk  bárkivel  is,  pusztán  az  illető  felismert  csoport  hovatartozása, 
kategorizálása  alapján  nem  lennének  tapasztalatok  előtti  várakozásaink, 
tapasztalatokat  torzító  beállítódásaink,  nyílt,  vagy  burkolt  diszkriminációra  vezető 
következtetéseink.1

Vajon mentesek-e a bírák az egyebekben minden emberre jellemző sztereotíp vagy 
előítéletes  gondolkodástól?  Ha  mégsem,  ez  miként  befolyásolhatja  a  bizonyítási 
eljárás lefolytatása során? Esetleg a bíró az csalhatatlan?
Király úgy fogalmaz, hogy senki aki józanul vizsgálja a tényeket, nem hiszi, hogy a 
bíróság csalhatatlan, azonban vélelmezzük, hogy az ítélet igaz, habár ez a vélelem 
néha megdől.2
Valójában nem is egyértelmű követelmény az ítélet igazságtartalma, annak ellenére, 
hogy a bíróság feladata az igazságszolgáltatás.3 A bizonyítás során a tényállás alapos 
és hiánytalan, a valóságnak megfelelő  tisztázására kell  törekedni,  azonban, ha az 
ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási 
eszközök beszerzésére, és megvizsgálására.4

A  Be.  351.  §  azonban  nem  az  igazságnak,  a  valóságnak  megfelelő,  hanem  a 
megalapozott  tényállás  követelményét  állítja  fel,  ami  lényeges  különbség  lehet. 
Megalapozott lehet az igazsággal teljesen ellentétes ítéleti  tényállás is, ha az nem 
szenved a Be. 351.§ (2) bekezdésében felsorolt megalapozatlansági hibákban.

Az alkotmánybíróság is arra mutatott rá, hogy „Az anyagi igazság érvényesülésére” 
éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, mint ahogy arra 
sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Az anyagi igazságosság 
jogállami  követelménye  a  jogbiztonságot  szolgáló  intézményeken  és  garanciákon 
belül maradva valósulhat meg.5 Folyamatosan foglalkozik a jogtudomány azokkal az 
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eljárási  lehetőségekkel,  amelyek  a  büntetőeljárás  gyorsítását  biztosíthatják.6 Ez 
azonban  óhatatlanul  egyes  alapelvek  sérelmével  járhat,  hiszen  csökkentik  a 
valóságnak  leginkább  megfelelő  tényállás  megállapításának  lehetőségét  az 
időszerűség biztosítása érdekében.

De mit  is  jelent  az ítélet  igazsága,  milyen okai  lehetnek annak, ha nem valóban 
megtörtént  esetet  rögzít  az  ítélet  tényállása.  A  számtalan  egyéb  tényező  mellett 
ebben a sztereotípiáknak is nagy szerepe lehet.
Már most jelzem, hogy jelen tanulmányban nem egy jól kidolgozott és dokumentált 
empirikus kutatás bemutatására vállalkozom, inkább probléma felvetés, kísérlet arra, 
hogy másokkal is  megosszam a sztereotípia kutatás gazdag irodalmának olvasása 
kapcsán  kialakult  benyomásaimat  és  aggodalmaimat  a  büntetőeljárásra 
vonatkoztatva.

A sztereotípia fogalma 

A sztereotípia fogalom bevezetőjének Walter Lippmannt kell tekintenünk, aki már az 
1920-as években hangsúlyozta,  hogy vannak olyan érzelemmel színezett  általános 
előfeltevéseink,  amelyek  megelőzik,  irányítják  és  megszűrik  az  információkat. 
Hangsúlyozta  a  sztereotípiák  szerepét  mind  az  egyén,  mind  a  társadalom 
vonatkozásában. Később ez a fogalom többször és sokat módosult. Az 1960-70-es 
években a sztereotípia fogalma és vizsgálata stabilnak látszott. A sztereotípia akkor 
szinte egyet jelentett az előítélettel. 
A hagyományos felfogás értelmében a sztereotípia tulajdonképpen egy adott csoport 
személyes tulajdonságokkal való leírása. Ilyen csoportot alkothatnak például a szülők 
is, mint egyfajta személyes szférában létező tekintély figurák.7

Allport úgy jellemezte a sztereotípiát, mint a kategóriával társult túlzó nézetet. Egy 
nyelvileg is megjelölt osztályt értett ezen, amelybe a köznapi gondolkodás besorolja 
az eseményeket, a dolgokat, illetve az embereket és ennek alapján alakítja ki, vagy 
magyarázza  a  hozzájuk  való  viszonyulást  és  velük  szembeni  magatartást.8 A 
sztereotípiák  ebben a megközelítésben a kategóriákra  ráépülő elmerevített  képek, 
amelyek egy plusz dimenzióval rendelkeznek. A kategorizáció a vizualitás birodalmára 
vonatkozik, melyet nevek segítségével hódit meg.
A kategorizáció a csoportok empírikus osztályozásának a problémáját oldja meg, mint 
amikor valaki azt mondja, hogy vele szemben a teremben vannak jobboldaliak és 
vannak  baloldaliak.  A  sztereotípia  akkor  lép  be,  amikor  homogenizálja  ezt  a  két 
csoportot és valamilyen módon úgy látja , hogy mélységesen különböznek egymástól 
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a jobboldaliak és a baloldaliak. Sztereotípiává akkor válik, ha a jobb és a baloldali 
dimenzión túl egy láthatatlan dimenziót tulajdonít a dolgoknak és azt mondja, hogy 
létezik  egy  jellemző  különbség  a  jobboldaliság  és  a  baloldaliság  között  egy 
mentalitás,  egy  karakter,  egy  személyiség,  amely  kibékíthetetlenül  ellentmond  a 
másiknak.9

Olyan  meghatározás  is  adható,  hogy  „kedvező,  vagy  kedvezőtlen  tartalmától 
függetlenül  a  sztereotípia  kategóriával  társult  túlzáson  alapuló  nézet.  Feladata  a 
kategóriával kapcsolatos viselkedés igazolása (racionalizálása)”.10 Van olyan definíció 
is,  mely  szerint  a  sztereotípiák  túlegyszerűsített  általánosítások  emberek 
kategóriáiról.  Újabban  ezeket  az  általánosításokat  többek  között  sémának, 
elvárásoknak is nevezik. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a sztereotípia fogalmának egyetlen meghatározása sem 
általánosan  elfogadott,  abban  azonban  nagyon  sok  kutató  egyetért,  hogy  a 
sztereotípiák  társadalmi  csoportoknak,  vagy  rétegeknek  tulajdonított  jellemzőket 
foglal  magában.  E  jellemzők  lehetnek  személyiségvonások,  fizikai  tulajdonságok, 
társadalmi szerepek, vagy akár sajátos viselkedés formák is.

E modellek alapjában véve úgy fogalmazzák meg a sztereotípiákat, mint egy szociális 
csoport  tipikus  tulajdonságainak  absztrakt  összegzését.  Amint  az  észlelő 
információkat  szerez a csoportról,  ezek az absztrakciók  kialakulnak. Az információ 
származhat  a  csoporttagokra  vonatkozó  közvetlen  személyes  tapasztalatból,  vagy 
elsajátíthatjuk társas tanulás útján a családtól, barátoktól, a médiából, vagy akár a 
kriminalisztika tankönyvekből is. 11

Empírikusan  kimutatható,  hogy  a  sztereotípiák  hatással  lehetnek  egy  személy 
viselkedésének, interpetációjára és értékelésére, és ugyan ez az illetővel kapcsolatos 
egyéb információkra is igaz. Az a folyamat is sztereotip vélekedések irányítása alatt 
állhat,  hogy milyen következtetéseket vonunk le valakivel kapcsolatban és hogyan 
hozzuk meg a legkülönbözőbb ítéleteket.  Az is  vizsgálható,  hogy miként alkotunk 
ítéletet, ha az adott személyről rendelkezünk konkrét információval is, de az illető 
csoporttagságán alapuló sztereotip elvárásaink is vannak. A sztereotípiák az azonnali 
ítélet alkotáson túlmenően képesek befolyásolni az észlelőnek egy személy jövőbeni 
teljesítményére vonatkozó elvárásait is. (Ha egy kicsit ebbe jobban belegondolunk, 
láthatjuk,  milyen  óriási  jelentősége  lehet  ennek,  hiszen  ugyanazt,  vagy  hasonló 
bűncselekményt  elkövető  terhelteknél  sztereotípiák  hatására  lehet,  hogy  más 
büntetést vél alkalmasnak a bíró a büntetés céljainak eléréséhez.)

