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Előszó 

 

Ezen dolgozat célja, hogy átfogó képet nyújtson a bűnmegelőzési és 

bűnüldözési célú etnikai profilalkotásról. Az etnikai profilalkotás a 

dolgozatban meghatározott definíció szerint arra a jelenségre utal, hogy a 

rendészeti, bűnüldözési vagy egyéb olyan tevékenység során, amikor az eljáró 

személy hivatalos minőségében, hatósági jogkörében jogosult a megcélzott 

személyekkel szemben jogilag kötelező intézkedést hozni, akkor az intézkedés 

alá vonandó személyek meghatározására legalább minimális diszkréció 

birtokában eljárva úgy kerül sor, hogy a kiválasztásban szerepet játszik az 

érintett személy etnikai hovatartozása vagy bőrszíne. Az értekezés kizárólag a 

rendőrségi intézkedéseket vizsgálja, mert erről a területről rendelkezünk a 

konceptuális vagy normatív természetű állításokat alátámasztó, 

módszertanilag megalapozott kutatásokból származó empirikus adatokkal, de 

a megállapítások értelemszerűen alkalmazhatóak lennének minden, a 

fogalomnak megfelelő gyakorlatra. A dolgozat megírása során elsődlegesen az 

igazoltatási gyakorlatra, illetve annak brit megfelelőjére (stop and search) 

koncentráltam, de az elemzett esetek és példák kiterjednek a ruházat 

átvizsgálásokra, kérdések feltételére, vagy éppen határrendészeti 

ellenőrzésekre is.  

 Mint látható már a fogalommeghatározásból is, az értekezés témája a 

védett tulajdonságok egy jól meghatározott köre alapján megvalósuló 

diszkriminációnak a bűnmegelőzés és a bűnüldözés kapcsán történő 

vizsgálata. Olyan jelenségről van szó, amelynek megjelölésére használt 

fogalmat alig ismerik hazánkban, de a jelentését a definíció meghatározása 

után sokan (fel)ismerik, legyenek laikusak vagy éppen gyakorló rendőrök. A 

fogalom ismeretének hiányában egyáltalán nem meglepő, hogy az általa jelölt 

gyakorlat végtelenül alureflektált a hazai szakmai diskurzusban..  

 Pedig a téma nagyon is időszerű, a nemzetközi szakirodalomban minden 

évben számos tanulmány jelenik meg a tárgyban, annál talán többet nem is 
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mond semmi annak aktualitásáról, mint az, hogy a Journal of Ethics 2011-ben 

különszámot szentelt az etnikai profilalkotás erkölcsfilozófiai elemzésének, és 

várhatóan még ugyanebben az évben megjelenik a Policing and Society 

tematikus különszáma a tárgyról. Utóbbi folyóiratban Japántól Ausztrálián és 

a Dél-Afrikai Köztársaságon keresztül Indiáig és az Egyesült Államokig 

számos ország helyzetét vizsgálják meg a szerzők – a különszámban 

megjelenik majd a jelen értekezés alapjául szolgáló hazai kutatások 

ismertetése is. Azon túl, hogy a nemzetközi szakirodalom ilyen intenzíven 

foglalkozik a kérdéskörrel, a téma Magyarországon különösen aktuális. Az 

etnikai feszültségek kiéleződése Magyarországon ráirányítja a figyelmet a 

legnagyobb hazai etnikai kisebbség problémáira, amelynek egyik vetülete a 

büntető igazságszolgáltatásbeli diszkrimináció. Jelen értekezésnek nem 

feladata a komplex kérdésben állást foglalni – nem is teszi ezt, célja azonban, 

hogy rávilágítson a problémahalmaz egy szeletére, arra, hogy a büntető 

igazságszolgáltatás egyik „bejáratánál” tapasztalható diszkrimináció okozhat 

aránytalanságot az igazságszolgáltatás „kijáratánál” vagyis a büntetés-

végrehajtási intézetekben (erre az összefüggésre az Egyesült Államokról szóló 

fejezet világít rá elsősorban). Szeretnék a dolgozattal rámutatni arra, hogy a 

széles diszkréciót biztosító rendészeti hatáskörök, amelyek kétségtelenül 

szükségesek a hatékony rendészeti feladatellátáshoz, visszaélésre is 

lehetsőséget nyújtanak, és ezzel egyértelművé tenni azt, hogy minden 

rendészeti hatáskör gyakorlása veszélyeket rejt magában, akkor is, ha „csak” 

egy igazoltatásról van szó. Ebből természetesen következik az is, hogy a 

hatáskörök szabályozásának felülvizsgálata mindig aktuális lehet, az értekezés 

hatodik fejezetének záró sorai részletes javaslatokat is tartalmaznak e 

vonatkozásban.  

 A dolgozatot egyfajta bevezetésnek szánom, szakmai vitaindítónak. 

Mivel az etnikai profilalkotásról átfogó elemzés magyar nyelven eddig 

ismereteim szerint nem jelent meg, itt az ideje, hogy elkezdődjön a szakmai 

vita, aminek talán hasznos kiindulópontját képezheti ez a munka. Tekintettel a 

terjedelmi a korlátokra is, a problémakör egyes területeivel a szöveg nem 
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foglalkozik. Az értekezés kiterjed az etnikai profilalkotással kapcsolatos 

alapvető konceptuális kérdések elemzésére (I. fejezet), a gyakrolattal 

kapcsolatos igazolási problémákra (II. fejezet), ezt követően a módszer 

Egyesült Államok-beli kialakulását és fejlődését kíséri figyelemmel a dolgozat 

az 1970-es évektől napjainkig. A fejezet áttekintést nyújt az etnikai 

profilalkotással kapcsolatos fontosabb precedensekről, értékeli azokat, 

bemutatva, hogy az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának 4. és 14. 

Kiegészítései mennyiben lehetnek hatékony eszközök az illegitim rendészeti 

technikai elleni jogi küzdelemben (III. fejezet). Kitér a dolgozat az etnikai 

profilalkotás tárgyában megszületett nemzetközi ajánlásokra és 

állásfoglalásokra, ezt követően az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 

hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos esetjogát vizsgálja meg annak 

érdekében, hogy állást foglaljon arról: az etnikai profilalkotás módszere 

összeegyeztethető-e az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. Cikkében 

foglalt diszkrimináció tilalmával. A megállapítások alapján a dolgozat azt a 

javaslatot tartalmazza, hogy az etnikai profilalkotást érdemes lenne sui generis 

diszkriminációs tényállásként tételezni (IV. fejezet). A következő fejezet a 

rendészeti etnikai profilalkotás tárgyában különböző európai országokban 

(Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Oroszország, Bulgária) 

végzett empirikus kutatások módszertanát és eredményeit ismerteti (V. 

fejezet), a hatodik fejezet kizárólag az etnikai profilalkotás magyarországi 

“sorsával” foglalkozik, melynek végén az igazoltatásokkal kapcsolatos 

jogszabályi környezet módosítására vonatkozó de lege ferenda javaslatokat 

fogalmazok meg. Az utolsó rész az etnikai adatgyűjtés szükségességének és 

lehetőségének a kérdéskörére koncentrál. Az etnikai adatgyűjtés problémaköre 

közvetlenül kapcsolódik az etnikai profilalkotás kérdésköréhez, mert az ellene 

folytatott küzdelemben etnikai adatok nélkül szinte lehetetlen sikert elérni, a 

jelenleg hatályos magyar szabályozás azonban a szenzitív adatok gyűjtését 

csak olyan korlátozottan teszi lehetővé, ami elégtelen a diszkriminatív 

gyakorlat elleni hatékony küzdelemhez. Ezért az értekezés záró fejezete az 
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adatvédelem és a diszkrimináció elleni küzdelem kapcsolatának kérdéseit és a 

jogi szabályozási keret lehetséges módosításait vizsgálja meg. 

 Amire nem tér ki a dolgozat, pedig helye lehetne benne, az az, hogy az 

etnikai profilalkotás a késő-modernitás kori kriminológia jellemzőit is magán 

viseli (kockázati társadalom, kockázatok becslés és menedzselése, 

bűnmegelőzés térnyerése, melyek mindegyike az egyéni felelősségtől szakítja 

el a rendészetet és a büntető igazságszolgáltatást), ezért tágabb elméleti 

perspektívában is elemezhető lenne a téma. Ez két praktikus és egy tartalmi 

okból marad el.  

 Ez praktikus és tartalmi okból is marad el. A gyakorlati ok természetesen a 

terjedelmi a korlát. A tartalmi ok a tágabb perspektíva nélkülözésére pedig az, 

hogy álláspontom szerint a kockázatmenedzselésre alapozó ún. aktuárius 

kriminálpolitika megítélése és az etnikai profilalkotás megengedhetősége 

között nincs szükségszerűen kapcsolat, mert az etnikai elem szerepeltetése a 

kockázatbecslésben akkor is sajátos problémákat vetne fel, ha az új 

kriminálpolitikai modellel semmi gond nem lenne (erkölcsfilozófiai és jogi 

problémák akkor megmaradnak, ha a kriminálpolitikai szempontból az új 

modell mellett kényszerítő erejű érvek szólnának).
1
  

 Kompetencia hiányában nem foglalkozik a szöveg az etnikai profilalkotás 

vizsgálatával a kritikai diskurzuselmélet szemszögéből,
2
 az etnikai 

profilalkotás és a posztmodern viszonyával sem
3
 - ezek olyan területek, 

melyek nyelvészek, szociológusok és filozófusok számára jelenthetnek 

vizsgálódási lehetőségeket, jogászként ilyen vizekre tudományos elemzés 

során nem evezhettem. 

 

 

                                              

1 Az új kriminálpolitikai trend és a profilalkotás kapcsolatáról lásd: BORBÍRÓ Andrea: Kriminálpolitikai és 

bűnmegelőzés a késő-modernitásban. (PhD értekezés, Kézirat), különösen 64-68. o. (A veszélyességi szemlélet 

feltámadása: a kockázati logika alcím) 
2 Karen S. Glover: Police Discourse on racial Profiling. Journal of Contemporary Criminal Justice 2007 23: 239 

és R Vic Satzewich andWilliamShaffir: Racism versus Professionalism: Claims and Counter-claims about Racial 

Profiling, Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 2009, April, 199-226. p 
3 Kirk Miller: Racial Profiling and Postmodern Society Police Responsiveness, Image Maintenance, and the Left 

Flank of Police Legitimacy Journal of Contemporary Criminal Justice 2007 23: 248 
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I. AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS FOGALMA 

 

I. 1 A PROFILALKOTÁSRÓL ÁLTALÁBAN 

Az etnikai profilalkotás jelensége alig két évtizede vizsgált területe a 

rendészeti gyakorlatnak, a fogalom meghatározásával, illetve annak a 

profilalkotás általános kategóriájához való viszonyával kapcsolatban is eltérő 

álláspontok jelentek meg a tudományos és szakmai diskurzusban. A tanulmány 

bevezető fejezetében ezért először a profilalkotás és az etnikai profilalkotás 

viszonyát világítom meg, ezt követően ismertetem a profilalkotás fogalmának 

meghatározásával kapcsolatos lényegi törésvonalakat az egyes definíciós 

kísérletek között. Ezt követően adok egy olyan definíciót, amelyet tarthatónak 

vélekk, és amelyet későbbiekben irányadónak tekintek a gyakorlat vizsgálata 

során. 

 

A profilalkotás a bűnüldözésben bevett és legitim eszköz a lehetséges elkövető 

személyiségtípusának, személyiségképének megalkotására, hogy a nyomozó 

hatóság a rendelkezésre álló hiányos információk alapján az erőforrások 

koncentrált felhasználása, vagyis a hatékonyabb bűnüldözés érdekében 

leszűkíthesse a potenciális bűnelkövetők körét.
 4

  

 A módszer gyökerei egészen a XIX. század végéig nyúlnak vissza. 1888-

ban Angliában a Whitechapel-gyilkosságok
5
 egyik áldozatán talált sebekből és 

abból a tényből, hogy az elkövető az áldozat szerveit precíz módon 

eltávolította, dr. George B. Phillips kerületi rendőrorvos arra következtetett, 

hogy az elkövető jól ismerte az emberi testet. A modern profilalkotás 

megteremtője, a kriminalisztika alapítójának is tekintett Hans Gross 1893-ban 

csoportosította az ismeretlen tettes által elkövetett lopásokat a helyszínen 

                                              

4 Tatár László: Profilalkotás a bűnüldözésben. In: Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. 

évfordulójára. Szerk. Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor. PTE ÁJK, Pécs, 2004. 177–181. old. 
5 Tizenegy nő brutális és máig megoldatlan meggyilkolásának eseménysorozata, melyeket London elszegényedett 

East End-i negyedében, Whitechapelben követtek el 1888. április 3. és 1891. február 13. között, az elkövetőt a 

sajtóban Hasfelmetsző Jacknek (Jack the Ripper)nevezték el. 
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hagyott jellegzetes nyomok alapján, illetve a már ismert tettes jellegzetességeit 

összekapcsolta az ismert lopások jellegzetességeivel.  

 Az 1940–50-es években robbantások hosszú sorozatát hajtották végre 

New Yorkban. Az elkövető több tucat bombát helyezett el vasútállomásokon 

és színházakban. Dr. James A. Brussel, New York-i pszichiáter klinikai 

tapasztalatai alapján elkészítette az ismeretlen elkövető személyiségrajzát: 

paranoiás, gyűlölte az apját, az anyja gyötrően szerette őt, Connecticut 

államban él, átlagos testalkatú, középkorú, külföldön született, római 

katolikus, egyedülálló, anyjával vagy leánytestvérével él, kétsoros öltönyt 

visel. Később a rendőrség elfogta George Meteskyt, akire a leírás pontosan 

ráillett, még a kétsoros öltöny is stimmelt. Az 1960-as években a repülőgép 

eltérítők profiljának megalkotását azt követően kezdték el megalkotni, hogy 

68-ban tizennyolc gépet térítettek el, a következő évben pedig negyven 

hasonló kísérletre került sor.
6
 Az 1980-as és 1990-es években pedig a 

drogfutárok profiljának megalkotása során
7
 indikátornak tekintették a rövid 

ott-tartózkodást a jelentős drogforrások és a terítés helyszínein, a készpénzes 

repülőjegy-vásárlást és – kriminálstatisztikai adatokra támaszkodva – az 

etnikai hovatartozást, a nemet, az életkort. (Tudvalevő, a szervezett 

bűnözésben kulcsszerepet játszó bandák etnikailag szinte mindig homogének.) 

 A profilalkotás módszere ma deduktív vagy induktív lehet. Az induktív 

módszer a hasonló bűncselekmények elkövetőiről rendelkezésre álló 

statisztikai adatok alapján alkotja meg az átlagos elkövető 

személyiségprofilját. Példa: egy 24 éves, fehér bőrű nőt megerőszakoltak első 

emeleti lakásában. A húsz, nemi erkölcs elleni bűncselekményt sorozatban 

elkövető személy vizsgálatán alapuló tanulmány szerint az ilyen elkövető 

általában hozzá hasonló korú és ugyanolyan bőrszínű nőt támad meg. Ebből 

arra lehet következtetni, hogy az elkövető körülbelül 24 éves, fehér bőrű férfi. 

A deduktív profilalkotás a (főként a helyszínen talált) bizonyítékok alapján 

következtet az elkövető tulajdonságaira. Példa: megerőszakoltak és megöltek 

                                              

6 Errő lásd: HARRIS, David A.: Profiles in Insjustice. Why Racial Profiling Cannot Work. ,2002. New York, The 

New Press, 17-18.o. (továbbiakban: Harris: Porfiles in Injustice) 
7 Uo: 19-21. o. 
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egy 24 éves nőt. Bizonyíték van arra, hogy a sértett nevén szólította az 

elkövetőt, tehát ismerte a tettest. Ezzel a vizsgálódás köre szűkíthető. 

 Míg a profilalkotás a bűnüldözés mintegy kézenfekvő eszköze,
8
 az 

etnikai profilalkotás az etnikai vagy faji hovatartozás ismérvein alapuló 

kiválasztással jár, ami a rendészeti gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy az 

intézkedő rendőrök külső jegyek alapján határozzák meg, kit igazoltatnak, kit 

vesznek őrizetbe, illetve kivel szemben alkalmaznak valamilyen egyéb 

intézkedést. A módszer összefüggést feltételez bizonyos tulajdonságok és 

bizonyos bűncselekmények elkövetése között, tehát azt vélelmezi, hogy 

meghatározott társadalmi csoporthoz tartozó személyek nagyobb 

valószínűséggel követnek el bizonyos típusú bűncselekményeket. Az etnikai 

profilalkotásnak nincs egységesen elfogadott meghatározása, és a 

jelenségvilág is komplex, amire alkalmazni szokták. Néhány példát említek 

annak érdekében, hogy pozícionálni tudjuk a definiálni kívánt cselekvések 

körét. A rendőrség egy főleg fehérek által lakott városrészben megállít minden 

nem-fehér utast szállító járművet igazoltatás céljából; az övhasználat vagy 

indexhasználat elmulasztása miatt minden színes bőrű járművezetőt megállít 

és bírságol a rendőrség, ezzel párhuzamosan drogkereső kutyával vizsgálja át 

a járművet, a fehérek esetén erre elvétve kerül sor; a repülőtéren minden arab 

utast külön ellenőriznek; „razzia” során egy szórakozóhelyen kizárólag a 

cigány vendégeket igazoltatják; 1995-ben, az Oklahoma City-beli Alfred P. 

Murrah a Federal Building felrobbantása után Timothy McVeigh, a fehér bőrű 

– később elfogott és a cselekmény elkövetése miatt elítélt - személy könnyen 

kicsúszott a helyszínre érkező rendőrök karmai közül, mert a rendőrök azt 

vélelmezték, hogy arab terroristák követték el a robbantást.
9
 Olyan gyakorlatot 

mutatunk be és vizsgálunk meg a következőkben, amelynek eredményeként 

2000-ben az Amerikai Egyesült Államokban Martin Luther Kingnek 

                                              

8 Habár annak hatékonyságát is megkérdőjelezik esetenként, az említett repülőgép eltérítő profil alkalmazásával 

például négy éven belül felhagytak, és azóta kell mindenkinek az amerikai repülőtereken vizsgálatnak alávetnie 

magát, mert a kidolgozott profil segítségével  a hatóságok nem tudták megfelelő mértékben csökkenteni  a 

megelőzni kívánt bűncselekmények számát. A tanulmány szempontjából ez a kérdés azonban irreleváns, magam 

kizárólag az etnikai elemet is tartalmazó profil használatát fogom elemezni.  
9 Domestic Human Rights, Amnesty International, 2004 
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hetvenötször nagyobb esélye lett volna Charles Mansonnál arra, hogy 

gépjárművében utazva igazoltassák.
10

 És valóban, 1956. január 26-án Martin 

Luther Kinget a sebességkorlát 5 mérföldes túllépéséért őrizetbe is vették – ma 

már elismerik, hogy az intézkedés valódi oka az volt, hogy King fekete emberi 

jogi aktivista volt.
11

 

 Annak érdekében, hogy a látszólag eltérő jelenségek közös jegyeit 

illusztrálni tudjuk, ismertetünk néhányat a „forgalomban lévő” definíciók 

közül, majd kiemeljük azokat a fogalmi elemeket, amelyekből felépíthető az 

etnikai profilalkotás tartható meghatározása.   

 

I. 2. AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS FOGALMA 

A szövegben számos alkalommal jelennek majd meg olyan fogalmak mint 

rendőrség, a rendészeti és bűnüldöző szervek, illetve az általuk kialakított 

gyakorlatok. Ezek jelentésének tisztázása során az ECRI (European 

Commission against Racism and Intolerance – Európai Rasszizmus és 

Intolerancia Elleni Bizottság) 11. sz. Általános Ajánlásához fűzött pontos 

policing-definíciót tekintem irányadónak a továbbiakban. Az Ajánlás 

Magyarázó Memorandumának bevezetése
12

 azon személyek tevékenységét 

tekinti rendőri tevékenységnek, akik a jogszabályok érvényesítése és a 

közrend fenntartása érdekében kényszert alkalmaznak (illetve akiket a jog 

kényszer alkalmazására hatalmaz fel), amibe természetszerűleg beletartozik a 

bűncselekmények megelőzése és felderítése, az ellenőrzés, a megfigyelés és a 

nyomozás is.
13

  

 Az etnikai profilalkotás számtalan létező definíciója mögött eltérő 

igazolások és módszertani megfontolások húzódnak meg. A fogalom átfogó 

                                              

10 Az összehasonlítás az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet kampányának eleme volt, 

lásd: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1355/is_3_98/ai_63165569/ 
11 Lásd: SCHIFFERLE, Carl J.: After Whren v. United States: Applying the Equal Protection Clause to Racially 

Discriminatory Enforcement of the Law, 2 Mich. L. & Pol'y Rev. 159, 159 
12 ECRI’s General Policy Recommendation N° 11 on Combating Racism and Racial Discrimination in Policing, 

22. pont, www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n11/e-RPG%2011%20-

%20A4.pdf 
13 “Police” refers to those exercising (or having by law) the power to use force in order to maintain law and order 

in society, normally including prevention and detection of crime. [...]The term refers to control, surveillance or 

investigation activities. 
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analízisét nyújtja Katerina Hadjimatheou disszertációja
14

 és Pap András 

Lászlónak az Európai Unió számára készített elemzése;
15

 mindkét munka 

eredményeit felhasználtam a konceptuális vizsgálat során. Ebben a fejezetben 

áttekintem a tipikus fogalom-meghatározásokat, analitikus elemzésnek vetem 

alá őket, majd megadok ezek alapján egy szerintem tartható definíciót. 

Katerina Hadjimatheou meghatározza, milyen szempontokat kell figyelembe 

venni a fogalom definiálásakor, ezek közül most kettő bizonyul hasznosnak. 

 

I. 2. 1 A fogalommal szemben támasztott követelmények 

1. Ne essen a „definíciós előítéletesség” hibájába,
16

 vagyis ne determinálja a 

fogalom által jelölt gyakorlatról alkotott (erkölcsi vagy egyéb normatív) 

ítéletet. Ezzel elkerülhető, hogy – megelőzve minden kutatást és normatív vitát 

– bármilyen szituációban eleve igazolhatónak vagy igazolhatatlannak 

tekintsük az etnikai profilalkotást.  

2. Releváns jelenséget írjon le, olyat, amely különbözik a kriminológiai 

profilalkotástól és a diszkrimináció hagyományos formáitól is.  

I. 2. 1. 1 A fogalmi előítélet hibája 

Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának meghatározása 

szerint az etnikai profilalkotás a faji vagy etnikai hovatartozás elítélendő 

figyelembevételét jelenti az igazoltatások, ruházatátvizsgálások és egyéb 

rendészeti cselekmények során. A gyakorlat eszerint azon a téves 

feltételezésen alapszik, hogy egy meghatározott etnikai csoport bármely tagja 

nagyobb valószínűséggel követ el jogellenes cselekményt, mint egy másik 

etnikai csoport tagja.
17 

A Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute – 

                                              

14 HADJIMATHEOU, Katerina: Ethnic Profiling in Counter-Terrorism: Justice in Practice. PhD thesis, University 

of Essex, 2009. A dolgozat alapvetően erkölcsfilozófiai elemzés az etnikai profilalkotás jelenségéről. 
15 András Pap: Ethnicity- and Race-Based Profiling in Counter-Terrorism, Law Enforcement and Border Control. 

http://www.ceps.eu/system/files/old/ProfilingEP.pdf  
16 A fordulatot Risse és Zeckhauser használja a témában a később tárgyalt D. Ramirez, J. McDevitt, és  A. Farrell 

definciójának kritikájaként. Lásd alább 17. és 18. lj. 
17 U.S. Department of Justice Civil Rights Division Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law 

Enforcement Agencies, June 2003. 1. old. 

http://www.ceps.eu/system/files/old/ProfilingEP.pdf
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OSI) egyik javasolt definíciója értelmében az etnikai profilalkotás az egyén 

etnikai jellemzőinek helytelen alkalmazása a gyanúsítottak azonosítása 

érdekében végrehajtott rendészeti cselekvések során.
18

 Mindkét definíció 

olyan minősítést használ a fogalom meghatározásában, amely eleve kizárja a 

definiált jelenség későbbi igazolását, vagyis mindkettő kétségtelenül 

előítéletes. 

 A finomabb módszerrel élő definíciók olyan elemeket emelnek be a 

fogalomba, amelyek nem minősítenek ugyan, de negatív vagy pozitív 

konnotációik – nem konklúzív módon – mégis orientálják az ítéletalkotást. 

Például a sztereotípiák alkalmazásának egyik módjaként írják le a 

profilalkotást. A sztereotipizálás, lévén az általánosítás egy szokásosan nem 

kedvelt módja, gyenge alapnak tűnik bármiféle rendőri cselekvéshez. Ilyenkor 

az etnikai profilalkotást az etnikai jegyek figyelembevételeként definiálják – 

szembeállítva azokkal az esetekkel, amelyekben a bűncselekmény 

„megbízható információ” vagy „objektív információ” alapján kapcsolható egy 

bizonyos etnikai csoporthoz.
19

 A szembeállítás azt sugallja, hogy az így 

definiált gyakorlat eleve nem lehet objektív és megbízható.  

 Hasonló – nem követendő – szembeállításként említi Risse és 

Zeckhauser
20

 Ramirez, McDevitt és Farrel definícióját,
21

 amely szerint az 

etnikai profilalkotás olyan rendőri intézkedést jelent, amely az érintett személy 

faji, etnikai vagy nemzeti hovatartozásán alapszik ahelyett, hogy az illető 

konkrét magatartásán vagy olyan információn nyugodna, amely alapján a 

rendőr arra a következtetésre juthat, hogy az illető bűncselekményt követ el 

vagy követett el. A probléma a definícióban az „ahelyett” (rather than) 

fordulattal van, ugyanis ez azt sugallja, hogy a faji, etnikai vallási hovatartozás 

figyelembevétele során a rendőr valójában nem feladatát végzi – hiszen ha azt 

                                              

18 Ethnic Profiling by Police in Europe, Justice Initiatives. 2005. 7. old. 
19 Az előzőt az End Racial Profiling Act of 2004 (USA) Title V–Definitions and Miscellaneous Provisions in Sec. 

501. Definitions. S. 2132[108] tartalmazza. Az utóbbit Bowling Ben és Phillips Coretta tanulmánya 

Disproportionate and Discriminatory: Reviewing the Evidence on Police Stop and Search. The Modern Law 

Review, 70 (2007), 6. szám, 957. old. 
20 RISSE, Mathias és ZECKHAUSER, Richard: Racial Profiling. Philosophy and Public Affairs, 32. no. 2., 136. o. 
21 D. RAMIREZ, J. MCDEVITT, and A. FARRELL, A Resource Guide on Racial Profiling Data Collection Systems: 

Promising Practices and Lessons Learned, Report prepared by North-eastern University with support by the U.S. 

Department of Justice, 2000 
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tenné, akkor csak egyéniesített információ alapján cselekedne -, másrészt e 

meghatározás arra is utal, hogy a kétféle információtípus (konkrét és általános) 

kizáró ellentétben áll egymással, vagyis egyszerre a kettő nem használható. 

Márpedig a tipikus esetben éppen erről van szó, a jelenségek, amelyekre a 

fogalommal utalunk, ebben a tekintetben is komplexek.  

 Azt sem lehet azonban kizárni, hogy jóllehet az ilyen jelzők vagy 

szembeállítások befolyásolják a fogalom által leírt gyakorlat minősítését, 

használatuk mégis indokolt. Például ha megfelelő mennyiségű bizonyíték áll 

rendelkezésre annak igazolására, hogy az alkalmazás tipikus formája minden 

egyes esetben etnikai sztereotípiákon nyugszik, akkor hiba lenne elvetni ennek 

a fogalmi elemnek a megjelenítését a definícióban. Hogy szerepelhet-e egy 

ilyen predikátum a fogalommeghatározásban vagy sem, attól függ, mennyire 

megalapozott indok szól mellette.
22

  

I. 2. 1. 2 A fogalom szükségszerű alkotóeleme az általanosítás 

Az etnikai profilalkotás lényege számos meghatározása szerint az, hogy egyes 

etnikai csoportok bűnelkövetési hajlamával kapcsolatos általánosítások 

strukturálják, szemben az olyan hatósági cselekvésekkel, amelyek egyéni vagy 

egyéniesített indokokon nyugszanak, mint például a térfigyelő kamerák 

felvételei, a tanúvallomásban adott személyleírás vagy éppen a titkos 

információk. Azzal talán mindenki egyetért, hogy a két módszer különbsége 

olyan lényeges eltérésnek minősül a kétféle cselekvés között, amelyet már 

szerepeltetni kell a fogalomban. Abban azonban nincs egyetértés, hogy az 

általánosítás milyen módon jelenik meg a gyakorlatban, és mi következik 

belőle az etnikai profilalkotás igazolhatóságát illetően. Egyesek szerint a 

„sztereotípiák” vagy „általános feltételezések” formájában kifejeződő 

általánosítás már önmagában is megkérdőjelezhető mint bármilyen gyanú 

alapja, s éppen ez magyarázza azt, hogy az etnikai profilalkotásnak 

                                              

22 Úgy vélem, hogy a fentiek alapján a definíciós előítélet nem kategorikus hiba, de óvatosan kell vele bánni. 

Mint majd látni fogjuk, a gyakorlat megengedhetősége, alkotmányossága vagy eredményessége terén komoly 

viták folynak, hiba lenne ezeknek elébe vágni egy fogalom-meghatározással.  
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stigmatizáló hatása van. Ebből következően etnikai profilalkotásról az efféle 

„bűnös általánosítások” esetén beszélünk. Így gondolja például Sharon 

Davies: a sértő vagy törvényesen meg nem engedhető gondolkodási minták 

hátrányosan érintik a célzott társadalmi csoportot, ha viszont az intézkedés alá 

vonandó személyek kiválasztása például a sértettől származó általánosításon 

alapszik, akkor ez a hatás már nem érvényesül.
23

 Másként fogalmazva: ha azt 

véljük valamely etnikai csoport tagjairól, hogy hajlamosak nem normakövető 

magatartást tanúsítani, akkor bármely, velük szemben alkalmazott intézkedés 

mintegy közvetíti ezt a vélelmet, vagyis az előítélet ebben az intézkedésben 

manifesztálódik. Ha azonban a cselekvésünk oka nem előítélet, hanem hiteles, 

megbízható adat, akkor az intézkedés etnikai aránytalansága esetén sem 

stigmatizál. Vagyis az általánosítás attól függően lenne fogalmi elem, hogy 

annak motivációja bűnös vagy sem. 

 Ez a felfogás azonban megkérdőjelezhető, mert túl szűken vonja meg az 

elemzett jelenség kontúrjait. Egyrészt az általánosítás és általában a 

profilalkotás indoka lehet nagyon is racionális: erőforrásainkat a lehető 

leghatékonyabban kívánjuk felhasználni. Ez a szándék egyáltalán nem bűnös. 

Így az a következtetés, hogy egyes etnikai csoportok tagjai nagyobb 

valószínűséggel kerülnek kapcsolatba jogellenes cselekedetekkel, és ezért 

bizonyos esetekben szorosabb társadalmi ellenőrzésük indokolt, eredhet 

erkölcsileg védhetetlen előítéletből, de származhat hiteles bűnügyi 

statisztikákból is. A társadalom védelme és a társadalmi források hatékony 

felhasználásának céljai közül pedig egyik sem elítélendő. Másrészt azt sem 

szabad elfelejteni, hogy az etnikai profilalkotás stigmatizáló hatása és egyéb 

járulékos, káros hatásai nemcsak akkor jelentkeznek, ha bűnös szándék 

húzódik meg mögöttük. Ha egy közösség azt tapasztalja, hogy a bűnözés 

elleni küzdelem társadalmi költségeiből aránytalanul nagy hányadot kénytelen 

viselni,
24

 akkor az aránytalanság már önmagában felkelti az előítéletesség 

vádját. Ha az etnikai szempontok beemelése a bűnmegelőzésbe, a bűnüldözési 

                                              

23 DAVIES, Sharon L.: Profiling Terror. Ohio State Journal of Criminal Law, 1 (2003). 
24 Lásd: Kennedy, Randall racial tax fogalmát. 
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és a kapcsolódó rendészeti tevékenységbe nem hatékony, akkor ez az állítás 

attól függetlenül igaz, hogy az etnikai aspektus mérlegelésére „tiszta” vagy 

„bűnös” szándékból került-e sor. Az aránytalan teher és a stigma ugyanis 

megmarad, függetlenül az őket eredményező gyakorlat végső motívumától. 

Ezért ha azt a jelenséget vizsgáljuk, amikor a hagyományos gyanúokoktól 

eltérő indokkal, etnikai természetű általánosítások alapján intézkednek egy 

társadalmi csoporttal szemben (mert tudni szeretnénk, mennyire hatékony, 

igazságos vagy éppen jogszerű ez a gyakorlat), akkor az eltérő bánásmód 

indoka irreleváns. A jogi megítélés szerint mindenképpen, mert ha 

diszkriminációnak minősítjük ezt a gyakorlatot, akkor az eredménye („hátrány 

vagy aránytalan teher”) kimentési ok hiányában jogellenességet eredményez, 

függetlenül az aránytalanság okától. Ezért – Katerina Hadjimatheou-val 

egyetértve – azt tartom helyesnek, ha az általánosítást minden megszorítás 

nélkül, önmagában az etnikai profilalkotás elégséges fogalmi elemének 

tekintjük.  

 Hogy az általánosítás fogalmát illetően teljes legyen az analitikai kép, azt 

is szükséges definiálnunk. Ehhez jó kiindulópont annak meghatározása, mit 

tekintünk egyéniesített gyanúok alapján végrehajtott cselekvésnek. 

Egyéniesített gyanúok alapján végrehajtott cselekvés lehet 

gyanúsítottspecifikus, azaz „olyan cselekvés, amely olyan megbízható 

forrásból származó specifikus forráson alapszik, amely egy korábban 

elkövetett specifikus bűncselekménnyel kapcsolatba hozott személyre 

vonatkozik”.
25 

A másik lehetőség a cselekményspecifikus gyanúok alapján 

végrehajtott cselekvés, amelynek során „a helyszín és az idő szempontjából 

releváns, megbízható információ alapján kapcsolnak össze egy konkrét etnikai 

csoporthoz, faji hovatartozáshoz,
26

 valláshoz vagy nemzetiséghez köthető 

személyt egy regisztrált bűncselekménnyel”.
27

 Ettől az etnikai profilalkotás 

                                              

25 US Department of Justice: Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies., 

elérhető: http://www.justice.gov/crt/split/documents/guidance_on_race.php 
26 A „faj”, faji hovatartozás önmagában is tudománytalan és sértő, de a jogi nyelvben elterjedt. 
27 Az End Racial Profiling Act of 2004 által használt definíció. Cselekményspecifikus, faji hovatartozásra hoz 

példát az előző jegyzetben hivatkozott útmutató: egy bandavezért megöl egy rivális banda valamelyik tagja, ezt 

minden kétséget kizáróan tudja a rendőrség. A banda minden tagja ugyanazon etnikai csoporthoz tartozik, így 
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abban különbözik, hogy az etnikai hovatartozás és a bűncselekmény közötti 

tág általánosításokon alapszik, vagyis nem szerepel benne sem 

gyanúsítottspecifikus, sem cselekményspecifikus adat. Ilyenre említi példaként 

Katerina Hadjimatheou
28

 az Egyesült Királyság terrorizmusellenes szabályai 

közül azt az igazoltatásokra vonatkozó előírást, amely lehetővé teszi rendőri 

intézkedés foganatosítását a terrorista akciók és az etnikai csoportok közötti 

„jól ismert” összefüggések mint gyanúok alapján: „helyes lehet az is, ha a 

rendőr figyelembe veszi az állampolgár etnikai hovatartozását is annak 

eldöntése során, hogy kit állít meg, és kit igazoltat egy konkrét terrorveszélyre 

reagáló intézkedés során (például egyes nemzetközi terrorista csoportokat 

meghatározott etnikai csoporthoz tartozó egyénekkel szoktak kapcsolatba 

hozni)”.
29

 

 A cselekményspecifikus jelleg is okozhat azonban problémát. Vegyünk 

egy egyszerű példát! Számtalan bizonyíték van arra, hogy közel-keleti 

származású, muszlim vallású, középkorú férfiak követték el a szeptemberi 11-

ei merényletet, és arra is, hogy a terrorista cselekmények elkövetésével a 

szervezetük nem hagyott fel. Bár az nem állítható, hogy az Al Kaida minden 

tagja leírható ezzel a jellemzővel, de tegyük fel, hogy valakinek ezt sikerülne 

bizonyítania. Felmerülne ebben az esetben a kérdés, hogy a középkorú 

muszlim férfiakra koncentráló bűnüldözési tevékenység – tekintettel annak 

cselekményspecifikus jellegére – etnikai profilalkotásnak minősül-e vagy 

sem? A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert a terrorizmus, illetve a 

terrorcselekmény előkészülete meghatározatlan, esetlegesen örökké jelen lévő 

bűncselekmények, melyek földrajzi kiterjedése sem meghatározott. Vagyis 

                                                                                                                                

biztos, hogy az elkövető egy meghatározott, ismert etnikai csoport tagja – gyanúsítottspecifikus indok hiányában 

is. Másik eset is lehetséges: ha olyan konkrét információ áll a hatóságok rendelkezésére, hogy jól körülírható 

helyen és időben egy meghatározott etnikai csoporthoz tartozó személy készül bűncselekményt elkövetni. Ebben 

az esetben egy még meg nem történt bűncselekmény megakadályozása céljából alkalmazható a profil részeként 

az etnikai jegy. 
28 Hadjimatheou: i. m. 29. old. 
29 UK Police and Criminal Evidence Act 1984 Code A: Exercise by Police Officers of Statutory Powers of Stop 

and Search, 2005, § 2.25. Hogy a különbségtételnek praktikusan milyen jelentősége van, azt jól mutatja az 

Egyesült Királyságban végzett felmérés, amelyben azt vizsgálták, mennyire hatékony az igazoltatás akkor, ha 

etnikai profilalkotás alapján végzik, és akkor, ha az etnikai hovatartozást a kiválasztás során nem veszik 

figyelembe. Az első esetben az igazoltatások 1%-a vezetett őrizetbevételhez, míg a másodikban 14%-a. Lásd: 

HC165-iii House of Commons Minutes of Evidence Taken Before Home Affairs Committee: Terrorism and 

Community Relations. Tuesday 25 January 2005, Question 342. 
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úgy specifikus a cselekmény, hogy közben sem térben, sem időben nem 

behatárolható a potenciális elkövetők köre vagy száma. Ezért a specifikus 

vonást csak akkor indokolt egy cselekménynek tulajdonítani, ha maga a 

cselekmény térben és időben valóban behatárolható. Ennek hiányában a 

kritérium praktikusan nem lehetne érdemi korlátja a diszkréciónak.
30

  

 Az egyéniesített és általános gyanúok közötti különbséget természetesen 

a jog is leképezi. A magyar jog megkülönböztet „egyszerű gyanút” és 

„megalapozott gyanút”, a brit jog pedig főszabály szerint expressis verbis 

előírja, hogy ésszerű indok nélkül rendőri intézkedést végrehajtani nem lehet: 

„az ésszerű gyanú mindig az eset összes körülményétől függ, és nem 

alapozható olyan általánosításokra vagy sztereotípiákra, amelyek szerint 

személyek valamely csoportja a többinél nagyobb valószínűséggel hozható 

összefüggésbe bűncselekményekkel.”
31

 

 

I. 2. 2 Néhány példa az általánosításra mint fogalmi elemre 

James Goldston az etnikai profilalkotást az etnikai hovatartozás és a bűnözés 

között fennálló kapcsolatra vonatkozó sztereotípiaként határozza meg: 

„Etnikai profilalkotáson azt értem, hogy az egyéni magatartás helyett 

faji/etnikai sztereotípiákra támaszkodnak azzal kapcsolatos rendészeti vagy 

nyomozati döntések meghozatalakor, hogy ki hozható összefüggésbe 

kriminális cselekményekkel.”
32

 Vagy máshol: etnikai profilalkotásnak a faji, 

etnikai vagy vallási sztereotípiák használatát nevezzük hatósági 

jogérvényesítési döntések, például az őrizetbe vétel, az igazoltatás, a ruházat 

átvizsgálás, az adatgyűjtés stb. során.”
33

 

                                              

30 Az etnikai karakterjegyek használatának megengedhetősége terén ugyanezen szűkítést tartalmazza RAMIREZ, 

HOOPES és QUINLIAN tanulmánya, lásd: RAMIREZ, Deborah A., HOOPES, Jennifer és QUINLAN, Tara Lai: Defining 

Racial Profiling in a post-September 11 World, 40 Am. Crim. L. Rev. 1195, 1206. o. (a továbbiakban: Ramirez, 

Hoopes és Quinlian: Defining Racial Profiling) 
31 Police and Criminal Evidence Act 1984, Code A 2.2. 
32 GOLDSTON, James: Toward a Europe Without Ethnic Profiling in Justice Initiatives. In: Ethnic Profiling by 

Police in Europe. 2005. 7. old.; Peter Schuck: A Case for Profiling – A Commentary. The American Lawyer, 

January 2002. 
33 UŐ: Ethnic Profiling and Counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives, June 2006. 
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 Samuel Gross és Deborah Livingston a fogalmat bizonyos etnikai 

csoportok kriminalitásával kapcsolatos általános feltételezésekre (global 

assumpitons) történő hagyatkozásként határozzák meg: „Ahogy mi értjük, 

etnikai profilalkotásról akkor beszélünk, ha egy rendőr (law enforcment 

officer) megállít, kikérdez, őrizetbe vesz, megmotoz valakit vagy más 

formában intézkedik vele szemben azért, mert  úgy véli, hogy egyes faji vagy 

etnikai csoportok tagjai nagyobb valószínűséggel követik el az általa éppen 

nyomozott bűncselekményt, mint a többségi társadalom tagjai. Az etnikai 

profilalkotás lényege a célzott csoporttal kapcsolatos azon ítélet, hogy annak 

tagjai hajlamosabbak bűncselekményt, vagy egy bizonyos típusú 

bűncselekményt elkövetni, mint más etnikai vagy faji csoportok tagjai.”
34

 

 Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma ugyanezt feltételezve 

szögezi le, hogy az etnikai profilalkotás „egyes etnikai csoportok tagjaival 

kapcsolatos általános feltételezéseken nyugszik, és azzal a téves vélelemmel 

él, hogy az adott csoport bármely tagja nagyobb valószínűséggel hozható 

kapcsoltba bűncselekménnyel, mint egy másik csoport tagjai”. 
35 

 

 2002-ben az Európai Unió terrorizmussal foglalkozó munkacsoportja 

(EU Working Party on Terrorism)
36

 javaslatokat fogalmazott meg a 

tagállamok számára a „terrorista profillal” kapcsolatban, amelyeket az Európai 

Unió Tanácsa is felhasznált a terroristák profiljának megalkotásáról szóló, 

2002. november 28-án kelt Ajánlásában.
37

 Az Ajánlás meghatározása szerint a 

profil „olyan testi, fiziológiai vagy magatartási változók együttese, amelyek 

tipikusan a terrorista tevékenységgel összefüggésbe hozható személyekre 

jellemzők, és amelyeknek előrejelző funkciójuk van”.
38

 Eszerint a profil 

alapján valamilyen valószínűséggel/bizonyossággal előre lehet jelezni azt, 

                                              

34 GROSS, Samuel R. LIVINGSTON, Debra: Racial Profiling Under Attack. 102 Colum. L. Rev. 1413, 1415 
35US Department of Justice Civil Rights Division: Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law 

Enforcement Agencies, June 2003. 1. old. 
36 A Munkacsoport az EU terrorizmus elleni stratégiájának végrehajtását végzi. 
37 Council Recommendation of 28 November, 2002 on the development of terrorist profiles: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/en/EJN280.pdf 
38 Ben Hayes: A Failure to regulate: Data protection and Ethnic Profiling in the Police Sector in Europe. Justice 

Initiatives, Open Society Justice Initiative, June 2005, 37. old. 
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hogy az említett jellemzőkkel leírható személy kapcsolatba hozható-e 

valamilyen kriminálisan értékelt tényállással.  

 Az etnikai profilalkotást az Európai Unió független alapjogi szakértői 

hálózata (EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights) az 

osztályozással – egy tipikus általánosítási móddal – határozza meg vonatkozó 

véleményében: „olyan gyakorlat, melynek során a személyeket faji vagy 

etnikai hovatartozásuk, vallásuk vagy nemzeti hovatartozásuk alapján 

rendszerszerűen klasszifikálják, és ennek alapján bánnak velük”.
39

  

 2006. július 7-én kelt levelében az Európai Bizottság az etnikai 

profilalkotáshoz sorolta minden jogalkalmazó szerv vagy más, releváns 

közhatalmat gyakorló szereplő azon magatartását vagy diszkriminatív 

gyakorlatát, amelynek során az egyénekkel szemben faji, etnikai, vallási vagy 

nemzeti hovatartozás alapján lépnek fel, függetlenül attól, milyen magatartást 

tanúsítottak, vagy illik-e rájuk valamely gyanúsítotti leírás.  

 Az R. v. Richards ügyben,
40

 melyet az Ontariói Fellebbviteli Bíróság 

tárgyalt, az Afrikai-kanadai Jogi Klinika az etnikai profilalkotást sommásan 

faji alapú bűnügyi profilalkotásként definiálta. Eszerint a faj vagy bőrszín 

alapján kialakított, általánosító profilalkotás arra utal, hogy a társadalom egy 

faj vagy bőrszín alapján körülhatárolt csoportjának meghatározott kriminális 

aktivitást tulajdonítanak, aminek eredményeként a bűnüldöző szervek ezen 

társadalmi csoport tagjait veszik elsődlegesen célba.  

 Ezzel lényegileg azonos meghatározást tartalmaz az ECRI már említett 

11. számú Általános Ajánlása is, amely a következő ismérvet adja meg: „a faji 

hovatartozás, bőrszín, anyanyelv, vallás, állampolgárság vagy nemzeti 

hovatartozás felhasználása az ellenőrzési, megfigyelési és nyomozási 

tevékenység során hozott intézkedések alapjaként.”  

 A fentiekből leszűrhető, hogy az általánosítás szükségszerű fogalmi 

eleme az etnikai profilalkotásnak, lényegében minden definíciós kísérlet 

                                              

39  E.U Network of Independent Experts on Fundamental Rights: Ethnic profiling. 2006. december, 9. oldal. 

Elérhető: http://158.109.131.198/catedra/images/experts/ethnic.pdf 
40 R. v. Richards (1999), 26 C.R.(5th) 286 (Ont. C.A.). 15 
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tartalmaz is valamilyen utalást erre. Mivel azonban az általánosítás indoka 

irreleváns, azt nem szükséges szerepeltetni a fogalommeghatározásban.  

I. 2. 3 A profilalkotás szűk és tág fogalmai 

Az Open Society Institute legutóbbi, a témában megjelent átfogó tanulmánya 

szerint
41

 az etnikai profilalkotás azt jelenti, hogy a rendőrség tevékenysége 

során faji, vallási hovatartozás vagy származás alapján megalkotott 

általánosításokat alkalmaz ahelyett, hogy a személyek magatartására, konkrét 

gyanúsítotti leírásra vagy egyéb forrásból származó, hiteles információra 

támaszkodna az eljárás vagy intézkedés alá vont személyek kiválasztásában. 

Ezt a meghatározást is kétféleképpen lehet használni.  

 Az egyik lehetséges út az, hogy csak azt a gyakorlatot tekintjük etnikai 

profilalkotásnak, amelyben a cselekvések kizárólagos meghatározó motívuma 

az intézkedések alá vont személyek etnikai hovatartozása. Ez a fogalom szűk 

meghatározása, evvel él például az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért 

nevű szervezet (American Civil Liberties Union – ACLU).
42

 Ugyanígy az 

Európai Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental 

Rights vagy Fundamental Rights Agency – FRA) is azt tekinti etnikai 

profilalkotásnak, ha „az állam nevében eljáró szereplők (pl. bevándorlási 

hivatal, határőrség, vámhivatali alkalmazottak vagy rendőrök) kizárólag
43

 

aszerint bánnak az állampolgárokkal vagy egyéb személyekkel, hogy mi a vélt 

vagy valós faji, etnikai, vallási hovatartozásuk vagy származásuk, ahelyett 

hogy az érintett személy magatartására, a gyanúsítotti leírásra vagy más 

információra alapoznának”.
44 

A fogalom szűk meghatározása csak azon 

gyakorlatokat fogja át, amelyekben az etnikai hovatartozáson túl egyéb 

motívum nem játszik szerepet a hatóság diszkrecionális mérlegelésében.  