Más kutatások azt mutatták ki, hogy a sztereotípiák automatikusan is aktiválódhatnak 
akár  anélkül  is,  hogy  ennek  tudatában  lennénk  és  így  aktiválódva  nem csak  az 
ítéleteinkre lehetnek hatással, hanem a viselkedésünkre is, tehát akkor is érvényesül 
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hatásuk, ha az nem tudatos. Ha már kialakultak a sztereotípiák, akkor sajátos hatást 
gyakorolnak a tudatra. Arra késztetik az embert, hogy az újonnan szerzett empirikus 
adatokat is a már kialakult kategóriák fényében lássa. 12

A sztereotípiák funkciója

Több elmélet létezik, de talán az információ feldolgozási szemlélet kínálja az egyik 
lehetséges  értelmezési  keretet  annak  megértéséhez,  hogy  mi  a  sztereotípiák 
funkciója.  Eszerint  a  sztereotípiák  hatékony  adaptációs  mechanizmusok  abban  a 
komplex, sőt néha félelmetes ingertömegben, amit a világ jelent. Tehát a kognitív 
hatékonyság  lehet  az  egyik  indoka  annak,  hogy  sztereotípiákat  alakítunk  ki  és 
használunk. 
Kutatások  kimutatták,  hogy  egy  sztereotípia  aktiválódása  a  társas  információ 
feldolgozás  minden aspektusát  befolyásolhatja,  beleértve  a  figyelem célpontját,  a 
viselkedés  értelmezését,  a  következtetések  levonását,  felidézését.  Egy  aktivált 
sztereotípia  azt  is  befolyásolhatja,  hogy  az  észlelők  elsősorban  milyen  típusú 
információt  keresnek  a  célszemélyekről.  Az  észlelők  viselkedését  olyan  irányba 
terelheti,  amely  önbeteljesítő  jóslatok kialakítása útján a sztereotípia  igazolásához 
vezet. 
A sztereotípia a jövőbeli célok érdekében tárolódik és idéződik fel. A már jól ismert 
csoportok  sztereotípiái  emlékezetünkben  tárolódnak  és  onnan  hívhatóak  elő 
segítségül a megismeréshez. 
A  sztereotípiák  mindenütt  jelen  vannak.  Megfigyelhetők  a  gondolkodásban, 
kommunikációban, személyi és csoportközi kapcsolatban, cselekvésekben egyaránt. 
Ez egy természetes jelenség.  Azt  is  szükséges hangsúlyozni,  hogy a sztereotípiák 
valóban  szükségszerű  komponensei  a  szociális  megismerésnek,  de  ettől  még 
védekezni  kell  azok  torzító  hatása  ellen,  ugyanis  az  könnyen  és  gyorsan  vezet 
előítéletekhez.  Egyfajta  „szociális  vakságot”  okozhatnak,  megakadályozva,  hogy 
másképp lássunk. Minden egyes ember egyedi megismerésére nincs és nem is lesz 
kapacitásunk,  ezért  elkerülhetetlen  a  sztereotípiák  alkalmazása,  ami  egyébként  a 
közvetlenül elérhető információkat érdemben ki is egészíti és színekkel ruházza fel.13

A sztereotípiák használata egy eszköz is, amivel az emberek kitöltik az emlékezetüket. 
14 A társadalmi  gondolkodásra  általában is  jellemző,  hogy összegzi,  csoportosítja, 
típusokba rendezi a felhalmozódó társadalmi ismeretanyagot. Ily módon megkönnyíti 
az egyén életét azzal, hogy nem neki kell minden esetben és mindenféle kérdésben 
újra  mérlegelnie.  A  társadalom  a  hagyomány,  a  közgondolkodás  azzal  segíti  az 
egyént, hogy a dolgok valószínű, várható menetéről tájékoztatja. Ez valóban óriási 
segítség.  Másoktól  átvett  vázlatos,  leegyszerűsített  átlagokat  és  valószínűségeket 
tartalmazó  ismeret  és  előítélet  mérhetetlenül  több  a  tájékozatlanságnál.  A 

.12 Gordon W. Allport im. 244. o.

.13 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) im. 151 és köv. o.
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társadalmilag  közvetített  ismeret  és  szemlélet  azonban  eleve  sematizáló, 
beskatulyázó, ennek következtében fogalmilag mégsem olyan egyszerű az előzetes 
véleményt, a közvéleményt és az előítéletet megkülönböztetni.
A gyakorlatban aszerint lehet különbséget tenni, hogy az ismeretet kiindulópontnak 
tekintik-e, vagy véglegesnek, tökéletesnek, minden egyes esetet kielégítőnek. A baj 
nem  az  előzetes  ismeretanyag  és  rendező  szempont  léte,  hanem  az  egyéni 
mérlegelés  a  konkrét  körülmények  figyelembevételének  hiánya.  Jobb  híján  a 
rendelkezésre álló csekély és kétes értékű információ morzsából vagyunk kénytelenek 
a dolgokról képet alkotni. Az előzetes véleményeket, a társadalmi sztereotípiákat a 
túl általánosításokat valójában az életben nem lehet nélkülözni.  Ezek a társadalmi 
tájékozódás  legfontosabb  eszközei.15 Az  élet  túlságosan  rövid,  a  gyakorlati 
alkalmazkodás  követelményei  olyan  hatalmasak,  hogy  nem engedheti  meg senki, 
hogy mindennapi  cselekvéseit,  a  nem tudás  hátráltassa.  Csak csoportosítva  lehet 
eldönteni,  hogy  jók,  vagy  rosszak  azok  a  dolgok,  amelyekkel  szembekerülünk. 
Képtelenség a világ összes dolgát önmagában is alaposan megismerni. Valamennyire 
mindenki rászorul használatukra,  amelyek, készen kapott,  elnagyolt,  bár széles és 
durva skatulyák.
Az  életben  számos  alkalommal  tipizálunk  egy  bizonyos  eseményt.  Egy  ismert 
skatulyába  helyezzük  és  ennek  megfelelő  módon  cselekszünk.  Amikor  betegen 
orvoshoz fordulunk, számítunk arra, hogy az orvos meghatározott módon fog velünk 
szemben viselkedni. Ez nem mindig jön be, mert előfordul, hogy az orvos nem áll 
hivatása  magaslatán,  de  viselkedésünk  ésszerű  volt,  mert  nagy  valószínűségen 
alapult.
Az  életünk  során  szerzett  tapasztalatok  azt  a  tendenciát  követik,  hogy  bizonyos 
csoportosítási  szempontok  (fogalmak,  kategóriák)  köré  tömörüljenek  és  bár 
előfordulhat, hogy rosszkor fordulunk a jó csoportosítási szemponthoz, illetve a rossz 
csoportosítási szempontot vesszük elő a megfelelő időben, a kérdéses folyamat teljes 
egészében uralma alatt tartja pszichikus tevékenységünket. Milliónyi történés fordul 
elő  körülöttünk  egy  nap  alatt.  Ennyi  történéssel  mit  se  tudnánk  kezdeni.  Ha 
egyáltalában  gondolkozunk  felőlük,  mindössze  tipizáljuk  őket.  A  kategorizáció 
folyamata  annyi  történést  idomít  magához,  amennyit  csak  képes.  Egyfajta 
tehetetlenség  jellemzi  a  gondolkodásunkat.  Ezzel  együtt  könnyebb  megoldani  a 
gondokat.  Ezt  úgy  tudjuk  legjobban  megtenni,  ha  a  problémákat  azonnal 
besorolhatjuk  egy  kielégítő  kategóriába,  melyet  a  helyzet  megítélését  elősegítő 
eszközként használunk fel. 16 Az egyszeri haditengerészeti felcserről mesélik azt az 
anekdotát,  hogy  összesen  csak  két  kategóriát  ismert  azokkal  a  betegekkel 
kapcsolatosan, amelyekhez kihívták. Amit látni lehetett, azokra jódot írt fel, amiket 
nem lehetett látni,  azokra hashajtót javallott.  Ilyen egyszerű volt az élet ennek a 
felcsernek a szemében. Csupán két kategória segítségével egész szakmai pályafutása 
alatt elboldogult. 

.15 Tomka Miklós: Vélemények (elő-) ítéletek, társadalom. Belügyi Szemle, 1999/7-8. szám, 3-14. o.

.16 Gordon W. Allport im. 50. o. és köv. o.
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A túláltalánosításnak az az oka, hogy ezáltal kisebb erőfeszítésre kényszerülünk, és 
az erőfeszítés általában nem kívánatos. 
A kategória azt is lehetővé teszi, hogy gyorsan azonosítani lehet a vele kapcsolatos 
tárgyat. Amikor egy vészesen kacsázó autót látunk, arra gondolunk, hogy ott egy 
őrült  vezető,  de ilyen kategória  lehet egy lopás is,  amikor azt látjuk, hogy valaki 
átmászik egy kerítésen, kiemel egy kerékpárt és eltolja.

A különböző kategóriák valamennyi hozzátartozó dolgot azonos gondolati és érzelmi 
színezettel  láthatnak  el.  Ezek  a  kategóriák  többé-kevésbé  ésszerűek  is  lehetnek. 
Mondhatjuk azt is, hogy sok kategória általában véve az igazság szikrájából ered. 
Ilyen kategóriákkal az élet minden területén találkozhatunk. Lényegében a büntető 
törvénykönyv is kategorizációk gyűjteménye.

A sztereotípiák típusai

A sztereotípia megtoldja az empirikus dimenziót egy empirikusan nem ellenőrizhető 
dimenzióval és azt mondja, hogy karaktervonások is vannak, amely karaktervonások 
ugyan  nem  láthatóak,  de  kikövetkeztethetőek.  Hogyan  következtethetőek  ki?  A 
képzelet  segítségével.  Hiszen  honnan  tudjuk  azt,  hogy  a  vörös  hajúak 
megbízhatatlanok? Soha senki olyan empirikus tesztet még nem végzett el, amely a 
vörös hajúakat alávetette  volna a megbízhatóság próbáján.  Mindezt  mégis  onnan 
tudjuk, hogy Júdás vörös hajú volt. De azt honnan tudjuk, hogy Júdás vörös hajú 
volt, hiszen nem volt televízió és kamera, vagy fényképfelvevő Krisztus korában. Ezt 
onnan  tudjuk,  hogy  a  középkori  festészetben  állandóan  vörös  hajú  Júdásként 
mutatták az írástudatlan hívőknek Júdást, és ez a sztereotip ábrázolás vándorol mind 
a mai napig. Az empirikusan ellenőrizhető tulajdonság és a nem empirikus árulásra 
vonatkozó tulajdonság összeköttetésbe került és egy nagy hatású sztereotípiát hozott 
létre. 17

Manapság a „szőke nő” sztereotípiája ennél is erősebb hatású. A köznyelv, a média 
hatására  kialakult  az  a  közvélekedés,  hogy  a  szőke  hajszínű  fiatal  nők  bár  igen 
vonzóak,  és  csinosak,  de  ehhez  általában  a  butaság  is  párosul.  Az  egyik 
büntetőügyben  azért  indult  hivatali  visszaélés  miatt  büntetőeljárás  a  határőrként 
dolgozó, így hivatalos személy vádlott ellen, mert a határátkelőhelyen a térfigyelő 
kamerák  által  készített  felvételekből  is  megállapíthatóan  azt  követően,  hogy  egy 
csinos fiatal szőke hölgy odament hozzá beszélgetni egy pár percet, ő a hölgy és egy 
másik  személy  autóját  soron  kívül  előre  engedte.  A  bíróság  által  megállapított 
tényállás  is  azt  sugallta,  hogy  a  fiatal  határőr  a  fiatal  szőke  hölgy  hatására 
biztosította a soronkívüliséget. Ennek a nőnek ismert volt az összes személyes adata, 
mégis  csak  annyi  került  rögzítésre  a  tényállásban,  hogy  „egy  szőke  hajú  nő”.  A 
másodfokú  eljárásban  a  bíróság  ezért  az  orosz  állampolgárságú  hölgy  nevét 
rögzítette  az  iratok  alapján,  és  mellőzte  a  hajszínre  történő  utalást  azzal  az 

.17 Csepeli György (1996) im. 9-15 o.
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indokolással,  hogy  „nem  a  sztereotip  hangzású  szőke  hölgyre  utalásnak  van 
jelentősége a történeti tényállásban”.

Vannak  különböző  foglalkozásokhoz  köthető  sztereotípiák  is.18 Foglalkozási 
sztereotípiák  lehetnek  az  ügyvédekről,  vállalkozókról,  hajléktalanokról, 
munkanélküliekről,  vadászokról,  tanárokról,  pszichológusokról.   Gyakran hallhatunk 
olyan megkérdőjelezhetetlen kijelentést, hogy „ Én tudom milyenek az ügyvédek, a 
hallgatók, vagy akár a bűnözők…” 

Az egyes jogi pályák képviselőiről,  nevezetesen bírákról, ügyvédekről, ügyészekről, 
köztisztviselőkről is élnek a köztudatban sztereotípiák. A bírókat például elsősorban 
igazságosnak,  megfontoltnak,  műveltnek,  méltóságteljesnek  írták  le  a 
megkérdezettek, ám kissé kimértnek. Az ügyvédeket rámenősnek, pénzéhesnek, jó 
beszédkészségűnek, ravasznak, erőszakosnak, gátlástalannak, de igen okosak és vág 
az eszük. Az ügyészeket a sztereotípiák szigorúnak, határozottnak, magabiztosnak, 
okosnak tüntetik fel, aki az igazságra törekszik és kitartóan üldözi a bűnt. 

Az egyes foglalkozásokhoz természetesen az anyagi  helyzetet  illetően is társulnak 
sztereotípiák.  Vajon  sztereotípia-e  az  elvárt  jövedelem  az  adóhatóságnál?  Elkép- 
zelhető, hogy egyes esetekben a bíróság is a konkrét anyagi helyzet feltárása nélkül 
pusztán az alapján állapítja meg a pénzbüntetés, vagy pénzmellékbüntetés összegét, 
hogy  mi  a  foglalkozása,  vagy  végzettsége  a  vádlottnak,  vagy  pusztán  az  adott 
foglalkozáshoz (például ügyvéd) az a sztereotípia járul,  hogy nagy fizetése van.19 A 
társadalmi  csoportok  elkülönítésének  ugyanis  kézenfekvő  szempontja  az  anyagi 
helyzet, a vagyon és a jövedelem szerinti különbségtétel.20

Az egyik büntető ügyben az első fokon eljárt bíróság szükségesnek ítélte kiemelni a 
tanúvallomásokból azt, hogy a kábítószerrel visszaéléssel megvádolt terhelt „’menő’ 
férfinak  tűnt  felsőkategóriás  gépkocsijával  és  a  társaságában  lévő  dekoratív 
hölgyekkel az általa látogatott szórakozóhelyeken.” A bíróságnak valóban kötelessége 
felderíteni  a  terheltek  személyi  körülményeit,  életvitelét.  Ennek  oka  lehet  a 
bűncselekmény  bizonyítása,  vagy  büntetéskiszabási  szempontok  is.  A  dekoratív 
hölgyekre  utalás  így  nyilvánvalóan  arra  történő  utalás,  hogy  a  felsőkategóriás 
gépkocsikhoz hasonlóan az is sokba kerül.