                                              

41 Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective and Discriminatory, 8. old., 

www.soros.org/initiatives/justice/focus/equality_citizenship/articles_publications/publications/profiling_2009052

6/profiling_20090526.pdf 
42 American Civil Liberties Union: Sanctioned Bias: Racial Profiling Since 9/11. February 2004, New York. 2. 

old.  
43 Az én kiemelésem. 
44 European Union Agency for Fundamental Rights Ethnic Profiling Project (2007), Annex A.1 FRA2-2007-

3200-T02 Technical Tender Specifications/Terms of Reference, 1.1. Ethnic Profiling – Defining the practice. 
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 A másik megközelítés a fogalom tág meghatározását alkalmazza, és 

megelégszik azzal, hogy az intézkedések során az egyik mérlegelt tényező az 

etnikai hovatartozás.
45

 Ennek alapján akkor is etnikai profilalkotásról 

beszélünk, ha például egy igazoltatás tényleges oka részben az intézkedés alá 

vont személy etnikai hovatartozása, de emellett a napszak (este), a ruházat 

(elnyűtt, koszos), az életkor (fiatal), a nem (férfi) is közrejátszik a döntésben.  

I. 2. 3. 1 Érvek a szűk értelemben vett etnikai profilalkotással szemben 

A következőkben azt az állítást szeretném igazolni, hogy a tág 

fogalommeghatározást indokolt választani. A döntő érv a szűkebb fogalommal 

szemben az, hogy az általa jelölt módszer oly kevéssé hatékony, hogy 

valójában sehol sem alkalmazzák. Egy-egy etnikai csoportnak ugyanis 

rendszerint annyi tagja van, hogy önmagában az etnikai hovatartozás mint 

karakterjegy nem szűkíti le oly mértékben a célzott személyek körét, hogy 

annak alapján bármilyen stratégiát valóban hatékonyan végre lehetne 

alkalmazni. Például ha Magyarországon pusztán a roma etnikai hovatartozás 

alkotná a profil egyetlen elemét, akkor 800 000 embert
46

 kellene célba vennie 

a módszert alkalmazó intézkedésnek, ami reálisan lehetetlen feladat. Vagy ha 

a terrorizmus elleni harcban alkalmazott profil pusztán az iszlám vallást 

tartalmazná, akkor Nagy-Britanniában 1 600 000 emberrel szemben kellene 

intézkedni.
47

 Az pedig nem világos, hogy ennyi ember között milyen 

módszerrel lehetne azonosítani a bűncselekménnyel vagy terrorizmussal 

kapcsolatba került egyéneket.
48

 Ha azt feltételezzük, hogy néhány ezer iszlám 

vallású személy áll kapcsolatban terrorista szervezetekkel,
49

 akkor a módszer 

legfeljebb néhány ezrelékes találati aránnyal járhat, amit semmiképp sem 

                                              

45 Hasonló megkülönböztetést tesz a European Network Against Racism (ENAR) is az etnikai profilalkotásról 

szóló dokumentumában, http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/FS40%20-20ethnic%20profiling.pdf 

4. old.  
46 http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_kallai_erno_cko.pdf, 121. o 
47 A 2001. évi brit népszámláláskor 1,6 millióan vallották magukat muszlimnak (UK Office for National 

Statistics).  
48 Mint majd látni fogjuk az amerikai esetjog elemzése során, éppen ez az oka annak, hogy az etnikai 

hovatartozást nem tekintik felhívhatónak a bűncselekmény ésszerű gyanújának igazolása során. 
49 Katerina Hadjimatheou egy beszédet idéz, amelyben a brit biztonsági szolgálat igazgatója legalább kétezerre 

becsli az al-Káidával kapcsolatban hozható terrorista személyek számát Angliában az MI5 adatai alapján. Lásd 

www.mi5.gov.uk/output/intelligence-counter-terrorism-and-trust.html. 

http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/FS40%20-20ethnic%20profiling.pdf
http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_kallai_erno_cko.pdf
http://www.mi5.gov.uk/output/intelligence-counter-terrorism-and-trust.html
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tekinthetnénk hatékonynak. Márpedig a módszer mellett éppen 

hatékonyságával szoktak érvelni. S az bizonyos, hogy a kombinált profil 

nagyobb hatékonyságot eredményez. Már csak azért is, mert egyes jellemzők 

megléte radikálisan csökkenti annak valószínűségét, hogy az érintett személy 

kapcsolatban állna bűncselekménnyel. Egy idős hölgy vagy egy nagyon fiatal 

gyerek esetében ez bizonyosan igaz, amiből az következik, hogy az életkorral 

kiegészítve a profilt, hatékonyabb módszerhez jutunk. Így tisztán etnikai profil 

alapján eljárni nem pusztán kevéssé hatékony, hanem nyilvánvalóan 

ésszerűtlen is, mert olyan információk figyelmen kívül hagyását jelentené, 

amelyek szem előtt tartásával jó eséllyel megelőzhető, hogy ártatlan 

emberekkel szemben intézkedjenek. De nemcsak az alacsony találati arány 

miatt irracionális ezzel a módszerrel élni, hanem azért is, mert az etnikai 

profilalkotás negatív következményei – a stigmatizáció, az elidegenedés és a 

bűnüldözéshez szükséges információmennyiség csökkenése – arányosan 

felerősödnek azzal, amilyen mértékben ártatlan egyénekkel szemben 

intézkedünk.  

I. 2. 3. 2 Érvek az etnikai profilalkotás tág fogalma mellett 

A kombinált profilalkotást – amely a tiszta profilalkotással ellentétben nem 

nyilvánvalóan ésszerűtlen gyakorlat, és akár hatékony is lehet
50

 – érdemes 

külön vizsgálni, elemezni és alkalmazását a lehető legszűkebb körre 

korlátozni. Több okból is. 

Egyrészt a kombinált profil egyik eleme olyan társadalmi csoportot jelöl, 

amellyel szemben egyébként is széles körű társadalmi előítélet tapasztalható. 

Igaz ez az Egyesült Államokban a feketékre, a nyugati államokban általában a 

muzulmánokra 2001. szeptember 11-e óta, hazánkban a romákra. Az egyenlő 

bánásmódból és az állam diszkriminációval szembeni fellépésre vonatkozó 

                                              

50 Ezt kifejezetten tartalmazza is az Európai Parlamentnek a Tanácsnak megfogalmazott ajánlása, lásd: Az 

Európai Parlament 2009. április 24-i ajánlása a Tanácshoz a terroristaellenes műveletek, a rendfenntartás, a 

bevándorlás ellenőrzése, valamint a vámeljárások és a határellenőrzések során felmerülő, az etnikai vagy faji 

hovatartozás ismérvein alapuló profilalkotás problémájáról, L. pont. Richard BANKS is érvel amellett, hogy az 

etnikai profilalkotásnak lehet olyan formája, amely önkorrekciós, tehát pozitív hatással jár. Lásd: Richard BANKS: 

Beyond Profiling: Race, Policing and the Drug War. 56 Stanford University Law Review 571, 2003. december, 

577-578. o. (továbbiakban: BANKS: Beyond Profiling) 
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kötelezettségéből pedig egyértelműen következik, hogy minden olyan jelenség 

ellen köteles fellépni, amely az egyenlő bánásmódot sértő cselekedetek 

motivációit, vagyis az előítéleteket erősíti meg, vagy amely maga 

diszkriminatív eredménnyel jár. Ezért az állam köteles különös gondossággal 

eljárni minden, a diszkrimináció által súlyosan érintett csoportot célzó 

megkülönböztetés esetén.
51

  

Ez ellen felhozható az az érv, hogy a megkülönböztetés táplálkozhat 

előítéletből, ám az is megtörténhet, hogy ésszerű oka van, és ilyenkor a 

kombinált profil alkalmazása legitim célt szolgál. Az ellenérv a 

következőképpen foglalható össze. Egyrészt már említettük, hogy bizonyos 

megkülönböztetéseket indokolt eredendően gyanúsnak tekinteni. Ebből pedig 

az következik, hogy a megkülönböztetést alkalmazónak mindig bizonyítania 

kell, hogy annak ésszerű oka van (pl. hatékony gyakorlatot eredményez), 

továbbá azt is, hogy nincs olyan módszer, amely megkülönböztetés nélkül 

hasonló eredménnyel járna. Van azonban egy praktikus megfontolásra építő 

nem-konzekvencionalista érv is a kombinált profil alkalmazásának külön 

vizsgálata mellett. Nevezetesen mindig fennáll a veszély, hogy a faji vagy 

etnikai alapú megkülönböztetést illegitim célból alkalmazzák, különösen így 

van ez, ha egy eljárásra széles diszkréció birtokában kerül sor. Így érvelt 

O’Connor bíró is amellett, hogy szigorú tesztet (strict scrutiny) kell 

alkalmazni minden etnikai alapú megkülönböztetés esetén:  

„Anélkül, hogy külön bírói vizsgálatot ne folytatnánk minden egyes faji 

megkülönböztetésen alapuló intézkedés esetben, egyszerűen nincs arra mód, 

hogy eldönthessük, mely megkülönböztetések »jóindulatúak« vagy 

»helyesek«, és melyeket motiváltak a faji alsóbbrendűség vagy egyszerű 

rasszista politikai meggyőződés megengedhetetlen formái. Valójában a 

szigorú teszt alkalmazásának célja az, hogy kiszűrje a faji hovatartozás 

illegitim módjait azáltal, hogy az csak akkor engedélyezhető, ha a 

                                              

51 Az érv lényegében a gyanús osztályok (suspect classes) megkonstruálása mögötti indoklás összefoglalása, 

amely az amerikai Legfelsőbb Bíróság tesztje egyes, védett tulajdonságokon alapuló megkülönböztetések esetén. 

Ennek értelmében az a megkülönböztetés, amelynek alapja például a faji hovatartozás vagy a vallás, csak akkor 

alkotmányos, ha alkalmazása kényszerítő erejű államérdekből történik. Gyanús esetnek nem minősülő 

megkülönböztetés igazolásához ennél gyengébb a kritérium, ilyenkor az ésszerű indok meglétét vizsgálják.  
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törvényhozás eléggé fontos célt kíván elérni ezen rendkívül gyanús eszközzel 

élve. A teszt azt is biztosítja, hogy a választott eszköz annyira illeszkedjen 

ehhez a kényszerítő erejű célhoz, hogy nagyon csekély vagy semennyi esélye 

se maradjon annak, hogy a megkülönböztetés indoka illegitim faji előítélet 

vagy sztereotípia.”
52

 Ebből viszont az következik, hogy a profilalkotást ebben 

a kategóriában „gyanús eljárásnak” kell tekinteni, és szigorú tesztet kell 

alkalmazni a megkülönböztetés legitim voltának igazolásához.  

 Katerina Hadjimatheou a fentiek mellett vitatkozik egy sajátos érvvel is, 

melyet Sujit Chowdhury fejtett ki.
53

 Ennek lényege a következő: az etnikai 

profilalkotás kombinált módjával szemben valójában ugyanazok az 

ellenvetések tehetők, mint a tiszta profilalkotás esetében. Ennek oka, hogy az 

etnikai karakterjegy jelentősége akkor sem „hígul fel”, ha a profil több 

elemből áll. Ugyanolyan döntő jelentőségű marad, mivel az etnikai elem 

szerepeltetése azzal a következménnyel jár, hogy két, teljesen azonos 

magatartást tanúsító személy közül azzal szemben fognak intézkedni, aki a 

profilban kijelölt társadalmi csoporthoz tartozik. Így az eljáró hatósági 

személy választásában kombinált profil esetén is döntő jelentőségű lesz az 

intézkedés alá vonható potenciális alanyok etnikai hovatartozása. Katerina 

Hadjimatheou szerint viszont a probléma mégis veszít súlyából, hiszen az 

etnikai hovatartozás csak a tiszta profil esetében elégséges oka az 

intézkedésnek. A kombinált profil esetében nem az etnikai hovatartozás, 

hanem a profil összes eleme együttesen jelöli ki az intézkedés alá vonandó 

alanyokat. Ezzel az érvvel szemben persze felhozható, hogy csak előre 

rögzített profilok esetében helytálló.
54

 Az etnikai profilalkotás ugyanis a 

gyakorlatban úgy is működik, hogy az intézkedő rendőröket széles mérlegelési 

jogkörrel ruházzák fel az intézkedés alá vont alanyok kiválasztásában, tehát 

semmi nem biztosítja, hogy nem az etnikai hovatartozás határozza meg 

                                              

52 J. O’Connor többségi véleménye a Richmond v. J. A. Croson Co., 493 U. S. 469 (1989) ügyben. 
53 Sujit Chowdhury: Protecting Equality in the Face of Terror: Ethnic and Racial Profiling and s.15 of the Charter. 

In: R. J. Daniels – P. Macklem – K. Roach (eds.): The Security of Freedom: Essays on Canada’s Anti-Terrorism 

Bill. University of Toronto Press, Toronto, 2002. 369. old. 
54 Mint a német Rasterfahndung döntés (BVerfG, 1 BvR 518/02 vom 4.4.2006) vagy az amerikai drogdílerprofil 

esetében. 
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választásukat, és döntésük jogszerűsége nem ellenőrizhető, mivel nem vethető 

egybe pontos szabállyal. Az etnikai hovatartozás előrejelző értékét pedig 

bizonyíthatóan mindenki hajlamos túlértékelni. 1999-ben az Amerikai 

Vámhivatal megváltoztatta az igazoltatási gyakorlatát oly módon, hogy az 

etnikai elemet kiemelte a profilból, a profil kizárólag magatartási jellemzőket 

tartalmazott (pl. idegesség, válaszok inkonzisztenciája, konkrét információ 

valakiről, stb.). 2000-ben a Hivatal 70%-kal kevesebb ruházat átvizsgálást 

hajtott végre ezen profil alapján, a találati arány pedig 5%-ról 15%-ra, vagyis 

háromszorosára emelkedett. Vagyis a sikeres intézkedések száma abszolút 

értékben sem változott lényegesen, hiszen harmadannyi intézkedés során 

háromszor többször találtak a vámtisztek jogellenesen birtokban tartott 

tárgyat. 
55

 A megnövekedett pontosság egyik okának azt tartják, hogy a 

profilból kikerült az etnikai hovatartozásra utaló elem, amelynek előrejelző 

képességét az intézkedő vámtisztek túlértékelték. Így nem kizárt, hogy a 

döntés oka valójában akkor is az érintett személy etnikai hovatartozása, ha 

egyébként a profilban más elemek is szerepelnek.  

 Azonban ez sem igazolja Chowdhury álláspontját. Egyrészt nem 

szükségszerű, hogy a kombinált profilban az etnikai jegy a döntő elem; ez 

csak az egyik lehetséges kimenetel, amelynek valószínűségét drasztikusan 

csökkenti, hogy vannak esetek, amikor az egyéb jegyek elnyomják az 

etnikait.
56

 Chowdhury érve csak akkor működik, ha az intézkedő rendőr két 

olyan személlyel áll szemben, akik az etnikai hovatartozást leszámítva minden 

tekintetben megfelelnek a profilnak. Ez elég valószínűtlen, sőt minél több 

elemből áll egy profil, annál kevésbé valószínű, hogy bekövetkezik, még 

akkor is, ha a profil nincs egyértelmű szabályban rögzítve.  

 Lesley Jacobs Chowdhuryhez hasonlóan érvel: mindegy, hogy az 

alkalmazott profil egy vagy több elemből áll-e, ha van etnikai komponense, a 

felmerülő problémák ugyanazok. Jacobs szerint a státusegyenlőség elve tiltja 

mindkét módszert, mivel ha a gyanú azon múlik, hogy az érintett személy 

                                              

55 Defining Racial Profiling, 1214. o. 
56 Egyszerű példa: 72 éves roma néni sétál a falu főutcáján. Nem valószínű, hogy bármilyen intézkedés alanya 

lenne életkora és nemi hovatartozás miatt. 
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melyik etnikai vagy vallási csoporthoz tartozik, akkor a hátrányosan érintett 

etnikai csoport tagjainak egyik sem biztosít egyenlő esélyeket.
57

 Ebből az 

álláspontból – csakúgy, mint Chowdhuryéből – az is következik, hogy a sértett 

által adott megbízható személyleírás sem lehet rendőri intézkedés alapja, ha 

etnikai hovatartozásra utal, hiszen akkor az az egyik meghatározó elem lesz a 

kutakodás során. Ez a felfogás azonban már mindenféle intuíciónak 

ellentmondani látszik. Mindkét szerző tévedése abban gyökerezik, hogy az 

etnikai jegyek szerepeltetésének tilalmát kategorikusnak tekintik, az egyenlő 

bánásmód elvét pedig úgy fogják fel, mint amelyből minden tekintetben de 

facto egyenlő bánásmód következik. Érvelésük lényege, hogy ha egy eljárás 

valamely társadalmi csoportot nem kezel a többivel egyenlőként, akkor 

bizonyosan sérti az egyenlő bánásmód követelményét. Az ilyen kategorikus 

érvelés azonban kizárja azt a lehetőséget, hogy a gyakorlati érvelés több 

argumentumot is mérlegre tesz, és adott esetben egy erős érvet is felülírhatnak 

olyan megfontolások, amelyek prima facie nem írnák felül az egyenlő 

bánásmód elvét.  

 Az egyenlő bánásmód elvének általam helyesnek tartott értelmezése nem 

a következmények, hanem a mérlegelés módszerében és a mérlegelt 

szempontok körében jelent kategorikus előírást. Ez az equal respect, equal 

concern dworkini értelmezése,
58

 melyet a magyar Alkotmánybíróság is átvett, 

és következetesen alkalmaz.
59

 Lényege, hogy az egyenlőként kezelés 

feltételezi egyrészt azt, hogy minden embert autonóm döntéshozatalra 

képesnek tekintünk, másrészt azt, hogy a mérlegelés minden érintett egyén 

szempontjait figyelembe veszi. Ebből pedig nem következik, hogy egy döntés 

során mindig olyan eljárást kell választanunk, amely eredményeit tekintve 

kezeli egyenlőként az egyéneket. Ha kimutatható, hogy az egyenlőtlen 

eredménnyel járó döntés során egyébként minden érintett társadalmi csoport 

érdekeit és szempontjait mérlegelték, és ennek megindokolt eredménye a 

                                              

57 Lesley JACOBS: Pursuing Equal Opportunities: The Theory and Practice of Egalitarian Justice. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2004. 
58 Ronald DWORKIN: What rights do we have? In: uő: Taking rights seriosly. Harvard University Press, 

Cambridge, 1977. 266–278. old. 
59 Legelőször: 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, azóta a formulát több tucat alkalommal használta a Testület  
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következményeiben eltérő bánásmód, akkor ezzel nem sérült az egyenlő 

bánásmód elve,
60

 mert az érintetteket mint egyenlő méltóságú személyeket, 

érdekeiket mint egyenlő tiszteletet és figyelmet érdemlő érdekeket kezeltük.  

 Összefoglalva: az etnikai profilalkotás szűk megközelítése azért 

veszélyes, mert az elemzett gyakorlatról folyó vitát már kialakulásakor 

elfojtja, ugyanis az egyelemű profil triviálisan ésszerűtlen, s éppen ennek 

következtében nem is alkalmazzák. A kombinált profil alkalmazása 

ugyanakkor – a következő fejezetben részletesen kifejtettek fényében - olyan 

súlyos aggályokat vet fel, amelyek indokolják a tág definíció alkalmazását, és 

azt igénylik, hogy a benne foglalt gyakorlatokat „gyanús esetnek” tekintve a 

hátrányos megkülönböztetés igazolásának kritériumai szerint ítéljük meg. 

Vagyis normatív érv szól a tág definíció elfogadása mellett.  

I. 2. 4 Az adatbányászat mint a profilalkotás egyik sajátos eszköze 

Az adatbányászat és a profilalkotás tárgyában írott jelentés szerzői szerint a 

profilalkotás absztrakt értelemben információk azonosítását, előrejelzések 

tételét s az ennek alapján meghozott intézkedéseket jelenti.
61

 Az absztrakt 

profilalkotás három szakaszból áll. Az első szakasz a „megfigyelés”, melyet 

sokszor adatkészletezésnek (data warehousing) is hívnak: ennek során anonim 

adatokat gyűjtenek, illetve az azonosítható személyre utaló adatokat 

anonimizálják. Például egy bank anonim listát állíthat össze a rosszul fizető 

adósairól, amelyben szerepelteti jellemzőiket is (belső adatgyűjtés), de az 

áruházláncoktól származó anonim adatok alapján egy marketingcég is állíthat 

össze listát fogyasztói szokásokról (külső adatgyűjtés). A második szakasz a 

szűkebb értelemben vett adatbányászat (data mining):
62

 statisztikai 

                                              

60 Kiss Alajos v Hungary Application no. 38832/06,  2010. május 20. 
61 DINANT, Jean-Marc, LAZARO, Christophe, POULLET, Yves, LEFEVER, Nathalie és ROUVROY, Antoinette: 

Application of Convention 108 to the profiling mechanism, 3. old. www.statewatch.org/news/2008/aug/coe-

profiling-paper.pdf A Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data (Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során) jelentés a Strasbourgban, 

1981. január 28. napján kelt Egyezmény által létrehozott Konzultatív Bizottság számára készült. Az Egyezményt 

az 1998. évi VI. törvény hirdette ki hazánkban. 
62 Az adatbányászat a statisztikai adatelemzés és a mesterséges intelligencia alkalmazásával előre meg nem 

határozott céllal adatokat vizsgál, és új információt állít elő, amely hasznos lehet az adat birtokosának. Más 

szóval „szóra bírja a néma adatokat”. Általánosságban a módszernek két típusa van, deskriptív és prediktív. Az 

első esetben a magyarázat a cél, a másodikban az előrejelzés. Az etnikai profilalkotásban, amikor a 

bűnüldözésben alkalmazzák, a megkülönböztetés arra utal, hogy a profilt már elkövetett bűncselekmények 
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eszközökkel korrelációkat, valószínűségi összefüggést állítanak fel a 

megfigyelhető változók között. Így például egy bank statisztikai kapcsolatot 

állíthat fel a hosszabb külföldi tartózkodás és a törlesztőrészlet késedelmes 

megfizetése között, azaz az ügyfeleket megfigyelhető jegyeik alapján 

kategóriákba sorolják, hogy ennek alapján azután a nem megfigyelhető 

jegyekre következtethessenek. A harmadik szakaszban az adatokból vonnak le 

következtetéseket (inference), s hoznak létre egy új adatot valamely konkrét 

személlyel kapcsolatban. 

 Az imént hivatkozott tanulmány a profil szó fogalomtörténeti vizsgálata 

során
63

 mutat rá a gépi adatrögzítésre támaszkodó profilalkotás – de általában 

is a profilalkotás – veszélyére. Az szó eredetileg azt jelölte, hogy valakinek az 

arcát oldalról ábrázolták, s ez vette fel később az egyénre jellemző egyes 

karakterjegyek jelentését.
64

 A módszer veszélye épp abban rejlik, hogy a profil 

az egyén absztrakciója,
65

 szélsőségesen egyszerűsített váza, az egyénnel 

kapcsolatos döntéseket mégis ezen „mesterséges identitás” alapján hozzák 

majd meg.
66

 Az egyén profilja bitorolhatja az egyén konstitutív énjének helyét, 

ugyanakkor a döntések magát az egyént érintik. Éppen ezért tartalmaz külön 

rendelkezést az EU adatvédelmi irányelvének tizenötödik cikke is
67

 az 

automatizált egyedi döntésekről.
68

  

 A módszer sokban emlékeztet a magatartás-elemzésre. Ott sem az a cél, 

hogy az egyén motivációit feltárják, hanem hogy szoros matematikai 

                                                                                                                                

felderítése céljából alkalmazzák-e (deskriptív), vagy pedig olyan cselekményekkel kapcsolatban, amelyeket még 

nem követtek el, vagy amelyekre még nem derült fény, vagyis amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezünk 

semmilyen konkrét információval. Ha a megkülönböztetés helyes, akkor egyben megmagyarázza azt is, hogy az 

etnikai profilalkotás miért általánosítás, vagyis miért nincsenek a megalkotott profilban hagyományos 

gyanúokok: azért, mert nincs olyan konkrét bűncselekmény, illetve konkrét cselekmény, amelyre vonatkozna. Így 

szükségszerűen általános. 
63 Dinant et al.: i. m. 5–6. old. 
64 Le Trésor de la langue franciase informatisé (TLFI) 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3843709350 
65 Az absztrakció pedig a behaviorista módszertan alapján születik meg: a profil alkalmazóját nem az adott egyén 

motivációi, szándékai érdeklik, hanem kizárólag az egyén fenomenológiája. 
66 Számomra most nem lényeges, hogy gépi adatrögzítés és számítógépes szoftver segítségével zajlik-e a profil 

megalkotása és a döntéshozatal, vagy sem. A két eset különbsége ugyanakkor rendkívül releváns adatvédelmi 

szempontból. 
67 95/46/EK Irányelv 
68 A tagállamok minden személynek biztosítják a jogot arra, hogy olyan döntés hatálya ne terjedhessen ki rá, 

amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, és amelynek tárgyát a rá vonatkozó személyes szempontok 

kiértékelése alkotja, mint például a munkahelyi teljesítmény, a hitelképesség, a megbízhatóság, az életvitel stb. 
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összefüggést állapítsanak meg bizonyos egyéni tulajdonságok és a „hasonló” 

személyek, illetve az előre jelezni vagy befolyásolni kívánt magatartás között.  

 Az Oslói Egyetem professzora, Lee Bygrave szerint ehhez képest a 

profilalkotás két részből áll: a profil megrajzolását követi az alkalmazása – 

vagyis az, ahogyan az egyénnel a profil tükrében bánnak.
69

 

 A profilalkotás fogalma, mint láttuk korábban, először a kriminológiai 

profilokat szerkesztők képzésében „jött divatba” az Egyesült Államokban. Az 

volt a feladatuk, hogy a bűncselekmény helyszínén hagyott nyomok alapján 

megrajzolják a bűnöző személy karakterét. Az információs technológia 

legutóbbi vívmányainak köszönhetően ez a tevékenység ma sokkal könnyebb 

és egyben kifinomultabb, így a módszer előnyei a bűnüldözés számos 

területén alkalmazhatóvá váltak. Például az Egyesült Államokban létrehozták 

az ATS-t (Automated Targeting System), amelynek célja annak 

meghatározása, hogy valaki mekkora valószínűséggel terrorista.  

 A rendőrségi, bűnüldözési profilalkotás „adatbázisát”
70

 múltbeli 

bűncselekmények elkövetőinek karakterjegyei alkotják, melyek közt gyakran 

szerepel az elkövetők etnikai hovatartozása, nemzetisége, vallása. Az 

adatbázist arra használják, hogy a lefolytatandó eljárásokat vagy alkalmazandó 

intézkedéseket a lehetséges elkövetői körre szűkítsék. Ami az etnikai 

profilalkotást illeti, még olyan országokban is minősítenek intézkedés során 

alkalmazott eljárásokat etnikai profilalkotásnak, ahol etnikai hovatartozásra 

vonatkozó adatot nem is szabad rögzíteni, így ott nem értelmezhető az etnikai 

adatok gépi feldolgozása és elemzése. A folyamat lényegi elemei azonban 

számítógép-használat nélkül is ugyanazok: az adatok egy halmazának 

elemzéséből, az elemek közötti összefüggésekből egy új ismeretet állítanak 

elő, amely azután a későbbi döntés, cselekvés alapja. A módszer rendészeti-

bűnüldözési alkalmazása azért vitatott, mert hatósági jogkör birtokában, 

                                              

69 Lee A. Bygrave: „Minding the machine”: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated 

Profiling. Computer Law & Security Report, 17 (2001), 17–24. old., 

www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2000/40.html 
70 Az adatbázis itt jelentheti egy rendőr személyes tapasztalatát vagy egy rendőri szerv „kollektív emlékezetét” is.  

http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2000/40.html
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tipikusan kötelezettséget előírva, s ezzel a személyi szabadságot vagy egyéb 

alapvető jogot korlátozva alkalmazzák. 

 Az etnikai profilalkotás és a többi, valamilyen mesterségesen kiemelt 

attribútum alapján történő profilalkotás között jogilag és erkölcsileg releváns a 

különbség. Ha például a piackutatók megalkotják a 25–35 éves nagyvárosi 

lakosok profilját, akkor ennek a társadalmi csoportnak nincs „kollektív 

identitása”, tagjai nem gondolhatják, hogy azonosításukra azért került sor, 

mert valamely diszkriminált társadalmi csoporthoz tartoznak. Ettől még ez a 

gyakorlat sem nem problémamentes (az adatvédelmi aggályokat nem oszlatja 

el), de könnyebben védhető, hiszen nem von maga után hatósági intézkedést, 

tehát nem jár egyéb jogkorlátozással.  

I. 2. 5 Az általunk használt fogalom 

Mindezen ismeretek birtokában már megadhatjuk az etnikai profilalkotás 

általunk tarthatónak vélt fogalmát. Etnikai profilalkotásról akkor beszélünk, ha 

a rendészeti, bűnüldözési vagy egyéb olyan tevékenység során, amikor az 

eljáró személy hivatalos minőségében, hatósági jogkörében jogosult a 

megcélzott személyekkel szemben jogilag kötelező intézkedést hozni, és az 

intézkedés alá vonandó személyek kiválasztására legalább minimális 

diszkréció birtokában eljárva úgy kerül sor, hogy a kiválasztásban szerepet 

játszik az érintett személy etnikai hovatartozása vagy bőrszíne.  

 A definíció tehát nem tartalmaz utalást a módszer alkalmazásának okára 

(előítélet, vélt racionalitás) és hatékonyságára sem, és az etnikai elemet nem 

tekinti kizárólagosnak. A fogalomnak nem konstitutív eleme a profil formális 

rögzítettsége sem, vagyis akkor is profilalkotásról beszélünk, ha az etnikai 

hovatartozás mint szelekciós kritérium nem rögzített semmilyen 

dokumentumban. Látható ebből a fogalommeghatározásból az is, hogy a 

profilalkotás nem feltételez adatkezelést sem: a profilalkotáshoz nem 

szükséges semmilyen személyes adatot kezelni, annak lényege a kiválasztás 

során megvalósuló mérlegelés. Mivel feltételünk volt az is, hogy a fogalom 

különbözzön a diszkrimináció más formáitól, fontos szereplnie a fogalomban a 
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diszkréciónak, hiszen ha egy jogszabály írja elő a megkülönböztetést, akkor 

„egyszerű” diszkriminatív szabályozással van dolgunk. A szakirodalomban 

nem példátlan ugyanakkor, hogy etnikai profilalkotásnak tekintik a 

diszkriminatív szabályozást is, ha annak alapja etnikai megkülönböztetés.
71

 

Ezzel a megközelítéssel nem értek egyet, ugyanis a profilalkotás fogalmi 

elemének tekintem, hogy az „kiválasztási technika”, a diszkriminatív 

szabályozás vagy a rasszista motivációból megszületett jogalkalmazói döntés 

esetében pedig nem a kiválasztáson van a hangsúly, hanem azon, hogy egy 

szabály címzettjeivel vagy intézkedés alá vont személyekkel szemben - 

összehasonlítható helyzetekben - eltérő módon bánnak. Ez pedig nem más, 

mint puszta közvetlen diszkrimináció, mindenféle profilalkotás, mérlegelés és 

diszkréció alapján történő kiválasztás nélkül.  

 

    

  

 

 

 

                                              

71 pl. Larry D. Stokes: Legislative and Court Decisions that Promulgated Racial Profiling: A Sociohistorical 

Perspective. In: Journal of Contemporary Criminal Justice 2007, 23:263-275 
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II. IGAZOLÁSI NEHÉZSÉGEK AZ ETNIKAI 

PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATBAN  

 

Az előző fejezetben, melynek során az etnikai profilalkotás konceptuális 

elemzését végeztük el, módszertani okokból kifejezetten zárójelbe tettük azt a 

kérdést, hogy a gyakorlat mindent mérlegre téve igazolható-e vagy sem, hiszen 

kizártunk a fogalomból minden olyan elemet, amellyel az értékelés elébe 

vágnánk. Ebben a fejezetben a fogalom által jelölt gyakorlat értékelésével 

kapcsolatosan felmerült szempontokat vesszük számba, és állást foglalok az 

egyes érvek és ellenérvek, illetve érvelési stratégiák súlyáról és 

elfogadhatóságáról. A megvizsgált érvek, szempontok bizonyosan nem merítik 

ki az összes szóba jöhet szempontot, de a témával foglalkozó szakirodalom 

központi érveinek ismertetésére ebben a fejezetben sor kerül.  

 

Az előítéletes meggyőződések
72

 lényegük szerint igazolhatatlanok, mert 

egyének között méltánytalanul és önkényesen tesznek különbséget. Így 

amennyiben egy cselekvés előítéletes voltát igazolni tudjuk, azzal szemben a 

tilalmazottság vélelme állítható fel: a cselekvés annak eredményétől 

függetlenül igazolhatatlan lesz, nem-konzekvencionalista megfontolásból az 

egyenlő tisztelet és az önkényes bánásmód tilalmának megsértése miatt, 

konzekvencionalista alapon pedig azért, mert az önkényes különbségtétel 

engedélyezése hosszútávon bizonyosan nem vezet optimális eredményre.   

 Az etnikai profilalkotás bizonyosan károkat okoz, mert azt feltételezi, 

hogy bizonyos személyek – csak azért, mert valamely etnikai csoport 

karakterjegyeit viselik magukon – elégséges valószínűséggel állnak 

kapcsolatban a közösség által üldözött bűnnel ahhoz, hogy indokolt legyen 

velük szemben valamilyen (rendőri) intézkedést foganatosítani. Ez megalázó a 

profillal érintett csoport tagjai számára, mert azt sugallja, hogy ők valahogyan 

                                              

72 Az előítéletről egy klasszikus tanulmány: ALLPORT, Gordon W.: Az előítélet, Budapest, Osiris, 1999. 



3 6  

 

inherensen bűnözők és ez személyiségük egyik meghatározó vonatkozásaként 

jelentkezik a többségi társadalom számára. Hogy pontosan miért is megalázó 

egy intézkedés, azt egy amerikai „stop and search” intézkedés leírása jól 

szemlélteti.
73

 A rendőr szempontjából egy, a drogfutárok üldözés céljából 

foganatosított intézkedés magában hordozza egy „nagy fogás” lehetőségét”, 

ami szakmai és egyben anyagi elismeréssel is jár. A járművezetők 

szempontjából ugyanez úgy néz ki, hogy a legtöbb esetben ártatlan személyt 

igazoltatnak egy apró vagy éppen meg sem történt közlekedési szabálysértésre 

hivatkozva, a rendőr megkéri a sofőrt, hogy szálljon ki az autóból, és 

megkérdezi, hogy átkutatathatja-e az autót. Ha nem egyezik bele, akkor 

kábítószer-kereső kutyát hív, amely vagy jelez, vagy nem. Ha nem jelez, akkor 

is azt állítja a rendőr, hogy jelzett, ezért át kell kutatnia az autót, mert 

valószínűleg drogot talál majd benne. Ekkor már rég tudatosult az érintettben, 

hogy valószínűleg etnikai hovatartozása miatt állították le, azt feltételezik róla, 

hogy kábítószercsempész, a KRESZ-re való hivatkozás csak ürügy volt. A 

tudatra pedig csak ráerősít, hogy ugyanez fog számtalanszor ismétlődni. Azt 

tapasztalja az igazoltatott, hogy a rendőr bűnözőnek tekinti, pedig maga erre 

semmi okot nem adott. Annak megtapasztalása, hogy ártatlanként rutinszerűen 

bűnözőnek tartanak
74

 bőrszín vagy hasonló jellemző okán, az önbecsülés 

súlyos sérelmét jelentheti.  

 A gyakorlat ezzel együtt elidegenítő hatással is jár, mert a megcélzott 

csoport ártatlan tagjai elvesztik a bizalmukat a rendőrségben és általában az 

állami szervekben. Mindez stigmatizációt is eredményez, mert az etnikai 

hovatartozás és a bűnözés közötti kapcsolat vélelmezése ráerősít a többségi 

társadalom már létező előítéleteire és félelmeire. Mindezek mellett – mint már 

említettük – az etnikai profilalkotáson alapuló gyakorlat méltánytalanul osztja 

                                              

73 Lásd: GROSS, Samuel R. és LIVINGSTON, Debra: Racial Profiling Under Attack, 102 Columbia Law 

Review, 1413, 1431 (2002), (továbbiakban: Gross és Livingston: Racial Profiling Under Attack) 
74 A gyakorlat nem analóg a magyar helyzettel, de nem teljesen tér el tőle. Mint látni fogjuk, az igazoltatással 

minden gyanú nélkül együtt járhat a ruházat átvizsgálása (ún. diszkórazziák esetén tipikusan így is történik), és a 

rendőrség sokszor szokta indokolni a széleskörű igazoltatási gyakorlatot azzal, hogy „soha nem lehet tudni, hogy 

kit köröznek”, ezért a személyazonosság megállapítása és priorálás szükséges. Ez az indokolás pontosan a 

részletezett feltételezést közvetíti az igazoltatott felé. 
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el a bűnüldözés társadalmi költségeit. Végül a gyakorlat nem is hatékony,
75

 

vagyis ezeket a károkat nem kompenzálja semmilyen egyértelműen 

demonstrálható előny. 

 Először az utóbbi szempontot vizsgáljuk meg. Ezzel kapcsolatban három 

érv forog a szakirodalomban és a szakmai diskurzusban: a korrelációs érv, a 

találati arány és a visszatartó hatás érve.  

 

II. 1 A GYAKORLAT IGAZOLTSÁGA MELLETTI TIPIKUS ÉRVEK ÉRTÉKELÉSE 

II. 1. 1 Az etnikai profialalkotás hatékonysága mellett érvek 

II. 1. 1. 1 A korrelációs érv 

A korrelációs érv szerint az etnikai profilalkotás hatékonyságát bizonyítja, ha 

nagy statisztikai összefüggés mutatható az etnikai hovatartozás és az üldözött 

bűncselekmény elkövetői között. Egyszerűen megfogalmazva: amennyiben a 

tapasztalatok alapján száz, a többségi társadalomhoz tartozó személy közül öt 

követ el egy meghatározott bűncselekményt, míg ugyanez a szám valamely 

etnikai csoport esetében tíz, akkor az etnikai csoportra fókuszáló gyakorlat 

kétszer hatékonyabb lesz, hiszen kétszer nagyobb valószínűséggel lesz az 

etnikai karakterjeggyel rendelkező személy az üldözött cselekménytípus 

elkövetője. Az első esetben véletlenszerű kiválasztás esetén a találati arány öt 

százalékos lesz, míg a másodikban tíz.  

 Az érv matematikailag támadhatatlan, azonban erős kritika hozható fel 

vele szemben, ugyanis valójában két összefüggést foglal magában, melyeket 

szétszálazva nem is olyan erős a megfontolás. Az egyik tézis az, hogy ha 

valaki valamilyen bűncselekményt követett el, akkor X értékű valószínűséggel 

valamely etnikai csoporthoz tartozik. A másik tézis pedig úgy hangzik, hogy 

ha valaki egy etnikai csoport tagja, akkor bűncselekményt követhetett el Y 

valószínűséggel. Fordítsuk le ezt a könnyebb érthetőség kedvéért a számok 

nyelvére. Egy társadalom 10 millió tagból áll, ebből egymillió egy 

                                              

75 Ezt a későbbi fejezetekben bemutatott empirikus vizsgálatok igazolják. 
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meghatározott etnikai csoport tagja. Ebben az országban évente elkövetnek 

100.000 lopást, amelyből 50.000-ért a nevezett etnikai csoport tagjai felelősek, 

vagyis az adott bűncselekmény kategóriában ötszörös az adott etnikai csoport 

felülreprezentáltsága: annak ellenére, hogy a teljes társadalomnak csak 10%-át 

teszik ki, a lopások 50%-áért (ez az említettekben az X érték) felelősek. Ezért 

úgy tűnhet, hogy a korreláció 50%-os valószínűségű. Azonban a következtetés 

téves, ugyanis a teljes etnikai közösség 1.000.000 főből áll, s ezen számú 

egyén felelős az 50.000 lopásért, vagyis legjobb esetben is a teljes etnikai 

közösség 5%-a (ez az Y szám) lehet statisztikailag érintett a vizsgált 

bűncselekmény kategóriával. Azért írom, hogy a legjobb esetben, mert az a 

tipikus, hogy pl. lopást nem egyszer követ el az elítélt, vagyis egy személy 

több bűncselekményért is felel, tételezzük fel, hogy átlagban kettőért. Ebben 

az esetben az Y értékünk feleződik, vagyis a korreláció 2.5 százelékos lesz, és 

ez az a valószínűségi érték, amely meghatározza, hogy mennyire „bizonyító 

erejű” vagy „indikatív” az etnikai hovatartozás a bűnözés vonatkozásában, 

nem pedig az említett 50 százalék. Ugyanerre utal Gross és Livingston, amikor 

azt mondja, hogy lehet egyszerre igaz az, hogy a drogfutárok 90%-a fekete 

vagy hispán, ugyanakkor az a kijelentés is, hogy a fekete és a hispán 

járművezetők 99.9%-a nem drogfutár.
76

  

 A két érték összekeverésének jó példáját mutatja akár az FBI, akár a 

német hatóságok által végzett etnikai profilalkotás a 2001. szeptember 11-i 

terrorista támadásokat követően az „alvó sejtek” vagy a terrorista 

szervezetekkel egyéb módon kapcsolatban lévő személyek felkutatása 

érdekében. A német esetben a korreláció egyértelmű bizonyítéka volt az, hogy 

a nevezett támadásokkal kapcsolatba hozható mind a tizenkilenc személy 

közel-keleti országból származó muszlim férfi volt, akinek addig nem volt 

dolga a rendőrséggel. A Rasterfahndung keretében alkalmazott profil pedig 

éppen ezeket az ismertető jegyeket tartalmazta.
77

 Annak ellenére, hogy 

hatalmas erőfeszítéseket tettek a német hatóságok azért, hogy sikerüljön 

                                              

76 GROSS  és LIVINGSTON: Racial Profiling Under Attack, 1424. O 
77 KETT-STRAUB Gabrielle: Data Screening of Muslim Sleepers Unconstitutional. German Law Journal, No.11, 

November 2006, p.970 
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terrorista elemeket azonosítani, a több millió megvizsgált személy közül 

eggyel szemben sem sikerült még csak elindítani sem büntetőeljárást 

terrorizmussal összefüggésbe hozható bűncselekmény miatt. Hasonló 

eredménnyel járt az FBI is a 2001-2003. között folytatott interjúival, melyek 

keretében szintén a szeptember 11-ei elkövetőkhöz hasonló profilú 

személyeket kérdeztek ki. Mindegyikük 18-35 év között olyan közel-keleti 

származású férfi volt, aki az akciót megelőző két évben nem bevándorlási célú 

vízummal érkezett az Egyesült Államokba. Az akció célja az Al Kaidáról vagy 

hasonló terrorista szervezetekről való információszerzés volt, melynek során 

3.216 személy meghallgatását követően egyetlen eljárás sem indult.
78

 De 

utalhatunk itt akár a magyar rendőrség igazoltatási gyakorlatára is,
79

 amelyben 

az etnikai profilalkotás szintén tetten érhető, és amely 1%-os találati aránnyal 

eredményez őrizetbe vételt annak ellenére, hogy a vélelmezetten magasabb 

kriminalitású roma etnikai csoportra fókuszál.  

 Ha már a számoknál tartunk, itt érdemes felidézni Thomsen 

„alkalmazással kapcsolatos kihívás”-nak (application challenge) nevezett 

felvetését is,
80

 amit Schauertől merít,
81

 és amely így foglalható össze: a 

profilban szereplő korrelációkat szinte lehetetlen pontosan megállapítani, de 

ha ez lehetséges is lenne, a valószínűségeket – kognitív előítéletek miatt – nem 

jól kezelné egy átlagos ember. Thomsen pédáin keresztül meggyőzően 

demonstrálható, hogy intuícióinkra a matematika rácáfol.  

 

Példa 1: Erőszakos bűncselekményt követtek el egy olyan városban, ahol a 

lakosok 85%-a fehér, 15%-a fekete. A két csoport esetében a bűnelkövetők 

aránya egyenlő, de egy szemtanú azt mondja, hogy 80%-os valószínűséggel 

az elkövető fekete volt.  Valószínű-e ez alapján, hogy az elkövető fekete 

volt? 

                                              

78 A jelentés elérhető:  http://www.gao.gov/new.items/d03459.pdf. A kiábrándító adat a jelentés 20. oldalán 

található.  
79 Lásd a dolgozatban részletesen bemutatott STEPSS kutatás eredményeit 
80 Lásd: Thomsen, Frej Klem: The Art of the Unseen: Three Challenges for Racial Profiling. In: The Journal of 

Ethics (2011) 15: 89-117., 112-115. o. 
81 Schauer, Frederic: Profiles, probabilites and stereotypes. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University 

Press, 2003. 94-96. o. 

http://www.gao.gov/new.items/d03459.pdf
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Az intuíciónk azt sugallja, hogy a kérdésre igen a válasz, hiszen a 80%-os 

valószínűség magáért beszél, ugyanakkor valójában kb. 59%-os annak a 

valószínűsége, hogy az elkövető fehér volt  

[0.2x0.85/(0.2x0.85+0.8x0.15)=0.5862].  

A képet csak tovább árnyalja, hogy az emberek percepciója nyilván fallibilis, 

tekintsük a példánkban az etnikai hovatartozás észlelését 80%-ban pontosnak. 

Ebben az esetben a percipiált bűnelkövetési arány 29%-os lenne a feketék és 

71%-os a fehérek esetében.
82

 A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a látható 

etnikai hovatartozást a kognitív előítéletek miatt hajlamosak vagyunk 

túlértékelni, s ezzel együtt annak előrejelző szerepét valós értékénél 

fokozottabban figyelembe venni.
83

  

II. 1. 1. 2 A találati arány (hit rate), mint a hatékonyság mérőszáma
84

 

A találati arány egy hányados, mely az etnikai profilalkotás módszere alapján 

végrehajtott sikeres intézkedések és az összes intézkedés elosztásából adódik. 

Ha száz ruházat átvizsgálásából tíz esetben talál az intézkedő jogellenesen 

birtokban tartott tárgyat, akkor a hatékonyság 10%-os. Így a gyakorlat 

hatékonysága mellett lehet érvelni úgy is, hogy az etnikai profilalkotás alapján 

magasabb találati arányszámokat érhetünk el, mint anélkül. Ezzel a 

megközelítéssel szemben is felmerülnek azonban módszertani kifogások, 

melyek mindegyikére választ kell adnia az etnikai profilalkotás hatékonysága 

mellett érvelőnek: 

 

a. A találati arány említett alkalmazása „relatív hatékonyságmérő” eszköz, 

ami azt jelenti, hogy csak annyi mutatható ki a segítségével, hogy az 

                                              

82 Ennek az egyetlen oka az, hogy sokkal több fehér él a képzeletbeli településen, így többet fognak közülük 

tévesen feketeként azonosítani, ez puszta matematika, mindenféle előítélet nélkül jön létre a kétszeres torzítás. 
83 Arrtól, hogy a rendőri gyanút mi kelti fel és milyen szerepet játszik a döntéshozatalban az érintett etnikai 

hovatartozása lásd: Quinton P., Bland N., and Miller J.: Police Stops, Decision-making and Practice. Police 

Research Series Paper 130, London: Home Office, 2000. 
84 Ez az érv a korrelációs érvtől abban tér el, hogy az utóbbi alapján az etnikai profilalkotás módszertanának 

hatékonyságát nem a gyakorlat hatékonysága, hanem a bűnözés az etnikai hovatartozás közötti kapcsolat igazolja, 

míg előbbi esetében ez a vélelem/tény nem elégséges a módszer követésének indokoltságához, hanem annak 

tényleges eredményessége fényében ítélhető meg hatékonysága.  
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összehasonlításban szereplő módszerek közül melyik hatékonyabb, arra 

azonban nem ad választ, hogy melyik az a minimális hatékonyság, amely alatt 

relatív előnye ellenére sem indokolt egy módszert követni. Ha egy adott 

társadalmi csoportra koncentráló módszer 2%-os hatékonyságú, míg az 

arányos módszer 1%-os, akkor az etnikai profilalkotás módszere 100%-kal 

hatékonyabb versenytársánál, ebből azonban nem következik, hogy azt 

érdemes is alkalmazni. Az etnikai profilalkotás relatív hatékonyságának 

bizonyításához tehát nem elegendő arra rámutatni, hogy egy etnikai csoportra 

fókuszáló gyakorlat hatékonyabb egy másik csoportra koncentrálónál. A 

módszertan mellett csak úgy lehet érvelni, ha kimutatjuk, hogy 1. szükség van 

egyáltalán szelekcióra – pl. repülőtereken mindenkit ellenőriznek, 2. a 

szelekció akkor hatékonyabb, ha a profil tartalmaz etnikai elemet, mintha 

nem,
85

 3. az etnikai profilalkotás hatékonyabb a teljesen véletlenszerű 

kiválasztásnál. 

b. Súlyos módszertani nehézséget jelent esetenként annak megállapítása, 

hogy mi minősül eredményes intézkedésnek, márpedig enélkül nem mérhető a 

találati arány, ennek hiányában pedig az eltérő módszerek találati aránya sem 

vethető össze. Különösen igaz ez az igazoltatásoknál és egyéb olyan 

intézkedéseknél, melyeknek egyik célja vagy eredménye az információ 

(intelligence) gyűjtése. Az igazoltatásoknál maradva, azok hatékonyságát úgy 

szokás a találati arány alapján mérni, hogy sikeresnek azokat az 

intézkedéseket tekintjük, melyeket további intézkedés követ (őrizet, előállítás, 

szabálysértési eljárás, helyszíni bírság). Azonban az igazoltatásoknak nem 

kizárólag ez a haszna, hiszen megtörténhet, hogy az intézkedést követően 

derül fény olyan cselekményre, melynek közelében az igazoltatott személy 

tartózkodott, így ebben az eljárásban az illető tanúként meghallgatható, vagy 

                                              

85 Egy abszurd példával élve: a fenti hipotetikus példánkban a lopások esetében azt vélelmeztük, hogy egy adott 

etnikai csoport tagja 5%-os valószínűséggel követett el ilyen bűncselekményt, vagyis húszból egy személy. Ilyen 

gyenge korrelációt azonban akár az ujjak hossza, a testmagasság, a testsúly vagy bármilyen egyéb egyéni 

tulajdonság vonatkozásában megállapíthatunk, hiszen megnézhetjük azt is, hogy a bűncselekmény elkövetése 

miatt elítélt személyek átlagosan milyen magasak, mekkora a testsúlyuk, és az alapján is kialakíthatunk egy 

ugyanennyire „hatékony” profilt. Miért nem tesszük? 
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igazoltatási adat alapján cáfolható valaki védekeztése,
86

 stb. Ezek az 

eredmények azonban jelenleg mérhetetlenek, hazánkban legalábbis 

mindenképp, de nem ismert egyetlen olyan kutatás sem, amelynek sikerült 

volna a találati arány számításánál ezt figyelembe venni.  