A  kisebbség,  a  nemzetiség,  az  etnikum  megismerésének  eszközei  is  lehet  a 
kategorizáció,  a  sztereotípiáció  és  az  előítéletes  megközelítés.  „Ezek  azok  a 
mechanizmusok,  amelyek  eredményeként  a  mindennapi  életben  létrejön  a 
kisebbségre vonatkozó meghatározott  kép. Ha egy kisebbséghez tartozó személyt 
észlelünk, nem azt nézzük, hogy ő férfi, vagy nő, szomszéd, vagy nem szomszéd, 
nemzeti, vagy nem nemzeti, keresztény, nem keresztény, liberális, vagy konzervatív, 

.18 Nagy Pál Mónika: Sztereotípiák a szervezet pszichológusokról. Magyar Pszichológiai Szemle, 2005/1-2. szám, 
267-283. o.
.19 Arató Kinga: Sztereotípiák a jogászokról. Belügyi Szemle, 2000/9. szám, 57-78. o.
.20 Hunyady György (1996) im. 178. o
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hanem egyetlen szempont az, amelyen nagyon sokan nem hajlandóak túltekinteni és 
ez az, hogy ő kisebbségi”. 21

1989. decemberéig létezett az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztikában az a 
fogalom, hogy cigány elkövetői kategória.22 Ez nyilvánvalóan összefüggésben van a 
cigányokkal  kapcsolatban  rendszeresen  felbukkanó  azzal  a  sztereotípiával  és 
előítélettel,  hogy  életvitelük  sajátosságait  génjeik  szabályozzák,  bűnözők, 
munkátlanok, nem dolgoznak, élősködők, vérfertőző kapcsolatokat tartanak fenn. 23 

Esetenként  még  ez  is  megjelenhet  bírósági  határozatban.  Erre  példa  az  a 
büntetőügy, ahol a városi bíróság a vádlottat folytatólagosan elkövetett megrontás 
bűntette miatt - mint visszaesőt - főbüntetésül 10 hónapi börtönre, mellékbüntetésül 
a  közügyek  gyakorlásától  1  évi  eltiltásra  ítélte.  A  vádlott  unokatestvérével,  nemi 
kapcsolatot  létesített,  és  ez  a  kapcsolat  rendszeres  volt  közöttük  a  vádlott 
letartóztatásáig. A vádlott tudta, hogy a sértett 14. életévét még nem töltötte be. 
Enyhítő körülményként értékelte a bíróság a büntetés kiszabásánál azt a körülményt 
is,  hogy  az  ilyen  jellegű  cselekmény  erkölcsi  megítélése  a  cigány  lakosság  egy 
részénél más jellegű, mint a nem cigány lakosságnál.
A  megyei  bíróság  a  büntetés  kiszabása  körében  értékelt  bűnösségi  körülmények 
közül  ezt  mellőzte.  A  büntető  törvénykönyv szabályai  ugyanis  általános  normákat 
tartalmaznak,  amelyek  minden  állampolgárra  kötelező  jelleggel  érvényesek, 
megítélésük  is  csupán  egyfajta  lehet,  így  az  országon  belüli  néprétegek, 
népcsoportok ezen általános normákat eltérően nem értelmezhetik, más megítélés 
alá így nem eshetnek. Ekként a normák eltérő megítélése sem értékelhető enyhítő 
körülményként. 24

Az előítélet

Az  előítélet  fogalma  látszólag  nyilvánvaló,  érhető  és  könnyen  kezelhető.  Eredeti 
jelentése  szerint  az  előítélet  kifejezés  „előzetesen  rögzített  ítélet”-et  jelent,  ami 
egyaránt  lehet  pozitív  és  negatív.  Általában  egy  csoporttal,  vagy  annak  tagjaival 
szembeni  negatív,  előnytelen,  elítélő  véleményeket  és  beállítottságokat  szokás 
előítéletnek  nevezni.  Az  előítéletek  társadalmilag  közvetített  sematikus  sztereotíp 
rögzült  hiedelmek,  amelyeket  képviselőik  nem  vetnek  alá  sem  a  logika,  sem  a 
tapasztalat kritikájának. Előfordulhat, hogy az előítélet függetlenedik a tapasztalati 
valóságtól.  Általánosabb  jelenség,  hogy  az  előítélet  valódi  konkrét  tapasztalatok 
jogtalan  túláltalánosításának  eredménye.  Az  előítéletes  gondolkodás  nem  veszi 
figyelembe a valóságban lévő sokféleséget és különbözőségeket és ezáltal súlyosan 
igazságtalan az egyes és egyedi emberekkel.

.21 Csepeli György (1996) im. 9-15 o.

.22 Tauber István: Cigányság, társadalmi beilleszkedés, társadalmi problémák. Főiskolai Figyelő plusz, 1993. 2. 
szám, 192-194. o.
.23 Máté Mihály: Cigány ellenesség a rendőrök között. Rendészeti Szemle, 2006/11. szám, 86-93. o.
.24 BH 1998.218, Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2. Bf. 45/1988. sz
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Az előítélet,  mindig  egy túláltalánosított,  és  ezért  téves  hiedelemhez  kapcsolódik. 
Sztereotipizálás kíséri,  ezáltal  a szélsőséges vélemény, vagy hiedelem az emberek 
egy bizonyos csoportjához kötődik. Funkciója, hogy racionalizálja az egyének ezen 
csoporthoz viszonyuló viselkedését.25

Az  előítélet  meghatározása  nagyon  sokféle  jelentéstartalommal  bír.  Az  egyik 
általánosan elfogadott meghatározás szerint kedvező, vagy kedvezőtlen érzés, egy 
személy, vagy dolog vonatkozásában, mely megelőzi a tényleges tapasztalatot, illetve 
nem azon alapul. Irányulhat különböző etnikai, faji,  vagy vallási csoportba tartozó 
személyek  ellen,  más  esetekben  életkor,  nem,  vagy  szexuális  orientáció  lehet  a 
megkülönböztetés alapja.

Az előítéletes  személyek egyik  jellemzője,  hogy sosem ismerik  el,  hogy elegendő 
bizonyíték  híján nyilatkoznak.  Allport  meghatározása  szerint  „az előítélet  valamely 
személlyel szembeni idegenkedő, vagy ellenséges alttütüd, melynek alapja pusztán 
annyiban  van,  hogy  az  illető  személy  egy  adott  csoporthoz  tartozik  és  ennek 
következtében  feltétezik  róla,  hogy  a  csoportnak  tulajdonított  negatív 
tulajdonságokkal ő is rendelkezik”. 26 A „rossz feltételezése másokról” megfogalmazás 
egy  elnagyolt  kifejezés,  de  valahol  kapcsolódik  a  magyar  büntetőeljárás  jog 
szakirodalmában megjelent bűnösség vélelme kifejezéshez.  A bűnösség vélelme is 
egy előítélet, amit nem könnyű megváltoztatni. 27

Több fajtája van, mert létezik egyszerű tévedésen alapuló előzetes ítélet és van az 
úgynevezett  tényleges,  valóságos előítélet.  Ha egy személy a napvilágra  került  új 
bizonyítékok figyelembevételével  képes arra, hogy hibás ítéleteit  kijavítsa, akkor a 
szóban forgó témával kapcsolatosan nincsenek előítéletei. Az előzetes ítéletek akkor 
válnak előítéletekké, ha az újonnan feltárt ismeretek nem képesek változtatni rajta. A 
puszta  tévedésen  alapuló  fogalommal  szemben  az  előítéletre  az  jellemző,  hogy 
lepereg róla minden olyan bizonyíték, amely alkalmas lenne a megváltoztatására. Az 
előítélet és az előzetesen megalkotott közönséges ítélet között tehát az a különbség, 
hogy az utóbbiakat képesek vagyunk érzelmi ellenállás nélkül megvitatni, és ha kell 
kijavítani. 28

A sztereotípiák igazságtartalma

A sztereotípia lehet teljesen alaptalan, de lehet benne igazságmag is. Ennek ellenére 
hangsúlyozandó ezek egészében hibás volta.

.25 Szalvendy János: Az előítélet pszichoterápiás és preventív vonatkozásai. Pszichoterápia, 2000. augusztus, 255-
261. o.
.26 Gordon W. Allport im. 34-37. o.
.27 Farkas Ákos – Róth Erika: Előadások a büntetőeljárási jog köréből. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2000, 39. o.
.28 Gordon W. Allport im. 34-37. o.
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Sokan  azért  érvelnek  amellett,  hogy  a  sztereotípiáknak  van  igazságalapja,  mert 
nevetséges  lenne  azt  állítani,  hogy  bizonyos  nemzeti  és  kulturális  gyökerekkel 
rendelkező  csoportoknak  ne  lennének  általános  jellemzőik,  amelyek 
megkülönböztetnék őket másféle gyökerekkel rendelkező csoportoktól. 29

Vajon a különböző népcsoportokat illető sztereotípiáknak valóban nincsen alapja, a 
vérmérsékletre, a vitalitásra, a tempóra, jogtalanságra? Vajon mi az oka annak, hogy 
a „riói karnevált” nem Stockholmban rendezik meg? Ebben az esetben vajon nem 
lehet-e igaz az, hogy egyes nemzetiségekhez, etnikumokhoz nem kötődik-e sajátos 
bűnözési forma? Mit gondolunk amikor olasz, kínai,  ukrán vagy cigány bűnözőkről 
beszélünk? A csoportkülönbségek felvetése azonban a jelenlegi társadalmi légkörben 
nehéz,  sőt  akár  veszélyes  is  lehet.  Ilyen  nyíltság  elkerülhetetlenül  felkeltheti  az 
érzéketlenség, sőt akár a rasszizmus gyanúját is.

Sztereotípia például az a megállapítás, hogy „a mennyország olyan hely, ahol a ház 
amerikai, az étel kínai, a rendőrség britt, az autó német és a művészet francia. A 
pokol pedig olyan, ahol a ház japán, az étel britt,  a rendőrség kínai, a művészet 
német  és  az  autó  francia”.  Ezek  a  sztereotip  ítéletek  tükrözhetnek  egyszerűen 
túláltalánosítást,  téves  észlelést,  rigiditást,  egyszerűsítést,  vagy téves  tanulást,  de 
tartalmazhatják a pontosság elemét is.
Bizonyos  esetekben  egy  társadalmi  csoportról  kialakított  sztereotip  nézetek 
összehasonlíthatóak e csoport jellemzőinek objektív mutatóival. Ha ezek összhangban 
vannak,  különösen  nehéz  vitatni  a  sztereotípiák  pontosság  összetevőjét.  Ilyen 
természetű bizonyítékokat különböző területeken találhatunk, például a foglalkozási 
és a nemi sztereotípiáknál , valamint a külső megjelenéssel (azaz a fizikai vonzerővel) 
kapcsolatos sztereotípiák terén.
A  sztereotípiák  nem szükségképpen  hibaforrások.  Az  általánosított  másikról  szóló 
ismeretek  gyakran  segítségünkre  vannak.  Jó  kiinduló  pont,  ha  ismerjük  az 
egyetemes,  vagy  csoportnormákat,  különösen  akkor,  ha  a  másik  személy 
kultúrájának,  vagy  osztályának  tipikus  képviselője,  azaz  a  sajátosságainak 
elrendeződése közel áll a csoport alapszemélyiségéhez. 30

Egy  személynek  csoporthoz,  vagy  kategóriához  tartozása  természetesen  csak 
valószínűsítheti, hogy bármely tipikusnak tartott vonás az egyénre jellemző lesz. E 
valószínűség értékes információ, mindaddig, amíg nem torzítják abszolút érvényű és 
megmásíthatatlan  ítéletté,  hogy  a  kategória  tag  szükségképpen  milyen. 
Természetesen  lehet  irreleváns,  érzelmektől  túlfűtött  és  légből  kapott 
általánosításokba bocsátkozni egyes csoportokkal kapcsolatban, és előfordulhat, hogy 
minden  ellene  szóló  ténnyel  dacolva  valaki  makacsul  ennek  alapján  ítéli  meg  a 
csoportok  tagjait.  Ez  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy  a  csoportsztereotípiáknak 

.29 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) im. 43-54. o.

.30 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) uo. 58-68. o.
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egyetemlegesen nincs alapja és funkciója és szükségképpen előítéletként károsítják a 
tárgyszerű információk feldolgozást. 31

A sztereotípiák, és a sztereotip gondolkodás veszélyei

A sztereotípia prototípusa egy kategória felruházása egy emberi tulajdonsággal. ’A 
németek  nagyképűek,  a  cigányok  lopnak,  a  nők  kiszámíthatatlanok.’  Az  első 
ellenvetés  ezzel  kapcsolatban  nyilván  egyből  az,  hogy  általánosítások.  Második 
ellenvetés,  hogy  bizonytalan  ki  tartozik  bele,  milyen  magatartás  tükrözi  ezt  a 
tulajdonságot. A harmadik ellenvetés, hogy van-e az embereknek tapasztalata ezzel 
kapcsolatban. A mi kultúránkban eleve sokszor rossz érzéssel tölti el az embereket, 
ha egyediségüket szem elől tévesztve egy kategóriában oldják fel őket, még akkor is, 
hogyha ez  pozitív minősítés, az sem egyértelműen öröm: maguk budapestiek olyan 
viccesek, ti pszichológusok ilyenek vagytok, ti hatvanasok olyan bölcsek vagytok.32

A sztereotípia egy csoporttagról alkotott képet teljesen abszolutizál. Az ember naív 
módon  megkérdőjelezés  nélkül  azt  feltételezi,  hogy  az  idegen  csoport  olyan, 
amilyennek ő látja, vagy amilyennek számára azt a saját csoportja leírja.
A téves sztereotípiák részben a figyelemmel, az emlékezettel, az atribúciókkal és a 
logikai  következtetéssel  kapcsolatos  akaratlan  folyamatokból  származnak.  Bár  a 
sztereotípiák  és  előítéletek  közötti  kapcsolat  összetett,  nyilvánvaló,  hogy  a 
sztereotípiák  jelentősen  befolyásolhatják  a  sztereotipizált  csoportok  tagjainak 
észlelését  és  a  velük  szemben  tanúsított  előítéletességet.  Ha  a  megkülönböztető 
információ  gyenge,  vagy  hiányzik,  akkor  a  benyomás  kialakításának  alapját  a 
kategória  sztereotípiák  jelentik.  Minél  inkább  hozzáférhető  a  megkülönböztető 
információ és minél inkább odafigyelünk rá, annál kevésbé hagyatkozunk a kategória 
sztereotípiákra,  legalábbis  addig  a  pontig,  amíg  az  információ  nem  válik  túl 
bonyolulttá, vagy vegyessé. Ekkor ugyanis az észlelő ismét a sztereotípiákra szorul, 
hogy kezelni tudja a túl sok információt. 33

A  sztereotipizálás  a  pontatlanság  egyik  forrása  lehet.  A  sztereotipizálás 
befolyásolhatja  azt  a  képességet  is,  hogy  a  sztereotipizált  csoport  tagjai  között 
különbséget tegyünk. A csoport-sztereotípia erejétől függően nehézséget okozhat a 
megjelenés,  az  arcberendezés  stb.,  mint  egyéni  különbségek  észlelése  esetén  a 
másik csoport  tagjainál.  A szemtanúk gyakran emlékeznek egy személy faji,  vagy 
etnikai csoportbeli hovatartozására, azonban nem emlékeznek egyéni jellemzőire. 34 

.31 Hunyady György (1996) im. 2. o

.32 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) im. 484. o.

.33 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) uo.  73. o

.34 Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, 1996, 45-46. o.
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Hasonló jelenséggel találkoztam, amikor egy – mellesleg szabálytalanul lefolytatott – 
felismerésre bemutatási eljárásban a színes bőrű sértettnek egyszerre bemutatták az 
öt  támadóját,  és  egy érdektelen  kívülálló  személyt,  de még így  is  egyedül  azt  a 
kontrollszemélyt  választotta  ki,  akinek  bizonyíthatóan  semmi  köze  nem  volt  a 
bűncselekményhez.35

Abban az esetben, ha a tanúnak van egy elképzelése arról, hogy mi a jellemző egy 
németre,  olaszra,  cigányra,  egy  női  sofőrre,  az  emlékezeti  hézagokat  ez  alapján 
töltheti ki, ami a bírót is tévútra viheti.