 

c. Bernard Harcourt azonban azért kritizálta a találati aránnyal operáló 

módszertant, mert az nem veszi figyelembe annak minden társadalmi 

költségét, ennek hiányában pedig túlértékeli annak hasznát. Ugyanis az etnikai 

profilalkotás Harcourt szerint hosszú távon növelheti is az elkövetett 

bűncselekmények számát több okból:  

1. Az egyes társadalmi csoportok reakciója eltérő lehet ugyanazon szituációra, 

eltérő módon alkalmazkodhatnak hozzá. Lehet például, hogy a fehérek jobban 

félnek attól, hogy rajtakapja őket a rendőrség kábítószer vagy fegyver 

jogellenes birtoklása során, mint a feketék, így érdemes rájuk koncentrálni az 

intézkedések során, mert ekkor ésszerűen számíthatunk arra, hogy kevesebb 

drogot vagy éppen fegyvert fognak illegálisan magunknál tartani az 

állampolgárok. 
87

 

2. Az etnikai profilalkotás már említett negatív hatásai – megalázó, elidegenítő 

és stigmatizáló hatás – egyrészt az adott társadalmi csoport tagjainak 

radikalizálódását eredményezhetik,
88

 másrészt nyilvánvalóan csökkentik a 

rendőrségbe vetett bizalmat és ezzel együtt a hajlandóságot a szervezettel való 

együttműködésre. Ezzel pedig csökken azon információ mennyisége, amely 

nélkül hatékony bűnüldözésről vagy felderítésről nehéz beszélni. Minderre jó 

példa a dolgozatban elemzett
89

 brit szabály, mely a terrorizmuselleni harcra 

hivatkozva engedélyezte, hogy a fő szabálytól eltérően lehessen igazoltatni 

                                              

86 Pl. azt vallja, hogy X időpontban A helyen tartózkodott, és korábbi igazoltatási adatok alapján bizonyítható, 

hogy ez nem felel meg a valóságnak 
87 Bernard Harcourt (2004) ‘Rethinking Racial Profiling: A Critique of the Economics, Civil Liberties, and 

Constitutional Literature, and of Criminal Profiling More Generally’ in University of Chicago Law Review. 

Vol.71, Fall. p.1306 és 1303 oldalak 
88 Lásd a Párizs környéki lázadásokat 2005-ben (http://en.wikipedia.org/wiki/Riots_in_france) vagy a brixtoni 

lázadásokat 1981-ben, melynek vizsgálatáról készült jelentés külön tartalmazta azt a megállapítást, hogy azok 

közvetlen kiváltó oka a feketék aránytalan igazoltatása és a rendőrség intézményes rasszizmusa volt. 
89 Jelen dolgozat írásának pillanatában semmit nem lehet arról mondani, hogy mi az oka a 2011 augusztusában 

kirobbant erőszakos megmozdulásoknak Anglia több városában, az azonban szembetűnő, hogy a rendőrökkel a 

stop and search által leginkább megcélzott két csoporot csapott össze: a fiatalok és a feketék. A probléma nyilván 

végtelenül bonyolult, önmagában ebből a tényből semmi nem következik, de rámutatni talán nem érdektelen. 



4 3  

 

bárkit bűncselekmény gyanúja hiányában is, és külön kiemelték, hogy 

valamely etnikai csoporthoz tartozás lehet indoka az intézkedésnek.
90

 A 

szabály alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatában a Londoni Rendőrség 

(Metropolitan Police) felügyeletét ellátó hatóság (British Metropolitan Police 

Authority) megállapította, hogy a gyakorlat „növelte a rendőrséggel szembeni 

bizalmatlanságot, mélyebb faji és etnikai feszültségeket generált a 

rendőrséggel kapcsolatban és értékes információktól vágta el a rendőrséget.”
91

 

Ezért a diszkriminatív gyakorlat hatékonysága mellett érvelőnek ezen 

tényezőket számításba véve kell kimutatni annak szükséges és arányos voltát. 

 

d. Végül az intuíciókra rácáfoló újabb példát idézek Thomson hivatkozott 

szövegéből.  

Példa 2: A rendőrség nyomozati eszközként alkalmazza az igazoltatást és 

ruházat átvizsgálást egy gyanúsított üldözése során, és az eszközzel 

szemben minimális elvárás annak 2%-os hatékonysága. Hipotetikus 

esetünben a következő adatokat és korrelációkat ismerjük: 

 A gyanúsított fekete: a lakosság 15%-a fekete, és 41%-os annak a 

valószínűsége, hogy az elkövető fekete. 

 A gyanúsított férfi: a férifak a lakosság felét teszik ki, és az erőszakos 

bűncselekmények elkövetőjének 90%-a férfi. 

 A gyanúsított fiatal: a lakosság 20%-a fiatal, az erőszakos 

cselekmények 50%-át fiatalok követik el. 

 A gyanúsított idegesnek tűnik: a megfigyeltek 5%-a idegesnek tűnik, 

az elkövetők 50%-a ideges. 

 A gyanúsított a bűncselekmény színhelyének közelében tartózkodik: 

az érintett területen 100.000 ember tartózkodik, a gyanúsított közülük egy.  

 

                                              

90Police and Criminal Evidence Act 1984 Code A: Exercise by Police Officers of Statutory Powers of Stop and 

Search, 2005, 2.25. pont 
91 British Metropolitan Police Authority, Memorandum. Written submission to the UK Parliament House of 

Commons Home Affairs Committee. July 8, 2004. 11. pont. 
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 Indokolt-e egy fiatal, fekete, idegesnek tűnő férfit ellenőrizni az érintett 

területen? Nyilván ilyen adatokkal soha nem rendelkezik az intézkedő rendőr, 

de azt lehet intuitíve feltételezni, hogy ha ennyi gyanúkeltő tényező áll 

rendelkezésre egyszerre, akkor a 2%-os hatékonyság mindenképpen teljesül. 

Valójában annak valószínűsége, hogy a leírt személy az elkövető, egy ezrelék, 

huszadannyi, mint amennyit eredetileg megköveteltünk.
92

 A profil ezerszer 

hatékonyabb mintha teljesen véletlenszerűen válogatna a rendőrség, de 

huszadannyira eredményes, mint amit elvárnánk tőle. És itt is figyelembe kell 

venni a fent már említett megfontolást, hogy hajlamosak vagyunk az etnikai 

karakterjegyek előrejelző szerepét túlértékelni, ami tovább csökkenti a 

gyakorlat hatékonyságát és növeli azzal együtt annak aránytalanságát. 

II. 1. 1. 3 A visszatartó hatás érve 

A hatékonyság melletti másik – a korrelációs érvelést is magában foglaló – 

igazolási stratégia az, hogy az erős kontroll visszatartó hatással bír, s ha egy 

társadalmi csoport tagjai esetében reális a bűnelkövetés esélye, akkor a rájuk 

koncentráló gyakorlat segítségével sok bűncselekményt lehet megelőzni. 

Tipikus hipotézisként hangzik el a témában tartott képzéseken vagy 

konferenciákon, hogy ha valaki például éppen betörni indul, és útközben 

igazoltatják, bizonyosan eláll szándékától, hiszen már a rendőrség látókörébe 

került adott helyen, adott időben, így túl nagy lenne a „lebukás” veszélye. 

 Az igazoltatások preventív hatását viszont Magyarországon soha nem 

mérték és nem is bizonyították. A témát kutató külföldi szakemberek 

álláspontja szerint a bűnelkövetés szándékával úton lévő és igazoltatott 

személy valójában nem adja fel véglegesen tervét, hanem módosítja: vagy 

ugyanabban az időben máshol követ el bűncselekményt, vagy későbbre 

halasztja. Egy 2000-ben megjelent, a nagy-britanniai igazoltatások tárgyában 

végzett átfogó kutatás azt állapította meg, hogy az igazoltatások csak 0,2–2,3 

százalékkal csökkentik a bűncselekmények számát, és nem mutatható ki 

                                              

92 Ld: Thomsen: im. 114. o.  
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szoros összefüggés az igazoltatások száma és az olyan bűncselekmények 

között, amelyek megelőzésére elvileg alkalmas lehet az igazoltatás.
93

  

 Sőt Bernard Harcourt amellett is érvel,
94

 hogy létezik egy elrettentéssel 

szembeni hatás is: ha a többség tudja, hogy a célzott profilú társadalmi csoport 

egy kisebbség, akkor a többségi csoportban fog nőni az elkövetett 

bűncselekmények száma, és ezzel kapcsolatban Thomsen megjegyzi,
95

 hogy 

az egyenleg könnyen lehet nulla, ugyanis lehet, hogy a visszatartó hatás 

kevésbé hat az egyébként marginalizált csoportokra, mint amennyire az 

alacsonyabb kontrollhoz alkalmazkodik a nem célzott csoport. 

 

II. 2 EGY ATIPIKUS ÉRV: A GYAKORLAT MÉLTÁNYOS FELTÉTELEK 

KÖZÖTTI IGAZOLHATÓSÁGÁNAK ÉRVE 

Az igazolhatóság, ésszerűség melletti érvelés egyik – a hatékonysággal 

operáló melletti – alternatív stratégiája, ha kimutatjuk, hogy függetlenül annak 

diszkriminatív eredményétől – vagyis attól, hogy a módszertan következtében 

a bűnüldözés társadalmi költségei etnikai csoportok tekintetében aránytalanul 

oszlanak meg – méltányos eljárási feltételek között a résztvevők az adott 

módszertant választanák.
96

 Bou-Habib állítása az, hogy egy olyan hipotetikus 

helyzetben, ahol a személyek egyenlő forrásokkal rendelkeznek a jövőbeni 

kockázatokkal szembeni védelemhez és nem ismernek olyan tényezőket, 

amelyeket mérlegelve a méltányosság elvét sértve hozhatnának olyan döntést, 

amely aránytalanul nagy kockázatot telepít a társadalom egyes tagjaira (pl. 

nem tudnák azt, hogy azon társadalmi csoport tagjai lennének-e, amelyet 

hátrányosan érint az etnikai profilalkotás), a résztvevőknek ésszerű lenne az 

etnikai profilalkotás által okozott sérelmek kockázatát felvállalni, ha ezzel 

                                              

93 Lásd: MILLER, Joel– BLAND, Nick– QUINTON, Paul: The Impact of Stops and Searches on Crime and 

Community. Police Research Series, no. 127., 2000. Executive summary. Online elérhető: 

http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/prs127.pdf 
94 ld. Harcourt im. 1315.o. 
95 Ld: Thomson im. 105. o.  
96  BOU-HABIB, Paul (2008) ‘Security, Profiling, and Equality’ Ethical Theory and Moral Practice Vol.11(2). 149-

164. o. 
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csökkenthető a terrortámadások veszélye.
97

 Az érv a politikai filozófiában 

óriási karriert befutott rawlsi neokontraktualista stratégiát
98

 alkalmazza az 

etnikai profilalkotás igazolására, most ennek plauzibilitását vizsgálom meg 

röviden. 

 Habib szerint a „tudatlanság fátyla” mögött végzett mérlegelésben a 

résztvevők három szempontot vennének figyelembe: a pénzügyi költségeket, 

az alapjogok korlátozásának veszélyét, valamint a terrortámadások kockázatát 

és az általuk potenciálisan okozott sérelem mértékét. A szerző álláspontja 

szerint ezen feltételeket mérlegelve az ésszerűen gondolkodó, előítélet-mentes 

személynek nem lenne kifogása az etnikai profilalkotás megengedhetőségével 

szemben.  

 Megítélésem szerint az elemzés – és az analógia a rawlsi módszertannal - 

félrevezető. A rawlsi stratégia egyrészt a társadalom alapszerkezetéül szolgáló 

intézmények igazságosságával kapcsolatos elvek feltárását szolgálja, amelyek 

messze absztraktabbak, mint ami az etnikai profilalkotás vizsgálatához 

elegendő, illetve szükséges. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert Rawlsnak 

olyan minimumfeltételekre van csak szüksége, amelyekkel az ésszerű 

pluralizmus ténye által jellemzett társadalom minden tagja egyet tud érteni, és 

a módszerrel kizárólag olyan kérdéseket döntenek el, melyek 

megválaszolhatók egyedi empirikus ismeretek hiányában is.
99

 Rawls úgy jut el 

a például a különbözeti elvhez,
100

 hogy ehhez nem szükséges egyetlen 

társadalmi modellt vagy intézményt sem leírnia. Ezzel szemben az etnikai 

profilalkotás ilyen stratégiával történő igazolása előfeltételezi számos olyan 

tényező ismeretét, mellyel a tudatlanság fátyla mögött nem rendelkezünk, de 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy ésszerű döntést hozzunk a tárgyban. 

Plasztikusan megfogalmazva, a választás számos módon leírható, és a konkrét 

                                              

97 Bou-Habib cikke az etnikai profilalkotásnak kizárólag a terrorizmussal szembeni alkalmazhatóságát vizsgálja, 

ennek következményeire is kitérünk. 
98 RAWLS, John: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, 1999., rövidett összefoglaló és elemzés a műről: KIS 

János: Az igazságosság elmélete. John Rawls magyarul. In: Világosság, 1998/8-9. 3-66.o. 
99 Kicsit sarkítva: számára elég annyi, hogy legyen bármi is az ember életcélja, bizonyosan a lehető legtöbb 

alapvető jót (vagyont, jogot) szeretné magának, ha ésszerűen gondolkodik.  
100 Az elvről áttekintésként lásd: TANYI Attila: Rawls különbözeti elve. In: Politikatudományi Szemle XVI/2. 125-

146. pp. 



4 7  

 

döntés olyan ismeretektől függ, melyek tekintetében a valóságban is 

tudatlanok vagyunk, vagy olyan ismeretek birtokában vagyunk, melyek éppen 

az etnikai profilalkotással szemben érvek. Nézzünk néhány lehetséges kérdést: 

 

Ésszerűen gondolkodó, előítélet-mentes személy a tudatlanság fátyla 

mögött vállalná-e az etnikai profilalkotással járó extra terhet és társadalmi 

költséget, ha így  

a) Megelőzhetők a terrorcselekmények 1, 2, 10 vagy 20 százalékos 

valószínűséggel? 

b) Megelőzhetők egyes terrorcselekmények 1, 2, 10 vagy 20 százalékos 

valószínűséggel? 

c) Elfoghatók súlyos bűncselekmények miatt körözött személyek 1, 2, 10 

vagy 20 százalékos valószínűséggel? 

d) Elfoghatók kisebb bűncselekmény miatt körözött személyek 1, 2, 10 

vagy 20 százalékos valószínűséggel? 

e) Csökkenthető bizonyos típusú bűncselekmények száma 1, 2, 10 vagy 

20 százalékos valószínűséggel? 

 

 Mint látható, a kérdés több módon is feltehető, és az egyes kérdésekre 

bizonyosan eltérő válaszokat kapnánk, mert a kérdések más-más veszélyt 

implikálnak.
101

 Más terhet ésszerű vállalni a terrorizmus megszüntetésért, 

egyes terrorcselekmények kiszűrésért, kisebb vagy súlyosabb 

bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért, és változik a döntés attól 

függően is, hogy a terhek vállalása milyen valószínűséggel eredményezi a 

kívánt célt.
102

 A kalkulációt rendkívül megnehezíti az, hogy ténylegesen soha 

nem tudhatjuk, valójában mekkora veszéllyel nézünk szembe, és az 

                                              

101 Mint fent említettem, Habib kizárólag a terrorizmus kapcsán elemzi az etnikai profilalkotást, én itt ennél 

absztraktabban vizsgálom a kérdést, de néhány kritika értelemszerűen a terrorizmussal kapcsolatban is érvényes. 
102 Hasonlót ír Risse és Zeckhauser: “A profilalkotás annál inkább vitatható, minél távolabbi a bűncselemény 

vagy egyéb fenyegetés veszélye, minél kevésbé számíthat valaki arra, hogy [ártatlanul] intézkedést fognak vele 

szemben foganatosítani, és minél nagyobb teherrel jár maga az intézkedés.” (Profiling is more controversial the 

less immediacy there is to the crime or threat that prompts it, the less  one can reasonably expect to be subject to 

such a measure, and the greater the burden the measure imposes.” Lásd: RISSE, Mathias és ZECKHAUSER, 

Richard: Racial Profiling. In.: Philosophy and Public Affairs, 2004. 32. 2. 137. o. (a továbbiakban: Risse és 

Zeckhauser: Racial Profiling) 
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erőfeszítéseink mennyire hatékonyan csökkentik annak valószínűségét, hogy a 

veszély realizálódjon,
103

 és a sietség vagy a félelem csak rontják az 

ítélőképességünket. Így nagy a kockázata a tényleges veszély túlértékelésének, 

és nyilván hajlamosabbak is vagyunk ilyen esetben komoly áldozatot hozni a 

biztonságunk érdekében, különösen akkor, ha az ostor jó eséllyel nem rajtunk, 

hanem egy politikailag erőtlen társadalmi kisebbségen csattan.  

 Ezzel a nehézséggel együtt is, a kérdés lényegében a szabadság és a 

biztonság közötti alkufolyamatként értelmezi a problémát, ami azért is 

félrevezető, mert az ennél komplexebb. Harcourt fent említett kifogása a 

hatékonysággal kapcsolatban éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy itt emellett 

a rövid távú és a hosszú távú biztonság közötti választási kényszerről is szó 

van. Ezek pedig mind-mind olyan ismereteket igényelnek, melyekkel a 

tudatlanság fátylának Habib által megalkotott konstrukciójában nem 

rendelkezünk, de amelyek hiányában nem is lehet ésszerűen dönteni. A 

valóságban azonban részben igen. Az etnikai profilalkotás vizsgálatával 

foglalkozó kutatások (melyek közül néhánynak az eredményét a dolgozatban 

is bemutatom) azt mutatják, hogy a módszer hatástalan, de legalábbis nem 

bizonyítják annak hatékonyságát. Így nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy 

kontrafaktuális hipotézisek alapján fogalmazzunk meg kérdést, ugyanis az 

helyesen így szól: Ésszerűen gondolkodó, előítélet-mentes személy a 

tudatlanság fátyla mögött vállalná-e az etnikai profilalkotással járó extra terhet 

és társadalmi költséget, ha erősen kétséges az, hogy a költségek vállalásával 

bármilyen előny is származik részére? Az így feltett kérdésre szerintem senki 

nem mondana igent.  

 A rawlsi neokontraktualista érvelést alkalmazza Jeffrey Reinman is,
104

 

kiterjesztve az elemzést az etnikai profilalkotás erkölcsi megítélésére általában 

(vagyis általában a bűnüldözés keretében, és nem kizárólag a terrorizmus 

elleni küzdelemben való alkalmazhatóságára). Reinman elfogadja az alább 

elemzett Risse és Zeckhauser kiindulópontját, miszerint erkölcsi dilemma a 

                                              

103 GROSS és LIVINGSTON: Racial Profiling Under Attack, 1430. o.  
104 REINMAN, Jeffrey: Is Racial Profiling Just? Making Criminal Justice Policy in Original Position. In: The 

Journal of Ethics (2011) 12: 3-19 o. 
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módszer alkalmazásával kapcsolatban csak akkor merül fel, ha erős korreláció 

van egy etnikai csoportban viselt tagság és a bűnelkövetés között, és a 

rendőrség a csoportok egyenlőtlen kontrolljával hatékonyabban tudja ellátni 

feladatát, mint az egyenlő kontroll alkalmazásával (kiinduló feltételek). Ha ez 

a feltétel nem teljesül, akkor a módszer nyilvánvalóan igazolhatatlan. Reinman 

egyetért azzal, hogy az etnikai profilalkotás lehet igazolt, azonban különbséget 

tesz aközött, hogy azt rasszista vagy nem rasszista társadalomban 

alkalmazzák. Amennyiben a kiinduló feltételek teljesülnek, az eredeti 

helyzetben mérlegelő személyeknek azt kell megvizsgálniuk, hogy a módszer 

nem okoz-e több hátrányt, mint amennyi előnyt segítségével el lehet érni, 

ugyanis az eredeti helyzetben sem helyeselnének minden olyan módszert, 

amely segíti ugyan a bűnüldözést, de aránytalan károkat eredményez.
105

 Az 

etnikai profilalkotás esetén a hatékonyabb bűnüldözéssel szemben a mérleg 

másik serpenyőjébe az a megfontolás kerül, hogy a megcélzott etnikai csoport 

tagjai szükségszerűen nagyobb arányban lesznek ártatlanul-indokolatlanul 

intézkedés alanyai. Hogy ez vállalható hátrány-e, az három potenciális 

ellenvetés vizsgálatával dönthető el: 

 

a) A gyakorlat ártatlanoknak okoz kellemetlenséget: ez nem lehet sikeres 

ellenérv, hiszen ez a veszély mindig fennáll, amikor egy bűncselekmény 

felderítésén dolgozik a rendőrség (ha tudnák, hogy ki az elkövető, nem kéne 

nyomozni). 

b) Az ártatlanoknak általánosítások alapján okoznak kellemtlenséget: az 

eredeti helyzetben a felek tudják, hogy a nyomozás szükségszerűen 

általánosításokra épít, így ezt nem utasíthatják el, azonban egy összefüggésre 

figyelemmel lesznek: minél absztraktabb az általánosítás, annál több 

ártatlannal szemben fognak annak alapján intézkedni, így az üldözött 

cselekmény súlyával arányban kell állnia az általánosítás fokának.  

                                              

105 Reinman példaként a a házkutatás vagy a lehallgatás kolrlátlan lehetőségének tilalmát említi példaként, 

amelyek – mivel felszámolják a magánszférát – nagyobb kárral járrnának, mint amennyire segíthetnék a 

bűnüldöző szervek munkáját. 
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c) Faji alapon okoznak kellemetlenséget általánosítások alapján: a faji 

megkülönböztetés nem szükségszerűen tilalmazott, ráadásul az elkövető faji 

hovatartozására vonatkozó (nem tévedhetetlen) információ is lehet alapja 

nyomozati cseleménynek, így ez a megfontolás sem lehet önmagában 

konkluzív érv a módszerrel szemben.
106

 

 

Ezért Reinman arra a következtetésre jut, hogy egy nem rasszista társadalom 

tagjai az eredeti helyzetben nem mondanának nemet a módszerre. Egy 

előítéletes társadalomban azonban gyökeresen eltér a gyakorlat erkölcsi 

megítélése. Ennek oka, hogy ebben az esetben a célzott etnikai csoport tagjai a 

gyakorlatot a diszkrimináció egy újabb eseteként fogják érzékelni, és a 

gyakorlat - hatékonysága esetén - a megcélzott etnikai csoport 

felülreprezentáltságát fogja eredményezni a bűncselekmények miatt elítéltek 

között ahhoz képest, amekorra arányban egyébként elkövetik a 

bűncselekményeket.
107

 Ez pedig csak megerősíti azt az előítéletet, hogy az 

érintett csoport tagjai „hajlamosak” bűncselekményeket elkövetni és ezért 

fokozott veszélyt jelentenek a többségi társadalomra, amire természetes 

reakció a kirekesztés és a diszkrimináció fokozódása.  

 Ezt a két hátrányt hozzáadva a nem-rasszista társadalomban alkalmazott 

etnikai profilalkotás hátrányaihaoz Reinman arra a következtetésre jut, hogy 

az eredeti helyzetben a módszert kizárólag a legsúlyosabb cselekmények 

esetén akkor tartanák a felek alkalmazhatónak, ha komoly bizonyíték szólna 

amellett, hogy az nagymértékben növeli a bűncselekmény elkövetje 

elfogásának valószínűségét. Így az etnikai profilalkotás semmiképpen sem 

lehetne a mindennapi rendészet eszköztárának kelléke, és nem alkalmazható 

                                              

106 Fontos emlékeztetni ezzel kapcsolatban kritikaként arra, hogy az etnikai profilalkotást bűnmegelőzési 

módszerként is alkalmazzák, amikor nincs áldozat, így az analógia sántít. S mivel nyilván sokkal kevesebb 

bűncselekmény esetén rendelkezik a rendőrség  bűncselekmény-specifikus információval, mint amennyi 

bűncselekmény megelőzésén vagy felderítésén fáradozik, ezért radikálisan megnő az utóbbi esetben az etnikai 

általánosítások alkalmazása, ami nem hagyható figyelmen kívül az eredeti helyzetben sem, erre a különbségre 

sem érzékeny az analógia. Lehet, hogy 100 bűncselekmény esetén tolerálható az etnikai katrakter figyelembe 

vétele, ugyanakkor 100.000 esetén már nem. 
107 Erre említi példaként a szerző az FBI 2006-os adatait az erőszakos bűncselekmények elkövetői 

vonatkozásában, amikoris az áldozatok 22%-a mondta azt, hogy az elkövető fekete volt, azonban az ilyen 

cselekmények miatt őrizetbe vett személyek aránya 39% volt. 
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áldozat nélküli bűncselekmények (kábítószerhasználat és illegális bevándorlás, 

két cselekmény, mellyel szemben az USÁ-ban alklamazzák) elleni 

küzdelemben.   

 Reinman érvelése bár szofisztikált és hasznos következtetéseket 

eredményez, három megjegyzést mindenképpen fűznék hozzá. Az első az, 

hogy szerinte egy nem-rasszista társadalomban nem hívná életre a faji 

előítéleteket az etnikai profilalkotás, ami legalábbis kétséges. Nem vagyok 

semmilyen tekintetben a téma szakértője de köztudott, hogy az ember 

kategóriákban és korrelációkban gondolkodik, és ha azt tapasztalják 

tömegesen, hogy egyes etnikai csoportok súlyosan felülreprezentáltak a 

büntető igazságszolgáltatásban, akkor nem világos, hogy mi állná útját a faji 

hovatartozás és a bűnelkövetés közötti kapcsolat egyre terjedő 

vélelmezésének.  

 Másrészt az sem lényegtelen, hogy a súlyos bűncselekmények közül 

melyik felderítésére alkalmas a tapasztalat alapján a módszer. A terrorizmus 

például a legsúlyosabb bűncselekmények egyike, a dolgozatban is ismertetett 

példák azonban azt mutatják, hogy nulla százalékos hatékonysággal vették azt 

igénybe a terrorizmus elleni harcban az USÁ-ban és Németországban is. Így a 

tapasztalat megváltoztatja a tudatlanság fátyla mögött racionálisnak tűnő 

ítéletet.  

 Harmadik megjegyzésem pedig, hogy az etnikai profilalkotás 

hatékonyságával szemben nem kizárólag az vethető fel, hogy a célzott csoport 

tagjai nagyobb arányban lesznek indokolatlanul intézkedés alanyai, hanem az 

is, hogy azonos cselekményt elkövető személyeknek más lesz az esélyük arra, 

hogy felelősségre vonják őket attól függően, hogy melyik etnikai csoport 

tagjai. Ez pedig szükségszerűen figyelmbe veendő erkölcsi költség az 

egyenlőséget tiszteletben tartó társadalomban.  
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II. 3 RISSE ÉS ZECKHAUSER ÉRVEINEK KRITIKÁJA 

Rendkívül érdekes érveket hoz az etnikai profilalkotás igazolhatósága mellett 

Mathias Risse és Richard Zeckhauser.
108

 A szerzők konzekvencionalista és 

nem-konzekvencionalista érveket is megvizsgálnak, állításuk szerint mindkét 

stratégia azzal az eredménnyel jár, hogy  a profilalkotásnak vannak morálisan 

igazolt formái, sőt, a szakirodalomban általában elítélt módszerek is 

védhetőek. 

II. 3. 1 Konzekvencionalista érvek és azok kritikája 

Konzekvencionalista érvelésük a következőképen rekapitulálható. A gyakorlat 

egyértelmű haszna egy közjó, ti. a közbiztonság javítása.
109

 A kár pedig kettős. 

Az egyik az igazoltatások okozta időveszteség, ami rendkívül alacsony, 

valamint az amiatti felháborodás illetve megalázottság érzése, hogy valakivel 

szemben etnikai hovatartozása miatt jártak el. Ez a felháborodás két forrásból 

táplálkozhat.
110

 Az egyik esetben a negatív érzés (resentment) oka az, hogy 

egy olyan tulajdonság alapján intézkedtek valakivel szemben, amely részét 

képezi az illető identitásának. A felháborodás oka tehát az, hogy maga az 

identitás válik gyanússá. Az okozott negatív érzések a szégyentől a 

megbotránkozásig terjedhetnek. A másik esetben a felháborodás oka az, hogy 

egy csoport tagjaként kezelték az illetőt, s nem mint egyént. A negatív érzés 

mértéke és természete (vagyis az, hogy inkább szégyen vagy megbotránkozás 

formájában jelentkezik) az első esetben attól függ, hogy az illető 

személyiségjegyet a társadalom milyennek tekinti,
111

 és hogy miért gondolja 

azt valaki, hogy valójában őt, mint identitást célozta az intézkedés. A második 

esetben azonban az okozott felháborodás oka nem áll kapcsolatban a 

                                              

108 RISSE, Mathias és ZECKHAUSER, Richard: Racial Profiling. In.: Philosophy and Public Affaris, 2004. 32. 2. 

131-170. o. 
109 Itt nem kell foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy empirikusan igazolható-e ez az állítás. Az erkölcsfilozófiailag 

releváns kérdés ugyanis úgy hangzik, hogy amennyiben az etnikai alapú kiválasztás gyakorlata hatékonyabb, 

mint a véletlenszerű kiválasztás vagy más profil alkalmazása, akkor az előnyöket és hátrányokat együttesen 

mérlegre téve igazolható-e a gyakorlat.  
110 Uo. 145. o. 
111 Ezt nem fejti ki részletesen a két szerző, ezért nem világos, hogy pontosan mire utalnak. A felháborodás 

mértéke nyilván más ha egy karakterjegy alapján valakit terroristának, pedofilnak vagy fatolvajnak tartanak, 

hiszen mindegyik sértő, de vannak köztük fokozatok. A reakció természete azonban szerintem nem a társadalom 

által konstruált képtől, hanem az egyén saját vérmérsékletétől és egyéb tulajdonságaitól függ. Elemzésünk 

szempontjából mindezek az esetlegességek lényegtelenek. 
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kiválasztás alapjául szolgáló karakterrel, így az identittásal sem. Ilyenkor 

önmagában az váltja ki az ellenérzést, hogy nem egyénként kezelték az érintett 

személyt.
112

  

 Risse és Zeckhauser szerint azonban a második érv nem az etnikai 

profilalkotással, hanem a profilalkotással magával szembeni érv, ami azonban 

bevett gyakorlat. Az, hogy általánosítások alapján szelektál egy intézmény, 

nem az etnikai profilalkotás bűnös sajátja – szól az érvelés. Az ilyen gyakorlat 

miatti felháborodás könnyen kezelhető, ha az érintetteknek elmagyarázzák, mi 

indokolja az általánosítást. Ebben a szerzőknek igazuk is van, azonban 

érvelésük felületes és minden analógiájuk téves. Kezdjük először azzal, hogy a 

profilalkotás önmagában nem probléma, csak meg kell indokolni annak 

racionalitását. Hiszen a profilalkotás értelmezhető puszta kategorizációként, 

ami nem más, mint különbségtétel az adott kategóriába tartozó és nem tartozó 

egyének között. A különbségtétel pedig – kevés kivételtől eltekintve, amire 

még visszatérünk – igazolható, ha az szükséges és arányos. Esetünkben a 

különbségtétel indoka a közbiztonság hatékony védelme és az állam hatékony 

büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződő érdek. Ezt szolgálja azon 

kategória használata a rendészeti tevékenység során alkalmazott szelekcióban, 

amely esetleg a  kriminális aktivitással magasabb korrelációt mutat, ti. az 

etnikai hovatartozásé.
113

 A csoportképzés azonban más esetben tipikusan 

olyan jellemző alapján történik, amelyek megléte minden egyes csoporttag 

esetén, egyedi mérlegelés alapján is indokolja az eltérő bánásmódot. Ha nem 

így van, akkor a csoportképzés alapja és az általa elérni kívánt cél között távoli 

az összefüggés.
114

 Távoli összefüggés esetén pedig a megkülönböztetésnek 

csak nagyon szűk körben indokolt engedni, például akkor, amikor egyébként 

                                              

112 Erről érdekes szövegként lásd: LIPPERT-RASMUSSEN, Kasper: „We are all different”: Statistical 

Discrimination and the Right to be Treated as an Individual. In. The Journal of Ethics, 2011. Volume 15. 47-59. 

o. 
113 Fontos feltétel: a kategorizáció igazolhatóságának egyik előfeltétele az etnikai hovatartozás kriminális 

relevanciájának bizonyítása. 
114 Közeli az összefüggés a megkülönböztetés oka és a megkülönböztetett egyének között például családi pótlék 

esetében, amikor minden családi pótlékra jogosult esetében kimutatható az, hogy valamilyen sajátos jellemzővel 

(nevelt gyerek) de facto rendelkezik. Ezzel szemben távoli az összefüggés akkor, amikor valakit egy csoport 

tagjaként kezelnek, és a csoport aggregált jellemzőit vetítik ki az egyénre, és a csoportban viselt tagsága miatt 

bánnak vele eltérően. Minél távolibb az összefüggés, a szabályozás annál több hamis pozitívval fog járni, vagyis 

annál több olyan esetre is alkalmazni kell majd, amelyre egyedi mérlegelés alapján nem lenne indokolt.  
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valamilyen nagy kár közvetlen veszélyének megelőzését segíthetjük elő – erre 

példa lehet, ha terrortámadással kapcsolatos információ áll a hatóság 

rendelkezésére és ismert, hogy milyen etnikai csoport tagja fogja azt elkövetni. 

Namármost az etnikai profilalkotás tipikus példája esetén egyik feltétel sem áll 

fönn: nem ismert sem súlyos bűncselekmény, sem annak közvetlen veszélye, 

amely indokolná a távoli összefüggés alapján az eltérő bánásmódot, vagy 

másként kifejezve, az etnikai profil alkalmazását a csoportképzés alapjaként. 

Mindezen vizsgálatok hiányában pedig az érv semmitmondó. A példák sem 

sikeresebbek. A szerzők egyik analógiája az, hogy az idősebbek magasabb 

díjat fizetnek a biztosításért, ami azzal igazolható, hogy a magasabb kor 

valóban magasabb kockázatot jelent a biztosítónak, másrészt mindenki ennyit 

fizet, aki ennyi idős (22. lj). Másik példájuk, hogy nyáron több a 

bűncselemény, ezért aki nyáron sétál az utcán, azt nagyobb valószínűséggel 

fogják igazoltatni. Mindkét példa tévesnek tűnik, hiszen az etnikai 

hovatartozás nem növeli szükségszerűen a kockázatot, mint a díj esetében az 

életkor,
115

 míg a nyári gyakori igazoltatások esetében egyáltalán nem biztos, 

hogy azok indoka egyébként elfogadható – az amerikai gyakorlat, amely 

megalapozott gyanút követel meg a személyi szabadság ilyen csekély fokú 

korlátozásához is, bizonyosan nem tekintené az intézkedés ésszerű okának az 

évszakot. De ha védhető lenne is mindenféle gyanú hiányában a távoli 

összefüggés alapján tett különbség és intézkedés, akkor is mérlegelni kell azt, 

hogy a nyári időszak szükségszerűen korlátozott terjedelmű jogkorlátozást tesz 

lehetővé, míg az etnikai profil korlátlant (hiszen a látható etnikai 

karakterjegyek nem múlnak el a nyárral), ezért nagyobb kárt okoz utóbbi 

alkalmazása.  

 A szerzők később is
116

 említenek téves analógiát e körben. Az aránytalan 

teherelosztás kapcsán említik például, hogy több terhet visel az, akinek a háza 

mellett repteret építenek – az érv nem veszi figyelembe, hogy az őket ért kárt 

                                              

115 Az ugyanis bizonyos, hogy egy 70 éves embernek nagyobb esélye van meghalni 20 éven belül, mint egy 20 

évesnek. Ugyanakkor nem állítható az, hogy egy meghatározott személy nagyobb valószínűséggel követne el 

bűncselekményt azért, mert egy olyan csoporthoz tartozik, amely tagjainak „aggregát kriminalitása” magasabb az 

átlagnál. 
116 Uo. 156. o. 
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(ingatlan értékcsökkenés, birtok háborítatlan élvezetébe való beavatkozás, 

stb.) kompenzálni kell; a sávos adózást pedig a méltányos esélyegyenlőség 

elve igazolja, amely soha nem indokol faji alapú diszkriminációt, hiszen az 

éppen az egyenlő esélyeket számolja fel. S ami a példáknál mindenképpen 

felmerül:
117

 a különbségtétel alapjául szolgáló kategóriák nem állnak 

kapcsolatban az érintettek identiását képező jellemzővel, nem referálnak 

semmilyen csoportidentitásra. Így az egyik miatti felháborodás hiányából nem 

is következik a másik esetre nézve semmi.  

 Ezért kell megvizsgálni a másik lehetőséget is, mely az identitással 

kapcsolatos csoportképzés miatti felháborodás által okozott kár mértékét 

próbálja megbecsülni. Risse és Zeckhauser álláspontja szerint e vonatkozásban 

azt kell mondanunk, hogy a kár mértéke csekély, indokolásuk pedig a 

következő. A fő érvük az, hogy a kár járulékos és expresszív, abban egy 

egyébként létező sérelmes gyakorlat egyik példáját láthatjuk – az fejeződik ki 

benne, vagy egyébként a sérelmes gyakorlatra emlékeztet. Ha nem lenne a 

sérelmes gyakorlat, akkor járulékos jellege folytán maga a sérelem is 

elpárologna.
118

 Konkrétabban megfogalmazva: ha nem lenne rasszista a 

társadalom, akkor nem is lenne ebben az egyetlen esetben az etnikai alapú 

kiválasztás sérelmes, mivel nem emlékeztetné az illetőt az előítéletekre. A 

másik oldalról megközelítve: ha a társadalom rasszista, akkor a rasszizmus 

miatti kirekesztettség és felháborodás mértéke csak marginálisan csökken 

azáltal, hogy egy esetben felszámoljuk az etnikai alapú különbségeket. Az érv 

súlyos hibája, hogy az erkölcsi ítéletet nem tényellentétes feltételezés alapján 

kell meghozni, hanem a valós tények fényében. Mindaddig, amíg az etnikai 

alapú profilalkotásban a rasszizmus fejeződik ki, addig ettől nem lehet 

eltekinteni.
119

 (Egy nem rasszista társadalom valószínűleg nem is alakítana ki 

ilyen gyakorlatot, illetve egy, az intézményes diszkrimináció kárait enyhíteni 

                                              

117 Kivéve az idősek magasabb biztosítási díját, mert az életkor az identitás része és maga is nevesített védett 

tulajdonság az antidiszkriminációs joganyagban. 
118 Ld. Uo.146-148. o. 
119 További kritkához lásd: BOU-HABIB, Paul: Racial Profiling and Background Injustice. 39-43. o. In: The 

Journal of Ethics, 2011. Volume 15., és Reinman 101. lj.-ben hivatkozott szövegének 14-16.oldalait 
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törekvő közösség igyekszik minden olyan gyakorlatot kerülni, amely ilyen 

következményekkel járhat.)  

Mindezek alapján a tárgyalt szerzők le is vonják a következtetést: az etnikai 

profilalkotás által okozott károk oly csekélyek, hogy a módszerrel elérhető 

előnyök – a közbiztonság növekededés és az azzal járó egyéb előnyök, például 

az intenzívebb és hatékonyabb gazdasági tevékenység – nagyobbak az okozott 

hátrányoknál.
120

 Erre az állításra referál majd az alább részletesen elemzett 

Richard Banks, aki kimutatja, hogy a gyakorlat által okozott károk sokkal 

súlyosabbak – még akkor is, ha egyébként mindenben igaza lenne Rissének és 

Zeckhausernek. Azt sem szabad azonban elfejteni, hogy még ezen tanulmány 

szerzői is hangsúlyozzák, hogy a járművezetők etnikai alapján történő 

igazoltatása olyan csekély eremdényeket produkál, hogy a fent kifejtettek 

érvek fényében sem védhető az etnikai profilalkotás ilyen formája.  

II. 3. 2 Nem-konzekvencionalista érvek és azok kritikája 

A nem-konzekvencionalista érvek körében a lehetséges kantiánus természetű 

ellenérv az, hogy ha az etnikai profilalkotás diszkriminációnak minősül (a 

szerzők a pejorative discrimination fogalmat használják),
121

 akkor az érvelés 

módszere - miszerint a következmények hasznosságától függetlenül 

megengedhetetlen egy cselekvés, ha az elvi okból nem helyeselhető - 

önmagában kizárja a gyakorlat igazolhatóságát. Risse és Zeckhauser azonban 

a hátrányos megkülönböztetésnek egy konzekvencionalista definícióját 

fogadja el, így a fent ismertett érvek alapján természetesen arra 

következtetésre jutnak, hogy a gyakorlat nem minősül hátrányos 

megkülönböztetésnek. Fogalommeghatározásuk szerint ugyanis a hátrányos 

megkülönböztetés emberek csoportjával szemben tanúsított olyan eltérő 

bánásmódot jelent, amelynek szándéka vagy hatása a társadalmi elnyomás 

létrehozása vagy megerősítése,
122

 s szerintük az etnikai alapú szelekció 

                                              

120 Uo. 149. o. 
121 Uo. 153-155. o. 
122 “[…] we take pejorative discrimination to be differential treatment among groups (e.g., based on gender, race 

or sexual orientation) with either the intention or the effect of maintaining or establishing an oppressive 

relationship among such groups” 153. o. 
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mögötti szándék tipikusan a bűncselekmények számának csökkentése, a 

hatásról pedig már kimutatták, hogy az oly csekély, hogy a társadalmi 

elnyomáshoz bizonyosan nem járulhat hozzá. Vagyis a szerzők nem tesznek 

mást, mint konzekvencionalista érveléssel kimutatják, hogy az elemzett 

gyakorlat nem diszkriminatív, és ezt tekintik nem-konzekvencionalista 

érvelésnek. Itt súlyosan tévednek. A nem konzekvencionalista érvelés per 

definitionem nem pusztán a következmények alapján mérlegeli egy cselekvés 

erkölcsi igazolhatóságát. Így tesz például az európai faji antidiszkriminációs 

irányelv
123

 és a magyar egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 

törvény
124

 is, amikor az etnikai alapú közvetlen diszkrimináció esetén nem 

enged kimentési lehetőséget. Márpedig az etnikai profilalkotás minden 

formája közvetlen diszkrimináció, hiszen függetlenül attól, hogy a szelekció 

alapja rasszista vagy nem rasszista okból etnikai, az intézkedés a védett 

tulajdonsággal rendelkező csoport tagjaira hátrányos, és nincs benne semmi 

látszólag semleges, amitől közvetett diszkriminációnak minősülne. Ha egyszer 

arra a következtetésre jutottunk, hogy az etnikai alapú diszkriminációt 

kategorikusan tiltjuk, akkor további mérlegelésre nincs sem lehetőség, sem 

szükség.   

 Ha komolyan vesszük a diszkrimináció tilalmát, akkor az azt jelenti, 

hogy legitim cél érdekében sem lehet diszkriminatív eszközt alkalmazni.
 
Ezt a 

következtetést maga Risse és Zeckhauser is elimeri,
125

 s hogy ne kelljen ide 

eljutniuk, nem tekintik hátrányos megkülönböztetésnek az etnikai 

profilalkotást, mert az csekély kárt okoz. Saját fogalmi rendjükhöz igazodva 

végül azt sem szabad elfelejteni, hogy a társadalmi elnyomást nemcsak azáltal 

szolgálja az etnikai profilalkotás, hogy annak alapján igazoltatnak, hanem 

azzal is, hogy ennek következményeként az egyik társadalmi csoportot jobban 

                                              

123 A TANÁCS 2000/43/EK IRÁNYELVE (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra 

való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, 2. Cikk (2) bekezés a) pontja 
124 2003. évi CXXV. törvény 7. § (3) bekezdése 
125 “Thus refraining from discrimination, as an instance of refraining from attacking innocents, is a constraint on 

promoting security, rather than a factor to be balanced against it. So if profiling is discrimination, the right not to 

be exposed to profiling will be stronger than the right to be protected from crime. Thus if  profiling is 

discrimination in the pejorative sense (as we argue it is not), nonconsequentialists have a strong reason to reject 

it.” 156. o. 
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üldözi a büntetőigazságszolgáltatás, mint a másikat. Ennek az eredménye 

pedig a társadalmi mértkű kirekesztés. 

 

II. 4 A KÖVETKEZMÉNYEK VALÓS SÚLYÁVAL KAPCSOLATOS ÉRV: RICHARD 

BANKS 

Utóbb szempontot építi be érvelésébe Richard Banks, aki a fentiektől eltérően 

közelíti meg az etnikai profilalkotás igazolhatóságának problematikáját, de 

következtetése az eddig ismertetettektől részben eltérő indokolással az, hogy a 

profilalkotás etnikai formája igazolhatatlan.
126

 A szerző szerint a politikai 

küzdőtéren az etnikai profilalkotás ellen harcolók győztek, azonban érveik 

nem konkluzívak. Álláspontja szerint minden, alább részletesebben elemzett 

módszertan támadható, ezért bármely gyakorlat etnikai profilalkotással történő 

cáfolhatatlan kapcsolatba hozása nehéz. Azonban maga a Banks sem vonja 

kétségbe, hogy a gyakorlat létezik, de azt javasolja, hogy más módon 

küzdjünk az etnikai profilalkotással szemben. Ezért adja taulmányának a „Túl 

a profilalkotáson címet”. Tanulmánya ugyan a kábítószer elleni küzdelem 

területén alkalmazott profilalktoást vizsgálja, de annak megállapításai jórészt 

általánosthatóak. 

 Három alapvető ellenvetést fogalmaz meg Banks az etnikai profilalkotás 

hagyományos kritikusaival szemben: 1. A kutatások nem cáfolják minden 

kétséget kizáróan sem azt, hogy az etnikai profilalkotás ésszerű gyakorlat, sem 

azt, hogy egyes etnikai csoportok kriminalitása nem magasabb, mint a 

többségi társadalom tagjaié. 2. Amennyiben az etnikai profilalkotás hasznos 

eszköz a kábtítószerek elleni küzdelemben, azt akkor is használni fogják a 

rendőrök, ha az egyébként tilos – önmagában a jogszabályi tiltás nem számolja 

fel a problémát. 3. Sőt, az etnikai profilalkotással szemben megfogalmazott 

legtipikusabb vádak akkor is érvényesek lehetnek, ha a rendőrség azt nem 

alkalmazza. Az egyes kisebbségi csoportok aránytalan kontrollja, valamint az 

az általános benyomás, hogy a rendőrség rasszista motivációktól vezérelt – és 

                                              

126 Lásd: Richard BANKS: Beyond Profiling: Race, Policing and the Drug War. 56 Stanford University Law 

Review 571, 2003. december 
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ennek következtében a kisebbségek és a rendőrség közötti feszült viszony – 

akkor is fennmaradhat, ha valójában felszámolnák az etnikai profilalkotást. 
127

 

Hogy lehetséges mindez?   