Leiber és Fox azt vizsgálta, hogy az etnikum és a letartóztatás hogyan befolyásolja a 
döntéshozatalt, azáltal, hogy megvizsgálta az etnikai háttér hatását a letartóztatásra 
Iowa államban. Több szempontú elemzést végeztek bírósági adatokat felhasználva 
(1980-tól  2000-ig),  amelyek  bemutatták,  hogy  az  etnikai  háttér  is  befolyásoló 
tényező.  Bizonyítékok  szerint,  az  etnikai  hovatartozásnak  közvetlen  és  közvetett 
hatásai vannak, melyek gyakran hátrányosan érintik az amerikai fekete fiatalokat a 
fehér fiatalokkal szemben. 
Úgy vélik, a szimbolikus veszélyt az afrikai amerikaiakkal kapcsolatos negatív képek is 
tovább  erősítik,  és  a  döntéshozók  által  létrehozott  etnikai  sztereotípiák  is,  amely 
szubjektív hozzáállás befolyásolja az ügyek kimenetelét. 36

Más  tanulmányok  arra  az  eredményre  jutottak,  hogy  az  etnikum  hatása  inkább 
közvetett, mint a közvetlen; eszerint a végeredményt látszólag közömbös tényezők 
befolyásolják,  mint  társadalmi  osztály  vagy  családi  állapot,  amik  az  etnikai 
hovatartozással nagymértékben korrelálnak. 37 

A sztereotípia láthatatlan birodalma tehát veszélyes lehet. Ismerete nagyon fontos 
olyan  emberek  számára,  akik  mindennapi  érintkezései  kapcsán  tényleges,  igazi 
emberekkel találkoznak. Tudniuk kell, hogyha következtetnek, akkor a következtetés 
a puszta látható empirikus tulajdonság alapján többnyire fiktív, képzeleten alapuló, 
legalábbis  minden egyes esetben ellenőrzésre szorul.  Rettenetesen sok tudattalan 
mozzanat  van  az  ellenőrizhetetlen  motívumokból  táplálkozó  sztereotípiák  eme 
láthatatlan  tartományában. 38 Ha  a  konkrét  személyre  nem illik  a  sztereotípia,  a 
felidézés pontatlan és sematikus lesz

Még a média is gyakran felerősíti és irányítja a tömeg előítéletét. Erre nagyon sok 
példát lehet mondani. Ilyen például a vadászok megítélése. Ehhez hasonlóan elég 
egy  elborult  tudatú  sportlövő  ámokfutása  ahhoz,  hogy  a  sajtó  hatására 
beskatulyázzuk az összes sportlövőt mint lehetséges tömeggyilkost. 

.35 Hajdú Bihar Megyei Bíróság B. 621/2004/38, Debreceni Ítélőtábla Bf. II 141/2005

.36 Leiber, M. J. - Fox, K. C. (2005): Race and the Impact of Detention on Juvenile Decision Making. Crime & 
Deliquency, Vol.51 No. 4, October 2005, 470-497 o. 
.37 Guevara, L. - Herz, D. - Spohn, C. (2006): Gender and Juvenile Justice Decision Making. What Role Does Race 
Play? Feminist Criminology, Vol.1, No.4. October 2006, 258-282. o.
.38 Csepeli György (1996) im.  9-15 o.
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Sztereotip gondolkodás a büntetőeljárásban, és a bírói meggyőződés

Már a nyomozás során szükség van egy alternatív tervezésre, ami nem más, mint 
verziók  felállítása  és  ellenőrzése,  illetve  bizonyítása.  A  verzió  köznapi  értelemben 
változatot  jelent,  valamely  esemény,  történés,  vagy  tény  értelmezésének 
előadásának  módjára.  A  verziók  felállítására  akkor  van  szükség,  amikor  a 
rendelkezésre álló adatokból több lehetséges magyarázat adódik, melyek közül nem 
lehet  tudni  melyik  felel  meg  a  valóságnak.39 A  verziók  tehát  kitöltik  azt  az  üres 
keretet,  amelyet  az  általános  törvényi  tényállás  rajzol  meg  a  nyomozási  terv 
felállítása  során  és  ezzel  meghatározza  a  nyomozás  irányát.  A  verzió  felállítását 
nagymértékben  megkönnyíti,  ha  akár  a  gyakorlatban,  akár  a  szakirodalomban 
találkozott  már  a  nyomozó  hasonló  esettel,  mert  annak  eredményre  vezető 
módszerét,  megoldási  ötletét  nagymértékben  tudja  hasznosítani  adott  ügyben. 
Ilyenkor analógiát alkalmaz, amiről akkor beszélünk, ha két jelenség bizonyos ismert 
tulajdonságai alapján arra következtethetünk, hogy olyan további tulajdonságaikban 
is megegyeznek, melyet csak az egyikre nézve ismerünk.
Analógiát  alkalmaz  például  a  nyomozó  amikor  több  hasonló  módon  elkövetett 
bűncselekmény alapján következtet az azonos elkövető személyére, és ez segíthet az 
elkövetői kör behatárolásánál, vagy a későbbi bizonyításban.

A nyomozás  során addig,  amíg  a bizonyosságig  el  nem jut  a nyomozó,  annak a 
követelménynek kell  eleget  tenni,  hogy az ellenőrzés  során egy verzió  kivételével 
valamennyi  többi  alternatív  verziót  kizár.  Sok  esetben  előfordul  azonban,  hogy 
verziók felállítása nélkül analógiát alkalmazva nyomozói rutin abszolutizálásával egy 
irányban határozzák meg a nyomozás menetét.40

A bírósági  eljárásban sem tagadható, hogy lehetnek ún. bizonyítékon túli  hatások 
egy-egy döntés meghozatalában. Erről  eddig elsősorban az esküdtszékek döntései 
kapcsán  voltak  kutatások.  Az  esküdtszéket  kutató  társadalomtudósok  régóta 
vizsgálják az esküdtek tárgyalási folyamatát, hogy megtudják, hogy milyen a szigorú 
értelemben vett bizonyítékokon túli  hatások alapján születik  meg a végső döntés. 
Ilyen bizonyítékokon túli hatás nyilvánvalóan a kontinentális rendszerben is létezik.

Vannak  azonban  olyan  tényezők,  amelyeknek  a  verdiktre  gyakorolt  hatása 
meggyőzően  bizonyított.  A  legsűrűbben  vizsgált  ilyen  tényező  a  vádlott  fizikai 
megjelenése.  A  gyermekkori  mesék,  sematikus  emberábrázolásánál  megfigyelhető 
nyilvánvaló  kapcsolat  az  esztétikum és  a  belső  tulajdonságok  között,  ami  sokkal 
árnyaltabb a valóságban. Vizsgálatok tömege ugyanakkor bizonyítja az emberi külső 
előítéletet  teremtő  hatását.  Volt  olyan  vizsgálat,  amely  kimutatta,  hogy  minél 

.39 Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008, 162 o.

.40 Máramarosi Zoltán – Törökné dr. Remete Márta: Verziók szerepe a felderítésben. Főiskolai Figyelő plusz II. 
évfolyam 1991. 4. szám, 322-339. o.
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attraktívabb volt  a  vádlott,  annál  enyhébb ítélet  született.  Kutatások szerint  ezen 
kétséges eseteknél, amikor a tények nem kellően tiszták, perdöntő szerepe van. Az 
Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága például a rabruha előítéletet teremtő hatását 
olyan tényezőnek fogadta el, ami az ártatlanság vélelmének alapelvét sérti (1976. 
Estelle v. Williams).41

Ha  a  sztereotip  gondolkodás  minden  ember  tudatára,  meggyőződésére  jellemző, 
akkor az jellemző-e a bírákra is? Vajon, ha a sztereotipikus gondolkodás része a bírói 
meggyőződésnek, az megjelenik-e az ítéletben?
A szakirodalomban még olyan véleménnyel is találkozhatunk, hogy a meggyőződés 
szerinti ítélkezés a bíró joga és kötelessége és mivel a meggyőződésnek része lehet 
például  a  vallásos  hit,  a  világnézeti  meggyőződés,  mint  az  antiszemitizmus,  ez 
mintegy feljogosítja, sőt kötelezi a bírót arra, hogy meggyőződését kövesse. 42

Katona álláspontja szerint ez  a bírói meggyőződésnek, mint fogalomnak a   helytelen 
értelmezése,  és nem juthatunk el  ahhoz a megállapításhoz,  hogy a meggyőződés 
nagy teret nyújt az igazságtalan ítélkezésnek. A Be. 78. § /2/ bekezdése szerint „a 
bíróság  és  az  ügyész  a  bizonyítékokat  egyenként  és  összefüggésükben  szabadon 
értékeli és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja 
meg”.  Ebből  is  következik,  hogy  a  bírói  meggyőződést  már  nyelvtani  értelmezés 
alapján is egyértelműen a bizonyításhoz kapcsolja a büntető eljárási törvény.
Az egész ítélkezést áthatja viszont a jogszabálynak való alávetettség. A bíró nem arra 
tesz esküt, hogy meggyőződése szerint fog ítélkezni, hanem a jogszabályok alapján 
való  ítélkezésre.  Az  Ádám  cikkében  szereplő  azon  példa,  hogy  a  bírót  esetleg 
rasszista,  antiszemita meggyőződése is vezetheti  az ítélkezésben, jogszerűen nem 
történhet meg. Az ilyen beállítottságú ítélkezés egyértelműen ütközne az Alkotmány 
azon rendelkezésével, hogy a bíróság előtt mindenki egyenlő. Nem vitatható tehát a 
bíró személyiségének bizonyos szerepe, de ennek túlhangsúlyozása és különösen a 
jogszabállyal való szembeállítása aránytévesztés és hiba lenne.43