 Az ésszerűtlenség igazolására három tipikus módszertant vagy érvelési 

stratégiát vizsgál Banks:  

a) Az önbeteljestő jóslat érve: a rendőrök szokták azt álltani, hogy az 

őrizetbevételi és elítélési statisztikák az egyes társadalmi csoportok eltérő 

kriminalitását tükrözik, azonban – álltja az érv – ez nem szükségszerűen igaz. 

Ugyanis olyan széleskörű a diszkréció a nyomozati cselekmények vagy egyéb 

rendőri intézkedések során, hogy az egyes etnikai csoportok valódi 

kriminalitása legalább annyira befolyásolja az eredményeket, mint a 

diszkréció alkalmazásának módja. Az önbeteljestő jóslat érve szerint a 

letartóztatási és elítélési statisztikák – melyekre gyakran hivatkoznak az 

etnikai profilalkotás igazolásaként – könnyen lehet, hogy magának az etnikai 

profilalkotásnak a következményei, amely a statisztikák tükrében 

eredményezhet látszólagos különbségeket az egyes társadalmi csoportok 

kriminalitása között.
128

  

b) A kutatási adatokra alapozó érv szerint az egyes társadalmi csoportok 

ugyanolyan mértékben használnak drogot, ezért nem lehet eltérő az egyes 

csoportok droggal kapcsolatás kriminalitása sem.
129

  

c) A találati arány érve: „Ha a feketék többször tartanak maguknál kábítószert, 

mint a fehérek, akkor többször is kellene azt náluk találni, amikor igazoltatják 

őket. Azonban nem találnak.”
130

 Ebből pedig az következik, hogy az etnikai 

hovatartozás nem ésszerű kritériuma a gyanúnak.
131

   

                                              

127 BANKS: im. 573. o.  
128 Uo. 577-578. o. 
129 Ez az egyetlen olyan pont Banks érvelésében, amely specifikusan a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményekre érvényes, nem általában a profilalkotásra a bűnüldözésben. Azonban mivel a profilalkotás 

problémája eredendően a drogfutárok profiljának megalkotásából ered, ennek tárgyalását sem mellőzöm, jelezve 

ugyanakkor a megjegyzésék természetszerűleg szűkebb érvényességi körét.  
130 COLE, David és LAMBERT, John: The Fallacy of Racial profiling, N. Y. Times, 2001. május 13. A13. Idézi: 

Banks, uo. 579. o. 
131 Mint azt a dolgozatban bemutatott különböző empirikus vizsgálatokból látni fogjuk, a találati aránnyal 

kapcsolatos megfontolás érvényes általában a bűncselekményekre, nem kizárólag a droggal kapcsolatos 

jogellenes cselekményekre. Ezért ezt az érvet is érvényesnek tekintem általában a profilalkotás és a bűnüldözés 

kapcsolata vonatkozásában. 
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 Banks mindegyik érvvel szemben említ kifogásokat.
132

 Az önbeteljesítő 

jóslattal kapcsolatban az az állítása, hogy az etnikai hovatartozás lehet 

önkorrekciós hatással is a gyakorlatra, ha nem a letartóztatási arányokat, 

hanem a találati arányokat veszik figyelembe annak meghatározásakor, hogy a 

rendészeti-bűnüldözési forrásokat hogy osztják meg az egyes társadalmi 

csoportok között. A kutatási adatokkal kapcsolatban – néhány számunkra nem 

fontos szempont mellett – megjegyzi, hogy a droghasználati és a 

drogkereskedelmi adatok nem azonosak, így az előbbi arányosságából az 

utóbbira nem lehet következtetni. A találati arányokkal kapcsolatban pedig 

kifejti, hogy ha a rendőrök a kriminalitással statisztikailag semmilyen 

kapcsolatban nem álló kritériumot alkalmaznának szelekciós kritériumként az 

igazoltatásaik során, akkor a találati arány megegyezne a kirminalitási 

aránnyal. Ha a szelekciós kritérium statisztikailag releváns a kriminalitás 

szempontjából, akkor a találati arány magasabb lesz a tényleges kriminalitási 

aránynál, de az egyes társadalmi csoportok relatív kriminalitását még mindig 

tükrözni fogja. Azonban amennyiben az egyes társadalmi csoportok 

igazoltatási aránya
133

 eltérő és a szelekciós kritérium a kriminalitás 

szempontjából statisztikailag releváns, akkor a találati arány a kriminalitás 

relatív indikátoraként sem szolgálhat, ilyen esetben ugyanis a találati arány és 

az igazoltatási arány fordítottan arányos.
134

 Ehhez hozzátehetjük, könnyen 

megtörténhet, hogy a szelekciós kritérium egyes társadalmi csoportok szerint 

különbözik, ami alatt azt értem, hogy a fehéreket csak bűncselelekmény 

megalapozott gyanúja esetén igazoltatják, míg a feketéket mindig.
135

 Ebben az 

esetben a fehérek találati aránya magasabb a tényleges kriminalitásuknál, a 

feketéké pedig alacsonyabb. Ezért a találati aránnyal kapcsolatos érv is gyenge 

lábakon áll.  

                                              

132 Azt gondolom, hogy Banks következő érvei védhetőek, azonban nem veszi figyelembe, hogy a gyakorlatot 

kvalitatív módszerrel is lehet mérni, így a statisztikai adatok értelmezésével kapcsolatos bizonytalanságok 

nagymértékben csökkenthetők. Jó például szolgál erre a hatodik fejezetben ismertetett két magyar (egy kvalitatív 

és egy kvantitatív) kutatás, melyek eltérő módszerrel lényegében ugyanarra az eredményre vezettek.   
133 Az adott csoporttal tagjaival szemben alkalmazott intézkedések száma osztva az adott csoport tagjainak 

számával. 
134 BANKS, uo. 582-584. o. 
135 Pl. úgy, hogy pretextuális igazoltatást alkalmaznak velük szemben, lásd ehhez a Whren ügyet a következő 

fejezetben. 
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 Így Banks szerint nincs – és nem is lehet – kétséget kizáró bizonyítékunk 

az etnikai profilalkotás hatástalanságára.
136

 Viszont az etnikai profilalkotás 

felszámolására irányuló küzdelem járhat káros mellékhatásokkal, amelyeket 

szintén figyelembe kell venni a rendészeti szakpolitika tervezése során. Az 

etnikai profilalkotás elleni küzdelem ugyanis szükségszerűen az intézkedő 

rendőr diszkrecionális döntési körének szűkítését fogja eredményezni, amely 

könnyen a tevékenység hatékonyságát ronthatja le. Sőt, az etnikai profilalkotás 

elleni küzdelem akár azzal is járhat, hogy az egyes rendőrök – gyakorlatuk 

leplezése céljából – új praktikákat vezetnek be, amelyek azonban önmagukban 

sem kívánatosak.
137

  

 Ugyanakkor Banks maga sem tagadja, hogy jó eséllyel létezik olyan, 

hogy etnikai profilalkotás, az állítása pusztán annyi, hogy ellene nem az eddig 

használt érvekkel érdemes küzdeni, mert gyenge lábakon állnak és 

kontraproduktívak is lehetnek. Idéz olyan szerzőket, akiknek az érvelését 

használhatónak tartja. Az egyik ilyen Randall Kennedy és az általa használat 

„faji adó” kifejezés, amely arra utal, hogy a bűnüldözés költségeiből 

aránytalanul nagy terhet vállalnak az esetlegesen hatékony etnikai profialkotás 

módszere által megcélzott társadalmi csoportok ártatlan tagjai.
138

 Vagyis a 

gyakorlat ellen nem úgy érdemes érvelni, hogy az nem hatékony, hanem azzal, 

hogy morálisan igazolhatlan. A másik lehetséges eljárás – amit Gross és 

Livingston alkalmaz
139

 - az, hogy rámutatunk arra: maga az egész igazoltatási 

gyakorlat hatástalan, érdemben nem csökken általa a drogfogyasztás. Így 

olyan rendészeti szakpolitika követését érdemes szorgalmazni, amelyben 

visszaszorulnak azok intézkedések, amelyek melegágyát jelentik az etnikai 

profilalkotásnak.  

                                              

136 Ezt – ha jól értem – Banks végülis arra vezeti vissza, hogy a szándék objektíve soha nem igazolható, használja 

is a szándék átlátszatlansága (opacity of officer’s intent) kifejezést később, az 591. oldalon 
137 Erre jó példa a Banks által hivatkozott Darin D. Frederickson és Raymond P. Siljander: Racial Profiling  55 

(2002) tanulmányában hozott érv, hogy a rendőrök megtehetik, hogy a statisztika kozmetikázása céljából 

egyszerűen igazolhatnak az arányossághoz szükséges számú személyt a többségi társadalomból is. Hasonló 

gyakorlatra egyébként a magyarországi STEPSS program (lásd: 6. fejezet) során is volt példa. Banks egy másik 

példája, hogy ha megvonjuk a beleegyezésen alapuló motozás lehetőségét a rendőröktól, akkor könnyen lehet, 

hogy az egyes intézkedések és így a fogvatartás időtartamát növeljük meg, amely alatt a rendőr majd igyekszik a 

valósznű okhoz (probable cause) elegendő információmorzsát összegyűjteni. Banks, uo. 588-589. 
138 Kennedy, RANDALL: Race, Crime and the Law 159 (1997) 
139 GROSS és LIVINGSTON: Racial Profiling Under Attack 1431  
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 Banks az érvek egy harmadik alternatív csoportjára mutat rá. Egyrészt 

jelzi, hogy kutatások szerint a cselekvő szándékáról szóló hiteles információ 

hiányában akkor fog valaki egy intézkedést diszkriminatívnak tartani nagyobb 

valószínűséggel, ha az kárt okozott neki, ha a csoporthoz tartozás könnyen 

felismerhető (salient), és amikor az érintettek számítanak arra, hogy 

hátrányosan megkülönböztetik őket.
140

 Amennyiben ezeket a megállapításokat 

elfogadjuk, akkor egyértelmű, hogy az etnikai profilalkotás felszámolása sem 

fogja a kisebbségek és rendőrség közötti viszony javulását eredményezni. 

Ezért Banks szerint a káros hatások ellen másképp érdemes küzdeni. Egyrészt 

az etnikai profilalkotás (vagy az, amit tévesen annak percipiálnak az 

érintettek) káros hatása lényegesen csökkenthető, ha csökken annak a 

valósznűsége, hogy valakivel szemben intézkedni fognak. Ez két módon 

érhető el: csökken az aránytalanság az igazoltatási gyakorlatban, vagy nem 

változik, de az igazoltatási arány csökken. Vagyis Banks Livingstonhoz és 

Grosshoz hasonlóan az igazoltatások számának csökkentésében látja az egyik 

kiutat. A másik lehetséges megoldás pedig az igazoltatások minőségének 

javítása. Az elvárásokat és a kisebbséghez tartozás látható mivoltát 

befolyásolni nem igazán lehetséges, azonban azért tehet valamit a rendőrség, 

hogy az intézkedéseket ne érezzék sérelmesnek az érintettek.  

 Mindehhez Banks egy fontos kiegészítést is tesz, nevezetesen azt, hogy 

az etnikai profilalkotásról szóló vitákban elfeljejtik vagy nem kezelik 

helyiértékén a fogvatartottak etnikai hovatartozása tekintetében tapasztalható 

aránytalanságot.
141

 Ha el is fogadjuk, hogy az etnikai profilalkotás hatékony 

eszköz a bűnüldözésben, azt akkor sem érdemes alkalmazni, ha az 

                                              

140 A hivatkozott tanulmányok: Janet K. SWIM, Elizabeth D. SCOTT, Gretchen B. SECHRIST, Bernadette CAMPBELL 

& Charles STAGNOR, The Role of Intent and Harm in Judgments of Prejudice and Discrimination, 84 J. 

Personality & Soc. Psychol. 944, 956 (2003).; Brenda MAJOR, Wendy J. QUINTON & Shannon K. MCCOY, 

Antecedents and Consequences of Attributions to Discrimination: Theoretical and Empirical Advances, 34 

Advances in Experimental Soc. Psychol. 251, 279 (2002); Lisa FELDMAN Barrett & Janet K. SWIM, Appraisals of 

Prejudice and Discrimination, in Prejudice: The Target's Perspective 11, 30 (Janet K. Swim & Charles Stangor 

eds., 1998); Mary L. INMAN & Robert S. BARON, Influence of Prototypes on Perceptions of Prejudice, 70 J. 

Personality & Soc. Psychol. 727 (1996); Mary L. Inman, Jennifer HUERTA & Sie OH, Perceiving Discrimination: 

The Role of Prototypes and Norm Violation, 16 Soc. Cognition 418 (1998).  
141 Lásd BANKS: im. 596-599. o. 
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amerikaihoz hasonló eredményekkel jár.
142

 Nézzünk néhány adatot! 2001-ben 

a fekete férfiak 17%-a volt már életében börtönben, a fekete férfiaknak ötször, 

a nőknek hatszor akkora esélyük van arra, hogy életükben szabadságvesztés 

büntetést szabjanak ki velük szemben, mint a fehér társaiknak. A fekete nők 

nagyjából a fehér férfiakkal azonos eséllyel kerülnek életükben börtönbe. Ezek 

a számok pedig vitán felül a kábítószer elleni küzdelem okozatai.
143

 Az ilyen 

aránytalan bebörtönzésnek pedig súlyos társadalmi, gazdasági és politikai 

következményei vannak. Az elzárt személy nem tudja támogatni az egyébként 

ártatlan családját, akiknek az életesélyei így radikálisan csökkennek. Mivel a 

szegregáció az Egyesült Államokban is megjelenik térben is, így a káros 

hatások földrajzilag is koncentráltan jelentkeznek. Sőt, paradox módon a 

prizonizáció káros hatásai következtében a szabadulást követően is 

érzékelhetőek a börtönélet hátrányos következményei.
144

 A szabadságvesztés 

további bűncselekményt generálhat mindezek követekeztében, ráadásul mivel 

az elítéltek szavazati jogukat is elveszíthetik még a szabadulás utáni hatállyal 

is, a politikai érdekérvényesítés lehetőségének csökkenése még inkább 

elidegeníti az érintett társadalmi csoportot a többségi társadalomtól. Mindez 

pedig oda vezet, hogy a feketék teljes csoportját azonosítják a bűnözéssel, ami 

okszerűen eredményez társadalmi méretű kirekesztést.
145

  

 Banks következtetése pedig az, hogy az összes felsorolt érvből 

együttesen bizonyosan oda kell eljutni, hogy az etnikai profilalkotás, vagy 

annak melegágya, a kábítószerek elleni mai rendészeti politika elhibázott, mert 

alacsony hatásfoka mellett helyrehozhatatlan és súlyos társdalmi károkat okoz. 

Ezért kell felhagyni vele.  

                                              

142 Természetesen nem azt mondja Banks, hogy a bűnt ne üldözzük hatékonyan. Azt állítja, hogy az amerikai 

igazságszolgáltatás történetének ismerete fényében eleve gyanús a faji alapú aránytalanság, a konkrét esetben 

pedig ehhez hozzáadódik az is, hogy a büntetőjog eltérően kezeli a lényegében azonos cselekményeket attól 

függően, hogy azokat tipikusan fehérek vagy feketék követik el. (lásd erről: Kennedy, RANDALL: i.m. 364-386. 

o.), valamint az is, hogy önmagában a kábítószer fogyasztás általános büntethetőségével kapcsolatosan nincs 

olyan egyetértés, mint más bűncselekmények esetében.  
143 Lásd erről: Tracey L. MEARES, Social Organization and Drug Law Enforcement, 35 Am. Crim. L. Rev. 191, 

192 (1998); TONRY, Michael: Race and the War on Drugs, 1994 U. Chi. Legal F. 25., valamint MAUER, Marc: 

Race to Incarcerate, The New Press, New York, 2006. különösen a 7-8. fejezeteket, 130-177. o. 
144 FLIEGAUF Gergely – RÁNKI Sára: Fogva tartott gondolatok, börtönártalmak. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 

2007.  
145 Arról, hogy a feketék kriminalitásával kapcsolatos sztereotípiák hogyan hatottak az etnikai profilalkotásra, 

lásd: Welch, KELLY: Black Criminal Stereotypes and Racial Profiling, Journal of Contemporary Criminal Justice, 

2007, 276 
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 Összefoglalásul a Ramirez, Hoopes és Quinlan tanulmányában 

foglaltakat
146

  idézem, mely szerint annak eldöntése során, hogy egy profilban 

szerepelhet-e etnikai karakterjegy, a következő öt kérdést kell megválaszolni, 

illetve mérlegelni:  

a) mennyire hatékony egy ilyen stratégia? 

b) milyen hatása lehet a stratégiának az egyes társadalmi csoportok 

kapcsolatára? 

c) az eljárásra jó eséllyel jogsértő gyakorlatként tekintenek-e? 

d) hány ártalmatlan, ártatlan személlyel szemben kerül sor várhatóan 

intézkedésre a profil alkalmazásával? 

e) létezik-e olyan etnikailag semleges profil vagy egyéb módszer, amely 

alkalmas a kívánt cél elérésére? 

 

Úgy vélem, hogy mérlegelve a felsorolt érveket, ellenérveket, arra a 

következtetésre kell jutni, hogy az etnikai profil alkalmazására valóban 

kizárólag gyanúsított vagy bűncselekmény specifikus esetekben, súlyos 

bűncselekményekkel kapcsolatban kerülhet sor akkor, ha az alkalmazott profil 

olyan mértékben leszűkíti a lehetséges elkövetők körét, amely érdemben 

hatékonyabbá teszi a rendészeti-bűnüldözési tevékenységet.  

                                              

146 Ramirez, Hoopes és Quinlian: Defining Racial Profiling, 1205. o. 
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III. AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS EGYES 

ASPEKTUSAI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

 

Jelen fejezetben az etnikai profilalkotás „őshazáját”, az Amerikai Egyesült 

Államokat vizsgálom meg. Mint majd látni fogjuk, ez az az ország, ahonnan a 

probléma felvetése ered, ahol számos empirikus kutatást végeztek annak 

érdekében, hogy bizonyítsák a fogalom által jelölt jelenség létét, valamint 

megállapítsák annak elterjedtségét, és ahol a gyakorlatot jogi össztűz alá is 

vették, számos módon próbálva kimutatni annak jogellenességét. A fejezetben 

röviden vázolom az etnikai profilalkotás „karrierjét”, vagyis kialakulásának 

és elterjedésének főbb állomásait, ismertetek több kutatási eredményt a 

témában, és elemzek néhányat azon esetek közül, melyek az etnikai 

profilalkotással kapcsolatos joggyakorlat fejlődése szempontjából mérföldkő 

jelentőségűek voltak. Mindezek mellett néhány tagállam releváns empirikus 

adatait is tartalmazza a fejezet. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy 

az Egyesült Államokat kizárólag annyiban tekintem példaértékűnek és ezért 

részletesen elemzendőnek, mert maga a jelenség a joggyakorlatban és a 

közpolitikai tárgyú párbeszédekben méltó helyére kerül időről időre. 

Ugyanakkor nem tekintem követendő mintának az amerikai valóságot, amiről 

a jogesetek és a viták szólnak, hiszen mint látható lesz, kevés kivételtől 

eltekintve a tengeren túl sem sikerült érdemben visszaszorítani az 

igazolhatatlan módszer alkalmazását. 

 

III. 1 ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS 

Az Egyesült Államokban a probléma már egy évtizede a legfelsőbb politikai 

érdeklődés homlokterébe került, olyannyira, hogy George W. Bush elnök 

2001. február 27-én kijelentette, hogy „az etnikai profilalkotás helytelen, 
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aminek véget fognak vetni Amerikában.”
147

 Ennek érdekében javasolta, hogy 

formálisan is tiltsák meg az etnikai profilalkotást a rendészeti-bűnüldözési 

tevékenységben, és 2003 júniusában iránymutatást
148

 is adott ki a szövetségi 

nyomozati szerveknek a faji hovatartozás szempontjának alkalmazhatóságáról 

a rendőri intézkedések során. A tiltás indokai között a már ismert érvek 

szerepelnek: az etnikai profilalkotás negatív etnikai sztereotípiákat erősít meg, 

amelyekkel szemben erkölcsi és alkotmányos kötelezettség fellépni; a 

gyakorlat az igazságszolgáltatásba vetett bizalom aláásásán keresztül 

csökkenti a bűnüldözés hatékonyságát, ezért az egy „lose-lose” szituáció, 

vagyis olyan helyzet, amelyben minden érintett rosszul jár; a rendőrök és 

egyéb hivatásos állományúak túlnyomó többsége tisztességesen végzi a 

munkáját, ennek ellenére néhány rossz példa az egész szervezet megítélésére 

rányomja a bélyegét.  

Mivel az iránymutatás hatálya nem terjed ki az állami és a helyi szervekre, azt 

több kritika is érte. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a 

helyzetértékelés során azt sem, hogy mára számos tagállamban vezettek be 

etnikai profilalkotást tiltó előírásokat, jelenleg az egyes tagállamok 

szabályozása az alábbiak szerint alakul: 

Tagállami szabályozás az etnikai profilalkotás tárgyában
149

 

 

 

 

 

 

 

                                              

147 http://www.justice.gov/opa/pr/2003/June/racial_profiling_fact_sheet.pdf 
148 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies, June 2003, 

http://www.usdoj.gov/crt/split/documents/guidance_on_race.htm.  
149 Forrás: Amnesty International USA (http://www.amnestyusa.org/us-human-rights/other/racial-profling---laws-

in-your-state/page.do?id=1106665. Piros (sötét): államok, ahol nem tiltott az etnikai profilalkotás; 

Sárga(legvilágosabb): államok, ahol a járművezetők etnikai profilalkotása tilos; Zöld: államok, ahol a gyalogosok 

és a járművezetők profilalkotása is tilos Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement 

Agencies, June 2003, http://www.usdoj.gov/crt/split/documents/guidance_on_race.htm. A jogforrás bár 

előremutató, a jogvédők részéről számos kritika érte amiatt, hogy nyíltan kizárta a hírszerzési, nemzetbiztonsági 

célú és határőrizeti eljárásokat (tehát a terrorizmus-ellenes intézkedések túlnyomó többségét), ráadásul a rendőri 

intézkedéseknek csak egy töredékére alkalmazandó, hiszen az állami és helyi szervekre nem terjed ki a hatálya. 

Súlyos fogyatékossága továbbá, hogy csak faji klasszifikációkra vonatkozik, ami az amerikai joggyakrolatban 

nem feltétlenül azonos a nemzeti hovatartozás alapján meghatározott (pl. arab) csoportra, ráadásul az 

iránymutatás eleve gyengébb jogalkotási eszköz, mint mondjuk a rendelet. (A Saint Francis College v. Al-

Khazraji-döntésben (481 US 604 (1987) a Bíróság foglalkozott ugyan a kérdéssel, hogy az arabok vajon faji 

kisebbségnek számítanak-e, de a joggyakorlat továbbra is bizonytalan.) 

http://www.usdoj.gov/crt/split/documents/guidance_on_race.htm
http://www.amnestyusa.org/us-human-rights/other/racial-profling---laws-in-your-state/page.do?id=1106665
http://www.amnestyusa.org/us-human-rights/other/racial-profling---laws-in-your-state/page.do?id=1106665
http://www.usdoj.gov/crt/split/documents/guidance_on_race.htm
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A jogalkotás terén tett komoly erőfeszítések részben eredményesnek 

tűnhetnek. Egy kutatás
150 

keretében 135 olyan szövetségi szintű esetet 

vizsgáltak meg, amelyben az etnikai profilalkotást támadta valamely érintett 

perbeli fél.
151

 Aki az Egyesült Államokban etnikai profilalkotás miatt kér 

jogvédelmet, az két eljárási pozíciót foglalhat el. Polgári eljárásban felperes 

lesz, büntetőeljárásban vádlott. A felperesek tipikusan olyan ártatlan 

személyek, akik azt feltételezték, hogy etnikai hovatartozásuk miatt került 

velük szemben sor az intézkedésre, s ezért polgári peres eljárást indítottak az 

érintett rendőri szervvel szemben. A vádlottak pedig olyan személyek, akikkel 

szemben valamilyen jogellenes cselekmény tanúsítása közben intézkedett a 

rendőrség (a jogellenes cselekmény lehetett nem jogszerű fegyverbirtoklás 

vagy drog birtoklása, tehát olyan, ami külső szemlélő számára nem is tűnik 

fel), és a vádlottak a fellebbezési eljárás valamely szakaszában azt állították, 

hogy etnikai profilalkotás alapján kerültek a rendőrség látókörébe.
152

 

 A vizsgálatról közzétett tanulmány azt állapítja meg, hogy az ilyen ügyek 

száma csökken, az esetek nagy részében az érintett személy fekete vagy 

hispán. Az esetek kevesebb mint harmada zárul a panaszos számára kedvező 

eredménnyel. A nevezett kutatás saját módszertani korlátai között említi, hogy 

valószínűleg az abban elemzett ügyek nem tükrözik a valóságot abban az 

értelemben, hogy tipikusan csak a legsúlyosabb esetekben kerül az ügy a 

bíróság elé, egyes ügyekben születhet peren kívül egyezség is, valamint a 

vizsgálat csak a szövetségi esetek elemzésére terjed ki. Ezen megszorításokkal 

is a tizenöt évnyi gyakorlat empirikus elemezése hasznos eredményekkel 

zárult. Melyek ezek?  

 Az ügyek alakulását tekintve az alábbi táblázat jól szemlélteti az 

esetszámok csökkenő trendjét: 

                                              

150 GABBIDON, Shaun L, MARZETTE, Lakiesha N. és PETERSON, Steven A: Racial Profiling and the Courts. An 

Empirical Analysis of Federal Litigation, 1991 to 2006., Journal of Contemporary Criminal Justice 2007 23: 226 
151 Az esetek kiválasztásához a Lexis/Nexis adatbázist használták, és keresőszóként az etnikai profilalkotás és a 

rendőrség szavak alapján szűrték a szövetségi ügyeket. Így 254 ügyet találtak, ezeket elemezték, és azokat az 

eseteket, amelyeket kétszer dobott ki a rendszer, amelyek egyedei körülményeit nem ismertették (class action 

esetek tipikusan), és azokat, amelyekben az ügy lényege valójában nem az etnikai profilaktásról szólt, 

szelektálták. Így maradt 135 ügy. Lásd uo. 230. o. 
152 Uo. 232. o. 
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Trendek az etnikai profilalkotással kapcsolatos szövetségi ügyekben 1991-től  

 

2006-ig 

Az eset éve  Gyakoriság  % 

1991 1 0.7 

1994 2 1.5 

1995 2 1.5 

1996 2 1.5 

1997 5 3.7 

1998 8 5.9 

1999 15 11.0 

2000 19 14.0 

2001 21 16.2 

2002 24 17.6 

2003 14 10.3 

2004 14 10.3 

2005 7 5. 1 

2006 1 0. 7 

Összesen 135 100 

 

Ahogy azt a kutatók feltételezték, az adatok azt mutatják, hogy a legtöbb 

panaszos fekete volt, (n=57; 42.2%),, őket követték a hispán származásúak 

érintett személy etnikai hovatartozása (n=49; 36.3%). Az ügyek többségében 

56.3% (n=76) a panasz tárgyává tett intézkedést követően büntetőeljárás is 

indult az érintett személlyel szemben. Az eseteknek mindössze 11.9%-ában 

regisztráltak valamilyen mértékű sérülést az intézkedést követően. 135-ből 

összesen 42 esetben (31.1%) állapította meg a bíróság a jogellenes etnikai 

profilalkotást.   
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 A kutatás ezen adatokból le is von néhány következtetést, koncentrálva 

elsődlegesen az esetszám tekintetében tapasztalható csökkenő trendre.
153

 

Ennek lehetséges okaként említik, hogy az utóbbi években a rendőrök 

érzékenyebbé válhattak a tárgyalt problémára, és kevésbé szorosan ellenőrzik 

a kisebbségeket, de az is megtörténhet, hogy az etnikai profilalkotást tiltó 

szabályok bevezetése és a szabályok intézményesített érvényesítése 

eredményezi a kedvezőnek tűnő tendenciát. Ezt támasztja alá a kutatók szerint 

az is, hogy utóbbi kutatások szerint annak valószínűsége, hogy egy fehér, egy 

fekete vagy hispán személyt igazoltatnak, egyenlő, azonban a ruházat 

átvizsgálására a kisebbségek esetében gyakrabban kerül sor.
154

 (Ezt a 

megállapítást cáfolni látszik azonban a később említett New York-i példa és a 

Daniels et al. v. New York eset.)
155 

Harmadrészt az is lehetséges oka a 

csökkenő trendnek, hogy a nyilvánosság előtti negatív színben történő 

megjelenést elkerülendő, a gyakorlatot továbbra is fenntartó rendőri szervek 

inkább kötnek peren kívüli egyezséget.   

 Mint látható, egy olyan állam joggyakorlatát és tapasztalatait tekintem át, 

amelyben évtizedek óta a szakmai és a politikai viták kereszttüzében áll az 

etnikai profilalkotás, és ahol a témával kapcsolatos kiterjedt joggyakorlat 

áttekintése/elemzése is hasznos ismereteket nyújthat. Azonban nem szeretném 

azt a képzetet kelteni, hogy maga az amerikai valóság lenne a példaértékű 

bármely állam számára a rendészet-bűnüldözés és az etnikai diszkrimináció 

terén. Azt is látni fogjuk ugyanis, hogy az intézményes rasszizmus messze 

nem halt ki az amerikai kultúrából, sőt: olyan méreteket ölt, melyekre 

rémálmunkban sem szeretnénk gondolni. Mint korábban láttuk, az ismertetett 

szövetségi joggyakorlat csak a valóság egyik arca. A másik a börtönökben 

szabadságvesztésüket töltő fekete amerikaiak tömege – mint már volt utaltuam 

rá, az USÁ -ban egy fekete férfinak ötször, egy nőnek hatszor akkora esélye 

                                              

153 Kádár András Kristóf személyes beszélgetés során tette hozzá, hogy a felfutásnak pedig könnyen lehetett oka 

a jelenség ismertté válás, hiszen miután a precedens értékű perek publicitást nyertek, sokan rájöhettek arra, hogy 

a mindennapi gyakorlat jogellenes is, így többen fordulhattal emiatt bírósághoz. 
154 SMITH, E. L., & DUROSE, M. R.: Characteristics of drivers stopped by the police, 2002. Washington, DC: 

Bureau of Justice Statistics, 2006. 5. o.  
155 Lásd alább: III. 3. 2. pont 
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van, hogy élete során börtönbe kerüljön, mint a többségi társadalom férfi vagy 

női tagjainak. A döbbenetes különbség okai legalább részben a kábítószer 

ellenes harcra és az annak során alkalmazott etnikai profilalkotásra vezethetők 

vissza. 
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III. 2 AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS EREDETE AZ EGYESÜLT 

ÁLLAMOKBAN ÉS NÉHÁNY EMPIRIKUS ADAT 

III. 2. 1 Az etnikai profilalkotás eredete 

Történetileg az etnikai profilalkotás első tömeges alkalmazásának a második 

világháború során meghozott rendeletet is szokás tartani,
156

 amelynek 

eredményeként több mint százezer, japán származású, többségében amerikai 

állampolgár internálását rendelték el. A rendelet
157

 alkotmányosságáról az 

Amerikai Legfelsőbb Bíróság hozott döntést a Korematsu v United States, 323 

U. S. 214 ügyben, amelyben 6-3 arányban alkotmányosnak találta a testület az 

előírást arra hivatkozva, hogy az egyértelmű és közvetlen kapcsolatban áll a 

kémkedés és a szabotázs megakadályozásával. Az eset azóta is az amerikai 

történelem egyik letörölhetetlen szégyenfoltja, 1983-ban egy külön bizottságot 

hoztak létre a körülmények vizsgálatára „Commission on Wartime Relocation 

and Internment of Civilians” néven. A Bizottság jelentésében indokolatlannak 

és súlyosan jogsértőnek ítélte a japán származásúak elleni kollektív 

fellépést,
158

 ennek alapján 1988-ban a Civil Liberties Act elismerte, hogy az 

intézkedés súlyosan igazságtalan volt és elrendelte 20.000 dolláros kártérítés 

megfizetését minden áldozat részére, Bill Clinton pedig Korematsunak ítélte 

1998-ban a Szabadság Elnöki Kitüntetését, amely a legmagasabb rangú, 

civileknek adható elismerés. Az analógia az etnikai profilalkotással 

természetesen a származási alapon történő kategorizáció, ugyanis a rendelet 

alapja az az állítás volt, hogy a japán származásúak lojalitása gyenge, ezért 

quasi nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a Japánnal is folytatott háború 

idején. Én mégsem tekintem ezt a döntést etnikai profilalkotásnak, mert egy 

szükségszerű fogalmi elem, az egyedi ügyekben rendelkezésre álló diszkréció 

alkalmazása hiányzik belőle. De többé-kevésbé a szakirodalom is egységes 

abban, hogy az etnikai profilalkotás ma ismert formája a kábítószer ellenes 

                                              

156 Lásd: Defining Racial Profiling, 1201. o, valamint: INGRAM, Dwight John: Racial and Ethnic Profiling. In: 

Thurgood Marshall Law Review, 2003 Fall, 55. o. 
157 Executive Order 9066, rövid leírás a wikipédián itt található: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_9066 
158 Ajelentés elérhető: http://www.nps.gov/history/history/online_books/personal_justice_denied/chap3.htm 
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harcra és az annak során alkalmazott etnikai profilalkotásra vezethetők 

vissza.
159

 David A. Harris, a téma úttörő kutatója egyenesen azt álltja, hogy a 

kábítószerek elleni küzdelem a kisebbség alkotmányos jogai elleni harcként 

írható le, amelynek során a közutakon az összes fekete és hispán származású 

személlyel szemben rutinszerűen, minden ok nélkül intézkednek. Ennek a 

jelenségnek a megjelölésére született meg a „Driving while black” kifejezés, 

amely az ittas járművezetés analógiájára (Driving while intoxicated) nagyon 

találóan arra utal, hogy a fekete bőrszín önmagában szabálysértés és egyben 

intézkedési ok a rendőrség számára a járművezetőkkel szemben.
160

  

 Ugyan a droghasználat és a drogkereskedelem nem kizárólag a fekete és 

a hispán kisebbség problémája, hiszen például az összes droghasználó 

mindössze 15%-a fekete,
161

 a droghasználat elleni küzdelem mégis kisebbségi 

csoportokat céloz meg. A történet azzal kezdődött, hogy Ronald Reagan elnök 

1982-ben hivatalosan is bejelentette a kábítószerek elleni háború kezdetét, és 

létrehozott egy külön rendőri egységet (Task Force) Dél-Floridában Bush 

alelnök irányításával.
162

 Az egység elsődleges  feladata a kábítószer 

csempészet elleni légi és vízi műveletek kidolgozása és végrehajtása volt, de 

nem sokkal később a Floridai Autópálya Rendőrség (Florida Department of 

Highway Safety and Motor Vehicles) is szerepet kapott a küzdelemben, amikor 

1985-ben kiadta a „Kábítószerfutárok közös ismertetőjegyeiről” (The Common 

Characteristics of Drug Couriers") szóló iránymutatást. Eszerint különösen 

gyanúsak a bérelt autók, azok, akik fokozott figyelemmel tartják be a 

szabályokat,
163

 akik nem illenek a kocsihoz, és azok az etnikai csoportok, 

akiket drogkereskedelemmel szokás azonosítani. Ezt követően az állami 

rendőrség alkalmazottai nyíltan faji alapú profil alapján kezdtek el a 

                                              

159 HARRIS, David A.: Driving While Black: Racial Profiling on Our Nation’s Highways. Az etnikai profilalkotás 

előzményeinek ismertetése során erre a szövegre támaszkodom. Elérhető: http://www.aclu.org/racial-

justice/driving-while-black-racial-profiling-our-nations-highways 
160 A driving while black kifejezés annyira gyakori, hogy a google keresőmotorja 9.860.000 találatot ad ki rá. 
161 Riley, K. JACK: Crack, Powder Cocaine, and Heroin: Drug Purchase and Use Patterns in Six U.S. Cities. 

National Institute of Justice, December 1997, p. 1. 
162 Bush szerepe különösen visszás, hiszen mint láttuk, 20 évvel később pedig az etnikai profilalkotás ellen 

jelentett be zéró toleranicát. Az ellen a gyakorlat ellen, amelyet az irányítása alatt működő speciális egység hozott 

létre. 
163 Vagyis ”az a gyanús, aki nem gyanús”, ismerős gondolat.  
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közutakon szelektálni az ellenőrzés céljából kiválasztandó járművek ill. 

járművezetők között. A crack (a kokain egy fajtája, melyet tipikusan a feketék 

használtak) 1986 őszén történt megjelenése és az azzal kapcsolatos nagy 

médiafelhajtás még inkább hozzájárult annak a képzetnek a kialakulásához, 

hogy a kábítószer fogyasztás elsősorban kisebbségeket érintő probléma. Ezt 

követően számos város szegényebb, kisebbségek lakta részein indítottak 

kábítószer ellenes küzdelmet (New York, Memphis, Chicago, Los Angeles, 

Atlanta). A cél a lehető legtöbb őrizetbe vétel elérése volt, amely szempontból 

igencsak sikeresnek bizonyultak az akciók: országosan az állami és a helyi 

rendőrök által a kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vett személyek száma 

közel megduplázódott: az 1981-es 400.000-ről 762.718-ra emelkedett 1988-

ban,
164

 drogkereskedelem kapcsán hasonló számokat látunk: 150.000-ről 

287.858-ra nőtt a nevezett intézkedések száma.  

 Ami a profil alkalmazásának előzményeit illeti, a drogkereskedelemben 

először a hetvenes évek elején került rá sor, amelyet a kábítószer elleni 

küzdelem csoportjának (Drog Enforcement Administration – DEA) különleges 

ügynöke, Paul Markoni dolgozott ki, amikor a Detroiti Repülőtérre nevezték 

ki. 1979-re az általa megalkotott profilt több mint húsz repülőtéren használták. 

Ez a profil tipikusan magatartási jellemzőket tartalmazott: Idegesnek tűnik 

valaki? Készpénzzel és nagy címletű bankjeggyel fizetett a repülőjegyért? 

Kábítószer termeléséről ismert helyről érkezett, vagy oda utazik?  

 Az 1980-as évekre – a crack piacának kialakulásával egyidőben – a 

bőrszín meghatározó elemmé vált a profilban, és a feketéket egyre gyakrabban 

ellenőrizték és motozták meg a repülőtereken gyanú nélkül is. Ez a gyakorlat 

hamar átterjedt a vasútállomásokra és a buszpályaudvarokra is.  

 Az intézkedések diszkriminatív természete néha annyira nyilvánvaló 

volt, hogy azt a bíró nem is hagyta szó nélkül. Az 1990-es évek elején egy 

New York-i büntetőbíró - egy buszpályaudvaron igazoltatott fekete nővel 

szemben hozott felmentő ítélet indokolásában - a következőt említette: "A 

                                              

164 1995-re az érték 1.476.000-re emelkedett. Lásd: Mauer, MARC: The Crisis of the Young African American 

Male and the Criminal Justice System, prepared for U. S. Commission on Civil Rights, 1999, 9. o. 

elérhető: http://www.sentencingproject.org/doc/publications/rd_crisisoftheyoung.pdf 
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New York-i büntetőügyek körülbelül egyharmadában én járok el, de nem 

emlékszem egy olyan terheltre sem, akit a Port Authority Police Department 

kábítószerrel kapcsolatos cselekmény miatt fogott volna el, és nem fekete 

vagy hispán lett volna." 

 1986-ban egy faji előítéleten alapuló drogfutár profilt vezettek be a DEA 

szakemberei az autópálya ellenőrzések elősegítése céljából, s ugyanabban az 

évben indított az egység egy drogfelderítési programot "Operation Pipeline" 

néven, amelynek keretében 1999-ig 48 tagállamból érkező körülbelül 27.000 

rendőrt képeztek ki arra, hogy hogyan kell végrehajtani az ürügyként szolgáló 

igazoltatásokat
165

 a kábítószerek gépjárműben történő felkutatása érdekében. 

Az egész etnikai profilalkotás széles körben való elterjedésért nagy részben 

felelős ez a program, az annak során használt oktatási anyagok legalábbis 

impliciten arra ösztönözték a rendőröket, hogy a kisebbségeket célozzák 

intézkedéseik során.
166

  

 Ennek a rendészeti és azzal szoros kapcsolatban álló igazságszolgáltatási 

politikának a következményei szembetűnőek voltak már 1999-ben. A 

börtönpopulációról szóló 1999-ben publikált tanulmány szerint az akkori 

egymillió fogvatartott közül 400.000-rel szemben droggal kapcsolatos 

cselekmény miatt szabtak ki szabadságvesztés büntetést.
167

 A droggal 

kapcsolatos bűncselekmények felderítésére koncentráló igazságszolgáltatás és 

a szigorodó és diszkriminatív
168

 büntetőpolitika következtében jelentősen 

megemelkedett a kisebbségi csoportokhoz tartózó, szabadságvesztésre ítéltek 

száma. Annak ellenére, hogy a droghasználóknak csak 13-15%-a fekete, a 

droggal kapcsolatban letartóztatottak között ez az arány 37%, az elítéltek 

között 55%. Az összes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt 

elítéltek 74%-a fekete volt.  

                                              

165 Az ürügyként szolgáló igazoltatásokról lásd részletesen a Whren ügy elemzését ebben a fejezetben. 
166 Lásd: Harris: Profiles in Injustice. 48-51. o. 
167 Mauer, MARC: The Crisis of the Young African American Male and the Criminal Justice System, prepared for 

U. S. Commission on Civil Rights, 1999, A tanulmány külön elmíti a Driving while black jelenséget 5. o. 

elérhető: http://www.sentencingproject.org/doc/publications/rd_crisisoftheyoung.pdf 
168 A diszkriminatív vonás ott érhető tetten, hogy a crack használatot 100-szorosan büntetik, pedig hatóanyaga 

megegyezik a por alapú okainéval. Előbbit a feketék, utóbbit a fehérek használják. Lásd: uo. 9. o. 
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 Kijelenthető, hogy az etnikai profilalkotással kapcsolatos kutatások atyja, 

Dr. John Lamberth, a Temple University tanszékvezetője, akit a Marylandi 

Rendőrséggel szembeni perében az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért 

szervezet kért fel szakértőnek az I-95 autópálya szakaszon folytatott rendőri 

gyakorlat vizsgálatára. Lamberth professzor több mint 6.000 autó 

megfigyelését követően a járművezetők 95%-ának sikeresen rögzítette az 

etnikai hovatartozását, akik közül 17% volt fekete és 75.6% fehér. Azt is 

megfigyelte, hogy a vezetők 93%-a sértett valamilyen közlekedési szabályt, 

amiért meg lehetett volna állítani, azonban amikor összehasonlította ezeket a 

számokat azzal, hogy a rendőri adatbázis alapján 1995 januárja és 1996 

szeptembere között a 823 megállította járművezetők 80%-a volt színes bőrű és 

kevesebb mint húsz százaléka fehér, akkor egyértelmű bizonyítékot talált az 

etnikai profilalkotásra.
169

  

 1999-ben a New Jersey-i Főügyész által készített jelentés
170

 szerint a 

rendőrség alkalmazta az etnikai profilalkotás módszerét. A jelentés alapján az 

igazoltatások 40.6%-a esetében az érintett színes bőrű volt,
171

 ugyanakkor a 

ruházat átvizsgálások 77.2 %-a érintette őket.
172

 A kutatás azt is 

megállapította, hogy a vizsgált időszakban (1996-1998) az összes, igazoltatást 

követően őrizetbe vett személy 68%-a volt színes bőrű.
173

 Az adatok alapján a 

kutatás készítői kétségbevonhatatlannak tartották azt az állítást, hogy az 

intézkedő rendőrök szelekciós kritériuma között jelentős szerepet játszott a 

gépjárműben utazók bőrszíne.  

 Még számos kutatást végeztek a témában, amelyeknek eredményeit 

Withrow foglalta össze.
174

 Eszerint 16 kutatásból 15 azt állapította meg, hogy 

valamely kisebbséghez tartozó személyt nagyobb valószínűséggel állítanak 

                                              

169 HARRIS, David A.: The Stories, the Statistics, and the Law: Why "Driving While Black” Matters. 84 Minn. L. 

Rev. 265, 281 
170 VERNIERO, P., & ZOUBEK, P. (1999). New Jersey attorney general’s interim report of the state police review 

team regarding allegations of racial profiling. Trenton: Office of the New Jersey Attorney General. Elérhető: 

http://www.state.nj.us/lps/intm_419.pdf 
171 Uo. 30. o. 
172 Uo. 31. o. 
173 Uo. 29. o. 
174 Lásd: WITHROW, B. L. (2006). Racial profiling: From rhetoric to reason. Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 
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meg a rendőrök vagy vizsgálják át a ruházatát. A bánásmód tekintetében 13 

kutatás tett fel kérdést, mindegyikük hátrányos bánásmódot állapított meg a 

kisebbség oldalán.
175

 Egy néhány éve állami megbízásból végzett kutatás 

eredményei hasonló eredményeket mutatnak a járművezetők igazoltatása 

terén: 

 Bár annak valószínűsége, hogy valakit megállítanak, többé-kevésbé azonos, 

fehérek esetén 8.7%, feketék esetén 9.1%, és hispánok esetén 8.6%, a jármű 

vagy a ruházat átvizsgálására már sokkal nagyobb arányban kerül sor akkor, 

ha az igazoltatott személy valamelyik kisebbséghez tartozik. A számok rendre:  

fekete sofőr 10.2%, latin sofőr 11.4% és fehér sofőr 3.5%. 

 Az összes fiatal 11%-a esetében kerül sor ruházat átvizsgálására, az etnikai 

megoszlás a következő: 22% fekete, 17% latin, 8% fehér. 

 A fehér sofőröket nagyobb valószínűséggel állítják meg gyorshajtásért, 

azonban a feketék (78%) és a latinok (85%) a fehéreknél (70%) gyakrabban 

kapnak büntetést.
176

 

 

Hogy viszonyul mindehhez az amerikai közvélemény? Az 1999 őszén végzett 

közvéleménykutatások
177

 alapján kijelenthető, hogy a feketék 80%-a és a 

fehérek 60%-a gondolta úgy, hogy az etnikai profilalkotás módszere jelen van 

a rendőrség gyakorlatában. Ugyanakkor a feketék közül nyolcszor annyian 

gondolták, hogy ennek ők az áldozatai, ha a fiatal fekete amerikaiakat nézzük, 

akkor ez az arány tizennégyszeres. Ami a gyakorlat 

elfogadottságát/elutasítottságát illeti, a megkérdezettek 81%-a nem helyeselte 

azt. Két évvel később, a szeptember 11-ei támadásokat követően a 

megkérdezettek 58%-a viszont úgy nyilatkozott, hogy támogatja, hogy még az 

                                              

175 Uo., 59. oldal, idézi: Shaun L. GABBIDON, Lakiesha N. MARZETTE and Steven A. PETERSON, Racial Profiling 

and the Courts 
176 Matthew R. Durose, Erica L. Smith, Characteristics of Drivers Stopped By Police, 2002, Bureau of Justice 

Statistics, 1 June 2006 (online: http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=547 
177 Gallup Poll, 1999. szeptember 24 - november 16., Public Opinion Online 

http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=547
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amerikai állampolgársággal rendelkező arabokat is szigorúbb ellenőrzés alatt 

tartsák.
178

  

 A kedélyek azóta sem csillapodnak. 2010 áprilisában Arizonában 

elfogadtak egy olyan törvényt, amely felhatalmazza a rendőröket arra, hogy a 

tartózkodási engedély vagy az állampolgárság igazolása céljából igazolványt 

kérjenek azoktól, akik a gyanújuk szerint illegálisan tartózkodnak az Egyesült 

Államok területén.
179

 A szabályozás kritikusai szerint ez csak arra jó, hogy az 

etnikai profilalkotást terjessze, mivel az etnikai hovatartozáson kívül semmi 

más alapján nem gondolhatja az intézkedő rendőr, hogy valaki illegálisan 

tartózkodik egy ország területén. Obama elnök kijelentette, hogy a törvény 

azon alapvető elvek aláásásával fenyeget, amelyek oly kedvesek az amerikai 

népnek, egyben kikezdheti a rendőrség és a társadalom között fennálló 

bizalmat, ami pedig nélkülözhetetlen a biztonság megőrzéséhez.
180

 A törvény 

még nem lépett hatályba, 2010. július 7-én pedig az Amerikai Egyesült 

Államok Igazságügyi Minisztériuma keresetet nyújtott be Arizona ellen, azt 

állítva, hogy olyan jogszabályt fogadott el, amelyre a tagállamnak nincs 

hatásköre.
181

 Ezzel párhuzamosan tíz másik tagállam, köztük Georgia és 

Missouri, az arizonaihoz hasonló szabályozás bevezetésén gondolkodik.  