Az egész bizonyítás elmélet fejlődési  iránya az a tendencia,  hogy a bíróság belső 
meggyőződése ne csupán intuitív „megérzés” alapján kialakult meggyőződés legyen, 
hanem a vallomást kialakító egyes tényezőket világosan felismerő, az egyes tényezők 
hatása  közötti  összefüggéseket  feltáró  ok-okozati  kapcsolatba  hozó,  minden  más 
kétséget  kizáró  ésszerű  belső  meggyőződés  legyen.  A  bíróság  szabad,  belső 
meggyőződésére  alapító  döntésében  ma  már  nem  a  korlátlan,  akár  érzelmi, 

.41 Badó Attila: Pszichológiai vizsgálatok az esküdtszékkel kapcsolatban. „Hogyan dönt 12 dühös ember?” Magyar 
Jog, 1998/ 8. szám, 479-481. o.
.42 Ádám György: Hibák és műhibák. De Jure, 2007. 6-7. szám
.43 Katona Sándor: A bírói meggyőződés védelmében. Bírák Lapja, 2008. 1. szám 35-41. o.
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ésszerűtlen belső (intime) meggyőződést, hanem az ésszerű meggyőződést szeretjük 
látni. 44

A  tudomásszerzési,  emlékezési  folyamatra,  illetőleg  a  szerzett  tudomásnak  a 
közlésére ható egyes konkrét tényezők a maguk összességében adják meg az alapját 
annak  a  belső  bírói  meggyőződésnek,  amely  mérlegelő  tevékenysége  alapján  a 
vallomást  hiteltérdemlőnek,  így  ténymegállapításai  alapjának elfogadja,  vagy  nem 
fogadja el. 45

A büntetőeljárásról  szóló  törvény követelményként  állítja  fel  a bíróság számára a 
megalapozott  tényállás  és  ítélet  meghozatalát. 46 Megalapozatlan  az  ítélet,  ha  a 
bíróságnak a bizonyítékokat értékelő tevékenysége nem felel meg az eljárási törvény 
rendelkezéseinek.  Ilyennek  kell  tekinteni  a  bírói  gyakorlat  szerint,  ha  a  bírói 
meggyőződés  kialakításához  szükséges  értékelés  sérti  az  ésszerűség  és  a  logika 
szabályait,  továbbá, ha a bíróság nem vont valamennyi bizonyítékot a mérlegelési 
körébe. 47 A bíróságnak be kell szereznie és meg kell vizsgálnia minden bizonyítékot, 
amelyekből a logika szabályainak megfelelően lehet következtetést levonni a terhelő 
vagy mentő vallomások hitelt érdemlőségére nézve.48 Tényekkel igazolt, tényekből a 
logika törvényei szerint levont ellenőrizhető következtetések nyomán kell kialakulnia 
a bíró azon meggyőződésének, hogy végül is a megállapított tényállás objektíve igaz. 
49

A formális logika az eseti döntés kialakításában, illetőleg a döntéseket alátámasztó 
érvelésben  nem  mellőzhető,  ugyanakkor  nem  elégséges  az  objektív  valóság 
megismeréséhez,  mint  perjogi  művelethez,  a  tényállásmegállapításhoz.50 Cséka 
ehhez hasonlóan arra figyelmeztet, hogy önmagában még a dialektikus logika sem 
elég  az  érdemi  jogalkalmazói  aktus  helyességének,  megalapozottságának  és 
törvényességének biztosításához, hanem kiegészítendő egyéb tudati (pszichológiai) 
értékelő elemekkel. 51

Ha a bíróság a vádlott bűnösségét megállapítja, ebben kétely nélkül bizonyos, ami 
egyenlő a belső meggyőződéssel. Ez kiterjed mind a bizonyítási eszközök és tények 
hitelességére, mind a megállapított tényállás igazságára.
A bírói meggyőződés szerepének felnagyítása az ítéleti bizonyosság kialakításában, 
valamint  az  előforduló  bírói  tévedések  táplálják  azokat  a  véleményeket,  amelyek 
tagadják  a  büntető  ítélet  igazságát,  valamint  bizonyosságát  és  legfeljebb 

.44 Király Tibor: Bizonyítás a készülő büntető eljárási kódexben. In.: Pusztai L. (szerk.): Büntetőeljárási jog. Osiris 
Kiadó, Budapest, 2000, 90-102. o.
.45 Nagy Lajos: Ítélet a büntetőperben. A büntetőbírói döntési tevékenység problémái. KJK, Budapest, 1974, 454-
572. o.
.46 Be. 351. § (1) bekezdés
.47 Bírósági Határozatok (BH) 2000. 47
.48 Pld. BH 2004. 447., BH 2004. 266., BH 2002. 87., BH 2000. 82
.49 Búzás H. - Nagy S. (1996):  A büntetőeljárás új kodifikációja bizonyítás elméleti  nézőpontból.  Magyar Jog, 
1996/7. szám, 397-407. o.
.50 Nagy L. (1974) im. 175. o.
.51 Cséka E. (1968): A büntető tényállásmegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
209. o.
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valószínűséget engednek meg. Vannak olyan filozófiai irányzatok is, amelyek eleve 
vitatják, hogy az objektív valóság feltárható. 

Az előzetes tudás, várakozás szerepe a bírói meggyőződésben

Ha a bíróhoz kerül egy büntetőügy, ami lehet lopás, rablás, egy fiktív számlázásos 
ügy, vagy egy kifosztás, akkor anélkül, hogy belenézne hellyel-közel kialakult képe 
van arról, hogy mi is történhetett. Tapasztalat alapján tudja hogyan szokott a fiktív 
cégértékesítés történni hajléktalan személyek részére ügyvédek közreműködésével, 
egy markecolás, vagy egy vámos megvesztegetése. Előzetes várakozása, és előzetes 
tudása van a bírónak, amit növel, ha ismeri a nyomozási iratokat, a vádat, a rendőri 
jelentéseket.  Ismeri  ezeket  a  kategóriákat.  Feladata  annak  ellenőrzése,  hogy  ez 
tényleg így történt-e. A tényállás minden egyes mondatát, megállapítását bizonyítani 
kell, kellene, vagy helyes logikai következtetés útján kitölteni. Ebben sokat segíthet a 
fantázia, vagy más szóval a bírói tapasztalat. 

Ilyenkor  viszont  kialakulhat  egy  prekoncepció,  amihez  köthető  az  a  gyakran 
visszatérő  probléma,  hogy  a  bíróság  nem  a  felvetett  ténybeli  és  jogkérdésbeli 
problémákra  adja  meg  a  választ,  azt  kikerüli,  sok  esetben  olyan  közhelyszerű 
indokokat  ad,  amely  helyett  a  „csak”,  vagy  az  „így  szoktuk”  formula  is 
tisztességesebb,  őszintébb  lenne.  Görög  álláspontja  szerint  ez  annak  a 
következménye, hogy „a bírói kar is elhivatalnokoskodott, sok esetben, a kemény, 
nehéz,  időigényes  munka,  valamint  a  szakmai  tisztesség  helyett  csak  a  rutin 
érvényesül”.52

Vagy  más  érveléssel,  -Király  szavait  idézve-  „a  bürokratikus  magatartású  ember 
minden  tette  előre  elkészített  síneken  halad,  amelyek  számára 
megváltoztathatatlanok”. A jogász előtt azonban világos, nem kell bizonyítani, hogy 
minden eset más és más, és az individualizáció az ő számára parancs.53

Bizonyítékot  tartalmazhat  például  a  telefonos  lehallgatási  anyag.  Virágnyelven 
beszélnek, egyértelmű, hogy valami bűnös dolog történt, valamit visz, amiért a másik 
fizet, igyekeznek, hogy mások ne értsék, ne tudjanak róla.
Emiatt  sok  olyan  szöveg,  lehallgatási  anyag  van,  ami  ugyanúgy  igazolhat  egy 
cigarettacsempészetet, egy számla nélküli értékesítést, vagy egy kábítószer eladást, 
ha  értelemszerűen  a  néven  nem  nevezett  „dokumentumot”,  „anyagot”,  stb.  a 
megfelelő  kategória  szövegkörnyezetébe  illesztjük.  Egy  hasonló  büntetőügyben  a 
védekezés az volt, hogy a ki nem mondott dolog valójában egy pornókazetta volt, 
amit még az egyik terhelt felesége is megerősített nagy pironkodások közepette. Bár 
látszólag a pornókazetta is beleillet a szövegkörnyezetbe, de a bíróság nem fogadta 
el ezt a védekezést. 54

.52 Görög Attila: Bírói hivatás, szakmai etika. Bírák lapja, 2005. 1. szám, 92-96. o.