 Annak érdekében, hogy a szövetségi szintű adatokon túl is kicsit 

részletesebb képet kapjunk az amerikai helyzetről, nézzük meg, néhány 

államban hogyan alakul a lakosság etnikai összetétele, az etnikai 

profilalkotással kapcsolatos szabályozás, illetve milyen adatok ismerhetők 

meg a tárgyalt rendőri intézkedések aránytalanságával kapcsolatosan. Az 

áttekintéssel le is zárom az elemzésnek ezt a részét, és áttérek az esetjog 

tárgyalására.
182

 

                                              

178 Gallup Poll, 2001. szeptember 14. A két közvéleménykutatási adatot hivatkozza: GROSS, R. Samuel, 

LIVINGTSON, Debra: Racial Profiling Under Attack, 102. Colum. L. Rev. 1413., 2. és 3. lj. 
179 Arizona Senate Bill 1070, 49th Legislature, 2nd Session (2010).  

(online: http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf) 
180 Randal C. Archibold, “Arizona Enacts Stringent Law on Immigration,” New York Times 23 April 2010 

(online: http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html). 
181 Jerry Markon and Michael D. Shear, “Justice Department sues Arizona over immigration law,” Washington 

Post7 July 2010 (online: http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/07/06/AR2010070601928.html). 
182 Külön hálával tartozok a következő áttekintéshez az internetes forráskutatásban nyújtott segítségéért Karen 

Bemisnek, aki 2010-ben a Magyar Helsinki Bizottság gyakornokaként vizsgálta az érintett területet. 

http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf
http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/06/AR2010070601928.html?hpid%3Dtopnews&sub=AR
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/06/AR2010070601928.html?hpid%3Dtopnews&sub=AR
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III. 2. 2 Az etnikai profilalkotás helyzete néhány tagállamban 

Arizona (lakosság: 6,595,778) 

Lakosság 

A U.S. Census Bureau
183

 adatai szerint Arizona lakosságának etnikai 

összetétele a következőképpen alakult 2006-2008 között: 

 

Etnikai hovatartozás %  

Fehér 77,7% 

Fekete 3,5% 

Indián 4,5% 

Ázsiai 2,4% 

Latin
184

 29,6% 

Jogi védelem 

Arizonában nincs a faji vagy a vallási alapú profilalkotást tiltó szabály, de a 

bírói gyakorlat által az Alkotmány értelmezése során kialakított sztenderdek 

bizonyos fokú védelmet biztosítanak az önkényes rendőri intézkedésekkel 

szemben.  

 A U.S. v. Montero-Camargo ügyben a Kilencedik Kerületi Fellebbviteli 

Bíróság tisztázta az “egyéniesített gyanú” (particularized suspicion) fogalmát 

a bevándorlási szabályok megsértése vonatkozásában. Ennek megfelelően a 

hispán külsőnek nagyon kevés vagy egyenesen semmi szerepe nincs annak 

meghatározásában, hogy a hatalmas hispán populáció tagjai közül kit indokolt 

igazoltatni a nem jogszerűen tartózkodók kiszűrése céljából. Az ésszerű gyanú 

ugyanis egyéniesített gyanút követel meg, és egy olyan területen, ahol sok 

személy osztozik egy meghatározott ismertetőjegyben, ez a jegy túl sok 

                                              

183 kb. Népszámlálási Hivatal 
184 Az amerikai népszámlálás során a latin hovatartozás a többi etnikai kategóriával szemben önmeghatározáson 

alapul, ez történik meg, hogy az egyes kategóriák összessített százelákos eredménye ezért haladja meg a 100%-ot. 
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emberre vonatkozik ahhoz, hogy az egyéniesítetten ésszerű gyanú 

meghatározásában szerepet játszhasson.
185

  

 Mivel a Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság jogosult döntést hozni 

a nyugati államok esetében, és ezek közé tartozik Arizona is, ez a döntés a 

nevezett alkotmányos kérdésben kötelező ott is – természetesen ellentétes 

tartalmú Legfelső Bírósági precedens hiányában.  

  

Policy 

2001-ben a Főügyészi Hivatal kiadott egy jelentést az etnikai profilalkotásról, 

amely felmérte az akkori gyakorlatot és összefoglalta az igazoltatásokkal 

szemben támasztott alkotmányos követelményeket.
186

 A bírói gyakorlatra 

hivatkozva Janet Napolitano, akkori főügyész, a következőt fektette le: “a faji 

hovatartozásra történő hivatkozás az ésszerű gyanú igazolása során tilos, az 

ilyen magatartás az érintett rendőri szerv polgári jogi felelősségét is 

megalapozhatja.”
187

  Ezen tilalom ellenére a rendőrök körében végzett 

kutatások annak a helytelen értelmezésnek az elterejdésére utalnak, hogy az 

irányadó alkotmányos korlát azt jelenti, hogy az etnikai hovatartozás nem 

lehet egy igazoltatás kizárólagos oka, de más tényezőkkel együtt szerepet 

kaphat az ésszerű gyanú megalapozásában. Az egyik rendőr például azt 

mondta, hogy “[Az etnikai hovatartozást akkor lehet figyelembe venni], ha 

megalapozott információ van arról, hogy egy bűncselekményt valamely 

etnikai csoporthoz tartozó személy szokott (kiemelés tőlem) elkövetni”
188

 A 

jelentés emellett más példákkal is rámutat arra, hogy a valóságban hogyan 

érvényesülnek a legfőbb jogértelmező autoritás által kidolgozott sztenderdek. 

                                              

185 208 F.3d 1122, 1134 (9th Cir. 2002). 
186 Office of the Arizona Attorney General Janet Napolitano, Report on Racial Profiling, January 2001, Civil 

Rights Division and Office of Intergovernmental affairs. Elérhető: 

http://www.azag.gov/law_enforcement/racial%20profiling.PDF 
187 Uo. 4. o.  
188 Uo. 2. o. Ez az álltás nyelvtani értelmezés szerint ellentmondásban a Montero-Camaro ügyben kimondott 

tétellel [„In particular, the court held that Hispanic appearance was, in general, of such little probative value that 

it may not be considered where particularized or individualized suspicion was required.” – LEXISNEXIS 

Overview]. A szabály értelme pedig az, hogy ilyen esetben az etnikai hovatartozásnak negatív előrejelző szerepe 

lehet: az adott csoport etnikai karakterjegyeit magán nem viselő személlyel szemben soha nem fog megállni az 

ésszerű gyanú, ebből nem következik, hogy a karakter szerepet kapna az érintett etnikai csoporthoz tatozó 

személlyel szembeni gyanú megalapozásában. A szabály alól egy természetes kivétel van: ha egy konkrét 

bűncselekmény konkrét elkövetőjének személyleírása tartalmazza az etnikai hovatartozásra történő utalást, akkor 

erre maga az intézkedő rendőr is hivatkozhat.  
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Talán éppen a diszkrepancia tapasztalata ösztönözte az arizonai főügyészt arra, 

hogy 2005-ben újabb iránymutatást adjon ki “Racial Profiling Policy 

Guidance” címen az etnikai profilalkotás tárgyában. Ez a dokumentum újra 

felhívja a figyelmet az etnikai alapú kiválasztás tilalmára, példákat említ 

igazoltatásokkal kapcsolatos jó gyakorlatokra, képzést ír elő a jogellenes 

gyakorlat megelőzésére, és ösztönzi az adatgyűjtést.
189

 

  

Adatok 

Arizona 2003-ban kezdte meg a közúti és a gyalogos igazoltatásokkal 

kapcsolatos adatok gyűjtését, és 2006-ban – egy polgári peres eljárásban 

született egyezség részeként – Arizona Állam Közbiztonsági Hivatala 

(Arizona Department of Public Safety) vállalta ezen adatok  értékelését is. A 

2007-2009-es adatok a nevezett hivatal weboldalán elérhetőek.
190

 2009-ben a 

Hivatal jelentése szerint “a hispán, a bennszülött amerikai és a fekete 

vezetőknek 2.4, 2.5, és 2.3-szor nagyobb esélyük van arra, hogy 

gépjárművüket átvizsgálják, mint a fehéreket, miután ellenőrizték irataikat.”
191

 

 

Kalifornia (lakosság: 36,961,664) 

A U.S. Census Bureau adatai szerint Kalifornia lakosságának etnikai 

összetétele a következőképpen alakult 2006-2008 között: 

 

Etnikai hovatartozás %  

Fehér 60,9% 

Fekete 6,2% 

Indián 0,8% 

                                              

189 Office of Arizona Attorney General Terry Goddard, Racial Profiling Policy Guidance, State of Arizona, 

February 2005 (online: http://www.azag.gov/civil_rights/RacialProfilingPolicyFeb2005.pdf). 
190 http://www.azdps.gov/about/Reports/Traffic_Stop/ 
191 Robin S. Engel, Traffic Stop Data Analysis Study: Year 3 Final Report, University of Cincinnati Policing 

Institute,  1 November 2009 (online: 

http://www.azdps.gov/About/Reports/docs/Traffic_Stop_Data_Report_2009.pdf). 

http://www.azag.gov/civil_rights/RacialProfilingPolicyFeb2005.pdf
http://www.azdps.gov/about/Reports/Traffic_Stop/
http://www.azdps.gov/About/Reports/docs/Traffic_Stop_Data_Report_2009.pdf
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Ázsiai 12,3% 

Latin 36,1% 

 

Jogi védelem 

Kalifornia etnikai profilalkotás tárgyában meghozott törvénye egy 

pragmatikus, tehát a gyakorlatban hatékony definíciót tartalmaz. A fogalom 

elismeri, hogy a profilalkotás esetenként alapulhat az érintett vallásos 

megjelenésén is (a faji, etnikai hovatartozáson és az állampolgárságon túl) és 

azt is, hogy az etnikai profilalkotás során mindig egyéb tényezőket is 

figyelmbe vesznek a hatékony szelekció érdekében. Az eredeti verziójában a 

szabály kötelezővé tette volna az etnikai adatgyűjtést, azonban azt Gray Davis 

kormányzó megvétózta, így az új változata a rendőrök képzésére és arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy az intézkedésekről mindig kapjon valamilyen 

igazolást az érintett személy.
192

 A vonatkozó jogszabály száma: California 

Chapter 684, Statutes of 2000 (SB 1102, Murray).  

Ezen törvényi jogforrás mellett Kalifornia Állam esetében is ismert vonatkozó 

precedens, a később részletesebben említett U.S. v. Montero-Camargo ügy 

mellett (amely kötelező Kaliforniában, mert ez az állam is a Kilencedik 

Kerületi  Bíróság joghatósága alá tartozik) egy másik fontos ügy a Rodriguez 

v. California Highway Patrol volt.
193

 Ebben az esetben, melynek során egy 

latin származású jogász gépjárművét vizsgálták át beleegyezés vagy a 

valószínű gyanúok hiányában, egyezség született a felek között, amelynek 

során a Californiai Autópálya Rendőrség (California Highway Patrol (CHP)) 

vállalta, hogy felhagy a pretextuális igazoltatások gyakorlatával, és azt is, 

hogy a beleegyezésen alapuló átvizsgálásokat is felfüggesztik 2006-ig. 

Ezenkívül az egyezség alapján az is a CHP kötelezettségét képezte, hogy 

minden egyes igazoltatásról olyan adatgyűjtést végezzenek, mely tartalmazza 

az igazoltatott személy etnikai hovatartozását, az intézkedés okát és 

                                              

192 http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2000/04/28/MN37140.DTL 
193 89 F. Supp. 2d 1131 (N.D. Cal, San Jose Div. 2000). 
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eredményét is.
194

  Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez az adatgyűjtés 

csak az autópálya rendőrség tevékenységével kapcsolatosan áll fönn, a többi 

szerv esetleges adatgyűjtése önkéntes maradt.
195

 

 

Policy és adatok 

Mint említettem, az etnikai profilalkotást tiltó jogszabály hangsúlyos része a 

jogellenes gyakorlat megelőzésére vonatkozó ismeretek kötelező bevezetése a 

rendőrképzésbe. Kalifornia állam hozzájárul a járművezetők igazoltatásával 

kapcsolatos adatgyűjtés finanszírozásához is, de egy ilyen programban való 

részvétel önkéntes. Amint azt Ian Ayres, a Yale Law School professzora 

megállapította, Los Angelesben “a 10.000 főre eső igazoltatások száma a 

feketék esetében 3.400-zal, a latinok esetében 360-nal magasabb, mint a 

fehérek esetében. Az igazoltatott feketéket 127%-kal, a hispánokat 43%-kal 

nagyobb eséllyel fogják átvizsgálni. A fehérekhez képest a feketéket 76%-kal 

nagyobb valószínűséggel állítják meg 29%-kal nagyobb valószínűséggel 

tartóztatják le.”
196

  

 Ayres jelentésén túl, amely kizárólag Los Angelesre koncentrál, a 

legfrissebb, az egész államra kiterjedően lefolytatott adatelemzés a 2000. évi 

népszámlálás eredményeit dolgozta fel, az elemzést a CHP végezte a 

kormányzó, valamint a San Fransisco Chronicle számára.
197

 Ezek közül csak 

az utóbbi tartalmaz etnikai adatokat, és a következőket ismerteti: 

 

“Habár a különböző etnikai csoportokhoz tartozókat ugyanakkor eséllyel 

állították meg 1999 júliusa és 2000 júliusa között, a latin származásúakat vagy 

a gépjárműveiket kétszer nagyobb eséllyel kutatták át, mint a fehérekét. A 

                                              

194 “Rodriguez v. CHP,” ACLU of Northern California, 27 February 2003 (online: 

http://www.aclunc.org/cases/landmark_cases/rodriguez_v._chp.shtml). 
195 A kalifornai adatgyűjtési gyakorlatról részletesebb adatok a következő oldalon találhatók: 

http://www.racialprofilinganalysis.neu.edu/background/jurisdictions.php?state=CA 
196 Ian Ayres, “Racial profiling in L.A.: the numbers don’t lie,” Los Angeles Times, 23 October 2008 (online: 

http://articles.latimes.com/2008/oct/23/opinion/oe-ayres23).  A cikk alapjául szolgáló tanulmányt lásd: Racial 

Profiling & The LAPD: A Study of Racially Disparate Outcomes in the Los Angeles Police Department, ACLU of 

Southern California, 2008. október (elérhető: http://www.aclu-sc.org/documents/view/47). 
197 D.O. Helmick, Public Contact Demographic Data Summary, California Highway Patrol, July 2001 (elérhető: 

http://www.chp.ca.gov/html/publiccontact.html); Erin McCormick és Jim Herron Zamora, “Racial bias in CHP 

searches: Latinos, blacks more likely to have vehicles examined after being pulled over,” San Francisco 

Chronicle,  15 July 2001 (online: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2001/07/15/MN207903.DTL). 

http://www.aclunc.org/cases/landmark_cases/rodriguez_v._chp.shtml
http://www.racialprofilinganalysis.neu.edu/background/jurisdictions.php?state=CA
http://www.chp.ca.gov/html/publiccontact.html
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2001/07/15/MN207903.DTL
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feketék esetében ez az arány 150%-os, az ázsiaiakat ezzel szemben 

szignifikánsan kisebb eséllyel igazoltatták, illetve vizsgálták át. Az 

aránytalanságok ennél is jelentősebbek voltak a Bay Körzetben (San 

Fransisco környéke), ahol mindkét említett kisebbséget 2.5-ször többször 

vizsgálták át, mint a fehéreket.” 

 

Georgia (lakosság: 9,829,211) 

Az U.S. Census Bureau adatai szerint Georgia lakosságának etnikai 

összetétele a következőképpen alakult 2006-2008 között: 

 

Etnikai hovatartozás %  

Fehér 62,2% 

Fekete 29,7% 

Indián 0,2% 

Ázsiai 2,8% 

Latin 7,7% 

 

Jogi védelem 

Georgiában jelenleg nincs az etnikai vagy a vallási alapú profilalkotással 

szemben védelmet nyújtó törvény, pedig törvényjavaslatot a Képviselőházban 

2004-ben és 2010-ben nyújtottak be a tárgyban. 2004-ben a javaslat a 

bizottsági szinten vérzett el, de azt újra tárgyalják (SB 325 és HB 1009.)
198

 

 

Policy és adatok 

                                              

198Ernie SUGGS: “Anti-racial profiling law proposed,” Atlanta Journal Constitution, 27 January 2010 (online: 

http://www.ajc.com/news/georgia-politics-elections/anti-racial-profiling-law-284865.html); Georgia State Senate, 

“Traffic; require policies that prohibit law enforcement officers from impermissibly using race in determining 

whether to stop a motorist,” SB 325, 2010 (online: http://www.legis.ga.gov/legis/2009_10/search/sb325.htm); 

Georgia House of Representatives, “ Motor vehicles; prohibit law enforcement from using race or ethnicity; 

provisions,” HB 1009, 2010 (online: http://www.legis.ga.gov/legis/2009_10/search/hb1009.htm). 

http://www.ajc.com/news/georgia-politics-elections/anti-racial-profiling-law-284865.html
http://www.legis.ga.gov/legis/2009_10/search/sb325.htm
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A jogi szabályozás hiányosságain túl sem hivatalos állásfoglalás, sem 

iránymutatás vagy javaslat nem született az érintett államban az etnikai 

profilalkotás tárgyában. Ennek alapján nem meglepő, hogy Georgiában 

semmilyen adatgyűjtés nem folyik az általunk vizsgált területen. A Georgiai 

Társaság a Szabadságjogokért két jelentést is adott ki, amelyek megpróbálnak 

két személyes történetet ábrázolni a rendőrségi gyakorlattal kapcsolatos 

tapasztalatok köréből, de ezek a jelentések sem tartalmaznak semmilyen 

adatot.
199

  A Southern Poverty Law Center, az USA déli részében az etnikai 

profilalkotás tárgyában folyatott kutatásról szóló jelentésében, azt állapította 

meg, hogy a megkérdezett latin származáúak 60%-a úgy vélte, hogy a 

közlekedési igazoltatások jelentik a legtipikusabb példáját a “rendőri 

túlkapásoknak” (the most common form of “unjust treatment by Georgia 

police”).
200

   

Massachusetts (lakosság: 6,593,587) 

A U.S. Census Bureau adatai szerint Massachusetts lakosságának etnikai 

összetétele a következőképpen alakult 2006-2008 között: 

 

Etnikai hovatartozás %  

Fehér 82,7% 

Fekete 6,1% 

Indián 0,2% 

Ázsiai 4,8% 

Latin 8,3% 

 

Jogi védelem 

                                              

199 ACLU of Georgia, The Persistence of Racial Profiling in Gwinnett Time for Accountability, Transparency, 

and an End to 287(g), March 2010 (online: http://acluga.org/GwinnettRacialReportFinal1.pdf); ACLU of 

Georgia, Terror and Isolation in Cobb: How Unchecked Police Power Under 287(g) Has Torn Families Apart 

and Threatened Public Safety, October 2009 (online: http://www.acluga.org/287gReport.pdf). 
200 “Racial profiling by law enforcement is a constant threat,” Southern Poverty Law Center, (online: 

http://www.splcenter.org/publications/under-siege-life-low-income-latinos-south/2-racial-profiling). 

http://acluga.org/GwinnettRacialReportFinal1.pdf
http://www.acluga.org/287gReport.pdf
http://www.splcenter.org/publications/under-siege-life-low-income-latinos-south/2-racial-profiling
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Massachusetts etnikai profilalkotással kapcsolatos jogszabálya, az “An Act 

Providing for the Collection of Data Relative to Traffic Stops” 2000 

augusztusában lépett hatályba.
201

 A szabály előírásainak megfelelően a 

Northeastern University a kötelező adatgyűjtési időszak alatt keletkezett 

adatok független elemzését is elvégezte.
202

 

  

Policy 

Massachusetts, amelyet ugyan az Amnesty International kritizált rendelkezései 

hatástalansága miatt, a területtel kapcsolatos attitűd vonatkozásában pozitív 

hangot ütött meg. Nemrég az állam kormányzója, Deval Patrick, részt vett egy 

olyan fórumon, amelynek tárgya a helyi muszlim közösség problémáinak 

megbeszélése volt, ezek között pedig az etnikai profilalkotás témája is 

szerepelt. A kormányzó a fórumon nyílvános ígéretet tett a jelenséggel 

szembeni küzdelemre.
203

  John Kerry, Massachusetts szenátora támogatta a 

később sikertelennek bizonyult etnikai profilalkotást tiltó szabályozást is.
204

   

 

Adatok 

A 2001 áprilisa és 2003 júniusa közötti közúti gépjármű ellenőrzések során 

végzett igazoltatások adatai azt mutatták, hogy az állami szintű aránytalanság 

a fehér és nem fehér gépjérművezetők tekintetében 3.2%-os volt, a legnagyobb 

eltérést North Adams esetében mérték, ahol a fehér lakosság 9%-át, míg a 

kisebbségi lakosság 19%-át vizsgálták át a gépjármű ellenőrzések során.
205

 

Bostonban, az állam fővárosában és egyben legnagyobb településén, az össes 

                                              

201 Chapter 228 of the Acts of 2000 
202 Northeastern University Institute on Race and Justice, Massachusetts Racial and Gender Profiling Study, 4 

May 2004 (http://www.mass.gov/Eeops/docs/eops/Racial_and_Gender_Profiling_Study.pdf). 
203 Jonathan Saltzman and Travis Andersen, “’Yours is a peaceful faith’; At Muslim forum, Patrick vows action 

to combat prejudice,” The Boston Globe, 23 May 2010 (online: 

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/ 

articles/2010/05/23/at_muslim_forum_patrick_vows_action_to_combat_prejudice/). 
204 Office of Senator Russ Feingold, “Fact Sheet on the End Racial Profiling Act,” 12 December 2007 (online: 

http://feingold.senate.gov/issues_profilingfacts.html). 
205 Northeastern University Institute on Race and Justice 

http://www.mass.gov/Eeops/docs/eops/Racial_and_Gender_Profiling_Study.pdf
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/%20articles/2010/05/23/at_muslim_forum_patrick_vows_action_to_combat_prejudice/
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/%20articles/2010/05/23/at_muslim_forum_patrick_vows_action_to_combat_prejudice/
http://feingold.senate.gov/issues_profilingfacts.html
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nem fehér járművezető 1.1%-át vizsgálták át, szemben a fehér vezetők 0,6%-

ával.
206

 

 

Missouri (lakosság: 5,987,580) 

A U.S. Census Bureau adatai szerint Missouri lakosságának etnikai összetétele 

a következőképpen alakult 2006-2008 között: 

 

Etnikai hovatartozás % of 

Fehér 74,3% 

Fekete 12,3% 

Indián 0,4% 

Ázsiai 1,4% 

Latin 3,1% 

 

Jogi védelem 

Missouri államban létezik szabályozás, amely azonban nem vonatkozik sem a 

gyalogosokkal szembeni foganatosított intézkedésekre, sem a vallási alapú 

profilalkotásra. A Missouri Revised Statutes 590.650 szakasza egyéb 

vonatkozásban kötelezően elírja az adatgyűjtést.
207

 A rendelkezés értelmében 

évente kötelező a rendőröknek részt venniük társadalmi sokszínűség tárgyában 

tartott képzésen, és a § 590.653, mely 2010 augusztusában lépett hatályba, 

ösztönzi – de kötelezően nem írja elő – olyan civil testületek felállítását, 

melyek vizsgálatot indíthatnak etnikai profilalkotással kapcsolatos panasz 

                                              

206 Bill Deadman, “Minority drivers, traffic tickets, and searches ,” Boston Globe Special Report, Speed Trap: 

Who Gets a Ticket, Who Gets a Break? (online: 

http://www.boston.com/globe/metro/packages/tickets/072003.shtml). 
207 “Racial profiling--minority group defined--reporting requirements--annual report--review of findings--failure 

to comply--funds for audio-visual equipment--sobriety check points exempt,” Missouri Revised Statutes §590.650 

(2009) (online: http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000650.HTM).  

http://www.boston.com/globe/metro/packages/tickets/072003.shtml
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000650.HTM
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esetén, és jogsértés esetén fegyelmi eljárás megindítását is javasolhatják az 

érintett rendőrrel szemben.
208

 

 

Policy 

2004-ben Missouri olyan módon szankcionálta azokat a rendőri szerveket, 

amelyek elmulasztották teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségüket, hogy 

visszatartotta a rendőrképzésre fordítható támogatásukat, bár ez az intézkedés 

inkább szimbolikusnak tekinthető, mert az egy szervre (department)  jutó 

összeg $500 volt.
209

  Azon egységek adatai, amelyek eleget tettek az 

adatgyűjtési és szolgáltatási kötelettségüknek, azt mutatják, hogy az etnikai 

profilalkotás tárgyában született szabályozás még nem érte el a kívánt hatást: a 

szabályozás bevezetése előtt, 2000-ben a fekete vezetőket 27%-kal nagyobb 

valószínűséggel állították meg, ez a szám 2009-re 62%-re emelkedett.
210

   

 

Adatok 

Az igazoltatási adatokat az állam on-line is elérhetővé teszi,
211

 ennek fényében 

úgy tűnik, Missouri eleget tesz az adatgyűjtési és elemzési kötelezettségének. 

Maguk az adatok egyébként a főügyész honlapján ismerhetők meg. Ahogy a 

főügyész ismerteti, a rendőrök kötelesek minden egyes intézkedésükről 

feljegyzést készíteni a jelentésükben, ami remek ugródeszkaként szolgál a 

rendőrség és az általa szolgált közösség közötti dialógus és kommunikáció 

elősegítéséhez.
212

  

 

 

                                              

208 “Continuing education requirements,” Missouri Revised Statutes § 590.050.1 (2009) (online: 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000050.HTM); “Civilian review board--powers, duties,” 

Missouri Revised Statutes § 590.535 (2009) (online: http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-

599/5900000653.HTM). 
209 Police Foundation, Racial Profiling: The State of the Law, March 2005 (online: 

http://www.ethicsinstitute.com/pdf/Racial%20Profiling%20State%20Laws.pdf) 
210 David E. Lieb, “Black drivers stopped at increasing rates, attorney general report finds,” Columbia 

Missourian, 1 June 2010 (online: http://www.columbiamissourian.com/stories/2010/06/01/racial-disparity-

growing-mo-traffic-stops). 
211 http://ago.mo.gov/VehicleStops/Reports.php?lea=720 
212Chris Koster, “Missouri Vehicle Stops, 2009 Annual Report Executive Summary,” Office of the Missouri 

Attorney General, (online: http://ago.mo.gov/VehicleStops/2009/AGAnalysis.pdf). 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000050.HTM
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000653.HTM
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5900000653.HTM
http://www.ethicsinstitute.com/pdf/Racial%20Profiling%20State%20Laws.pdf
http://ago.mo.gov/VehicleStops/Reports.php?lea=720
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Missouri Állam adatelemzésének összesítése, 2009 

Főbb mutatók Összes Fehér Fekete Hispán Ázsiai Indián Egyéb 

Lakosság 4,696,178 3,922,991 503,165 117,483 70,913 23,884 57,742 

Igazoltatás 1,715,792 1,356,039 297,828 34,766 14,342 1,522 11,295 

Átvizsgálás 115,777 79,655 30,690 4,450 386 120 476 

Őrizet 84,309 58,073 22,494 3,087 253 88 314 

Lakosságarány 

% 

100% 83.54% 10.71% 2.50% 1.51% .51% 1.23% 

Aránytalnsági 

index 

- - - .95 1.62 .81 .55 .17 .54 

Átvizsgálás 

arány 

6.75% 5.87% 10.30% 12.80% 2.69% 7.88% 4.21% 

Tiltott tárgy 

találati arány 

20.75% 22.56% 17.22% 13.42% 14.25% 22.50% 18.28% 

Őrizetbe vételi 

arány 

4.91% 4.28% 7.55% 8.88% 1.76% 5.78% 2.78% 

Disparity index = (igazoltatások aránya / lakosság aránya). Az 1 érték esetén nincs aránytalanság, 1-

nél kisebb érték alulreprezentáltságot, 1-nél nagyobb érték felülreprezentáltságot jelent. 

Átvizsgálás arány = (átvizsgálás / igazoltatás) X 100. 

Tiltott tárgy találati arány = (a tiltott tárgy találatával járó átvizsgálás / összes átvizsgálás) X 100. 

Őrizetbe vételi arány = (őrizetve vételek száma / igazoltatások száma) X 100. 

Forrás: http://ago.mo.gov/VehicleStops/2009/#table1 

 

III. 3 AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS 

ESETJOG ÁTTEKINTÉSE 

Az etnikai profilalkotással kapcsolatos egyik legrégebbi, mérföldkő 

jelentőségű eset (landmark case) a Wilkins v. Maryland State Police volt, 

melynek tényállása röviden a következő. 1992 májusában Roger Wilkinst egy 

bérelt autó vezetése közben gyorshajtás miatt megállította a rendőrség, amikor 

a családjával egy temetésről tartott hazafelé. A drogfutár profilt
213

 alkalmazva 

a rendőr ragaszkodott a gépjármű átkutatásához is, az intézkedés során 

jelentős ideig tartották fogva a gépjármű utasait. Mivel azonban Wilkins 

                                              

213 Olyan profil, amely etnikai karakterjegyeket is tartalmazott annak meghatározoásában, hogy ki tekinthető 

valószínűleg drogfutárnak. Lásd részletesebben az előző fejezetben. 

http://ago.mo.gov/VehicleStops/2009/#table1
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ügyvéd volt, ismerte az ilyen esetben őt megillető jogokat, és nem egyezett 

bele a gépjárműve átkutatásába. Ennek ellenére egy drogkereső kutyát hívtak a 

helyszínre, megkerülve ezzel az átkutatás megtagadását. Végül a kutya nem 

talált semmit sem, Wilkinst pedig megbüntették 105 dollárra gyorshajtás 

miatt. Az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért pert indított a Marylandi 

Állami Rendőrséggel szemben, amelynek keretében bizonyítást nyert, hogy az 

érintett rendőri szerv alkalmazottai faji alapú kiválasztást alkalmaztak 

intézkedéseik során.
214 

A per azért volt mérföldkő jelentőségű, mert annak 

végén a bíróság először kötelezte az alperes rendőri szervet a 

közlekedésrendészeti célú igazoltatások rögzítésére, és innen ismertek az 

etnikai profilalkotással kapcsolatos legelső adatok az Egyesült Államokból.  

 Ami a gyakorlatot lleti, az etnikai profilalkotást az Amerikai Egyesült 

Államok Alkotmányának Negyedik és Tizennegyedik Kiegészítése alapján 

támadják. A Negyedik Alkotmánykiegészítés értelmében „A népnek a 

személy, lakóház, okmányok és a tulajdonban lévő tárgyak biztonságához 

való, megalapozatlan házkutatások és lefoglalások elleni jogát nem lehet 

megsérteni, és ilyen parancsokat csak valószínűsített, esküvel vagy 

fogadalommal alátámasztott ügyben lehet kibocsátani és részletesen meg kell 

jelölni a házkutatás helyét és a lefoglalandó vagy letartóztatandó dolgot, 

illetve személyt.
215 

A Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 20-21 (1968), ügyben az 

Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bírósága megállapította, hogy a 

rendőrségnek ésszerű gyanúval kell rendelkeznie egy igazoltatást megelőzően 

akkor is, ha azt nem követi őrizetbe vétel, és az ésszerű gyanú nem merülhet ki 

a puszta érzetben (hunch), mivel a Negyedik Kiegészítés védelme kiterjed az 

igazoltatásra és a ruházhat átvizsgálására is (stop and frisk).
216

 A védelem 

azért terjed ki mindezekre, mert az intézkedés során az érintett személy nem 

                                              

214 RUSSELL, K. K. (1998). The color of crime: Racial hoaxes, White fear, Black protectionism, police arassment, 

and other macroaggressions. New York: New York University Press., 41. o., valamint Harris: Profiles in 

Injustice, 60-62.o. 
215 The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 

and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or 

affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. 
216 A stop and frisk nem egyezik meg a magyar ruházat átvizsgálással, annak során csak végig lehet “tapogatni” 

az intézkedés alá vont személy ruházatát. Jobb fordítás híján ezt fogom használni. 
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mehet tovább szabad akarata szerint, a ruházat átvizsgálása pedig 

„átkutatásnak” minősül.
217  

 

 A Tizennegyedik Kiegészítés értelmében „törvénykezés során az 

államok senkitől nem tagadhatják meg a törvények nyújtotta egyenlő 

jogvédelmet”. A Negyedik Kiegészítés sérelmére alapozott ügyek akkor a 

legsikeresebbek, amikor arról kell döntenie bíróságnak, hogy a profilalkotás 

keretében a faji hovatartozás szempontja objektív, ésszerű szempontnak 

minősül-e a személyi szabadság korlátozása során, ezzel szemben az 

intézményes rasszizmus elleni fellépések során a Tizennegyedik Kiegészítés 

felhívása kecsegtetet a siker nagyobb esélyével. 

III. 3. 1 A Negyedik Kiegészítésre alapozott eljárások 

A Whren v. United States, 517 U.S. 806 (1996), ügyben az Egyesült Államok 

Legfelső Bírósága az ürügyként szolgáló igazoltatások (pretextual stops) 

tekintetében korlátozta az érintett Alkotmánykiegészítés védelmi körét. Az 

ügyben a kérelmezők az ideiglenes rendszámmal rendelkező gépjárművükkel 

szokatlan ideig, mintegy húsz másodpercig álltak a STOP táblánál, majd 

hirtelen és index használata nélkül lekanyarodtak és ésszerűtlenül gyorsan 

kezdtek hajtani.
218 

Az ezt észlelő, jelöletlen rendőrautóban ülő civil ruhás 

rendőrök azt gyanították, hogy a járműben drogot szállítanak (a körzet 

kábítószer által kiemelten fertőzött területnek – „high drug area” - minősült). 

Azonban nem ezért állították meg a vezetőt (ugyanis ésszerű okuk nem volt 

ezt feltételezni), hanem közlekedési szabálysértésért. Az igazoltatás során az 

intézkedő rendőr egy táskára lett figyelmes, amiben kokain volt. Az ügyben a 

kérelmezők azt állították, hogy az intézkedés ürügyre alapozott természete 

(vagyis az, hogy a közlekedési szabálysértés ürügy volt egy olyan 

intézkedésre, amit bűncselekmény gyanúja miatt hajtottak végre, amit azonban 

bűncselekmény gyanújára hivatkozva nem tehettek volna meg, hiszen 

bűncselekményre utaló valószínű ok [probable cause] nem állt a 

                                              

217 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 20-21 (1968), 16-20. o. 
218 Az akkor érvényes KRESZ szerint „Tilos az adott körülmények között ésszerűtlen vagy felelőtlen sebességgel 

közlekedni” – Lásd: 18 District of  Columbia Municipal  Regulations Section 2200.3 
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rendelkezésükre adott körülmények között) miatt fennállt a veszélye, hogy 

annak alapjául valójában faji szempontok szolgáltak. Az etnikai hovatartozás 

viszont – állították – nem ésszerű oka a személyi szabadság korlátozásának és 

a rendőri intézkedésnek. Az ilyen intézkedés során ezért jogellenesen szerezte 

be a bizonyítékot a nyomozóhatóság, ezért azt nem lehet figyelembe venni.
219

 

A vádlottak szerint a közlekedésre vonatkozóan olyan sok szabály van, hogy 

rövid időn belül tulajdonképpen mindenki megsérti valamelyiket, így fennáll 

annak a veszélye, hogy a közlekedési szabálysértéseket olyan 

bűncselekmények felderítésére használja fel a rendőrség, amelyek kapcsán 

semmilyen gyanút nem tudnak igazolni. Sőt, így megtehetik azt is, hogy 

ürügyként egyébként megengedhetetlen szelekció szerint hívja fel a rendőr a 

közlekedési szabálysértést, vagyis faji alapon válogatva. Ezért a kérelmezők 

azt állították, hogy az ésszerű gyanú tesztje ilyen esetben nem elegendő a 

Negyedik Kiegészítésben biztosított szabadságjog korlátozásához. 

Álláspontjuk szerint ehelyett a közlekedési célú igazoltatások esetén a tesztnek 

annak kellene lennie, hogy egy ésszerűen gondolkodó rendőr a konkrét 

esetben felhívott indokból foganatosította-e volna az adott intézkedést. Az 

ésszerűen gondolkodó rendőr pedig a helyi szokásoknak megfelelően jár el, és 

a konkrét esetben az volt a helyi előírás, hogy a civil ruhás rendőr közlekedés 

szabálysértés miatt csak közvetlen veszély esetén intézkedhet, ez pedig a 

Whren ügy tényállásában kétségkívül nem állt fenn.  

 Az eset hátteréhez fontos tudni, hogy a pretextuális intézkedések 

gyakorlata azért is terjedt el, mert az Egyesült Államok Legfelső Bírósága a 

Reid v. Georgia esetben és számos más ügyben azt állapította meg, hogy a 

kábítószerfutár profiljának való megfelelés nem elégséges az igazoltatáshoz 

                                              

219 A büntetőeljárásokban ez az igazi tétje az etnikai profilalkotás bizonyításának, erre alapozva ugyanis ki lehet 

zárni a bizonyítékot (motion to suppress evidence). A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 78. § (4) 

bekezdése értelmében: „Nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a 

bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási 

jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg.” Ezért – legalábbis elvileg - hazánkban sem kizárt, hogy az 

etnikai profilalkotás jogellenességére alapozva bizonyíték értékelését zárja ki a bíróság. 
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szükséges gyanú meglétéhez, ezért a rendőrség más jogszerű eszközt „talált 

fel” ugyanezen cél érvényestésére.
220

  

 A Bíróság a Whren ügyben azt állapította meg, hogy az időleges 

fogvatartás közlekedési szabálysértés ésszerű gyanúja miatt akkor sem sérti a 

Negyedik Kiegészítésben biztosított személyi szabadsághoz fűződő jogot, ha 

az egyébként ésszerűen gondolkodó rendőr további bűnüldözési szándék 

hiányában nem intézkedett volna az érintettel szemben. Vagy másképpen 

fogalmazva: a rendőr szubjektív motivációja nem teszi jogellenessé az 

intézkedését, amennyiben más, objektív okból ésszerűen feltételezheti azt, 

hogy szabálysértés történt. Még akkor sem, ha a szubjektív motiváció 

történetesen rasszista. A döntés indoka pedig alapvetően kettős. A gyengébb 

indok a szubjektív szándék bizonyíthatóságával kapcsolatos problémára utal, 

vagyis arra, hogy egy közlekedési szabálysértés megtörténte objektív tesztje az 

alapjog korlátozásának, a szubjektív szándék nem. Az erősebb, elvi kifogása 

az volt a Legfelső Bíróságnak – amely döntését egyhangúlag hozta meg, az 

előadó bíró pedig Antonin Scalia volt -, hogy az Alkotmány a személyi 

szabadság megalapozatlan, ésszerűtlen (unreasonable) korlátozásával 

szemben nyújt védelmet, így amennyiben egy intézkedésnek ésszerű oka van, 

akkor azt nem érvényteleníti semmilyen szubjektív szándék.
221

 

 A City of Indinapolis et al. V. Edmond et al. 183 F. 3d 659 ügyben arról 

kellett a Bíróságnak állást foglalnia, hogy a kábítószer kereskedelemmel 

szembeni küzdelem céljából alkalmazott útzárak és az azzal egyidejűleg 

végrehajtott dokumentumellenőrzés és kábítószer kereső kutyák alkalmazása 

megfelel-e a Negyedik Alkotmánykiegészítésnek. A többségi álláspont (6-3) 

az volt, hogy az elsődlegesen általános bűnüldözési célból ésszerű gyanú 

nélkül alkalmazott intézkedés sérti a hivatkozott alkotmányhelyet. A döntés 

indokolása némileg meglepő, és - ahogy azt a különvélemény is részletezi – 

                                              

220 Carl J. SCHIFFERLE After Whren v. United States: Applying the Equal Protection Clause to Racially 

Discriminatory Enforcement of the Law, 2 Mich. L. & Pol'y Rev. 159, 164 
221 Ezzel tulajdonképpen a Negyedik Kiegészítés alkalmazhatatlanná válik az etnikai profilalkotással szembeni 

védelem biztosítására. Lásd:. Uo. Ezt egyébként maga a Whren döntés is expressis tartalmazza: „We of course 

agree with petitioners that the Constitution prohibits selective enforcement of the law based on considerations 

such as race. But the constitutional basis for objecting to intentionally discriminatory application of the laws is 

the Equal Protection Clause, not the Fourth Amendment.” 
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eltérni látszik a Brown és a Whren ügyekben alkalmazott tesztektől. Miről is 

van szó? 

 Fő szabály szerint az objektív indok nélkül végrehajtott személyi 

szabadság korlátozás vagy motozás alkotmányellenes a Negyedik Kiegésztés 

alapján. A helyzet azért bonyolult, mert a meg nem engedett etnikai motiváció 

bizonyításához arra lenne szükség, hogy a bíróság (vagy a jogalkotó) 

kimondja, hogy eljárás kezdeményezésére kizárólag az egyén magatartásával 

vagy gyanúsítotti személyleírással összefüggésben kerülhet sor. Erről azonban 

szó sincs: az említett útzár-esetek mellett számos egyéb általános (etnikai 

klasszifikációtól mentes) ellenőrzési eljárásra adta már áldását a bíróság. Ilyen 

volt például egy valamennyi, balesetben részes vasúti dolgozó alkohol-

ellenőrzése,
222

 vagy éjszakai szórakozóhelyek környékén alkalmazott 

alkoholszonda-tesztelés,
223

 illetve tanórán kívüli iskolai rendezvények előtt 

alkalmazott józansági tesztek.
224

 De az etnikai klasszifikáció esetén is van 

példa a megfelelő gyanú hiányában alkotmányosan végrehajtott 

jogkorlátozásra. A United States v. Martinez-Fuerte, 428 U. S. 543, ügyben az 

illegális bevándorlók kiszűrése céljából,
225

 a Michigan Dept. Of State Police v. 

Sitz 496 U.S. 444., ügyben az alkoholfogyasztás ellenőrzése és az ittas 

járművezetők forgalomból történő kiszűrése érdekében tartotta 

megengedhetőnek a Bíróság a jogsértés gyanújának teljes hiányában is a 

jogkorlátozó intézkedések alkalmazását. Hasonlóan alkotmányos az 

igazoltatás a jogosítvány és a forgalmi engedély ellenőrzése céljából a 

Delaware v. Prouse, 440 U. S. 648. eset alapján, ha a kiválasztás tekintetében 

a rendőrség diszkréciója korlátozott (pl. útzár esetén minden autót 

                                              

222 Skinner v. Railway Labour Executives Assn, 489 US 602, (1989) 
223 Police v. Sitz, 496 US 444, (1990) 
224 Pl. Veronia Sch. Dist. 47J v. Acton, 515 US 646 (1995), Bd. of Educ. v. Earls 536 US 822 (2002) 
225 Mint más esetben, a legfelső bírósági joggyakorlat ezekben a kérdésekben sem teljesen következetes, 1975-

ben, a Brignoni-Ponce ügyben 422 U.S. 873 (1975) a Bíróság még nem fogadta el a hatóságok abbéli 

védekezését, hogy az illegális határátkelõktõl hemzsegő határszakasz közelében pusztán azért igazoltatni lehetne 

valakit, mert mexikóinak néz ki, de azt elfogadta, hogy az illegális bevándorlás ésszerű gyanúja felkeltésének 

egyik legitim tényezője lehet a mexikói kinézet. Egy évvel a Brignoni-Ponce-döntést követően ugyanakkor 

hasonló jogcím alapján (azaz a sok mexikói jelenléte miatt) útzár elrendelését viszont az amerikai bíróság is 

elfogadhatónak tartotta a Martinez-Fuerte ügyben. A két eset között a különbség az, hogy a Martinez-Fuerte 

ügyben az intézkedésre egy állandó ellenőrző ponton került sor, ami csökkenti a hatáskörrel való visszaélés 

veszélyét, mivel nem az intézkedő rendőrök döntenek az intézkedés helyszínéről, és köztudott is, hogy hol 

állítottak fel állandó ellenőrzési pontokat.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
http://supreme.justia.com/us/422/873/case.html
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megállítanak, 663. o.). A Bíróság többségi indokolása értelmében az említett 

esetek és a City of Indinapolis et al. V. Edmond et al. ügy között az a lényegi 

különbség, hogy utóbbiban absztrakt bűnüldözési cél érdekében korlátozza a 

rendőrség az említett alapjogot, míg az idézett esetekben adminisztratív 

ellenőrzést hajt végre. Ha ilyen absztrakt veszélyre hivatkozva lehetne 

alapjogot korlátozni, foglal állást a többségi indokolás, akkor semmilyen 

érdemi határa vagy korlátja nem maradna az állam bűnüldözési igényének, 

ezzel pedig a privacy számolódna fel. A Bíróság azt az érvet sem fogadta el, 

hogy a vitatott intézkedést lehet igazolni az alkoholfogyasztás vagy a 

járművezetői engedélyek érvényessége ellenőrzésével is, így az alkotmányos 

az imént hivatkozott esetek alapján. A többség szerint ugyanis ha ez az érvelés 

megállna, és ilyen másodlagos indokok jogszerűvé tehetnék az egyébként 

jogszerűtlen absztrakt bűnüldözési célból végrehajtott intézkedéseket, akkor 

oda jutnánk, hogy minden intézkedés jogszerű lehetne, amelynek kiegészítő, 

másodlagos célja a járművezetők alkoholfogyasztásának ellenőrzése. A döntés 

szerint a Whren ügyhöz képest az a releváns különbség, hogy akkor volt 

objektív oka az intézkedésnek (ti. a közlekedési szabálysértés), a vizsgált 

ügyben azonban ennek nyoma nincs. A jelzett adminisztratív célú, legitim 

ellenőrzésektől pedig az különbözteti meg a szóban forgó ügyet, hogy az 

engedély nélkül vagy éppen alkohol befolyásoltság állapotában vezetők 

közvetlen veszélyt jelentenek a többi, jogszerű úthasználó életére, ugyanez a 

drogfutárok, drogkereskedők esetében nem jelenthető ki, vagyis nincs olyan 

kényszerítő erejű közérdek, amely arányossá tehetné a mérlegelés során a 

jogkorlátozást. Tehát nem önmagában a bűnüldözési cél, hanem a károkozás 

megelőzése indokolja az adminisztratív célú, gyanú nélkül végrehajtott 

ellenőrzéseket.   

 A döntés több szempontból is vitatható, a különvélemények
226

 a 

következőképpen foglalják össze az ellenvetéseket. A Legfelső Bíróság 

állandó gyakorlata szerint egy igazoltatás az útzárak és azzal egybekötött 

ellenőrzések akkor felelnek meg a Negyedik Alkotmánykiegészítés által előírt 

                                              

226 Rehnquist, Thomas és Scalia bírák jegyzik 
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korlátozásnak, ha azok során az intézkedő rendőrök egy előre egyértelműen 

lefektetett szabályozás szerint járnak el (Brown v. Texas, 443 U. S. 47. 51. 

(1979.)). A jogkorlátozás alkotmányossága során pedig mérlegelni kell az 

azzal elérni kívánt közérdek súlyát, azt, hogy milyen mértékben szolgálja ezt a 

közérdeket az adott intézkedést, s végül az egyéni szabadságkorlátozás 

mértékét. Ezt a tesztet alkalmazta a Bíróság a Martinez-Fuerte ügyben is, ahol 

az illegális migrációval szembeni védekezés célját kellett mérlegelni a minden 

gyanú nélkül alkalmazott ellenőrzések által okozott objektív és szubjektív 

jogkorlátozásokkal szemben. Objektív jogkorlátozáson a Bíróság magát a 

megállítást, a kérdések feltételét, valamint a gépjármű külső vizsgálatát értette, 

és annak fokát csekélynek tekintette, mivel motozásra (search) sem a vezető, 

sem az utasok esetében nem került sor. Sőt, a South Dakota v. Opperman 428 

U. S. 364., 368 (1976.) ügyben megállapítottak szerint az autók – szemben a 

magánlakásokkal – átfogó és tartós állami ellenőrzésnek vannak kitéve, a 

Cardwell v. Lewis, 417 U.S. 583, 590 (1974) esetben megállapítottak szerint 

az egyén egy gépjárműben kevéssé várhatja el magánszférájának tiszteletben 

tartását, mert annak funkciója a szállítás, és ritkán szolgál magánlakás vagy 

személyes tárgyak tárolása céljára. Szubjektív jogkorlátozás alatt a Bíróság azt 

értette, hogy az intézkedés önmagában alkalmas riadalom vagy félelem 

keltésére, tekintettel annak gyanú nélküli alkalmazására. Ezt a mértéket is 

csekélynek tekintette az alapügyben a Testület, mert az intézkedéseket jól 

látható helyen szolgáló, szolgálati uniformisban intézkedő rendőrök hajtják 

végre, protokollban előre meghatározott szelekciós kritériumok alapján. A 

különvéleményt megfogalmazók álláspontja szerint ezen teszt alkalmazása 

nem vezethet más eredményre, mint arra, hogy a kábítószer kereskedelem 

elleni küzdelem céljából alkalmazott útzárak és gyanú nélküli igazoltatások 

alkotmányosak. Ugyanis a jogkorlátozás mértéke az összes esetben azonos, az 

a tény, hogy egy kutya körbeszagolja a gépjárművet, nem növeli az intézkedés 

hosszát és nem eredményezi a magánszféra nagyobb korlátozását sem. (Fel 

lehetne vetni itt, hogy ugyanakkor a közérdek más súlyú a részeg autóvezetők 

kiszűrése és a drogfutárok elfogása esetében, hiszen az előzők közvetlenül 
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veszélyeztetik a többi autóban utazók életét és testi épségét, az utóbbiak nem. 

Az analógia azonban téves lenne, hiszen a fentiek szerint alkotmányos a 

járművezetői vagy a forgalmi engedély ellenőrzése is, márpedig az 

érvénytelen engedély közel sem növeli oly mértékben a baleset kockázatát, 

mint az ittas vagy bódult állapot. Sőt, a migráció ellenőrzése semmilyen 

módon nem vonható ebbe a fogalmi körbe. Vagyis a közérdek súlya sem tesz 

különbséget a két esetkör között.) A különvélemény szerint ugyanis annak 

ellenére, hogy az intézkedésnek deklaráltan elsődleges célja a bűnüldözés, az 

ugyanakkor szolgál legitim célokat is (engedélyek ellenőrzése). Márpedig a 

Whren ügyben kimondottak szerint amennyiben egy intézkedés objektív 

indokok alapján jogszerűen végrehajtható, akkor azt nem lehet jogellenesnek 

tekinteni azért, mert az alkalmazást nem jogszerű cél motiválta. S ugyan a 

Whren ügyben a jogszerűséget a szabálysértés megalapozott gyanúja 

indokolta, jelen esetben is van ésszerű indoka a jogkorlátozásnak, ez pedig 

éppen az, ami miatt a Martinez-Fuerte ügyben alkalmazott jogkorlátozás 

ésszerű volt. Ha ez igaz, akkor viszont a döntés éppen szembemegy a Whren 

ügy ratio decidendijével: az adott intézkedéshez közvetlenül nem kapcsolódó, 

elsődleges cél (non-law-enforcement related primary purpose) tartalmától 

válik függővé az intézkedés jogszerűsége. Ez pedig esetlegessé teszi a 

joggyakorlatot. Hiszen ha elsődleges célként az indianapolisi rendőrség az 

engedélyek ellenőrzését nevezte volna meg, akkor a Whren eset alapján 

pretextuális intézkedéseket jogszerűen hajthatott volna végre. Ez pedig 

lehetetlenné teszi a jogbiztonság érvényesülését. Mindezek miatt Rehnquist és 

Scalia bírák különvéleményt fogalmaztak meg a döntéshez. Thomas bíró 

szerint viszont a Martinez-Fuerte és a Sitz ügyben hozott döntések nem feletek 

meg az Alapító Atyák szándékainak, akik szerinte nem tekintettek volna 

ésszerűnek olyan igazoltatásokat, amelyek előtt jogellenes magatartás 

semmilyen gyanúja nem igazolható. Azonban mivel az indítvány nem terjedt 

ki az érintett precedensek felülbírálatára (overruling), azok alapján szerinte is 

a különvéleményben megfogalmazott döntésre kellett volna jutnia a 

többségnek.  
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 A Whren döntés ellenére a Negyedik Kiegészítés alapján benyújtott, 

bizonyíték kizárására irányuló indítványok akkor még lehetnek sikeresek, ha 

igazolt, hogy a faji hovatartozás az egyetlen vagy akárcsak az egyik oka volt 

az intézkedés alá vont személy kiválasztásának.
 227 

 A  Farag et al. v. United 

State
228 

ügyben a Bíróság arra utalt, hogy a faji hovatartozás nem lehet 

objektív hivatkozási alap az őrizetbe vétel ésszerű okának megítélése során.
229  

Az említett esetben két, egyiptomi származású barát volt a felperes, akiket egy 

San Diegóból New Yorkba tartó járatról a leszállást követően letartóztattak. 

Az Egyesült Államok érvelése szerint a felperesek arab nyelvhasználatát, 

valamint etnikai hovatartozását lényeges szempontként vették figyelembe 

annak vizsgálata során, hogy fennáll-e a valószínű oka az intézkedésnek 

(probable-cause analysis), mert a szeptember 11-ei támadásokban résztvevő 

összes személy közel-keleti féri volt, és az Egyesült Államok továbbra is a 

hazai iszlám terrorizmus nagyon is valós veszélyével néz szembe.”
230

   

 Ehhez hasonlóan a U.S. v. Montero-Camargo, 208 F.3d 1122 (9th Cir. 

2000), esetben a bíróság abban az ügyben hozott döntést, amelyben az 

Egyesült Államok és Mexikó határához közel egy járműből foglaltak le a 

rendőrök kábítószert. A határőr által az igazoltatás indokolására felhozott 

érvek között szerepelt az is, hogy az autóban hispán származású személyek 

utaztak. A Bíróság ugyan jogszerűnek minősítette a kábítószer lefoglalását 

                                              

227 Az esetre, illetve WETZEL, Amanda: Strategic Litigation and the Problem of Ethnic Profiling. Juriste, June 

2010. 
228 Farag et al. v. United States, F. Supp. 2d, 435, 460-467 (E.D.N.Y. 2008) 
229 Lásd: Farag et al. v. United States, F. Supp. 2d, at p. 466-468 emlékeztetve ara, hogy ugyan a Legfelső 

Bróság, illetve a Fellebviteli Bróság nem foglalkozott közvetlenül azzal, hogy a faji/etnikai hovatartozás 

szereplhet-e azon objektív tényezők között, melyek alapján az igazoltatáshoz és a ruházat átvizsgálásához 

szükséges ésszerű gyanú keletkezik, számos szövetségi és állami brósági döntés foglalt úgy állást, hogy az 

ésszerű gyanút az etnikai hovatartozás nem alapozhatja meg. Lásd: United States v. Clay, 640 F.2d 157, 159 (8th 

Cir. 1981) (amely kimondja annak ellenére, hogy a bőrszín alkalmas a személy azonosítására, a perbeli bíróság 

következetesen elutasította korábban is az etnikai hovatartozás más tényezőkkel együttes figyelembe vételét is 

egyes nyomozati intézkedések – motozás, személyi szabadság korlátozása – igazolására.); United States v. Ruiz, 

961 F. Supp. 1524, 1532 (D. Utah 1997) (amely az indokolásban kimondja, hogy “egy személy etnikai vagy faji 

hovatartozásával kapcsolatos általános körülmények nem megfelelő tényezők az ésszerű gyanú vagy a valósznű 

ok meghatározása során” . . . . “a kizárólag az etnikai hovatartozás alapján végrehajtott igazoltatás és kérdés 

feltétele megengedhetetlen.”); United States v. Hayden (740 F. Supp. 650) (amely az indokolásban kimondja, 

hogy a gyanúsítottak etnikai hovatartozás nem alapozza meg az ésszerű gyanút, és alapvetően helytelenül járna el 

az a rendőr, amely intézkedései során akér cask részben is figyelembe venné a járművezetők etnikai 

hovatartozását).  Furcsa módon maga a Whren döntés is forrása lehet a hasonló érvelésnek: Whren v. United 

States, 517 U.S. 806, 813, 116 S. Ct. 1769, 135 L. Ed. 2d 89 (1996) ("Az Alkotmány tilltja a faji alapú 

kiválasztást a jogalkalmazás során……… A szándékos hátrányos megkülönböztetés elleni védelem alkotmányos 

alapja az Egyenlő Jogvédelmi Klauzula”).  
230 Farag et al. v. United States, F. Supp. 2d, at para. 461. 
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más okból (például azért, mert a vádlott a határőrök láttára megfordult a 

záróvonalon) de azt is kijelentette, hogy az etnikai hovatartozás nem vehető 

figyelembe az ellenőrzésre kiválasztott járművek meghatározásakor.  

 Furcsa konstelláció az az eset, amikor a fehér férfivel szemben 

alkalmaznak etnikai profilalkotást. Ennek klasszikus példája, mikor a 

rendőrség azzal indokolja a többségi társadalomhoz tartozó fehér férfi elleni 

intézkedését, hogy az adott környéken a lakók túlnyomó többsége fekete vagy 

hispán, és a körzetbe más bőrszínű személyek szinte kizárólag kábítószer 

vásárlása céljából mennek. Az ilyen eljárásra a Bíróság több alkalommal adta 

áldását korábban. A  State v. Dean, 543 P.2d 425, 427 (Ariz. 1975) ügyben a 

bíróság megjegyezte, hogy amennyiben valaki olyan környéken fordul meg, 

ahol az adott etnikum jelenléte atipikus, az nagyon gyakran lehet kezdeti oka a 

gyanúnak; a State v. Ruiz, 504 P.2d 1307, 1310 (Ariz. Ct. App. 1973) ügyben 

indokolt volt egy személy igazoltatása azon az alapon, hogy a környéken 

szokatlan jelenség a fehér és a mexikói külsejű ember, és az a kevés, akit az 

intézkedő rendőrök korábban láttak, kábítószer-vásárlás céljából érkezett oda. 

A United States v. Magda, 409 F. Supp. 734, 740 (S.D.N.Y. 1976), rev'd, 547 

F.2d 756, 759 (2d Cir. 1976) esetben felülbírálta a fellebbviteli bíróság az 

alsóbb bíróság azon döntését, mellyel kizárta a bizonyítékok közül azokat, 

melyeket a droggal szennyezett területen történt eltérő faji hovatartozású 

személyek közötti interakció – an interracial interaction in "narcotics-prone" 

area – miatt foganatosított igazoltatás során szereztek. De voltak ezzel 

ellentétes döntések is, ilyen volt például a People v. Bower, 597 P.2d 115, 119 

(Cal. 1979) ügy, amelyben a bíróság azt mondta ki, hogy a faji hovatartozás 

nem egy szokatlan körülmény, így egy olyan személy jelenléte, akinek 

hovatartozása eltér a környék lakóinak faji hovatartozásától, nem lehet 

elégséges indoka a bűncselekmény gyanújának.
231

  

                                              

231 A problémát “location plus evasion” alcím alatt Harris is elemzi, utalva ezzel arra, hogy ha valaki szokatlan 

helyen tartózkodik és olyan magatartást tanúsít, amely arra utal, hogy el kívánja kerülni a rendőrrel a kontaktust, 

önmagában legitim alapja az intézkedéshez szükséges mértékű gyanúnak.  Lásd: HARRIS: Profiles in Injustice, 

43-47. o. 
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 Amennyiben az állam hasonló érvekkel fog továbbra is előállni a 

profilalkotás miatt indított ügyekben, a Negyedik Kiegészítésre alapozott 

igények egyre fontosabb szerephez juthatnak, mert a fentiek szerint a faji 

hovatartozás objektív szempontként való figyelembe vétele az ésszerű gyanú 

fennállása tekintetében alkotmányellenes. Sőt, mint korábban Kalifornia 

esetében láttuk, volt már példa arra is, hogy etnikai profilalkotás miatt indított 

eljárásban született egyezségben vállalta a rendőrség azt, hogy magával a 

pretextuális igazoltatás gyakorlatával is felhagy. Így a faji hovatartozás 

kiiktatása és a pretextuális intézkedésekkel történő felhagyás már lehet 

hatékony eszköz az etnikai profilalkotással szembeni küzdelemben. 

 

III. 3. 2 A Tizennegyedik Kiegészítésre alapozott igények 

A Tizennegyedik Kiegészítésre alapozott perek nagy része ún. class action 

eljárás, mely lehetővé teszi egyszerre számos igény elbírálását.
232 

A 

felpereseknek ilyen ügyekben bizonyítaniuk kell, hogy van kereshetőségi 

joguk, vagy egyébként lehetőségük van az alperes magatartásával szemben 

jogorvoslatot keresni. Az etnikai profilalkotás esetén diszkriminatív hatást is 

igazolniuk kell, s egyben bizonyítaniuk, hogy ahhoz a védett csoporthoz 

tartoznak, melyet a nem védett csoporthoz képest eltérően kezeltek.
233

 Az 

ilyen ügyekben statisztikai bizonyíték felhasználható a hátrányos 

megkülönböztetés bizonyítása céljából, de az csak valószínűsíti (has probative 

value) a hátrányos megkülönböztetést abban az esetben, ha annak alapján a 

védett és a nem védett csoport között eltérő bánásmód mutatható ki.
234

 Végül a 

felpereseknek bizonyítaniuk kell azt is pernyertességük érdekében, hogy a 

                                              

232 Lásd: Daniels et. al. v. New York, 198 F.R.D. 409, 413 (S.D.N.Y. 2001), amely a class action előnyeit 

ismerteti: “Class actions are a procedural mechanism that conserve "'the resources of both the courts and the 

parties by permitting an issue potentially affecting every [class member] to be litigated in an economical fashion 

under Rule 23.' Class actions also "reduce the threat of repetitive litigation, . . . prevent inconsistent resolution of 

similar cases, and . . . provide an effective means of redress for individuals whose claims are too small to make it 

economically viable to pursue them in independent actions.” 
233 Lásd pl., Chavez et al. v. Illinois State Police, 251 F.3d 612, 636 (7th Cir. 2000). 
234 Ibid. p. 638. 
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vitatott gyakorlat vagy intézkedés célja a hátrányos megkülönböztetés volt.
235  

A Personnel Administrator of Massachusetts et al. v. Feeney ügyben a Bíróság 

megállapította, hogy „a hátrányos megkülönböztetésre irányuló szándék többet 

takar a következmények előrelátásánál. Azt feltételezi, hogy a döntés 

meghozója legalább részben azért, és nem csak annak ellenére választott vagy 

hagyott jóvá egy konkrét cselekvést, mert az hátrányosan érint egy 

azonosítható csoportot”.
236

 Abban az esetben, ha egy intézkedés közvetlen 

hátrányos megkülönböztetésnek minősül,
237

 a szándékosságot nem kell 

bizonyítani.
238

  

 Schiffele szerint
239

 a Whren ügyet követően az amerikai gyakorlatban a 

bizonyítási teher megfordítását kellene alkalmazni a rendőrségi 

diszkriminációs ügyekben, ugyanis a Negyedik Kiegészítés éppen arra volt jó, 

hogy a szándékot ne kelljen a diszkriminált félnek bizonyítania, mert az szinte 

lehetetlen. Fel is mutat néhány olyan ügyet, amikor az esetjogban elfogadta a 

bíróság az osztott bizonyítási teher alkalmazását. A Batson v. Kentucky 

ügyben
240

 a Legfelső Bíróság megállapította, hogy amennyiben olyan 

hatáskört gyakorol valaki (a konkrét esetben az ügyész), amellyel könnyű 

visszaélni, akkor elegendő olyan tényeket bizonyítani, melyek prima facie 

valószínűsítik a diszkriminációt, és a vélelmezetten diszkrimináló félnek kell 

kimentenie magát semleges igazolással.  

 A New Jersey v. Soto, 324 N.J. Super. 66 (N.J. Super Ct. Law Div. 

1996),  a Chavez et al. v. Illinois State Police, 251 F.3d 612 (7th Cir. 2000), és 

a Daniels et al. v. New York, 198 F.D.R. 409 (S.D.N.Y. 2001) eltérő 

                                              

235 Ehhez az amerikai esetjogból lásd: Washington v. Davis, 426 U.S. 229, 242, 96 S. Ct. 2040, 48 L. Ed. 2d 597 

(1976); Greer v. Amesqua, 212 F.3d 358, 370 (7th Cir. 2000), cert denied, 531 U.S. 1012, 121 S. Ct. 568, 148 L. 

Ed. 2d 487 (2000); Johnson v. City of Fort Wayne, Ind., 91 F.3d 922, 945 (7th Cir. 1996)..Plaintiffs must show 

that the "decisionmakers in [their] case acted with discriminatory purpose." McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 

292, 107 S. Ct. 1756, 95 L. Ed. 2d 262 (1987); Nabozny v. Podlesny, 92 F.3d 446, 453 (7th Cir. 1996). 

"''Discriminatory purpose' . . . implies more than . . . intent as awareness of consequences. It implies that the 

decisionmaker . . . selected or reaffirmed a particular course of action at least in part 'because of' . . . its adverse 

effects upon an identifiable group.'" McClesky, 481 U.S. at 298.  
236 Lásd: Personnel Administrator of Massachusetts et al. v. Feeney 442 U.S. 256, 279 
237 Az európai terminológiában talán így fordítható a racial” vagy „facial classification” jelentése, mert arra utal, 

hogy maga a normatív előírás vagy adott esetben az intézkedés igazolása tartalmazza, hogy a szelekciós kritérium 

közvetlen etnikai természetű volt.  
238 Lásd: Personnel Adm'r v. Feeney, 442 U.S. 256, 272 (1979); és United States v. Travis, 837 F. Supp. 1386, 

1396 n.9 (E.D. Ky. 1993)  
239 Schiffele: i.m. 172. o. 
240 Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986) 
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eredménnyel záruló ügyek voltak, azonban együttesen jól ábrázolják, hogy a 

diszkriminatív hatás bizonyítása során mire indokolt figyelni a profilalkotással 

kapcsolatos igényérvényesítések során.  

 A New Jersey v. Soto, 324 N.J. Super. 66, ügyben tizenhét vádlott 

állította azt, hogy a New Jersey-i Állami Rendőrség egy útzárnál intézményes 

rasszizmus által vezérelve diszkriminatív közlekedési igazoltatásokat hajtott 

végre. Erre alapozva azt kérték a bíróságtól, hogy állapítsa meg: az ilyen 

intézkedések során gyűjtött bizonyítékok nem vehetők figyelembe a 

Tizennegyedik Kiegészítés Egyenlő Jogvédelmi Klauzulája alapján. A bíróság 

pedig helyt adott az indítványnak, mivel a vádlottaknak sikerült a hátrányos 

megkülönböztetést prima facie valószínűsíteniük. A diszkriminatív hatás és 

szándék igazolásához statisztikai bizonyítékot használtak föl. Mindegyik 

érintett személy elemezte a rendőri igazoltatási adatbázist, és mindannyian 

nagyon hasonló eredményre jutottak: az autópályán az összes igazoltatás közel 

40%-át kisebbségi járművezetőkkel szemben alkalmazzák. A Temple Egyetem 

kutatói ezekkel a számokkal vetették össze másik két kutatás (egy közlekedési 

és egy jogsértések tárgyában folytatott) adataival. A közlekedési tárgyú 

kutatást huszonegy egyórás és egy félórás időtartamban végezték 1993. június 

11. és 24. között. A kutatók feljegyezték az elhaladó személygépkocsik számát 

és azt, hogy mennyiben utaztak fekete személyek. Az arányszám 13.5% lett, 

ami a kutatás vezetője
241

 szerint megegyezett azon tizenegy állam legutóbbi 

népszámlálási adataival, amelyekből a megfigyelt gépjárművek több mint 

90%-a származott a mintába került autók közül. A jogsértésekkel kapcsolatos 

kutatást 10 alkalommal végezték el a következőképpen. Mr. Last hatvan 

mérföldes sebességgel vezetett, és feljegyezte, hogy mennyi autó előzte őt 

meg, mennyi autót előzött meg saját maga, és azt, hogy ezek közül mennyi 

járműben látott fekete utast. Összesen 2096 autót jegyzett fel, amelyek 98.1%-

a gyorsabban ment hatvan mérföldnél, ezeknek 15%-ában ült fekete utas.  Ezt 

a 13.5%-os arányt vetette össze azzal, hogy a vizsgálat idejében az összes 

közúti igazoltatás 46.2%-át végezték el fekete gépjárművezetőkkel szemben, 

                                              

241 A kutatásokat Dr. John Lamberth, Temple Egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetője végezte 
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az aránytalanság abszolút mértéke így 32.7%, ez pedig statisztikailag 

szignifikáns különbségnek minősül.  Az eredmények kétségbevonhatatlan 

statisztikai bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a fekete járművezetőket 

aránytalanul gyakran állítják meg, ezzel a védett csoportra gyakorolt eltérő 

hatást igazolták. A bíróság emellett úgy ítélte  meg, hogy más bizonyítékokkal 

együtt a diszkriminatív szándékot is sikerült az ügyben bizonyítaniuk a 

terhelteknek, mivel arra az álláspontra helyezkedett, hogy “ugyan a 

terhelteken nyugszik a diszkriminatv szándék bizonyítási kötelezettsége, arra a 

kirívó statisztikai adatokból is lehet következtetni, sőt, korlátozott esetekben 

kevésbé szélsőséges statisztikai minták is elégségesek lehetnek ebből a 

célból.”
242

 

 A Chavez et al. v. Illinois State Police, 251 F.3d 612, ügyben a 

felperesek azt követelték, hogy határozatban kötelezze a bíróság az Illionisi 

Közúti Rendőrséget a pretextuális és diszkriminatív igazoltatási gyakorlat 

felszámolására. Ebben az ügyben is statisztikai bizonyítást végzett el a Temple 

Egyetem, azonban itt a bíróság elutasította a keresetet, mivel az adatok nem 

támasztották alá azt az állítást, hogy a kisebbségi és a többségi vezetők száma, 

illetve a velük szemben alkalmazott intézkedések aránya tekintetében 

szignifikáns különbség lenne.  

 A Chavez ügyben hozott döntés jelentősége a téma szempontjából nem 

ez.  Az ügyben az érintett csoport (class) egyik tagja, egy hispán 

magánnyomozó –Chavez -  más bizonyítékot nyújtott be, amit a bíróság 

elfogadott az eltérő bánásmód bizonyítékaként.
243 

Az említett felperes egy 

egyéni kísérletet végzett el annak bizonyítása céljából, hogy az igazoltatási 

gyakorlatnak diszkriminatív hatása van. Ő és egy másik személy két 

különböző autót vezettek az álltásuk szerint problémás útszakaszon, 

ugyanolyan sebességgel. A felperest egy rendőrautó fél órán keresztül 

követette – az eljárásban ennek okáról nem tudott számot adni, majd leállította 

index használatának állítólagos elmulasztása miatt. Ezzel szemben a fehér 

                                              

242 New Jersey v. Soto, 324 N.J. Super. 66 at 84. 
243 Chavez et al. v. Illinois State Police, see note 233 above, at p. 636-638. 
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járművezetőt nem követték s egyszer sem állították meg. A bíróság az ügyben 

elfogadta ezt a kísérletet, mert az a bizonyítékkal szemben támasztott 

követelményeknek megfelelt: két összehasonlítható helyzetben lévő személyre 

vonatkozott, s a velük szemben ürügyként alkalmazott intézkedések hatása 

diszkriminatív volt.
244

 Ez azonban nem volt kihatással az ügyben született 

érdemi döntésre, mert az érintett csoport egyik tagja sem tudta bizonyítani a 

hátrányos megkülönböztetésre irányuló szándékot, márpedig ennek hiányában 

nem lehet elérni azt, hogy a bíróság kötelezze a rendőrséget arra, hogy 

hagyjon fel a kifogásolt gyakorlattal.  Ez azonban – mint láthatjuk az Emberi 

Jogok Európai Bírósága gyakorlatának elemzését és a magyar jogi 

szabályozást
245

 - nem lenne akadálya annak, hogy a felperes máshol eleget 

tegyen bizonyítási kötelezettségének, ugyanis a diszkriminatív hatás 

bizonyítása elegendő a hátrányos megkülönböztetés valószínűsítéséhez. Ezért 

az ilyen és ehhez hasonló bizonyítási módszerek hasznosak lehetnek az etnikai 

profilalkotással kapcsolatosan a magyar bíróságok vagy az EJEB előtt indított 

ügyekben.  

 A stratégiai pereskedés eszközét azonban nemcsak a közúti 

igazoltatásokkal szemben vetették be jogvédők az Egyesült Államokban, 

hanem a járókelőkkel szemben alkalmazott diszkriminatív intézkedésekkel 

kapcsolatban is. Két class actiont is indított a Center for Constitutional Rights 

civil szervezet
246

 a New York Police Department (NYPD) gyakorlata miatt. 

Az első eset a Daniels et al. v. New York, 198 F.D.R. 409 (S.D.N.Y. 2001) 

volt, amelyben a felperesek jogsértés megállapítását, további jogsértéstől való 

eltiltást és kártérítést követeltek a Negyedik és a Tizennegyedik Kiegészítés 

alapján. Az eljárás a felek között megegyezéssel zárult 2003-ban, amelyben a 

rendőrség vállalta, hogy formális diszkrimináció elleni programot fogad el és 

vezet be, folyamatosan vizsgálja, hogy az egyes rendőrök valóban 

megalapozott gyanú esetén igazoltatnak-e, és ennek adatait havi 

                                              

244 Ibid. p. 637. 
245 Lásd az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény osztott 

bizonyítási kötelezettséggel kapcsolatos 19. §-át 
246 http://ccrjustice.org/ 
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rendszerességgel megküldi a felperes számára elemzés és kutatás céljából. A 

NYPD végül vállalta azt is, hogy a profilalkotással kapcsolatban 

figyelemfelhívó kampányt indít mind a rendőrségen belül, mind a lakosság 

körében.
247

 Amikor az egyezség megszületett, arra annak tökéletes példájaként 

tekintettek, hogyan érhet el a stratégiai pereskedést értelmes és hasznos 

változásokat a rendőrségi gyakorlatban. Az ügy mindmáig fontos maradt, 

jelentősége azonban részben módosult. Ugyanis a folyamatos monitoring és a 

továbbra is érkező állampolgári panaszokból leszűrt tapasztalatok alapján 

megállapítható volt, hogy a NYPD nem tartja magát a megállapodáshoz. A 

Center for Constitutional Rights által nemrég kiadott statisztikai adatok szerint 

2009-ben a New York Cityben igazoltatott 575.304 személy 87%-a volt fekete 

vagy latin származású, pedig ők együttesen a lakosság 53%-át alkotják.
248

  

Mivel 2002-2006. között szignifikánsan emelkedett az igazoltatások száma, 

ugyanakkor az egyezséget sem hajtotta végre maradéktalanul a rendőrség, a 

nevezett civil szervezet újabb keresetet nyújtott be a rendőrséggel szemben 

(Floyd et al. v. City of New York, et al.).
249

 

III. 3. 3 Nem részletes gyanústotti leírások miatti eljárások
250

 

Az amerikai joggyakorlat számos olyan esetet ismer,
251

 amelyben a bíróság 

azért ítélt jogszerűtlennek igazoltatásokat, mert azokat nem részletes 

gyanúsítotti leírások (overbroad suspect descriptions) alapján hajtották végre. 

Az egyik legismertebb ilyen ügy a Davis v. Mississippi 1969-ből,
252

 amelyben 

egy erőszakos közösülés áldozata a támadóját “fiatal néger férfiként” írta le. 

Ezt követően a rendőrség körülbelül 55-75 fiatal, afrikai-amerikai férfit 

                                              

247Center for Constitutional Rights, eset összefoglalás:  Daniels et al. v. New York.  Elérhető: 

http://ccrjustice.org/ourcases/past-cases/daniels%2C-et-al.-v.-city-new-york. 
248 Center for Constitutional Rights: Press Release, New NYPD Data for 2009 Shows Significant Rise in Stop-

and-Frisks: More than a Half Million New Yorkers Stopped Last Year.    
249 Center for Constitutional Rights: Press Release, Floyd, et al. v. City of New York.  Elérhető: 

http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/floyd,-et-al.-v.-city-new-york,-et-al. 
250 Az áttekintés alapja: Pap, András László: Ethnicity- and race-based profiling in counter-terrorism, law 

enforcement and border control (study). November 2008, Directorate-General Internal Policies, 

Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, 

2008, PE 408.326 
251 See SINHA, Priyamvada: Police Use of Race in Suspect Descriptions: Constitutional Considerations, 31 New 

York University Review of Law and Social Change (2006), pp. 135-139 
252 394 U.S. 721 (1969) 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&serialnum=1969132971&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=0329384382&db=780&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
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igazoltatott és vett tőlük ujjlenyomatot a rendőrségen épületében, iskolákban 

és utcán. De volt számos hasonló eset is. Miközben a rendőrség megpróbált 

elfogni egy többszörös erőszakos közösüléssel gyanúsított férfit Michiganben, 

több mint 700 fekete személyt azonosított gyanúsítottként egy személyleírás 

alapján, amely így hangzott: “hat láb magas fekete férfi”. A nyomozás során a 

leírás alapján 160 férfitől DNS mintát is vettek. Egy harmadik ügyben, 

Philadelphiában, nyolc megerőszakolt nő “sovány fekete férfiként” írta le a 

támadóját, amely alapján a Philadelphiai Rendőrség számos 20 és 40 év 

közötti, 120-160 font súlyú (60-80kg), 160-180 cm magas fekete férfit 

igazoltatott és kérdezett ki. Egy nő, akit a marylandi Baltimore egyik 

buszmegállójában erőszakoltak meg, azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy 

az elkövető egy körülbelül harminc éves, 175 cm magas, 90 kilogramm súlyú 

fekete férfi volt, amire a kerületi kapitány a következő utasítást adta ki: "A 

buszmegálló körül minden fekete férfit igazoltatni kell, amíg a gyanúsítottat el 

nem fogtuk!”. A Brown v. United States ügyben
253

 a District of Columbia 

Circuit Court úgy foglalt állást, hogy egy névtelen bejelentés a drogárusra 

vonatkozóan, aki “ 180 cm magas, fehér pólót visel elől fekete felirattal, 

valamint farmernadrágot” nem elégséges gyanúsítotti leírás egyéb 

megkülönböztető ismérv hiányában. Hivatkozva egy másik esetre
254

 a Bíróság 

megjegyezte, hogy "az olyan személyleírások, melyek számos személyre 

ráillenek, nem alkalmasak a valószínű ok (probable cause) alátámasztására".  

 Később az amerikai bíróságok egyre világosabb sztenderdeket 

fogalmaztak meg a rendőri gyakorlat ezen apsektusával kapcsolatban. A 

People v. Robinson ügyben
255

 a New York Állami Bíróság másodfokon 

hatályon kívül helyezett egy bűnösséget megállapító határozatot egy olyan 

ügyben, ahol a rendőrség igazoltatott, átvizsgált és őrizetbe vett 

gyanúsítottakat közepes testalkatú afrikai-amerikai, különböző magasságú 

férfiakra vonatkozó személyleírás alapján. A Bíróság itt is azt jegyezte meg, 

hogy a környék számos lakójára vagy járókelőjére ráillett volna az idézett 

                                              

253 590 A.2d 1008 (D.C. 1991) 
254 Commonwealth v. Jackson, 331 A.2d 189, 191 (Pa. 1975) 
255 Robinson, 507 N.Y.S.2d at 269-70 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&serialnum=1991090287&fn=_top&sv=Split&tc=-1&findtype=Y&ordoc=0329384382&db=162&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1975100131&fn=_top&sv=Split&referenceposition=191&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=162&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1986153026&fn=_top&sv=Split&referenceposition=269&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=602&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner


1 0 6  

 

leírás, így nem volt valószínű oka a rendőrségnek azt feltételeznie, hogy éppen 

a gyanúsítottak lehettek az elkövetők. A United States v. Jones ügyben
256

 azt 

állapította meg a Fellebbviteli Bíróság, hogy abból a névtelen bejelentésből, 

hogy több fekete férfi italozik és garázdálkodik egy útkereszteződésben, olyan 

mértékben hiányzott az állítólagos elkövetők személyleírása, hogy minden 

más bizonyíték hiányában az nem alapozhatta meg az igazoltatáshoz 

szükséges ésszerű gyanút. A Commonwealth v. Creek
 
 ügyben

257
 a Bíróság azt 

állapította meg, hogy a “fekete férfi háromnegyedes kabátban” nem elégséges 

leírás akkor, amikor a gyanúsítottat egy feketék által sűrűn lakott területen 

fogták el egy hideg őszi éjszakán. A Faulk v. State ügyben
258

 ugyanezt 

állapította meg arról a fegyveres rablással gyanúsított személyről, akit a “fiatal 

fekete férfi színes ingben” információk alapján vettek őrizetbe. A Brown v. 

State ügyben
259

 úgy foglalt állást a bíróság, hogy a körülbelüli magasság és 

testsúly, az etnikai hovatartozás együttesen nem elegendő az őrizetbe vételhez 

szükséges gyanúhoz. Vannak újabb esetek is e körben. A Buffkins v. City of 

Omaha, 922 F.2d 465, 467, 470 (8th Cir. 1990) ügyben a bíróság úgy döntött, 

hogy egy olyan tartalmú információ, miszerint Denverből Omahába fog 

érkezni egy fekete kokainfutár 1987. március 17-én délután öt óra előtt, nem 

volt elégséges alap egy fekete nő megállításához, akinél egy játékállat volt. A 

United States v. Grant, 920 F.2d 376, 388 (6th Cir. 1990) esetben a bíróság 

szerint nem volt ésszerű gyanú akkor, amikor detroiti határőrök azért 

ellenőrizték a repülőtéren a gyanúsítottat, mert színesbőrű, rasztahajú volt és a 

járata Los Angelesből, egy állítólagos kábítószerforrásból szállt fel. A United 

States v. Tapia, 912 F.2d 1367, 1368, 1371 (11th Cir. 1990) esetben a bíróság 

a mexiói származást, néhány bőrönd cipelését, a látható idegességet és a másik 

állambeli rendszám használatát sem találta elegendőnek a közúti igazoltatást 

meghaladó fogvatartáshoz, illetve a jármű és utasainak átkutatásához. 

                                              

256 242 F.3d 215, 216, 218-19 (4th Cir. 2001) 
257 597 N.E.2d 1029, 1031 (Mass. 1992) 
258 574 S.W.2d 764, 765-66 (Tex. Crim. App. 1978) 
259 481 S.W.2d 106, 110-12 (Tex. Crim. App. 1972) 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1990182351&fn=_top&sv=Split&referenceposition=467&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=350&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1990182351&fn=_top&sv=Split&referenceposition=467&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=350&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1990170678&fn=_top&sv=Split&referenceposition=388&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=350&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1990130847&fn=_top&sv=Split&referenceposition=1368&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=350&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1990130847&fn=_top&sv=Split&referenceposition=1368&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=350&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1992149103&fn=_top&sv=Split&referenceposition=1031&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=578&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1978136196&fn=_top&sv=Split&referenceposition=765&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=713&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW8.08&referencepositiontype=S&serialnum=1972131254&fn=_top&sv=Split&referenceposition=110&findtype=Y&tc=-1&ordoc=0329384382&db=713&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=LawSchoolPractitioner
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 A közlemúlt talán legnagyobb visszhangot kiváltó, állatorvosi lónak is 

tekinthető eset a szövetségi fellebbviteli bíróság által 2000-ben elbírált (és a 

legfelsőbb bíróság által tárgyalásra el nem fogadott) Oneonta-döntés
260

 volt.
261

 

A New York állambeli tízezer lakosú település lakossága - a State University 

of New York College hallgatóinak 2%-át jelentő mintegy százötven fekete 

diákjától eltekintve - szinte kizárólag fehérekből áll. Egy hetvenéves hölgy 

rablótámadás áldozata lett, aki támadójáról mindössze annyit tudott 

elmondani, hogy fiatal, fekete férfi volt, aki dulakodásuk közben megsérült a 

kezén. A rendőrség a kezük megvizsgálásának céljából az egyetem 

nyilvántartása alapján előállította az összes fekete hallgatót, valamint a 150 

helyi fekete lakost is. A bíróság elfogadta a rendőrség érvelését, miszerint nem 

obskurus statisztikai feltételezés, hanem konkrét gyanúsítotti személyleírás 

alapján jártak el. Így ilyen esetben, szólt a bírósági verdikt, nem jelent 

jogsértést, ha a gyanúsított személyleírásának egyik, de nem kizárólagos 

eleme annak etnikai hovatartozása: az egy általában önmagában nem 

elégséges, de nem is tilos faktor az intézkedés során. A bíróság, 

bekapcsolódva a közúti igazoltatások során alkalmazott etnikai alapú profilra 

épülő intézkedésekről szóló diskurzusba, az alább érvekkel támasztotta alá az 

oneontai rendőrség eljárásának jogszerűségét: 1) a faj mellett a nem, az 

életkor, továbbá a fizikai sérülés is szerepelt a gyanúsított személyleírásában; 

2) az, hogy „fekete” tulajdonképpen nem is etnicitást (fajt), hanem kinézetet 

jelöl, így mindenképpen hasznos és elfogadható a gyanúsított 

személyleírásakor; 3) nem az állam, hanem a sértett magánszemély élt a faji 

klasszifikáció lehetőségével; 4) ugyanígy tett volna a rendőrség, ha az etnikai 

arányok fordítottak lettek volna, így megfelelt a „színvakság” alkotmányos 

doktrínájának. A bíróság szerint az esetben alkalmazott etnikai klasszifikáció 

kevésbé káros jelenség, mint a faji alapú profilra épülő eljárások, hiszen azok 

lényegesen jobban sújtják a kisebbségeket; esetükben nagyobb a visszaélések 

lehetősége.  

                                              

260 Brown v. City of Oneonta, 221 F3d 329 2d Cir. (2000) 
261 Ld. pl. BANKS, Richard: Race-Based Suspect Selection and Colorblind Equal Protection Doctrine and 

Discours. UCLA Law Review, June 2001. 
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 A döntést számos, a korábbi esetekkel kapcsolatban is megfogalmazható 

kritika érte. Sokan hivatkoznak például arra, hogy a faji-etnikai klasszifikációk 

minden esetben ugyanolyan társadalmi konzekvenciákkal járnak: a fekete-

fehér faji alapú binaritást erősítik; nem bőrszínről vagy fiziológiai 

jelenségekről van szó, hanem szocio-kulturális kódokról.
262

 Ebből a 

szempontból lényegtelen, hogy a klasszifikáció forrása az intézkedő rendőr, 

FBI-ügynök, vagy a sértett, hiszen végső soron az állami erőszakszervezet lép 

fel, és furcsa, hogy eljárásában – szemben például az egyetemi felvételi 

kvótákkal – figyelembe lehet venni az etnikai hovatartozást.
263

 De mi is 

megfogalmazhatunk meg kritikát vele kapcsolatban, és kijelenthetjük az 

eddigi vizsgálódásaink alapján, hogy az eset egyértelműen etnikai 

profilalkotásnak minősíthető. Egyrészt a személyleírás nem tekinthető 

gyanúsított specifikusnak, mivel kizárólag etnikai hovatartozást és fiatal 

életkort tartalmazott (a vágott kézfejet láthatóan nem alkalmazta szelekciós 

kritériumként a rendőrség), másrészt nem is volt specifikus a hely 

szempontjából, hiszen az összes Oneonta területén tartózkodó személyt 

érintette. Mivel az amerikai gyakorlat a diszkriminatív szándékot is 

megköveteli a 14. Cikk sérelméhez, a Bíróság döntésével e tekintetben 

vitatkozni nem lehet, de a 4. Cikk alapján álláspontom szerint el lehetett volna 

marasztalni a rendőrséget. Hogy nem lehetett tiszta a lelkiismerete a 

rendőrségnek, arról tanúskodik az is, hogy a védelmet ellátó államügyészség 

képviselője is úgy nyilatkozott: „We won the case, but it makes your skin 

crawl (kb. Nyertünk, de ettől feláll a szőr a hátamon).”
264

  

 

III. 4 ÖSSZEGZÉS 

Mint látható, az etnikai profilalkotás „hazájában” a faji hovatartozásra is 

figyelemmel lévő rendőrségi gyakorlat a sok támadás ellenére továbbra is 

jelen van. Ugyan a gyakorlatot támadó eljárások száma csökken, az empirikus 

                                              

262 Ld. pl. LAWRENCE, Charles R.: The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious Racism. 

Stanford Law Review, January, 1987. 
263 András László, PAP: Etnicitás és terrorizmus elleni harc In: Fundamentum 2005/3, pp. 139–155 
264 http://www.hartford-hwp.com/archives/45/316.html 
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kutatások eredményei nem mutatnak érdemi javulást. A joggyakorlat fejlődése 

alapján kijelenthető, hogy a Negyedik Kiegészítés a Whren döntés óta 

veszített jelentőségéből, ugyanakkor egyértelműnek tűnik még az egyenetlen 

praxis alapján is az, hogy rendkívül szélsőséges esettől eltekintve a személyi 

szabadság korlátozásához szükséges gyanú okaként az etnikai hovatartozás 

nem hívható fel. A 14. Kiegészítés ugyanakkor továbbra is hasznos védelmet 

nyújt, azonban annak sikeres felhívása kiterjedt adatgyűjtést és alapos kutatási 

adatokat igényel. 

 Mindezek mellett az etnikai profilalkotás egységes elítélése egyébként is 

megtört a 2001. szeptember 11-ei támadások óta, és annak ellenére, hogy a 

legfelsőbb szinten kárhoztatja Barrack Obama elnök is a gyakorlatot, az 

etnikai alapú szelekciót a társadalom jelentős része elfogadhatónak tartja a 

terrorizmussal szembeni küzdelemben. A múlt hibás gyakorlata azonban a 

jövőbeli fejleményektől függetlenül helyrehozhatatlan társadalmi károkat 

eredményezett az Amerikai Egyesült Államokban, mert a kábítószerek elleni 

háború során alkalmazott etnikai profilalkotás eredményeképpen a fekete 

lakosság soha nem látott mértékű kriminalizációja és szabadságvesztéssel 

büntetése következett be úgy, hogy a kábítószerek elleni küzdelmet sem nyerte 

meg az állam. Az új háború, a terrorizmus elleni küzdelem során alkalmazott 

etnikai profilalkotás egy újabb csoportot, a muszlimokat célozza meg, és úgy 

tűnik, a múlt hibáiból nem tanulva ezt a kisebbséget is „sikerül” elidegeníteni 

a többségtől, a gyanú kollektív bélyegét nyomva a vallási csoportra. Így sok 

tennivaló maradt még abban az országban is, ahol az egyik legtöbb energiát 

fektettek az intézményes diszkrimináció ezen formájával szembeni küzdelem 

során az elmúlt közel két évtizedben. 
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IV. AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS ÉS AZ ANTI-

DISZKRIMINÁCIÓS JOG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

AZ IGAZOLTATÁSRA 

 

Az etnikai profilalkotás per definitionem megkülönböztetést, eltérő 

bánásmódot jelent, s mint ilyen, természetesen vizsgálandó a hátrányos 

megkülönböztetést tiltó jogi normák alapján is. Ebben a fejezetben azt 

tekintem át, hogy a hátrányos megkülönböztetést tiltó alapvető nemzetközi 

normák mellett a diszkrimináció elleni küzdelemben szerepet játszó nemzetközi 

szervezetek hogyan foglaltak állást a gyakorlattal kapcsolatban, illetve 

megvizsgáljuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga milyen, a 

témánk szempontjából releváns sztenderdeket alakított ki, s ezen kritériumok 

fényében hogyan ítélendő meg az etnikai profilalkotás gyakorlata az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 14. Cikkében foglalt hátrányos 

megkülönböztetés tilalma alapján. 

 

IV. 1 RELEVÁNS NEMZETKÖZI ÁLLÁSFOGLALÁSOK, 

AJÁNLÁSOK 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 2. és 26. 

Cikkelyei, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. Cikke, s különösen 

annak 12. Kiegészítő Jegyzőkönyve,
265

 valamint a faji megkülönböztetés 

valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló New York-i egyezmény 

(ICERD) tartalmazza hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát. Az 

ICERD 5. Cikke nevesítve is tiltja a faji megkülönböztetést a személyes 

biztonsághoz való jog [(b) pont] és a mozgásszabadsághoz való jog 

tekintetében is [(d) i. pont)]. Az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesülését 

nyomon követő bizottság, a Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésére az 

egyezmény által létrehozott tizennyolc tagú testület (CERD - Committee on 

                                              

265 Elérhető: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm (utolsó hozzáférés: 2010. augusztus) 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm
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the Elimination of Racial Discrimination) kifejezetten azt állapította meg, 

hogy az etnikai profilalkotás az ICERD által tilalmazott diszkriminációt 

valósíthat meg.
266

 A Testület a 30. sz. Általános Ajánlásának 10. pontjában azt 

javasolja a tagállamoknak, gondoskodjanak arról, hogy a terrorizmus elleni 

küzdelemben bevezetett intézkedések sem céljukban, sem hatásukban ne 

valósítsanak meg faj, bőrszín, leszármazás, etnikai hovatartozás szerinti 

hátrányos megkülönböztetést, és hogy a területükön tartózkodó külföldi 

állampolgárok (non-citizens) ne legyenek kitéve etnikai profilalkotásnak.
267

 A 

CERD a faji alapú hátrányos megkülönböztetés megelőzéséről az 

igazságszolgáltatásban címet viselő 31. sz. Általános Ajánlásának 20. pontja 

olyan intézkedések megtételét javasolja az egyezményben részes államoknak, 

melyek hozzájárulnak annak megelőzéséhez, hogy az igazoltatás, ruházat 

átvizsgálás valódi és kizárólagos oka az intézkedés alá vont személy külső 

megjelenése, az illető bőrszíne vagy más hasonló tulajdonsága legyen, s 

ösztönöz minden olyan intézkedést, mely egyéb olyan természetű profilalkotás 

megelőzéséhez járul hozzá, mely egyes társadalmi csoportok tagjait 

fokozottan gyanúsnak tekinti.
268

  

 Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsága 

(European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) 2007 

júniusában fogadott el egy ajánlást a rendőri eljárásokban megjelenő 

rasszizmus és faji diszkrimináció tárgyában.
269

 A dokumentum több területen 

javasol lépéseket az Európa Tanács tagállamainak. Az első fejezet a faji-

etnikai alapú
270

 profilalkotással foglalkozik, és négy javaslatot fogalmaz meg: 

az eljárások során érvényesülő faji-etnikai alapú profilalkotás tilalmát; az 

esetlegesen diszkriminatív rendőri gyakorlat – az etnikai adatok gyűjtését és 

elemzését magába foglaló – monitorozásának és vizsgálatának bevezetését; az 

                                              

266 ICERD, Concluding Observations: Canada, UN Doc CERD C/61/CO/3, para 338 (2002) 
267 Az ajánlás elérhető:  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3d?Opendocument 
268 A hivatkozott javaslat angol nyelven elérhető: 

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC31Rev_En.pdf (utolsó hozzáférés: 2010. augusztus) 
269 ECRI General Policy Recommendation no. 11. on combating racism and racial discrimination in policing, 

Strasbourg, 4 October, 2007. 
270 A faji diszkrimináció az ECRI értelmezésében megvalósulhat a bőrszín, anyanyelv, vallás, nemzetiség alapján 

történő indokolatlan különbségtétel formájában is. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GC31Rev_En.pdf
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igazoltatások tekintetében az objektív kritériumokon nyugvó gyanúok 

előírását; és a fentiekre vonatkozó specializált képzések bevezetését. A 

második fejezet a rendőrségi eljárásokban megjelenő diszkriminációval 

kapcsolatban általánosságban fogalmazza meg az alábbi elvárásokat: a 

jogalkotó kifejezetten tiltsa meg a közvetett és közvetlen diszkrimináció 

eseteit; szervezzenek szakosított tréningeket a tárgykörben; hozzanak létre 

független panaszbizottságokat a rendőri diszkriminációs ügyekre; és segítsék 

elő az ilyen irányú panaszok hatékony kivizsgálását és a panaszok 

előterjesztését.
271

   

 Lényegében mindezeket a javaslatokat megtaláljuk a CERD 2005-ös 

ajánlásaiban
272

 is, és hasonló, az etnikai profilalkotás tilalmát és a megfelelő, 

adatgyűjtésen alapuló ellenőrző-mechanizmusok kiépítésének szükségességét 

hangsúlyozó javaslatokat olvashatunk a Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa (High 

Commisssioner for National Minorities, HCNM) által a soknemzetiségű 

társadalmakban alkalmazandó rendőri eljárások tárgyában kiadott 2006-os 

ajánlásának V. fejezet 16. pontjában,
273

 valamint az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának valamivel régebbi, 2001-es Európai Rendőri Etikai 

Kódexének
274

 a diszkriminációmentes eljárásról szóló 40. és az intézkedéshez 

megkívánt gyanú kívánalmáról szóló 47. pontjában is.
275

  

 Az ENSZ emberi jogok és alapvető szabadságok terrorizmus elleni harc 

során történő érvényesülésért felelős Különmegbízottja, Martin Scheinin 

2007-ben külön is vizsgálatot szentelt az etnikai profilalkotás jelenségének, 

nevesítve e körben az igazoltatásokat. A vizsgálati jelentés azt állapítja meg a 

                                              

271 A harmadik fejezet a faji indíttatású bűncselekmények szabatos és kiterjesztően értelmező (a büntetőjog 

terrénumán kívül szankcionált cselekményekre is kiterjedő) meghatározását; az ilyen cselekmények tárgyában 

indult eljárások monitorozását, a faji motiváció kiemelt kezelését; és a sértettek bejelentési hajlandóságát serkentő 

intézkedések bevezetését javasolja. A negyedik fejezet pedig a rendőrség és a kisebbség viszonyának javítását 

szolgáló javaslatokat fogalmaz meg. (Például azáltal, hogy a kisebbségi közösség arányos formában megjelenik a 

rendőri testületben; a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a sajtóban a kisebbséggel kapcsolatban elhangzó 

nyilatkozatokra, intézményes párbeszéd folyik a rendőrség és a kisebbségi közösség között, stb.) 
272 CERD General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and 

functioning of the criminal justice system, CERD, A/60/18 (2005) 
273 Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies, The Hauge, 2006 
274 Recommendation Rec(2001)10 of the Committee of Ministers to member states on the European Code of 

Police Ethics  
275 A diszkriminációmentes elbánás követelménye és az etnikai profilalkotás alkalmazásának tilalma megjelenik 

az ECRI a terrorizmus elleni harc során is figyelembe veendő rasszizmus-ellenes előírásokról szóló 2004-as 

ajánlásában is (ECRI General Policy Recommendation No. 8 on Combating Racism While Fighting Terrorism, 

ECRI (2004) 26). 
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szükségesség-arányosság tesztet alkalmazva, hogy a gyakorlat ellentétes a 

diszkriminációtilalommal.
276

 A finn Különmegbízott következtetéséhez az 

Emberi Jogok Európai Bírósága által alkalmazott teszt segítségével jutott el, 

megállapításai azonban értelemszerűen – mandátumából fakadóan – 

elsődlegesen az terrorizmus elleni küzdelem során alkalmazott technikákra és 

gyakorlatokra érvényesek. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos a 

strasbourgi Bíróság (Bíróság) esetjogából néhány olyan eset ismertetése, 

melyekben alkalmazott vagy bevezetett sztenderdek és elvek irányadók 

lehetnek a dolgozatban vizsgált jelenség, az etnikai profilalkotás jogi 

megítélése szempontjából is. Meggyőződésem, hogy egy általános 

mandátummal rendelkező Különmegbízott is a Martin Scheininéval azonos 

következtetésekre jutott volna. Ezt igazolandó, az alábbiakban a Bíróság 

releváns esetjogának ismertetésére kerül sor. 