.53 Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972, 301-312. o.

.54 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2.B 124/2006/20, Debreceni Ítélőtábla Bf. II 14/2007/13
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A tanúk vallomását magyarázó forgatókönyv elmélet

A  pszichológiában  az  úgynevezett  forgatókönyv  elmélet  (vagy  séma  elmélet) 
szolgálhat  annak  magyarázatára,  hogy  miként  lehetséges  az,  hogy  összefüggő 
vallomásokat  adnak  a  tanúk  az  olyan  eseményekről,  amit  teljes  egészében  nem 
láttak.  E  szerint  ismereteink  egy  része  olyan  helyzetek  százai  köré  szerveződik, 
melyekben rutintevékenységet folytatunk. Olyan példák tartoznak ide, mint a buszon 
utazás,  egy  autó  elindítása  (be kell  ülni  a  kormány mögé,  slusszkulcsot  betenni, 
elfordítani, gázt adni stb.), látogatás az orvosi rendelőben, vagy például útbaigazítás 
kérése, de akár egy áruházi lopás, vagy bankrablás, ahonnan autóval menekülnek el 
az  elkövetők.  Egy  forgatókönyvben  vannak  állandó  szerepek,  állandó  kellékek  és 
tárgyak, ahol egyik akció előkészíti  a következőt. 55 Csak a legeltérőbb vonásokat 
kódoljuk, a többit beillesztjük egy sémába. Ezért az ún. kognitív gazdaságosságért 
azt az árat fizetjük, hogy egy tárgy, esemény felidézése torzulhat, ha nem egészen 
illeszkedik  be az alkalmazott  sémába.  A forgatókönyv-elmélet  nem hiszi,  hogy az 
emberek mindent megjegyeznek, amit látnak, vagy hallanak, hanem úgy véli, hogy a 
felejtés  részben  megmagyarázható  annak  alapján,  hogy  mely  információ  döntő 
fontosságú, illetve, hogy mely információt lehet könnyen újra felfedezni, felidézni. Az 
emberi megértés olyan folyamat, amelynek révén az új információt a memóriában 
már meglévő régi információ alapján dolgozzuk fel. A megértés tehát ahhoz kötődik, 
hogy az illető tanúnak milyen személyes tapasztalatai vannak a világról.

Ha azt halljuk, hogy valaki eltörte az üveget a kocsmai verekedés közben, jó eséllyel 
arra következtetünk, hogy sörös vagy boros palack lehetett, nem pedig tejes vagy 
kólásüveg.  A  következtetést  a  tanúk  is  hozzáadják  a  mondat  emléknyomához. 
Ilyenkor az emlékezet túlmegy az eredetileg kapott információkon. A tanúk a valódi 
történések emlékképeit  ilyenkor kiegészítik,  kitöltik  annak az általános tudásnak a 
felhasználásával, hogy mi mivel jár együtt, például kocsmával a sörösüveg. Ez ún. 
konstruktív emlékezetet hoz létre. 56 Mindezt azért tesszük, hogy megmagyarázzuk 
magunknak  az  eseményeket,  amiket  hallottunk.  Ez  a  jelenség  volt  felismerhető 
abban a büntetőügyben, amely Debrecen egyik fiatalok által kedvelt szórakozóhelyén 
történt,  és  a  kialakult  verekedés  során  egy  elefántcsontparti  fiatalembert 
életveszélyesen megszúrtak. Különböző vallomások említették, hogy egy üveggel a 
kezében hadonászott a sértett,  amire egy idő után többen úgy hivatkoztak, hogy 
sörösüveg volt,  és a sértett részeg volt.  Tényként lehetett azonban megállapítani, 
hogy a fiatalember vérében alkoholt nem lehetett kimutatni.57

.55 Bower, G. H. - Black, J. B. - Turner, T. J. (1991): Forgatókönyvek szövegre való emlékezésben. In: László J. 
(szerk):  Válogatás  a  szociális  megismerés  szakirodalmából.  Kézirat.  Tankönyvkiadó,  Eötvös  Lóránt 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 148-203. o.
.56 Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E. E. - Bem, D. J. : Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, 
1995,  249. o
.57 Hajdú Bihar Megyei Bíróság B. 621/2004/38, Debreceni Ítélőtábla Bf II. 141/2005
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Ha  az  emberi  megértés  egy  olyan  folyamat,  amelyben  az  új  információt  a  régi 
alapján dolgozzuk fel, akkor ez nem igaz-e a bíróra is? A bíró megértése is kötődik 
ahhoz, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak a világról.

Egy  büntetőügyben  csak  annyit  tudunk  előzetesen  az  eseményekről,  hogy  egy 
markecolásos  történet,  ahol  egy  fiatal  lány  jöhet  szóba  elkövetőként.  Annyi 
bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a sértett együtt iszogatott a lánnyal, aki közben 
sokszor odabújt hozzá, ezt látták a tanúk is, de később a sértett elaludt az alkoholtól 
és később nem találta a pénzét. Lehet, hogy nincs konkrét bizonyíték arra, hogy a 
terhelt ténylegesen elvette a sértett pénzét, csak van egy általános tudásunk arról, 
hogy  a  markecolás  hogy  szokott  történni  és  a  bizonyítékoknak  a  réseit  ezzel  az 
általános tudásunkkal töltjük ki, ami nem feltétlenül helyes.

A büntetőeljárásban is gyakran próbálnak a felek egyes sztereotípiákat előhozni. Az 
ilyen  manipulációra  tett  kísérletek  káros  hatásának  egyensúlyozása  csak  stabil 
emberi,  szakmai  és  nemi  identitás  birtokában  lehetséges.  A  felelős  gondolkodás 
művészete  abban  áll,  hogy  valaki  tudja,  mikor  lehetséges  és  elégséges,  mikor 
szükséges  és  mikor  óriási  hiba  a  sztereotípiákra  és  a  sztereotip  megítélésre 
hagyatkoznia.58

Záró gondolatok

Tökéletesen  megfelel-e  az  emberi  észlelés  és  az  ítéletalkotás  a  valóságnak? 
Nyilvánvalóan  nem.  Azonban  annak  tényét,  hogy  az  emberi  észlelés  és 
véleményalkotás bizonyos fokig pontos,  nem szabad figyelmen kívül  hagyni,  vagy 
alábecsülni.  Az  egyik  pszichológus  hasonlata  szerint:  „ami  a  táncoló  medvét 
hatásossá teszi, nem táncának szépsége, hanem, hogy egyáltalán táncol”. Az emberi 
észlelés és véleményalkotás sem tökéletes, de „figyelemre méltó, hogy a hatalmas 
nehézségek közepette egyáltalán sikerül némi pontosságot elérni”.59

Ugyan ezt állapíthatjuk meg az ítélet igazságtartalmáról is zárszóként, ugyanis ami a 
büntetőügyekben eljáró bíróság ítéletét hatásossá teszi az lehet, hogy nem az ítélet 
igazságtartalma,  hanem  az,  ha  egy  szabályozott  eljárás  keretében  létrejön,  és 
valóban figyelemre méltó,  hogy hatalmas nehézségek közepette egyáltalán sikerül 
néha némi pontosságot elérni.

.58 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh im. 462-466. o.

.59 Hunyady György – Nguyen Luu Lan Anh (szerkesztő) im. 67. o.
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