 

IV. 2 AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA 

IV. 2. 1 Az etnikai profilalkotás szempontjából lényeges, a diszkrimináció 

tilalmával kapcsolatos sztenderdek és elvek 

A Bíróság jól ismert tesztje szerint egy megkülönböztetés akkor sérti az 

egyenlő bánásmód követelményét, ha annak nincs legitim célja, vagy ha az 

nem szükséges vagy arányos az egyébként legitim cél elérése érdekében.
277

 

Nem szükséges egy intézkedés, ha létezik alapjogot nem sértő vagy kevésbé 

korlátozó lehetőség a legitim cél elérésére, míg aránytalan akkor, ha nincs 

ésszerű kapcsolat-egyensúly az elérni kívánt cél és az alkalmazott eszköz 

között.
278

 

 Az első esetben, amikor informális etnikai diszkrimináció tárgyában 

hozott döntést a Bíróság, némileg meglepő módon nem marasztalta el a 

                                              

276A jelentés elérhető: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/07/PDF/G0710507.pdf?OpenElement, 45-55. pontok 
277 Lásd pl. Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium 

(Belgian Linguistic Case), 1968. július 23. 10. pont 
278 Lásd uo. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/07/PDF/G0710507.pdf?OpenElement
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bepanaszolt államot. A Cissé v. France eset
279

 alapját egy Franciaországban 

nagy port kavart ügy képezte. A kérelmező egy körülbelül kétszáz főből álló 

bevándorló csoport vezetője volt, aki a csoport szóvivőjeként fel kívánta hívni 

a közvélemény figyelmét arra, hogy milyen nehézségekkel találják magukat 

szembe a jogcím nélkül vagy jogellenesen Franciaországban tartózkodók 

akkor, amikor státuszuk felülvizsgálatáért folyamodnak az illetékes 

hatóságokhoz. Az akció, melyhez számos emberi jogi szervezet csatlakozott és 

a média fokozott érdeklődését is kiváltotta, végül egy épület, a St. Bernard 

templom kétszáz, jórészt afrikai, illegális migráns személy általi elfoglalásába 

torkollott. A rendőrség 1996. augusztus 23-án erőszakkal kiürítette az elfoglalt 

épületet és a templom kijáratánál felállított egy ellenőrző pontot, ahol 

megvizsgálták, hogy a benn lévő személyek jogszerűen tartózkodnak-e az 

ország területén. A Bíróság által megállapított tényállás szerint
280

 a templom 

elfoglalásában résztvevő minden személyt megállítottak és kikérdeztek, 

azonban a fehér bőrű személyeket azonnal elengedték, míg a sötét 

bőrszínűeket – az éhségsztrájkolók kivételével – idegenrendészeti fogdán 

helyezték el. Az eset során a kérelmező – a békés gyülekezéshez való jog 

sérelme mellett, illetve azzal összefüggésben is – azt állította, hogy a francia 

hatóság eljárása bőrszín alapján történő hátrányos megkülönböztetést 

valósított meg, azonban ezt a panaszt már a befogadhatósági vizsgálat során 

elutasította a Bíróság. Álláspontja szerint
281

 ugyanis a „templom kijáratánál 

felállított ellenőrzési rendszer célja az volt, hogy megállapítsák azoknak a 

személyazonosságát, akik a gyanú szerint jogellenes bevándorlók voltak. Ilyen 

körülmények között pedig olyan következtetés nem vonható le, hogy a 

kérelmező hátrányos megkülönböztetés áldozata lett volna.” Ez a konklúzió 

azonban abból fakadt, hogy a Bíróság lényegében besétált a francia kormány 

azon csapdájába, mely az egész esetet pusztán a kérelmező személyi 

szabadságtól való megfosztásának kérdéseként írta le, és nem vette figyelembe 

                                              

279 Cisse v France (51346/99), 2001. április 9.  
280 Uo. para 13. 
281http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Cisse&sessionid=4

9761540&skin=hudoc-en, befogadhatósági tárgyában hozott döntés 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Cisse&sessionid=49761540&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Cisse&sessionid=49761540&skin=hudoc-en
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azt, hogy milyen körülmények között került sor az összes érintett személy 

ellenőrzésére.
282

 Vagyis a Bíróság megítélése szerint a hátrányos 

megkülönböztetés lehetősége fel sem merülhetett akkor, ha egyértelmű, hogy 

egy egyébként joghátrányt okozó intézkedésnek van egy, az Egyezmény 

alapján kétségtelenül legitim célja. Az álláspont tarthatatlan, hiszen jogszerű 

jogkövetkezményt is lehet diszkriminatív módon alkalmazni, az ügyben éppen 

ez volt a Kérelmező állítása. 

 Ehhez hasonlóan foglalt állást a Bíróság a Conka v. Belgium ügyben 

hozott befogadhatósági döntésében is.
283

 Az eset alapjául egy belga rendőri 

akció szolgált, melynek során több tucat olyan szlovák menedékkérőt 

tartóztattak le a kiutasításuk végrehajtása céljából, akik menedékkérelmét a 

belga hatóságok korábban már elutasították. Annak ellenére, hogy az 

intézkedéssorozattal érintettek kizárólag roma származásúak voltak, a 14. Cikk 

sérelmére való hivatkozást a Bíróság befogadhatatlannak minősítette arra 

hivatkozva, hogy az érintett személyek kiválasztására nem azért került sor, 

mert romák voltak, hanem azért, mert menedékkérelmük elutasítását követően 

jogellenesen tartózkodtak Belgium területén.   

 Azonban a Bíróság esetjogában is találhatunk olyan ügyeket, melyek 

egyrészt részben eltérően minősítik az etnikai profilalkotásnak minősülő 

gyakorlatot, vagy amelyek irányadó precedensnek minősülhetnek akár a 

bizonyítási teher (burden of proof), akár a bizonyítási szint (standard of proof) 

szempontjából az etnikai profilalkotás gyanúját keltő esetekben.  

 A Bíróság 2005. december 13-án meghozott döntésében a Timishev v. 

Russia ügyben
284

 azt állapította meg, hogy az orosz rendőrség megsértette a 

kérelmező egyenlő bánásmódhoz fűződő jogát –a 4. számú Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 4. Cikkében garantált szabad mozgáshoz fűződő egyezményes 

jogra tekintettel – azáltal, hogy etnikai hovatartozása miatt nem engedték be az 

ország területére. A kérelmező, Timishev úr, foglalkozását tekintve ügyvéd, 

                                              

282 Lásd ehhez: Oliver DE SCHUTTER és Julie RINGELHEIM: Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European 

Human Rights Law. The Modern Law Review, 2008., 358-384., 367. o. 
283 Conka and Others, the Ligue des droits de l’homme v Belgium (Appl No 21564/99), befogadhatóság tárgyában 

hozott döntés, 2001. március 13.  
284 Timishev v. Russia (55762/00 és 55974/00) 
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1999-ben szeretett volna beutazni, de a határon megállította egy rendőr, és 

szóbeli belügyminiszteri utasításra hivatkozva nem engedélyezte a kérelmező 

belépését, mondván: csecsenek nem léphetnek az utasítás értelmében az állam 

területére. Emiatt Timishev úr jogorvoslattal élt a helyi bíróságon, amely arra 

hivatkozva utasította el a panaszát, hogy a támadott intézkedés fontos célt 

szolgált, nevezetesen terroristák és más antiszociális egyének belépésének az 

ország területére történő megakadályozását. Hosszabb eljárást követően végül 

az ügy a strasbourgi Bíróság elé került, amely megállapította, hogy az 

intézkedés ellentétes volt az Egyezménnyel. A Bíróság azonban ennél többet 

is kijelentett. Megerősítette a következőket: 

1. Az eltérő bánásmód objektív és ésszerű indokolás hiányában 

diszkriminációnak minősül. 

2. A vélt vagy valós etnikai hovatartozáson alapuló diszkrimináció a 

hátrányos
285

 megkülönböztetés egyik leggyűlöletesebb (invidious) formája, 

amellyel szemben – veszedelmes (perilous) következményeire is tekintettel - 

minden államnak küzdenie kell, s amellyel szemben különösen szigorú 

szankciók alkalmazása indokolt.  

3. Ha a kérelmező igazolta, hogy vele szemben eltérő bánásmódot 

alkalmaztak, a bepanaszolt államnak kell bizonyítania, hogy a különbségtétel 

indokolt volt.
286

 

4. A Bíróság megítélése szerint egy mai demokratikus társadalomban, mely a 

pluralizmuson és az eltérő kultúrák iránti tiszteleten alapul, olyan 

megkülönböztetés, melynek kizárólagos vagy döntő oka (basis of critetion 

alone or to a decisive extent) az etnikai hovatartozás, soha nem igazolható.
287

 

 Utóbbi állításból pedig az következik, hogy az etnikai hovatartozás 

alapján történő megkülönböztetés esetén az arányosság tesztjét le sem kell 

futtatni a diszkrimináció-tilalom sérelmének megállapításához: az eltérő 

bánásmód etnikai kisebbségeket stigmatizáló hatása, sztereotípiákat 

előítéleteket fenntartó és kirekesztő hatásai miatt az ilyen megkülönböztetés 

                                              

285 Uo. para 56. 
286 Uo. para 57. 
287 Uo. para 58. 
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minden esetben jogellenesnek minősül. Ez összhangban van az EU Network of 

Independent Experts on Fundamental Rights 4. számú, az etnikai profilalkotás 

tárgyában megfogalmazott álláspontjával is.
288

  

 A Bíróság egy, az antidiszkriminációs jogfejlesztés területén mérföldkő 

jelentőségű döntése, a D. H. and Others v The Czech Republic
289

 az etnikai 

profilalkotás szempontjából is iránymutató lehet, a magyar alkotmányjogi 

dogmatikában konszolidáló határozatoknak nevezett döntéshez hasonló 

funkciót tölt be. Az ügy tárgya oktatási diszkrimináció (közvetett hátrányos 

megkülönböztetés és szegregáció) volt. Arról kellett döntést hoznia a 

Bíróságnak, hogy az Egyezmény által tiltott hátrányos megkülönböztetés 

áldozatai-e a Cseh Köztársaság ostravai közoktatási intézményrendszere által 

speciális, kisegítő iskolákba utalt roma tanulók. Az ügy a számok nyelvére 

lefordítva, statisztikailag a következőképpen foglalható össze: az általános 

iskolák tanulói között kevesebb mint 5% volt a roma tanulók aránya a kérelem 

benyújtásának időpontjában, míg a kisegítő vagy speciális iskolában ez a szám 

meghaladta az 50%-ot. A speciális iskolákban a nem-roma tanulók aránya 

nem érte el a 2 %-ot sem. Összességében egy roma gyereknek 27-szer 

nagyobb esélye volt speciális iskolába kerülni, mint egy nem-romának. A 

speciális iskolában a gyerekek alacsonyabb színvonalú tananyagot sajátítottak 

el, és reális esélyük a továbbtanulás során legfeljebb a szakmunkásképző 

intézményekbe (vocational training centre) való bekerülés volt. 

 Az ügyben első fokon eljáró tanács megítélése szerint a kérelmező nem 

tudta bizonyítani, hogy rasszista megkülönböztetés által motivált intézményes 

szegregáció áll a jelenség mögött, ezért 6:1 arányú döntésével nem marasztalta 

el a Cseh Köztársaságot. A kérelmező kérte az ügy Nagykamara elé utalását, 

amelynek eleget tett a Bíróság, és döntésében elmarasztalta a Cseh 

Köztársaságot. Elvi jellegű megállapításai közül a következők lényegesek 

számunkra:  

 

                                              

288 Az ajánlás elérhető: http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf, a hivatkozott 

megállapítás a 6. oldalon található. 
289 D. H. and Others v The Czech Republic, (App No 57325/00), Grand Chamber, 2007. November 13. 

http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf
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1. A Zarb Adami v. Malta ügyben (no. 17209/02, §§ 75 és 76.) a Bíróság 

leszögezte, hogy az eltérő bánásmódnak nem kell jogszabályi előíráson 

alapulnia ahhoz, hogy az sértse a 14. Cikket, az egyértelműen fennálló 

gyakorlat (“well-established practice”) vagy a de facto helyzet szintén alapot 

adhat a diszkriminációra.
290

   

2. A Bíróság gyakorlata szerint ha egy intézkedés vagy általánosan követett 

gyakorlat aránytalanul hátrányosan érint egy meghatározott társadalmi 

csoportot, az akkor is lehet diszkriminatív, ha nem kifejezetten az érintett 

társadalmi csoportot célozta meg. (Hugh Jordan v. the United Kingdom, 

no. 24746/94, § 154, 2001. május 4.; és Hoogendijk v. the Netherlands (dec.), 

no. 58461/00, 2005. január 6.).
291

 

3. Az ilyen ügyekben a bizonyítási teher megosztása szempontjából a 

Bíróság már korábban megállapította, hogy amennyiben a kérelmező sikeresen 

bizonyította az eltérő bánásmódot, a bepanaszolt államnak kell bizonyítania, 

hogy a megkülönböztetés igazolható. (Chassagnou and Others v. France 

[GC], nos. 25088/94, 28331/95 és 28443/95, 91-92, ECHR 1999-III; és 

Timishev v Russia para 57).
292

 

4. A statisztikai bizonyítékokkal kapcsolatban a Bíróság korábban úgy 

foglalt állást, hogy az nem elegendő önmagában a diszkriminatív gyakorlat 

bizonyításához. Azonban a legutóbbi olyan döntéseiben, amikor de facto 

diszkrimináció tárgyában kellett ítéletet hoznia, a Bíróság nagymértékben a 

Felek által szolgáltatott, megbízható és hiteles statisztikai adatokra alapozta a 

döntését (Hoogendijk és Zarb Adami, §§ 77-78). 
293

 

5. Mindezek miatt, ha statisztikai adatokkal a kérelmező prima facie 

valószínűsíti a hátrányos megkülönböztetést, akkor a bepanaszolt államnak 

kell bizonyítania az eljárása jogszerűségét, vagyis azt, hogy az eltérő 

                                              

290 uo para 130. 
291 uo para 175. 
292 uo para 177. 
293 uo para 180. 
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bánásmódnak a védett tulajdonságtól független és objektívan elfogadható, 

racionális oka van.
294

 

A fentiek alapján kirajzolódik egy gyakorlat a tekintetben, hogy a 

megkülönböztetést mikor tekinti a Bíróság az egyezménnyel ellentétesnek, és 

a diszkriminációs ügyekben alkalmazott tesztek lényege is ismertetésre került. 

Az Egyezmény speciális rendelkezése miatt azonban a témánk gyökerét 

jelentő igazoltatások/ruházat átvizsgálások és hasonló rendőri intézkedések 

vizsgálata során egy további tényezőt is elemezni kell. Arról van szó, hogy az 

Egyezmény 14. cikke, mely a hátrányos megkülönböztetést tiltja, a 

következőképpen szól: „A jelen Egyezményben meghatározott jogok és 

szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, 

vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb 

helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” Ez pedig azt 

jelenti, hogy bármely megkülönböztetés csak akkor sérti az Egyezményt, ha a 

különbségtétel az Egyezmény által biztosított jog vagy szabadság védelmi 

körében (ambit) valósul meg.
295

 Ugyan az Egyezmény 12. kiegészítő 

jegyzőkönyve rendelkezik a diszkrimináció általános tilalmáról, azonban azt 

Magyarország még nem ratifikálta, így nem alkalmazható hazánk 

viszonylatában.
296

   

IV. 2. 2 Az igazoltatás által érintett egyezményes jogok, az igazoltatás 

megítélése az Emberi Jogok Európai Bírósága által 

Ezért szükséges megvizsgálni azt is, hogy az igazoltatás
297

 milyen 

Egyezményben foglalt jogokat érint(het), és magát az intézményt milyen 

természetűnek tartja a Bíróság. Az igazoltatás tárgyában hozott legutolsó 

                                              

294 uo para 188-189. 
295 Lásd erről részletesebben: Győrfi-M. Tóth: 70/A. § In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 

Budapest, Századvég 2009. 2513. o., 48. bekezdés 
296 A 12. kiegészítő jegyzőkönyvről lásd részletesen: Kovács Krisztina: „A diszkrimináció-tilalom kiterjesztése az 

Emberi Jogok Európai Egyezményében”. In.: Fundamentum 2000/4. 27-33. o. 
297 Természetesen a már korábban tárgyaltak alapján egyértelmű, hogy az etnikai profilalkotás nem csak az 

igazoltatás, sőt nem is kizárólag a rendőrség gyakorlatában lehet jelen. Azonban messze ez a legtöbbet elemzett 

gyakorlat e témakörben, ezért esett ezen intézkedés vizsgálatára a választás.  
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döntés a Gillan and Quinton v. The United Kingdom
298

 volt, amelyben a 

Bíróság a brit szabályozás egyik rendelkezésének értékelését végezte el.  

 Az eljárás során vizsgált eset lényege az volt, hogy 2003. szeptember 9-

12. között Londonban rendezték meg a Védelmi Rendszerek és Felszerelések 

Nemzetközi Kiállítását, amely ellen a környéken több tüntetést is szerveztek. 

Az első napon az egyik kérelmező biciklivel a tüntetések helyszínére ment, 

amikor két rendőr megállította, igazoltatta és átvizsgálta a ruházatát a 

terrorizmusról szóló 2000. évi törvény 44. szakasza alapján, mert olyan 

tárgyakat kerestek nála, melyeket terrorizmussal kapcsolatos tevékenységhez 

lehet felhasználni. Semmilyen birtokban jogszerűen nem tartható vagy 

közveszélyes tárgyat nem találtak az intézkedő rendőrök a kérelmezőnél, és 

kb. húsz perc múlva tovább is engedték. A másik kérelmező egy újságíró volt, 

akivel hasonló történt még aznap, pedig ő újságíró igazolványát is felmutatta a 

rendőröknek az intézkedés kezdetén. A kérelmezők az intézkedés bírósági 

felülvizsgálatát kérték, többek között azt állítva, hogy az annak alapjául 

szolgáló felhatalmazás aránytalanul korlátozza az Egyezmény 5., 8., 9., 10. és 

11. Cikkeiben biztosított jogaikat. A jogorvoslatok nem vezettek eredményre, 

a brit bíróság lényegében elfogadta azt az érvelést, hogy a terrorizmus által 

jelentetett fenyegetés indokolja azt, hogy a fő szabálytól eltérően – amikor is 

kizárólag valamilyen jogellenes magatartás ésszerű gyanúja (reasonable 

suspicion) lehet az intézkedés alapja – minden különösebb ok nélkül lehessen 

(a magyar terminológia szerint)
299

 igazoltatni és az intézkedés alá vont 

személy ruházatát átvizsgálni, feltéve, hogy a természetében általánosabb 

felhatalmazással való visszaéléssel szemben vannak garanciák.
300

 A 

                                              

298 Gillan and Quinton v. The United Kingdom, (Application no. 4158/05), 2010. január 12. 
299 Kétségtelen, hogy a stop and search nem feleltethető meg maradéktalanul a magyar igazoltatásnak, hiszen itt 

pl. szükségszerűen az intézkedéssel jár együtt a ruházat átvizsgálása is, s a „sima” igazoltatásnak jobban megfelel 

a stop and account-nak nevezett brit intézmény, számos eltérés kimutatható a rögzített adatok köre és az eljárás 

technikai végrehajtása között is. Azonban mind a magyar nyelven történő értelmezhetőség igénye, mind a 

szakmai megfontolások alátámasztják ezen terminológia használatát. Magyar jogi nyelven magyar jogi fogalmak 

használata indokolt, s a két intézkedés esetében végülis ugyanarról van szó: az állampolgárt a rendőr megállítja, 

kérdést tehet fel neki, ha további intézkedésre okot adó körülményt tapasztal, akkor azt megteszi, ellenkező 

esetben pedig szabadon elengedi az intézkedés alá vont személy, s mindezzel párhuzamosan átvizsgál(hat)ja a 

ruházatát is (lásd. 67/2007. XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról, 40. § (2) a) pontja).  
300 Az intézkedést csak meghatározott céllal, meghatározott ideig, meghatározott területen lehet csak alkalmazni 

egy magas beosztású rendőr (senior officer) által adott, és a Belügyminisztérium által jóváhagyott engedélyt 

alapján. A támadott intézkedés legközelebbi magyar megfelelője a fokozott ellenőrzés. 
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fellebbviteli bíróság 2004-ben hozott ítéletében úgy foglalt állást, hogy ha 

történt is valamikor jogsértés a felhatalmazás miatt, annak oka nem a 

szabályozás egyezménnyel összeegyeztethetetlen volta, hanem a hatáskör 

gyakorlásának konkrét módja volt.
301

 A kérelmezők beadványukban amellett 

érveltek, hogy a teljes szabályozási koncepció összeegyeztethetetlen az 

Egyezmény előírásaival, így a Bíróságnak nem is a konkrét ügyben 

megvalósult történeti tényállást kell megítélnie, hanem magát a brit 

szabályozást, a „44”-es szakasz alapján végrehajtott igazoltatások jogi hátterét. 

A Bíróság elfogadta ezt az álláspontot,
302

 majd megvizsgálta, hogy a tárgyalt 

intézkedés mely egyezményes jogokat korlátoz, illetve sért.  

 A személyi szabadsághoz fűződő jog korlátozásával kapcsolatban a 

Bíróság nem foglalt egyértelműen állást. A Kérelmezők álláspontja szerint az 

igazoltatás az 5. Cikkben foglalt „fogvatartás”-nak minősül, mert az 

intézkedésnek való engedelmesség akár indokolt mértékű erőszak 

alkalmazásával is kikényszeríthető, és az ellenszegülés olyan 

bűncselekménynek minősül, amelyért szabadságvesztés büntetés is kiszabható. 

Az intézkedés pedig nem szükségszerűen tart rövid ideig, a ruházat 

átvizsgálása elhúzódhat. Ha pedig az intézkedések fogvatartásnak minősültek, 

akkor nem voltak jogszerűek a jogszabályi felhatalmazás parttalan terjedelme 

miatt. A Kormány vitatta ezt az álláspontot, utalva arra, hogy korábban ennél 

sokkal nagyobb korlátozással járó intézkedéseket sem tekintett a Bíróság 

fogvatartásnak, a konkrét esetben pedig az intézkedések húsz percig tartottak, 

azok célja nem személyi szabadság korlátozása volt, őrizetbe a kérelmezőket 

nem vették, s nem is alkalmaztak velük szemben semmilyen erőszakot, nem 

állították elő őket semmilyen hivatalos helyiségbe, hanem a helyszínen 

intézkedtek velük szemben.  

 A Bíróság a kérdés kapcsán kifejtette, hogy a személyi szabadság 

korlátozása és megfosztása közötti különbség fokozati kérdés, s a konkrét 

                                              

301 ([2004] EWCA Civ 1067, 2004. július 29. 2006 márciusában a Lordok Háza is elutasította a jogorvoslatot: 

(2006) UKHL 12. 
302 Ha nem teszi, akkor befogadhatatlannak kellett volna minősíteni a kérelmet, lásd Gillan and Quinton v the 

UK, para50-53. 
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esetben ugyan egyik intézkedés időtartama sem haladta meg a fél órát, 

azonban ezalatt a kérelmezők mozgásszabadsága teljesen korlátozott volt, 

ugyanakkor alá kellett magukat vetniük a ruházatuk átvizsgálásának is, 

ellenszegülés esetén őrizetbe vehetők lettek volna és büntetőeljárás is 

indulhatott volna velük szemben, mindez pedig arra utal, hogy az intézkedés 

az 5. Cikkben foglalt fogvatartásnak minősül. Azonban a kérdést nem döntötte 

el a Bíróság, ugyanis a 8. Cikk alkalmazhatóságát kétség kívül 

megállapíthatónak tartotta az alább ismertetett indokok alapján, így a 

kérelmezők által felhívott teszt lefuttatásához nem is volt szükség állást 

foglalni. Ezért most magam teszek kísérletet arra, hogy a Bíróság esetjoga 

alapján ítéletet alkossak az igazoltatás jogi természetéről az Egyezmény 5. 

Cikkének fényében. 

IV. 2.  2. 1 A fogvatartás fogalmával kapcsolatos esetjog releváns sztenderdjei 

Az EJEB 5. Cikke a személyi szabadsághoz és biztonsághoz fűződő jog 

védelmét biztosítja, ami másként fogalmazva a fizikai integritáshoz való jogot 

takarja. A Bíróság számos ítéletében kifejtette, hogy a rendelkezés célja a 

személyi szabadságtól való önkényes megfosztás tilalma, mert ez a jog a 

demokratikus közösség egyik legfontosabb alapköve.
303

 Mivel a személyi 

szabadság léte fokozati kérdés, annak jelentése tisztázásra szorul, különös 

tekintettel arra, hogy az Egyezmény Negyedik Kiegészítésének második cikke 

garantálja a mozgásszabadsághoz való jogot is, a kettő között pedig átfedés 

van.  

 Az esetjog alapján egyértelmű, hogy a személyi szabadság elvesztése 

(loss of liberty) nemcsak abban az esetben következik be, ha valakit börtönben 

tartanak fogva. Az irányadó eset az említett két alapjog elhatárolására a 

Guzzardi v Italy,
304

 melyben arról kellett döntenie a Bíróságnak, hogy 

fogvatartásnak minősül-e egy 2.5 km2 nagyságú börtönszigeten történő 

                                              

303 Pl. Engel v. Netherlands (100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 )1976. június 8.  para 58 és McKay v. 

The United Kingdom (543/03) 2006. október 3. para 44. 
304 7367/76, 1980. november 6. 
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elhelyezés 16 hónapos időtartamra úgy, hogy az érintett együtt élhet 

családjával, de a szigetet nem hagyhatja el és naponta kétszer kell jelentkeznie 

a felügyeletét ellátó személynél, nem látogathat nyilvános gyűléseket, 

szórakozóhelyeket, nem tarthat kapcsolatot bűncselekmény miatt elítélt 

személyekkel, nem tarthat magánál fegyvert, vagyis a körülmények – a 

személyi szabadság korlátozásának mértéke tekintetében - érdemben 

hasonlítottak egy mai nyitott börtönrezsimhez. A Bíróság az eset kapcsán a 

következőket fektette le: 

 

 a) a mozgásszabadság és a fogvatartás közötti különbség pusztán fokozati 

kérdés, az nem az szituációk természetétől függ; 

b) az intenzitás fokának (degree of intensity) megítélése során számos tényezőt 

kell számításba venni, köztük vizsgált intézkedés természetét, tartósságát, 

hatásait és végrehajtásának módját.
305

 

 

Az ügyben a Bíróság többségi álláspontja – tizenegy-hét arányban – az volt, 

hogy a kérelmezőt fogvatartották, a döntés során pedig a kérelmező által 

szabadon használható földrajzi terület rendkívül kis méretét, a majdnem 

állandó felügyeletet, a társadalmi kapcsolatok létesítésének közel teljes 

hiányát, valamint az intézkedés hosszát mérlegelték. 

 A 24-órás személyi szabadság megvonása egyértelműen fogvatartásnak 

minősül, de az időtartam önmagában nem konkluzív tényező, hanem az eset 

összes körülményének mérlegelése szükséges annak eldöntéséhez, hogy 

fogvatartásról beszélünk-e. A Raimondo v. Italy ügyben
306

 a kérelmezőt 

speciális rendőri felügyelet alá helyezték, melynek értelmében az otthonát 

csak a rendőrség előzetes tájékoztatása mellett hagyhatta el, este 9 és reggel 7 

óra között pedig csak akkor, ha erre külön indoka volt. Ezt a szabályozást a 

Bíróság nem tekintette fogvatartásnak, az esetet a mozgásszabadság 

korlátozásának értékelte. Hasonló döntésre jutott a Bíróság a Trijonis v 

                                              

305 uo.  para 93. 
306 12954/87, 1994. február 22. 
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Lithuania ügyben
307

 az olyan házi őrizettel kapcsolatban, melynek hatálya 

alatt a kérelmező 16 hónapig este 7 és reggel 7 óra között nem hagyhatta el az 

otthonát, azonban napközben dolgozni elmehetett, a többi időt pedig 

otthonában a családjával tölthette. Úgy tűnik, hogy abban az esetben, ha a 

munkavégzést és az otthoni tartózkodást nem korlátozza súlyosan egy 

intézkedés, akkor azt annak tartós jellege ellenére sem tekinti a Bíróság 

fogvatartásnak. 

 Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a Bíróság általános érvénnyel 

szögezte le: a személyi szabadság elvesztését jelenti minden olyan nem 

elhanyagolható tartamú, konkrét helyen történő elhelyezés, melybe az érintett 

érvényesen nem egyezett bele.
308

 Ez alatt a Bíróság lényegében az állam által 

valamely intézményben történő elhelyezést érti. 

 Az esetek túlnyomó többsége mégis a rendőri intézkedéseket érinti. A 

Novotka v. Slovakia ügyben
309

 a gyanús viselkedésre hivatkozva 

foganatosított, a személyazonosság igazolása céljából a rendőrségre történő 

előállítást fogvatartásnak minősítette a Bíróság, mikor a teljes intézkedés 

ötvenöt percig tartott. Csakúgy mint tette azt a Bizottság abban az esetben, 

amikor a vérvizsgálat céljából rövid időre történő előállítást fogvatartásnak 

ítélte meg.
310

 Harris, O’Boyle és Warbrick ezek alapján egyértelműen állást 

foglalnak abban a kérdésben, hogy az igazoltatás fogvatartásnak minősül. 

Álláspontjuk szerint „minden olyan esetben, amikor a rendőr fizikai 

korlátozással, verbálisan vagy egyébként ráutaló magatartással azt közvetíti 

egy személy felé, hogy az illető nem távozhat szabadon, fogvatartásról 

beszélünk az 5. Cikk értelmében. […] A Cikk kétségtelenül alkalmazandó, 

amikor az intézkedés alá vont személyt elvezetik és/vagy megbilincselik.”
311

 

Magam hajlok ennek az álláspontnak az elfogadására. 

                                              

307 2333/02, 2005. december 15. 
308 Storck v. Germany, (61603/00), 2005. június 16. para 74 
309 Novotka v. Slovakia, 47244/99  
310 X v Austria (8278/78), 1979. december 13. (befogadhatósági döntés) 
311 „In most circumstances it can be taken that where a policeman, by physical restraint or by words or conduct, 

indicates to a person that he is not free to leave, there is an arrest for the purposes of Article 5. […] The Article 

would clearly apply were the person éed away and/or handcuffed.” HARRIS, O’BOYLE és WARBRICK: Law of the 

European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2009 (2nd Edition). 125. o. 
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IV. 2. 2. 2  A 8. Cikk alkalmazhatósága igazoltatások esetén a Gillan and Quinton v. The 

United Kingdom ügy fényében 

A 8. Cikk igazoltatásokra történő alkalmazhatóságával kapcsolatban a 

Bíróságnak már kétsége sem volt. A Foka-ügyben a Bíróság kimondta, hogy 

bármely hatóság által végzett ruházat átvizsgálás a magánszférába történő 

beavatkozást jelent.
312

 A magánszférához való jog attól nem szűnik meg, hogy 

valaki nyilvános térre lép ki,
313

 sőt, a konkrét esetben ez a körülmény súlyosító 

tényezőnek minősül, mivel a mások előtt végzett átvizsgálás megalázó és 

zavarba ejtő is lehet. A Bíróság a Gillan and Quinton ügyben e vonatkozásban 

nem fogadta el a brit kormány azon védekezését, hogy hasonló vizsgálatnak 

teszi ki magát mindenki, aki repülővel utazik, a két eset ugyanis lényegileg 

különbözik. A rendőri intézkedés esetén beleegyezés hiányában is sor kerül a 

ruházhat és csomag átvizsgálására, míg a repülővel utazó maga dönt arról (az 

utazási mód választásával együtt), hogy aláveti-e magát a kellemetlen 

procedúrának. Ráadásul mivel a repülőtéren előre láthatóan sor kerül az 

intézkedésre, az érintett személy tud arról gondoskodni, hogy kellemetlen 

információk ne kerüljenek az ismeretlen közönség elé.
314

  

 

Az „in accordance with the law” és a joguralom követelménye 

Ezért a Bíróság azt vizsgálta meg elsőként, hogy a beavatkozásra törvényben 

meghatározott eljárásban (a joguralom alapvető követelményeivel 

összhangban) került-e sor.
315

 A Bíróság által e vonatkozásban következetesen 

alkalmazott teszt
316

 a következő:  

 

a) a szabálynak kihirdetett, formálisan érvényes szabálynak kell lennie, 

b) a szabálynak megfelelően hozzáférhetőnek kell lennie, 

                                              

312 Foka v. Turkey (28940/95), 2008. június 24. para 85. 
313 Peck v. The United Kingdom (44647/98), 2003. január 28. para 57-63. 
314 Praktikusan nem fog kompromittáló, zavarba ejtő vagy bármilyen okból titokban tartani kívánt dolgot magával 

vinni az utas, míg ez elkerülhetetlen akkor, ha valaki közterületre lép ki.   
315 Itt a hivatalos magyar fordítást követem, amely azonban félrevezető, a teszt eredeti angol megfelelője: in 

accordance with the law, amely a joguralom alapvető elveinek gyűjtőfogalmaként funkcionál a Bíróság 

terminológiájában, figyelemmel arra is, hogy a rule of law fogalmát az Egyezmény preambuluma kifejezetten is 

tartalmazza.  
316 Malone v. the United Kingdom (8691/79) 1984. augusztus 2. para 67. 
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c) a szabály alkalmazásának megfelelően előreláthatónak kell lennie, 

d) a szabályban használt fogalmak nem lehet olyanok, amelyek praktikusan 

korlátlan vagy ellenőrizhetetlen hatalmat ruháznak a végrehajtó hatalomra, 

e) a visszaéléssel szemben hatékony intézményes biztosítéknak kell lennie. 

 

Az a) és b) pontban foglaltaknak kétségtelenül eleget tesz a szabályozás, a c)-

d) pontok tekintetében a Kormány szerint világosan fogalmaz a tárgyalt 

rendelkezés a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett és hogyan lehet 

igazoltatást és ruházat átvizsgálást végrehajtani, ráadásul jogorvoslat is 

rendelkezésre áll az intézkedést jogsértőnek tartó állampolgárok számára. A 

Bíróság azonban nem értett egyet ezzel. Álláspontja szerint a törvény azon 

megfogalmazása, hogy az arra felhatalmazott rendőr bárkit igazoltathat, ha azt 

hasznosnak (expedient) tartja, nem jelent többet, mint azt, hogy az 

intézkedésnek „előnyősnek” (advantageous) kell lennie. Ez pedig nem jelenti 

azt, hogy annak szükségesnek is (necessary) kell lennie abban az értelemben, 

ahogy azt a Bíróság az emberi jogok korlátozásával kapcsolatban megköveteli. 

Így a vizsgált szabályozás fényében az intézkedő rendőrnek nem is kell az 

arányosság kérdésében mérlegelnie. További hibája a szabályozásnak a 

Bíróság megítélése szerint, hogy annak ellenére, hogy a gyanú hiányában 

végezhető igazoltatásokra engedélyt adó döntés elleni bírói jogorvoslat 

lehetősége biztosított, a törvényi felhatalmazás terjedelme (width) olyan 

széles, hogy a kérelmezők súlyos akadályokba ütköznének, ha azt próbálnák 

bizonyítani, hogy a jóváhagyás túlterjeszkedik a törvényi felhatalmazás 

keretein (ultra vires) vagy éppenséggel hatalommal való visszaélést (abuse of 

power) valósít meg. A felhatalmazás korlátlanságát mi sem bizonyítja jobban 

mint az a tény, hogy a szabályozás bevezetése óta szakadatlanul fennállt a 

lehetősége a „44”-es szabály alapján az igazoltatások végrehajtására.  

 A törvényi szabályozás által adott felhatalmazás parttalanságának másik 

aspektusa a konkrét szituációban eljáró rendőr intézkedésével szemben 

támasztott objektív követelményének teljes hiánya. A szabályozás ugyanis 

lényegében csak az intézkedés végrehajtásának módjával kapcsolatos 
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rendelkezéseket tartalmaz, azonban az alapjával (ground) nem. Mint azt a 

Lordok Háza is egyértelműen lefektette, a vizsgált esetben azt a döntést, hogy 

kit is vonjon intézkedés alá a rendőr, a szakmai intuíció vagy sugallat (hunch) 

alapján kell meghoznia, még azt sem követeli meg a szabályozás kifejezetten, 

hogy az intézkedő rendőr szubjektíven bármit feltételezzen az intézkedés alá 

vont személyről. Az az egyetlen feltétel, hogy olyan tárgy feltalálása az 

intézkedés legitim célja, amelyet terrorizmussal kapcsolatban használni lehet, 

túl széles kategória, mert számtalan, egyébként jogszerűen birtokban tartható 

tárgy is felhasználható terrorizmussal kapcsolatos tevékenységre,
317

 sőt, mivel 

az intézkedés célja ilyen tárgyak keresése, nem is szükséges a rendőrnek azt 

feltételeznie, hogy az intézkedés alá vont személy azt magánál tartja.  

 Mindezzel kapcsolatban a Bíróság meghökkentőnek tartotta az eljárás 

során ismertetett statisztikai bizonyítékokat is. 2004/5-ben az Igazságügyi 

Minisztérium 33.177, 2005/6-ban 44.545, 2006/7-ben 37.000, és 2007/8-ban 

117.278 igazoltatást hajtottak végre a vizsgált szabályozás alapján biztosított 

hatáskörben, ugyanakkor a 2007-es jelentésében Lord Carlile arról számolt be, 

terrorizmussal kapcsolatos őrizetbe vételre nem került sor a „44”-es szabály 

alapján végrehajtott igazoltatásokat követően, a sok ezer intézkedés egyetlen 

alkalommal sem tárt fel terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményt.
318

 Lord 

Carlile 2008-as jelentése pedig számos olyan egyedi esetet mutat be, amelyben 

az igazoltatott személy profilja olyan távol állt bármilyen ismert terrorista 

leírástól, hogy reálisan mérlegelve semmi esélye nem lehetett annak, hogy az 

illető bármi köze legyen a terrorizmushoz.  

 A Bíróság álláspontja mindezek miatt az volt, hogy a szabályozás 

magában hordozza az önkényes jogalkalmazás reális veszélyét. S bár az eset 

nem érint fekete vagy az ázsiai kérelmezőket, az ilyen hatáskör diszkriminatív 

alkalmazásának veszélye nagyon is valóságos. A rendelkezésre álló 

statisztikák ugyanis azt mutatják, a fekete és az ázsiai származású 

személyekkel szemben aránytalanul nagy mértékben alkalmazzák a vizsgált 

                                              

317 Ad absurdum ilyen a pénz is, hiszen egy terroristának is kell pl. ennie, az étel megvásárlásához pénz kell.  
318 Ezt a kritikát érdemes észben tartani, amikor az USA-beli „pretextual stops” kérdéskörét vizsgáljuk.  
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intézkedést.
319

 Sőt, arról is beszámolt a gyakorlat független értékélését végző 

Lord Carlile, hogy pusztán az etnikai aránytalanságok kiküszöbölése céljából 

is történtek igazoltatások, ami pedig a többségi lakosság 10. és 11. Cikkben 

biztosított jogainak indokolatlan korlátozását eredményezheti.  

 A Bíróság a fentiek fényében úgy ítélte meg, hogy a vizsgált szabályozás 

nem felel meg a joguralomból fakadóan a jogszabályokkal szemben támasztott 

követelményeknek, és megállapította az Egyezmény 8. Cikkének megsértését.  

 

Összefoglalás 

A fejezet megállapításait összegezve kijelenthető, hogy az etnikai profilalkotás 

számos nemzetközi szervezet értékelése szerint a hátrányos megkülönböztetés 

nemzetközi egyezményekben tiltott hatálya alá tartozik. Sőt, a gyakorlat az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye által szabályozott megkülönböztetést 

jelent, s az igazoltatás érint olyan egyezményes jogot, mely életre hívja a 

diszkrimináció-tilalom alkalmazhatóságát hazánkkal szemben a 12. Kiegészítő 

Jegyzőkönyvének ratifikációja hiányában is. Így amennyiben az aránytalan 

igazoltatási gyakorlat hatékonyságát az állam (vagy a gyakorlatot alkalmazó 

rendőri szerv) nem tudja igazolni, egyezménysértő magatartással állunk 

szemben.  

 A magyar (és az annak alapjául szogáló uniós)
320

 joganyag azonban jó 

eséllyel kiigazításra szorul, ha azt akarjuk, hogy az antidiszkriminációs 

joganyag valóban hatékony védelmet nyújtson a hátrányos megkülönböztetés 

ezen formája ellen. Ugyanis a jelenleg hatályos diszkriminációs tényállások 

lehet, hogy nem alkalmasak arra, hogy az etnikai profikalkotás jelenségére 

alkalmazzuk őket. Ennek oka, hogy a közvetlen és a közvetett hátrányos 

megkülönböztetés elkövetési magatartásai tipikusan egyedi rendelkezések 

esetén alkalmazhatók, amelyek rendkívül nehezen alkalmazhatóak az etnikai 

                                              

319 Lásd Gillan and Quinton v. The United Kingdom döntés 85. pontját. Ez a megjegyzés irányadó lehet később az 

igazoltatások és az etnikai profilalkotás jelenségét támadó kérelemnek, hiszen a Bíróság lényegében arra irányuló 

kérés nélkül jelezte, hogy megítélése szerint a széles diszkréció is elősegítette az intézményes diszkrimináció 

elterjedését Nagy-Britanniában. 
320 A Tanács 2000/43/EK Irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 

tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
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profilalkotás jelenségére, mert az kizárólag diszkriminatív gyakorlatban érhető 

tetten, egyedi esetekben praktikusan bizonyítathatlan egy intézkedés jogsértő 

volta annak diszkriminatív volta, különösen így van ez, ha diszkrecionális 

jogkörben eljárva a hatóságok egyébként jogszerű döntést hoznak, az eljárás 

jogellenessége így egyetlen konkrét esetben sem igazolható. Mint fent 

láthattuk, lényegében a Cisse és Conka ügyekben a Bíróság azért nem hozott 

marasztaló döntést, mert nem ismerte el, hogy az egyes intézkedések azok 

technikai értelemben vett jogszerűsége  mellett is lehetnek jogellenessek, ha 

szélesebb kontextusból (egy intézményes gyakorlat részeként) tekintünk rájuk 

és ítéljük meg őket, de ugyennek a problémának kiváló példáját nyújtja az 

Amerikai Egyesült Államok-beli Whren v. United States eset is. A döntés azért 

fontos számunkra, mert ebből az következik, hogy a nagyfokú diszkréció 

birtokában végrehajtott egyedi intézkedések jogellenessége még illegitim 

motiváció esetén sem lehet bizonyítható, ugyanis praktikusan kizárólag egy 

gyakorlat esetében lehet igazolni az etnikai profilalkotás jelenlétét egy 

intézmény vagy egy személy tartós magatartásában. Az, hogy az etnikai 

hovatartozás szelekciós kritériumként jelen van egy gyakorlatban, 

értelemszerűen csak a gyakorlat esetében mutatható ki. A jelenlegi 

antidiszkriminációs dogmatikában a közvetett hátrányos megkülönböztetés 

ugyan érzékeny arra, hogy egy látszólag semleges rendelkezés aránytalanul 

sújt egy meghatározott védett tulajdonsággal rendelkező társadalmi csoportot, 

azonban ez a fogalom nem alkalmazható az etnikai profilalkotásra, mert abban 

nincs semmi olyan látszólag semleges rendelkezés, amely oka lenne az 

egyébként diszkriminatív gyakorlatnak. Nem a gyakorlat alapjául szolgáló 

rendelkezések tartalmaznak etnikaikailag aránytalan eredménnyel járó mintát, 

hanem a gyakorlat résztvevőinek helytelen mérlegelése, amit ugyanakkor a 

szükséges és jogszerű diszkréció birtokában végeznek el. A gyakorlat 

valójában olyan közvetlen hátrányos megkülönböztetést jelent, amely egyedi 

esetben, egy széleseb kontextustól elszigetelten vizsgálva bizonyíthatatlan, 

tekintettel az egyedi esetben fennálló széles mérlegelési jogkörre. Ez alól 

természetesen kivétel, ha az etnikai profilalkotás formális dokumentumban 
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rögzített vagy bizonyíthatóan utasítás alapján elvárás elöljárók részéről, ekkor 

ugyanis a közvetlen diszkrimináció bizonyítható. Minden egyéb esetben a jog 

képtelen reagálni a diszkriminatív gyakorlatra a bizonyítási nehézségek miatt. 

 Ezért lenne indokolt az etnikai profilalkotást sui generis tényállásként 

definiálni a diszkriminációs magatartások között, amely így nagyobb eséllyel 

lenne alkalmas arra, hogy a bizonyítási nehézségek ellenére az etnikai 

szelekcióra reagálni tudjon. A sui generis tényállásnak lehetővé kell tennie a 

gyakorlat szankcionálását és azt is, hogy egy rendőri szerv vagy egyéb hatóság 

is marasztalható legyen az etnikai profilalkotásért – ahogy arra az amerikai 

gyakorlat elemzésénel is láthattuk, hogy sokszor sor kerül. Természetesen nem 

kizárt, hogy a jelenlegi fogalmi keretben is lehessen olyan értelmezést adni a 

szabályoknak, amely alkalmassá teszi azokat az etnikai profilalkotás elleni 

küzdelemre. De a szabályozás lehetséges buktatóinak kiküszöbölése 

érdekében mindenképpen érdemes a felülvizsgálatán elgondolkodni. 
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V. FEJEZET AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS AZ 

EGYESÜLT ÁLLAMOKON TÚL 

 

Ebben a fejezetben sort kerítek az etnikai profilalkotás tárgyában elvégzett 

néhány empirikus kutatás módszertanának és eredményeinek ismertetésére. A 

fejezet célja az, hogy annak alapján világossá tegyem: a már bemutatott 

Egyesült Államokon túlmenően a világ számos pontján jelen lévő, mérhető és 

igazolható jelenséggel állunk szemben. Ez pedig indokolja azt, hogy több 

jelentős nemzetközi szervezet és emberi jogi NGO küzd ellene. A fejezetben 

Franciaországgal, Nagy-Britannával, Spanyolországgal, Bulgáriával és 

Oroszországgal kapcsolatos kutatásokat és adatokat ismertetek.
321

 

 

V. 1 FRANCIAORSZÁG
322

 

V. 1. 1 Előzmények 

Az etnikai profilalkotás már a 80-as évek óta ismert Franciaországban, a 

gyakorlatot franciául contrôle au facičsnak (fizikai külső alapján történő 

igazoltatás) nevezik, azonban szigorú vizsgálatnak korábban nem vetették alá. 

Már 1985-ből is van nyoma hasonló jelenségnek, a nevezett évből is idézhető 

olyan rendőrségi nyilatkozat, amely a bevándorlók magasabb kriminális 

hajlamára és ennek alapján a velük szemben alkalmazandó intézkedések 

szükségességére utalt:  

 

“… itt [Franciaországban] nagy a bevándorlók száma … ha az utcán egy 

fekete vagy egy arab kinézetű embert látsz, azt mondod mnagadban, ő nem 

néz ki franciának, jó lenne igazoltatni, hogy rendben vannak-e a papírjai. 

                                              

321 Várhatóan 2011 decemberében jelenik meg a Policing and Society folyóirat etnikai profialkotás témájának 

szentelt különszáma. Abban szerepelni fog tanulmány többek között Japánról, Ausztráliáról, Indiáról vagy éppen 

a Dél-Afrikai Köztársaságról is. 

322 Lásd: Profiling Minorities. A Study of Stop-and Search Practices in Paris. Open Society Institute, New York, 

2009. (továbbiakban: OSI, 2009) 
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Ha már erre sor került, akkor át is vizsgálható a ruházata, és esetleg 

fegyvert vagy kábítószert is találhatsz nála”
323

   

A francia igazoltatási gyakorlat diszkriminatív jellegére az ENSZ Faji 

Megkülönböztetés Elleni Bizottsága is felhívta a figyelmet 1994-ben, 

kijelentve, hogy „aggályos az igazoltatási gyakorlat is, amely széles, preventív 

célú diszkrecionális jogkört biztosít a rendőrség számára a külfüldiekkel 

szembeni intézkedésre, ez a gyakorlatban ugyanis diszkriminációra 

ösztönözhet.” Arra is felhívta a figyelmet a jelentés, hogy „a rendőri-

rendészeti gyakorlatban arányosan tükröződnie kell a társadalom etnikai 

összetételének, és a hátrányos megkülönbüztetés tárgyában képzést szükséges 

tartani a rendőri állomány számára,
324

 majd öt évvel később az ECRI is 

megjegyezte, hogy “a külföldiek és a bevándorlók arról panaszkodnak, hogy 

diszkriminatív igazoltatási gyakorlatnak vannak kitéve Franciaországban.”
325

  

 De voltak más beszámolók is, amelyek a jelenség elterjedtségét 

támasztották alá. Egy párizsi székhelyű emberi jogi szervezet (FASTI) 1996-

ban azt nyilatkozta, hogy “Bármelyik megállóban is álljon valaki, ha megnézi, 

hogy kit igazoltatnak, biztosan nem fehér embereket fog látni, hanem valamely 

etnikai kisebbséghez tartozókat, függtelenül attól, hogy az illetők gyanúsan 

viselkedtek vagy sem.”
326

 Az International Federation for Human Rights 

szintén arról számolt be, hogy az illegális migránsok kiszűrésére is használt 

intézkedési forma alapvetően a diszkriminatív jogalkalmazás eszköze.
327

 

Emellett az Amnesty International is arra mutatott rá, hogy a francia rendőrség 

az igazoltatásokat a bevándorlók elleni fegyverként tömegesen alkalmazza.
328

 

                                              

323 SCHNEIDER, Cathy Lisa:“Police Power and Race Riots in Paris,” in Politics and Society, Vol. 35, No.4, 2007, 

p. 19  
324 Az ENSZ Faji Megküllönböztetés Elleni Bizottságának 1994. évi jelentése, U.N. Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination, Report on the Elimination of Racial Discrimiation, U.N. Doc. A/49/18 – 

1995,. 145 o.pont. Elérhető: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/003/37/PDF/N9500337.pdf?OpenElement.. 
325 Lásd: ECRI, Second Report on France, Strasbourg: ECRI, 1999, 29. pont, elérhető: 

http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_02/02_CbC_eng/02-cbc-france-eng.pdf 
326 Adrian BECK and Kate BROADHURST: Policing  the Community: The Impact of National Identity Cards in the 

European Union  Journal of Ethnic and Migration Studies (1998): 423–425. 
327 Uo. 424. o. 
328 Amnesty International, France: Breaches of the Law Cannot Be Solved by Breaking the Law.  Elérhető: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/011/2005/en/59fe90f8-d48f-11dd-8a23-

d58a49c0d652/eur210112005en.html 
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Erre az is ösztönzi a rendőröket, hogy a francia ügyészség évente kvótát 

határoz meg a kiutasítandó bevándorolók száma tekintetében, amihez 

megfelelő számú, minimálisan végrehajtandó igazoltatás is társul.
329

 

 Ilyen körülmények között történt meg az, amire talán kevesen 

számítottak:
330

 2005 novemberében három hétig tartó lázadássorozat tört ki 

Franciaországban, összesen mintegy 300 városban, melynek során négyezer 

személyt vettek őrizetbe, több ezer autót rognáltak meg, s a zavargások során 

125 rendőr szenvedett sérüléseket.
331

 A lázadások egyik oka az volt, hogy a 

kormány érzéketlenül reagált arra a két személy halálát eredményező rendőri 

intézkedésre, amelyet azt követően foganatosítottak, hogy a két fiatal 

bevándorló megpróbálta magát kivonni az igazoltatás alól. Talán nem is 

véletlen, hogy a tragikus következménnyel járó eseményt egy igazoltatás 

előzte meg, ugyanis a rendőrség és a fiatal bevándorlók közötti feszült viszony 

hátterében maga az igazoltatási gyakorlat húzódik meg. Az OSI 2009-es 

tanulmánya szerint
332

 az igazoltatási gyakorlatra úgy tekintenek, mint 

amelyben az a hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 

manifesztálódik, amely az érintett kisebbségek osztályrészéül jut, s amelyért 

az egész francia társadalom is felelős.
333

 Az első kutatást a témában az OSI 

2007 októbere és 2008 májusa között éppen azért végezte Párizsban Fabien 

Jobard and René Lévy részvételével, hogy a jelenségről módszertanilag 

tartható vizsgálat alapján lehessen képet formálni. A kutatás az etnikai 

identitás percepcióját mérte, de kiterjedt egyéb tényezőkre is (kor, nem, 

öltözködés, stb.), amelyeknek bemutatását mi mellőzzük.  

                                              

329 Lásd: OSI 2009.  
330 Kevés kivétel egyike Mathieu Kassovitz, filmrendező, aki saját forgatókönyve alapján rendezte meg A 

gyűlölet (La Haine) c. cannes-i nagydíjas filmet, mely lényegében megjósolja a deprivált, külvárosi bevándorló 

réteg és a rendőrség közötti feszültség eszkalálódását.  
331 A francia belügyminisztérium adatait idézi az OSI 2009. tanulmány, 1. lj. 
332 OSI 2009., 15. o, 
333 Ez pontosan ugyanaz, mint amire a 2. fejezetben elemzett Risse és Zeckhauser „expressive harm”-ként utal. 
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V. 1. 2 A kutatás módszertana és eredményei
334

  

A kutatás során öt nagyforgalmú helyszínen 75 napig mérték az igazoltatások 

szempontjából elérhető lakosságot (available population), és az így kapott 

aránnyal vetették össze a ténylegesen igazoltatottak etnikai összetételét. A 

benchmark alapjául szolgáló mintában – melyet 2007 októberétől 2008 

februrájáig vettek fel – 37.833 személy szerepelt, 57.9%-uk fehér, 23%-uk 

fekete, 11.3%-uk arab, 4.3 % ázsiai és 3.1%-uk indopakisztáni volt. A vizsgált 

igazoltatások száma meghaladta az 500-at, ezt 75 napig tartó megfigyelésen 

gyűjtötték össze. A kutatók arra számítottak, hogy óráként átlagosan két 

igazoltatást tudnak majd rögzíteni a megfigyelők, ehhez képest a végleges 

szám 75perc/igazoltatás lett. A megfigyelésre párban került sor, amelynek 

egyik tagja az igazoltatási adatokat rögzítette elektronikusan, a másik pedig 

egy 4 kérdésből állú interjút készített az igazoltatott személlyel
335

 a korábbi 

igazoltatási tapasztalatairól, valamint az aktuális intézkedésről. 

 A kutatás eredményei maradéktalanul alátámasztották a kisebbségi 

csoportok és nemzetközi szervezetek, emberi jogi szervezetek aggályait. Az öt 

színhelyen végzett adatok elemzése alapján a kutatók azt állapították meg, 

hogy a feketéket hatszor nagyobb valószínűséggel igazoltatják, mint a 

fehéreket, az egyik színhelyen az eltérés elérte a 11.5-szeres értéket is. Az 

arabok esetében az aránytalanság még nagyobb mértéket mutatott, az 

átlagosan 7.6.szeres volt, a két szélsőérték pedig 1.8 és 14.8 volt.
336

 Az 

igazoltatásokat követő interjúkon elhangzottak is tanúsítják, hogy ezt a két 

társadalmi csoportot lényegesen többször igazoltatják általában is, összesen 

173 főt sikerült megkérdezni a mintában szereplő 525 közül. Az igazoltatottak 

több mint 80%-ának nem ez volt az első ilyen „élménye”, 39%-uk azt mondta, 

hogy gyakran igazoltatják, 25%-uk havi kettő-négy alkalmat nevezett meg. A 

feketék esetében a korábbi tapasztlatok ennél is rosszabbak, 31-%-uk mondta 

                                              

334 Amelyet egyébként az John Lamberth dolgozott ki, akit az amerikai esetjog tárgyalása után már jól 

ismerhetünk. 
335 Az érintett nem tudta, hogy megfigyelik, az interjúra akkor került sor, amikor az intézkedés végeztével 

eltávolodott a rendőrtől. 
336 A módszer szerint 1.5 szeres eltérés még egyáltalán nem utal diszkriminatív gyakorlatra, 1.5-2 szeres eltérés 

már gyanút keltő, amely esetén indokolt  valamilyen intézkedést hozni, e fölötti érték pedig etnikai profilalkotást 

takar. 
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azt, hogy havonta 2-4 alkalommal igazoltatják, és 18%-uk, hogy havonta több 

mint ötször. Sőt, fekete volt a mintába került minden egyes olyan személy, 

akit elmondása szerint 9-nél többször igazoltatnak havonta.  

 Az intézkedések eredményei tekintetében is eltéréseket lehet kimutatni, a 

feketéket kétszer, az arabokat háromszor nagyobb arányban állították elő, 

ebből azonban sajnos nem lehet semmilyen tartható következtetést levonni, 

ugyanis az előállítás oka nem ismert (és az lehet a magyar szabályozáshoz 

hasonlóan közbiztonsági őrizet is, amelynek célja a személyazonosság 

megállapítása), az eredmények szerinti bontásban pedig az elemszám 

statisztikailag értékelhetetlen (öt etnikai kategória négyféle eredeményre 

csoportosítva összesen 20 kategóriát jelent, így az egy kategória átlagos 

elemszáma 21).  

 A megállapítások alapján a kutatók okszerű javaslatokat fogalmaztak 

meg, azonban mivel elégséges fogadókészség nem mutatkozik a gyakorlat 

változtatására, stratégiai eljárásokat tervez indítani az OSI a francia 

gyakorlattal szemben mind a Francia Alkotmánytanács, mind az Emberi Jogok 

Európai Bírósága előtt.
 337

   

 

V. 2 NAGY-BRITANNIA 

Az Egyesült Királyság rendőrsége az egyetlen olyan az Európai Unióban, 

amelynek mind a 43 szerve rendszerezett formában gyűjt adatokat az 

igazoltatásokról, egészen 1996 óta.
338

 Sőt, az adatgyűjtés kiterjed az 

igazoltatottak etnikai hovatartozására is, ráadásul a percepció alapú és az 

önmeghatározáson alapuló etnikai hovatartozásnak is helye van az igazoltató 

lapon.
339

 A széleskörű adatgyűjtésnek természetesen mélyen gyökerező okai, 

előzményei vannak. Már egy 1979-es Institute of Race Relations-kutatás 

                                              

337 http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/qpc 

338 MILLER, Joel: Measuring and Understanding Minority Experiences of Stop and Search in the UK, in: Ehtnic 

Profiling by Police in Europe, Open Society Justice Initiatve, 2005., 53. o. Elérhető: 

http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/equality_citizenship/articles_publications/publications/juticeinit_20

050610/justiceinit_200506.pdf 
339 A fő szabály az önmeghatározás, de amennyiben az intézkedő rendőr szerint ez nyilvánvalóan nem fedi a 

valóságot, akkor jogosult a percepció alapú etnikai hovatartozást is rögzíteni. 

http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/qpc
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számos olyan esetre hívta fel a figyelmet, amelyben a fekete szülők 

folyamatos rettegésben éltek, mert gyermekeiket állandóan igazoltatták 

iskolába vagy munkába menet, aminek következtében sokszor csak órákkal 

később érkeztek haza, mint ahogy várták őket.
340

 Egy 1983-ban Willis által 

elvégzett kutatás megalapozottnak találta ezeket a félelmeket, megállapítva, 

hogy a fiatal fekete férfiakat sokkal nagyobb valószínűséggel igazoltatják, 

mint a fehéreket,
341

 hasonló eredményre jutott Smith és Gray is ugyanebben az 

évben publikált vizsgálata során,
342

 kijelentve azt is, hogy a kritizált gyakorlat 

sokat árt a rendőrség és a kisebbségi csoportok közötti kapcsolatoknak is. A 

kérdés mégis azt követően került igazán a figyelem középpontjába, hogy a 80-

as évek elején történt brixtoni
343

 lázadások okainak vizsgálatával megbízott 

Lord Scarman megállapította, hogy az érintett városrészben a lázadásokat 

megelőzően egy 120 főből álló rendőri egység azt az utasítást kapta, hogy 

minden gyanús személyt igazoltasson, és 4 nap alatt az így igazoltatott 943 

személy több mint fele fekete volt. A jelentés megállapította, hogy a 

rendőrökkel történt összecsapások résztvevői legnagyobb arányban fiatal 

fekete férfiak voltak. Ebből Scarman azt a következtetést vonta le, hogy a 

lázadás a feketék rendőrökkel szembeni dühének egyik megnyilvánulása volt, 

a düh és felháborodás okaként pedig az etnikai kisebbségekre koncentráló 

aránytalan rendőri intézkedési gyakorlatot nevezte meg.
 

Scarman számos 

javaslatot fogalmazott meg a helyzet javítása érdekében, ezek között szerepelt 

az előítéletes újoncok azonosítása, a faji előítélet által motivált cselekmények 

miatt indított fegyelmi eljárások szigorítása, több kisebbségi csoporthoz 

tartozó rendőr felvétele,
344 

 konzultatív fórumok létrehozatala a rendőrség és a 

                                              

340 Lásd DELSOL, Rebekah– SHINER, Michael: Regulating Stop and Search: A Challenge for Police and 

Community Relations in England and Wales (továbbiakban: Regulating…). In Critical Criminology. Vol 14, No 

3. 241–263, 245. o. 
341 WILLIS, C.: The Use, Effectiveness and Impact of Police Stop and Search Powers RPUP 15., London, Home 

Office, 1983., 22. o. 
342 SMITH, D. – GRAY, J.: The Police in Action. London, PSI. 
343 London egyik feketék által sűrűn lakott városrésze. 
344 Lásd erről: CASHMORE, Ellis: The experiences of ethnic minority police officers in Britain: underrecruitment 

and racial profiling in a performance culture. Ethnic and Racial Studies Vol. 24 No. 4 July 2001 642–659. 
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helyi kisebbség tagjai között, a rendőri intézkedések ellen benyújtott panaszok 

független vizsgálatának megteremtése.
345

  

 A következő mérföldkövet egy dél-londoni fiatal fekete férfi, Stephen 

Lawrence meggyilkolása jelentette, melynek során a hibát hibára halmozó 

nyomozás eredményeképpen nem sikerült elítélni a terhelteket, ami hatalmas 

felháborodást váltott ki a civilek körében.
346

 Az eset vizsgálatára létrehozott 

vizsgálóbizottság jelentése (mely nevét a bizottság vezetőjéről, Sir William 

Macphersonról kapta) megállapította, hogy a feketék általános tapasztalata az 

elmúlt 30 évben az, hogy a rendőrség szigorú ellenőrzés alatt tartja őket, 

azonban nem nyújt kellő védelmet, mikor ők válnak bűncselekmény 

áldozatává.
347

 A Macpherson-jelentés számos javaslatot és megállapítást 

tartalmazott, ezek között szerepelt az is, hogy megkérdőjelezhetetlenül jelen 

van a rendőrségi gyakorlatban és szemléletben a diszkriminatív attitűd. A 

jelentés azonban nem a hatáskörrel kapcsolatos szabályok módosítását 

javasolta, hanem azt, hogy sokkal szigorúbban ellenőrizzék a rendőri 

intézkedéseket, nevesítve, megjelölve az igazoltatásokat is (stop and search). 

A javaslat 61. pontja konkrétan azt tartalmazta, hogy rögzítsenek minden 

igazoltatást az érintett önmeghatározáson alapuló etnikai adatával, az 

intézkedés eredményével és az intézkedés okával együtt. A 62. pont irányozta 

elő az így elkészült dokumentumok elemzését és monitorozását a rendőri 

elöljárók által, ennek alapján pedig rendszeresen statisztikák készítését, 

amelyekből kitűnik egy adott rendőri szerv gyakorlatának esetleges 

aránytalansága. Ennek lett eredménye az az átfogó és rendszeres 

adatgyűjtés,
348

 amelynek alapján Európában egyedülállóan alapos képet 

nyerhetünk az igazoltatás és az etnikai profilalkotás kapcsolatáról.  

                                              

345 DELSOL-SHINER: Regulating, 247. o. 
346 2010-ben két korábbi gyanúsított ellen újra vádat emeltek.  
347 MACPHERSON, W.: Inquiry into the Matters Arising from the Death of Stephen Lawrence: Final Report. 

London. The Stationery Office. 45. 7. (Macpherson-jelentés) 
348 Az összes igazoltatás „igazoltató lapon” történő rögzítését a 61. Javaslat irányozta elő. A Brit Parlament 2011. 

február 2-án módosította a szabályozást, jelentősen visszalépve a Macpherson-jelentés utáni reformoktól. Lásd 

erről: http://www.stop-watch.org/uploads/STOPWATCH-PACE.pdf, valamint http://www.stop-watch.org/news-

events/11/Controversial-stop-and-search-changes-passed.html 

http://www.stop-watch.org/uploads/STOPWATCH-PACE.pdf
http://www.stop-watch.org/news-events/11/Controversial-stop-and-search-changes-passed.html
http://www.stop-watch.org/news-events/11/Controversial-stop-and-search-changes-passed.html
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 A szisztematikus adatgyűjtés alapján hozzáférhető információkból 

megállapítható, hogy az etnikai profilalkotás elleni küzdelem – bármennyire 

sok energiát is fektetnek abba – még nem érte el célját. Messze nem. A 

Macpherson-jelentés óta (1999. február) eltelt időt vizsgáló tanulmány
349

 

részben lesújtó képet fest a helyzetről. Az igazoltatások aránytalansága a brit 

intézkedések tekintetében a következőképpen alakult: 

 

Összesített adatok (Anglia, 1996-2008)
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Forrás: Miller, 2. grafikon, im. 10. o. 

 

Az intézkedések gyakoriságának vizsgálata azt mutatja, hogy az 1000 főre eső 

igazoltatások száma ugyan csökkent a szabályozás bevezetése után, azonban 

2003-tól újra emelkedésnek indult. Mindemellett rendkívüli jelelentősségel bír 

az a tény, hogy ha Londont nem vesszük figyelmbe, az igazoltatások 

intenztása lényegesen alacsonyabb: Londonban 2.9-szer magasabb az 1000 

főre eső igazoltatások száma, itt hajták végre az összes brit igazoltatás 40%-át, 

és ami még döbbenetesebb, a feketékkel szembeni igazoltatások 80%-át is.
350 

A 2. számú grafikon tanúsága szerint az aránytalanság lényegesen kisebb 

akkor, ha a londoni intézkedésekkel nem számolunk:  

                                              

349 MILLER, Joel: Stop and Search In England. A Reformed Tactic or Business as Usual?  British Journal of 

Criminology, (2010) 50(5): 954-974 
350 Ld. uo.: 963. o. 
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Összesített aránytalanság a londoni adatok kiszűrésével
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Forrás: uo. 11. o. 

A grafikonon jól látszik, hogy a londoni adatok kiszűrésével az aránytalanság 

majdnem monoton csökkenő tendenciát mutat. Vagyis a bevezetett reformok 

az ország jelentős részében érdemben képesek voltak befolyásolni a rendőri 

gyakorlatot, a fővárosban viszont egyáltalán nem. A londoni sikertelenség 

magyarázata nem ismert, Joel Miller szerint ennek oka lehet pusztán a rendőri 

szerv mérete, amely nem teszi lehetővé azt a szoros kontrollt, amit egy kisebb 

egység esetén gyakorolhat a rendőri előljáró, de az is megtörténhet, hogy 

Londonban sokkal nagyobb az a terrorizmus miatti fenyegetettség, ami 

hajlamossá teheti a rendőröket a diszkréció kereteinek tágítására. Sőt, egyes 

rendőri vezetők nyilatkozatai is hozzájárulhattak ahhoz, hogy nagyobb 

hangsúlyt fektettek a beosztottjaik az igazoltatásokra.
351

 

 Ezek összesített adatok, ugyanakkor ennél is nagyobb különbségeket 

tapasztalhatunk, ha különböző jogszabályhelyek alapján végrehajtott 

intézkedések szerint vizsgáljuk a brit igazoltatásokat. Az 1984. évi Police and 

Criminal Evidence (PACE – Rendőrségi és Bűnügyi Bizonyítási törvény) Act 

1. §-a alapján az igazoltatásoknak azon az ésszerű gyanún
352

 kell alapulniuk, 

                                              

351 Ld: uo. 971. o. 
352 Jogszabályhoz képest szokatlanul gyakorlatiasan és részletesen próbálja a PACE meghatározni az ésszerű 

gyanúhoz szükséges feltételeket, amikor ezt írja: „az ésszerű gyanú soha nem igazolható kizárólag személyi 
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hogy az igazoltatni kívánt személy valószínűleg bűncselekmény elkövetője. 

Ezzel szemben az 1994. évi Criminal Justice and Public Order Act (Büntető 

Igazságszolgáltatási és Közrendvédelmi törvény) 60. szakasza alapján végzett 

igazoltatásokhoz nem szükséges az ésszerű gyanú megléte,
353

 ezek a magyar 

fokozott ellenőrzéshez hasonló eseteket jelentenek, amelynek során egy 

rendőri előljáró, aki ésszerű okból tart attól, hogy egy meghatározott helyen 

súlyos erőszak fog bekövetkezni vagy valaki fegyvert fog magánál tartani, 

elrendelheti azt, hogy konkrétan meghatározott területen 24 órán keresztül 

minden gyanú nélkül igazoltassanak a rendőrök. De ugyanígy nem szükséges 

gyanú a 2000. évi Terrorism Act (Terrorizmus elleni törvény) 44. szakasza 

alapján sem.
354

 A 60. szakasz alapján végrehajtott intézkedések esetében az 

aránytalanság a PACE 1.§-a alapján végrehajtott intézkedésekhez képest 

jelentősebb, hiszen a „fokozott ellenőrzés” során a feketéknek 26.6-szer, az 

ázsiai származásúaknak 6.3-szer volt nagyobb esélye arra 2010-ben, hogy 

igazoltassák őket, mint a fehéreket.
355

 A 2006-2007-re vonatkozó adatok azt 

mutatják, hogy az ezen felhatalmazás alapján végrehajtott intézkedések esetén 

a feketék 16.9-szeresen voltak felülreprezentáltak, míg az ázsiaiak 4.3-

szeresen,
356

 vagyis az aránytalanság egyre fokozódik ebben a tekintetben. A 

számok abszolút értékben sem elhanyagolhatóak, a hatáskört több mint 

100,000 alkalommal alkalmazta a rendőrség 2008/2009-ben, ez az érték öt 

évvel azelőtt a fele, tizenkét évvel azelőtt a huszada volt.
357

 Azt pedig nem 

nehéz megállapítani, hogy mi az eltérés oka: ha nincs semmilyen korlátja egy 

                                                                                                                                

jellemzők alapján, anélkül, hogy rendelkezésre állna megbízható információ vagy az érintett személy magatartása 

is gyanút keltő lenne. Például egy személy faji hovatatozása, életkora, külső megjelenése vagy büntetett előítélete 

nem lehet sem önmagában, sem egymással kombinálva ruházat átvizsgálást megalapozó gyanú alapja. Az ésszerű 

gyanú nem alapulhat olyan általánosításokon vagy sztereotípiákon sem, hogy az emberek bizonyos csoportjai 

hajlamosabbak bűncselekményt elkövetni”. PACE 2.2, elérthető: 

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/operational-policing/pace-codes/pace-code-a?view=Binary 
353 Lásd: Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective and Discriminatory. OSI, 2009. 34. o. 
354 Lásd: MILLER, Joel: Stop and Search In England. A Reformed Tactic or Business as Usual?  British Journal of 

Criminology, (2010) 50(5): 954-974, 955. o 
355 Lásd:  StopWatch’s response to the proposed changes to the Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) 

Code of Practice A. Revisions proposed 20th September 2010, 2010. október, 14. o. http://www.stop-

watch.org/uploads/STOPWATCH-PACE.pdf 
356 Minsitry of Justice, Statistics on Race and the Criminal Justice System, 2007/8. 29. 49. 
357 Lásd a 349. lábjegyzetben hivatkozott dokumentumot, valamint a Home Office: Statistics on Race and the 

Criminal Justice System 2008/09 (2010 June) adatait a 22-26. oldalakon, elérhető: 

http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/statistics-and-data/mojstats/stats-race-and-the-criminal-justice-

system-2008-09c1.pdf 

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/operational-policing/pace-codes/pace-code-a?view=Binary
http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/statistics-and-data/mojstats/stats-race-and-the-criminal-justice-system-2008-09c1.pdf
http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/statistics-and-data/mojstats/stats-race-and-the-criminal-justice-system-2008-09c1.pdf
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intézkedésnek, azzal sokkal könnyebb visszaélni.
358

 Az igazoltatásokkal 

kapcsolatos őrizetbe vételi (arrest) adatok is arra utalnak, hogy az eltérés oka 

nagyobb valószínűséggel keresendő az etnikai profilalkotás alapját képező 

statisztikai diszkriminációban, mint a feketék esetén gyakrabban meglévő 

ésszerű gyanúban: 2007-2008-ban a 60. § alapján végrehajtott 

intézkedéseknek mindössze 4%-a vezetett őrizetbe vételhez, ami lényegesen 

kisebb az ésszerű gyanúval párosuló intézkedések 12%-os találati arányánál.
359

 

 

V. 3 SPANYOLORSZÁG 

V. 3. 1 Az etnikai profilalkotás az alkotmánybíróság és az ENSZ előtt 

Spanyolország azon kevés állam egyike, amelynek alkotmánybírósága is 

döntést hozott abban a kérdésben, hogy a rendőri intézkedések során 

figyelembe vehető-e az intézkedés alá vont személy külső megjelenése, 

bőrszíne. A határozat
360

 tárgyául szolgáló eset főszereplője Rosalind Lecraft 

Williams, egy fekete konferenciaszervező, aki 33 éves korától 

Spanyolországban élt, ekkor ment ugyanis férjhez. A férje és a fia spanyol 

állampolgárok. Rosalind 1992. december 6-án a családjával a valladolidi 

vasútállomásra érkezett rövid szabadság eltöltése céljából. Amint leszálltak a 

vonatról, egy rendőr odament Rosalindhoz, és az iratait kérte. Kizárólag tőle, 

fiától és férjétől nem. Amikor Rosalind megkérdezte, hogy mi az oka az 

intézkedésnek, a rendőr azt válaszolta, hogy utasításba adták neki, hogy az 

“olyanokat, mint ő, igazoltnia kell”. (“identificar a gente como ella”). Mivel 

ezen indok hallatán sem ő, sem férje vagy fia nem volt hajlandó igazolni 

magát, ezért mindannyiukat előállították a rendőrőrsön. Az egész család az 

alkotmányírósághoz fordult az ügy miatt, mivel mind a belügyminiszter, mind 

                                              

358 A minél magasabb diszkrimináció annal nagyobb etnikai aránytalanság tézist jól bizonyítja a New Jersey-i 

főügyészség által végzett kutatás a különböző diszkréciójú rendőri intézkedések vizsgálatáról, ismertetését lásd: 

Harris: Profiles in Injustice, 59-60. o. 
359 Home Office, Police Powers and Procedures England and Wales 2007/08. (London: Home Office Statistics, 

2009) 34. 
360 Lásd részletesebben: Amnesty International, Spain: Crisis of identity - Race-related Torture and Ill-treatment 

by State Agents, 16 April 2002, EUR 41/001/2002, elérhető: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3cbd58da4.html [hozzáfárs 2011. február 11.] 
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a bíróság jogszerűnek ítlélte meg az intézkedést. Az alkotmányossági 

vizsgálatot a panaszosok a spanyol alkotmány hátrányos megkülönböztetést 

tiltó 14. Cikkére alapozták. Az Alkotmánybíróság azonban elutasította 

indítványukat azzal az indokkal, hogy a külföldiek igazoltatása nem minősül 

faji alapú hátrányos megkülülönböztetésnek, mert az egyes fizikai vagy etnikai 

jellemvonások a külföldi származás ésszerű indikátorának tekinthetők. A 

bíróság tehát úgy értékelte, hogy a bőrszínnek az esetben pusztán annyi a 

jelentősége, hogy meghatározott bőrszínhez nagyobb valószínűséggel társul 

külföldi állampolgárság, a külföldi állampolgárok tartózkodásának jogcíme 

pedig ellenőrizhető. Ehhez hozzátette azt is a Testület, hogy az igazoltatás 

helyén és idején - a várókban és hasonló helyeken - egyébként is az átlagosnál 

több a külföldi állampolgár, aminek szintén jelentősége van az ügy megítélése 

során. Azt is kiemelte a Bíróság, hogy a hasonló helyeken végzett 

igazoltotásokkal Valladolidban százhuszonhat, Spanyolország területén 

illegálisan tartozkodó személyt azonosítottak. Ezért az ilyen intézkedések 

jogszerűek, amíg azokat tisztelettel és udvariasan hajtják végre. A döntést hat 

bíró hozta meg, amelyhez egyikük különvéleményt csatolt, mert szerinte a faji 

hovatartozás szerepeltetése az igazoltatandó személy profiljában ellentétes a 

spanyol alkotmány 14. Cikkével, mert az így kialakult gyakorlat sérti az 

emberi méltóságot, ugyanakkor akadályozza a külföldi származásúak spanyol 

társadalomba történő integrációját is. 

 A döntés 2001. január 29-án született meg, amelyben a spanyol 

alkotmány őrzői úgy foglaltak állást, hogy nem minősül alkotmányellenes 

megkülönböztetésnek a bőrszín vagy a külföldi állampolgárságra utaló egyéb 

fizikai jegy figyelembe vétele az igazoltatott személyek szelekciója során. Az 

eset jelentőségét a spanyol Amnesty International szerint az mutatja igazán, 

hogy a faji hovatartozással kapcsolatos rendőri bántalmazások vagy 

“túlkapások” (ill-treatment) többségére igazoltatás során kerül sor, amikor 

fennáll annak is a veszélye, hogy a bántalmazás áldozatának kiválasztása is 

etnikai profilalkotáson alapult.  
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 Az ügy azonban itt nem állt meg, mert Williams képviseletében az Open 

Society Justice Initiative a Women’s Link Worldwide-dal és az SOS-Racismo 

Madrid szervezetekkel közösen az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága (UNHRC) 

előtt eljárást indított, azt állítva, hogy a tárgybeli eljárás sértette a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát. A UNHRC 2009 júliusában meghozott döntésében 

megállapította a jogsértést, kötelezte az államot nyilvános bocsánatkérésre és 

arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy 

megelőzhető legyen a jövőben a hasonló jogsértés.
361

 

 Arról, hogy mennyire elterjedt az alkotmánybíróság által jogszerűnek 

vélt gyakorlat, szerencsére bőséges információval rendelkezünk. Ugyanis 

Spanyolország a STEPSS program
362

 egyik résztvevő országa volt, a 

magyarhoz hasonló tartalmú kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok ott is folytak 

az elmúlt öt év során, így annak ellenére, hogy állami etnikai adatgyűjtés nem 

létezik ebben a dél-európai országban sem, megbízható képpel rendelkezünk 

az etnikai profilalkotás helyzetéről. A következőkben a 2007-2008. során 

zajlott empirikus kutatás eredményeit ismertetem.  

V. 3. 2 A STEPSS Spanyolországban
363

 

Spanyolországban két országos rendőrség működik, a Policía Nacional és a 

Guardia Civil Espańola; létezik egy regionális rendőri szerv is Katalóniában 

(Mossos d’Esquadra); ezen kívül minden önkormányzat is rendelkezik saját 

rendőrséggel.
364

 A STEPSS projekt két városban, Funlabradában (Madrid 

egyik külvárosa) és Gironában (Katalóniában) folyt. Fuenlabrada teljes 

lakossága 209.102, akiknek 15,9 százaléka külföldi, Girona lakossága 96. 461, 

akik 20,7 százaléka külföldi. 

Fuenlabrada 

                                              

361 Az Emberi Jogi Bizottság döntése elérhető:  

http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/williams/decision-en_20090812.pdf 
362 Erről lásd: VI. fejezet 
363 Lásd: Addressing Ethnic Profilling by the Police. New York, Open Society Institute 2009. 21. o., 

továbbikaban: Addressing, 26-44-o. 
364 uo. 21. o 

http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/williams/decision-en_20090812.pdf
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Az adatgyűjtés hat hónapos időtartama során, 2007 októbere és 2008 márciusa 

között a Fuenlabradai Önkormányzati Rendőrség 3050 igazoltatást hajtott 

végre, ez évesítve 29 intézkedést jelentést ezer főre vetítve. A projekt 

időtartama alatt az intékedések száma fokozatosan csökkent, az első hónapban 

még 958 igazoltatást rögzítettek, az utolsóban már csak 253-at, a ruházat 

átvizsgálások esetében hasonló mértékű csökkenést tapasztaltak – az 

igazoltatásokat követően végrehajtott intézkedések száma 477-ről 155-re esett. 

Ezzel szemben az igazoltatások hatékonysága emelkedett: a kezdeti 6%-os 

találati arány átlagosan 20% körülire emelkedett.
365

 A változást a kutatók azzal 

magyarázták, hogy projekt keretében nyújtott képzés, valamint a fokozottabb 

ellenőrzés miatt a rendőrök kizárólag alapos gyanú vagy egyéb objektív indok 

esetén intézkedtek, ami egyszerre csökkenti az intézkedések számát és növeli 

azok hatékonyságát.  A kutatás természetesen kitért a fuenalbradai igazoltatási 

gyakorlat etnikai aspektusainak vizsgálatára is, ez a következő eredménnyel 

járt:  

Fuenlabradai Önkormányzati Rendőrség: Igazoltatás, ruházat átvizsgálás és 

hatékonyság nemzeti hovatartozás szerinti bontásban 

Nemzeti 

hovatartozás 
Igazoltatás 

Ruházat átvizsgálás Találati arány 

Érték 

Hány 

százelékban 

követte az 

igazoltatást? 

Érték 

Találati 

arány 

százelékban 

Ecuadori 139 74 53 5 4 

Marokkói 319 166 52 23 7 

Nigériai 133 46 35 2 2 

Romániai 205 119 58 9 4 

Spanyol 1886 1028 55 327 17 

Egyéb 368 185 50 28 5 

Összesen 3050 1618 53 394 13 

 

                                              

365 ld: Addressing 29. o. 2. Chart 
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Mint látható, a ruházat átvizsgálások tekintetében nincs nagy külünbség az 

értékekben, azonban a találati arány már igencsak változatos képet nyújt: a 

spanyolok esetében annak értéke 17%-os, volt, a marokkóiak esetében 7 %-os, 

4 %-os a romámok és az ecuadoriak esetében, a nigériaiak vonatkozásában 

pedig csak minden ötvenedik intézkedés volt eredményes. Ugyanakkor a teljes 

projektidőszakra vetített aránya annak, hogy az egyes nemzeti csoportokba 

tartozó személyeket mekkora valószínűséggel igazoltatják, éppen fordított 

volt. A marokkóiakat 6.3-szor, a románokat 3.8-szer, az ecuadoriakat 3.9-szer, 

a nigériaiakat 5.2–ször nagyobb valószínűséggel igazoltatták, mint a 

spanyolokoat. Mindegyik szám az 1.5-szörös tolerálható küszöbön túl van, és 

arra utal, hogy az etnikai profilalkotás jelen van a vizsgált rendőri szerv 

gyakorlatában. Az értékeket havi bontásban az alábbi táblázat mutatja: 

 

Aránytalanság az igazoltatási mintában, Fuenlabrada 

Nemzeti 

hovatartozás 
Október November December Január Február Március 

Spanyol 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Román 5.2 4.4 3.6 1.7 2.0 4.8 

Marokkói 9.6 6.9 3.3 3.5 3.5 3.4 

Ecuadori 5.0 3.7 5.4 2.2 5.3 2.0 

Nigériai 4.0 7.9 11.5 2.1 1.8 1.4 

Egyéb 2.5 2.3 1.6 1.6 2.4 1.4 

 

A táblázatból azonban az is látható, hogy az aránytalanság a projekt 

előrehaladtával mindegyik kisebbségi csoport vonatkozásában lényegesen 

csökkent, ami nem járt a hatékonyság egyidejű romlásával; nem is járhatott, 

tekintettel arra, hogy a kisebbségi csoportok igazoltatása volt a legkevésbé 

hatékony a projekt kezdetén. Ez a kutatás is bizonyította, hogy annál 

hatékonyabb az igazoltatás, minél kisebb az intézkedő rendőr diszkréciója az 
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igazoltatni kívánt személy kiválasztásában. A megelőzési célú igazoltatások 

3%-os és a fokozott ellenőrzések 9%-os találati arányához képest a 

személyleírás alapján végrehajtott intézkedések (körözési adat vagy sértett 

által adott személyleírás) 33%-os és a gyanús viselkedés miatt intézkedések 

15%-os aránya magáért beszél.  

 Arra is volt példa, hogy egy meghatározott időszakban (október-

november) sok romániai személy állítottak meg, ezen intézkedések több mint 

kétharmadát olyan helyszíneken foganatosították, ahol prostituáltakat 

ellenőriztek, akik között sok volt a román származású. Amikor ez a havi 

adatok elemzése alapján kiderült, a rendőrség és a helyi román közösség 

közötti megbeszélése során a rendőrség elmagyarázta, hogy számos helyi 

lakos fordult hozzájuk pannasszal, és a fokozott ellenőrzés célja a prostiuáltak 

eltávolítása volt a környékről. Amikor decemberben a prostiuáltak 

továbbálltak, az aránytalanság lényegében megszűnt. A marokkóiak esetében 

az aránytalanság drasztikus csökkenését pedig az magyarázza, hogy a program 

elején nagy mértékben alkamazott, széles diszkréciót biztosító igazoltatások 

száma (preventív és fokozott ellenőrzés) nagymértékben csökkent. Egy példa 

illusztráció céljából: a program elején a preventív igazoltatások között 28% 

volt a marokkóiaik aránya, ez 97%-kal csökkent a program végére. 

Októberben 137 marokkóit igazoltattak, ami az adott hónap összes vizsgált 

intézkedésének 14%-át jelent, pedig a marokkóiak aránya a helyi lakossághoz 

képest ennek kevesebb mint egyhatoda, ebből 65 esetben az indok 

terrorcselekmény megelőzése volt, ugyanakkor csak egy esetben követte 

előállítás az intézkedéseket, novemberben pedig egy sem, a helyi lakossággal 

történt egyeztetést követően a rendőrség leállította ezt az akciót, aminek 

hatására az aránytalanság harmadára csökkent.  

Girona
366

 

A gironai adatok elemzése során fel kell hívni a figyelmet arra, hogy itt két 

rendőrség működik, az egyik önkormányzati rendőrség, amely a közösségi 

rendészettel, valamint kisebb súlyú jogsértéseket kapcsolatos feladatokat látja 

                                              

366 A gironai adatok forrása: Addressing, 36-44. o. 
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el, a másik a Mossos d’Esquadra, amely súlyosabb bűncselekmény felderítését 

végzi és elhanyagolható mértékben alkalmazza az igazoltatást, egyes egységei 

pedig nem is vettek részt a kísérleti programban.  

 A program hat hónapos időtartama során az önkormányzati rendőrség 

1526 igazoltatást hajtott végre, a Mossos d’Esquadra pedig 902-t, az előbbi 

éves szinten 32/1000 fő igazoltatásának felel meg, az utóbbi pedig 19/1000 

főnek. A kísérleti időszak alatt az önkormányzati rendőrség által végrehajtott, 

vizsgált intézkedések száma jelentős mértékben csökkent: az igazoltatások egy 

hónap alatt 341-ről 204-re csökkentek (kb. 40%), és ez az érték végig 266 és 

223 között mozgott azt követően. Ugyanakkor a ruházat átvizgsálások száma 

drasztikusan esett, a kezdeti havi 152-ről 59-re (több mint 60%-os csökkenés). 

A Mossos d’Esquadra esetében ilyen egyértelmű tendencia nem rajzolódott ki. 

Ugyan a kísérleti időszak során tapasztalható volt drasztikus elmozdulás is az 

igazoltatások vagy a ruházat átvizsgálások számában (60-80%-os zuhanás is 

mérhető volt például az ötödik hónapban), a záróhónap számai lényegileg 

megegyeztek a kezdeti adatokkal.  

 Az intézkedések találati aránya tekintetében egyik rendőri egység 

vonatkozásában sem rajzolódott ki olyan egyértelmű minta, amely az 

igazoltatások száma és hatékonysága közötti korrelációra utalna, csökkenő 

intézkedésszám melletti javuló és romló adatokra is találunk példát. Azonban 

a kisebbségek felülreprezentáltsága az egyes rendőri intézkedések tekintetében 

már nem érhet senkit meglepetésként. Az alábbi táblázat mutatja a 

végeredményt e vonatkozásban:  

Aránytalanság az igazoltatási mintában, Spanyolország, Girona, 

Önkormányzati rendőrség/Mossos d’Esquadra 

Nemzeti 

hovatartozás 

Igazoltatások 

száma 

Helyi 

lakosok 

száma 

1000 főre 

eső 

igazoltatás 

száma 

Aránytalanság 

mértéke 

Hondurasi 920/30 2557 35.9/11.7 3.9/2.1 

Marokkói 244/213 3930 62/54.1 6.7/10.0 
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Román 144/52 1560 92/33.3 10.0/6.1 

Spanyol 707/415 76483 9.2/5.4 1.0/1.0 

Egyéb 339/192 11931 28.4/16.0 3/2.9 

 

A számokból kiolvasható, hogy mindkét rendőri egység elsősorban a 

marokkói és a román származású személyekre koncentrál intézkedései során, 

de minden kisebbséget aránytalanul érint az igazoltatási gyakorlat. 

A Mossos d’Esquadra havi lebontású adataiból
367

 az is kiolvasható, hogy az 

aránytalanság mértéke a projekt előrehaladtával emelkedett, s annak végén is 

csak a kezdeti szintre esett vissza. Ez pedig különösen meglepő annak 

fényében, hogy a projekt során havi rendszerességgel és alaposan vizsgálták a 

mutatókat, vagyis arra lehetett számítani, hogy a rendőrők a szigorúbb 

ellenőrzés hatására jobban odafigyelnek arra, hogy milyen nemzeti 

hovatartozású személyt igazoltatnak. A kutatók értékelése szerint az 

aránytalanság növekedésében a rendőröknek a kutatással szembeni ellenállása 

mutatkozik meg. Vagyis az, hogy a projekt tulajdonképpen tevékenységük 

szakmaiságát kérdőjelezte meg, és lényegileg rasszistának minősítette őket, ez 

pedig súlyosan sértő. Másik lehetőség az érdekes jelenség magyarázatára a 

kutatók szerint az, hogy a fuenlabradai gyakorlattal szemben az adatelemzés 

nem volt olyan rendszeres és a rendőrök nem kaptak ennek megfelelően 

visszacsatolást a saját intézkedéseikről, így nem is volt lehetőségük 

módosítani a gyakorlatukon. Magam úgy vélem, hogy bármelyik magyarázat 

is álljon közelebb a valósághoz, mindkét lehetőség egyben figyelmeztetés is: a 

kutatásban részt vevő rendőröknek többször is el kell magyarázni, hogy az 

etnikai profilalkotás vélelmezése nem azonos a rasszista motiváció 

tulajdonításával, és a kutatók sem erkölcsi ítéletet nem kívánnak mondani az 

érintett rendőri szerv tevékenységéről, sem jogi eljárást nem fognak índítani a 

megszerzett adatok birtokában. És természetesen a projekt során 

elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a rendőrség és a kutatók között, 

akár az eredmények közlése, akár a felmerülő problémák közös megoldása 

                                              

367 ld. Addressing: 41. o., 12. Chart 
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érdekében. Bizalmatlan vagy sértett légkörben az olyan kutatás, amely 

feltételezi a két fél kooperációját, nem vihető véghez. 

Az aránytalan igazoltatási gyakorlat hatékonysága tekintetében sem okoznak 

semmilyen meglepetést a számok: 

Girona, Mossos d’Esquadra: Igazoltatás, ruházat átvizsgálás és hatékonyság 

nemzeti hovatartozás szerinti bontásban 

Nemzeti 

hovatartozás 
Igazoltatás 

Ruházat átvizsgálás Találati arány 

Érték 

Hány 

százelékban 

követte az 

igazoltatást? 

Érték 

Találati 

arány 

százelékban 

Hondurasi 30 10 33 0 0 

Marokkói 213 150 70 24 11 

Romániai 52 40 77 9 17 

Spanyol 415 215 52 38 9 

Egyéb 192 103 54 14 7 

Összesen 902 518 57 85 9 

 

Mint látható, a találati arány egyedül a román állampolgárságúak esetében tér 

el lényegesen a 9%-os átlagtól (ez az érték az önkormányzati rendőrség 

esetében 13%-os), ezt hatszoros felülreprezentáltság esetén „éri el” a 

rendőrség, de a csoport kis elemszáma miatt ezt a mutatót érdemes 

fenntartásokkal kezelni. Egyetlen más, statisztikailag releváns elemszámú 

minta esetében sem járt olyan eredménnyel ez a kutatás sem, hogy egyes 

társadalmi csoportok igazoltatása hatékonyabb lenne azon vélelem alapján, 

hogy az érintett kisebbség tagjai nagyobb valószínűséggel követnek el 

bűncselekményeket. Ez pedig két következtetésre vezet: vagy a premissza 

helytelen, tehát az érintett társadalmi csoportok kriminalitása között nincs 

lényeges eltérés, vagy az esetlegesen magasabb kriminalitás sem indokolja a 

felülreprezentáltságot az igazoltatásban, mert az nem hatékony eszköz a 

bűnmegelőzésben, illetve a bűnüldözésben.  
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V. 4 BULGÁRIA 

2005-ben az OSJI vezetésével, Bulgáriában a Center for the Study of 

Democracy szervezet, Magyarországon Pap András László és a TÁRKI 

kutatói (Simonovits Bori, Densco Blanka, Bernát Anikó), valamint 

Spanyolországban a GEA 21 közreműködésével végeztek kutatást az etnikai 

profilalkotás tárgyában, amely a roma közösségek igazoltatással kapcsolatos 

tapasztalait vizsgálja, a zárójelentés Joel Miller munkája.
368

 Bulgária 

vonatkozásában ennek a jelentésnek a lényegi megállapításait foglalom össze, 

ugyanis annak ellenére, hogy a STEPSS program megvalósítására hazánkkal 

és Spanyolországgal együtt Bulgáriában is történtek kísérletek, az ottani 

kutatás nem hozott értékelhető eredményeket. Így a nevezett kutatási jelentés 

nyújtja a legátfogóbb képet a bolgár rendőrség etnikai profilalkotásáról.  A 

kutatás célja a következő kérdések megválaszolása volt: 

 

1. Eltérő-e a különböző etnikai csoportok tagjainak tapasztalata a rendőri 

igazoltatásokkal kapcsolatban?  

2. Mi lehet az esetlegesen eltérő tapasztalatok oka? 

3. Van-e bizonyíték az etnikai profilalkotásra?  

4. Hatékony bűnüldözési eszközként használja-e a rendőrség az 

igazoltatásokat?
369

 

 

Az igazoltatások jogi szabályozása a magyarhoz hasonlóan nem kíván 

semmilyen különösebb gyanút az intézkedés jogszerű alkalmazásához, az 

intézkedés alá vont személyek kiválasztásában érdemi korlátot a jogszabályok 

nem jelentenek. Ugyan a vonatkozó jogszabályok külön nem részletezik a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát, de az egyébként is tiltott magatartás 

Bulgáriában.
370

 A nagy diszkréció pedig – mint már tudjuk – a hátrányos 

megkülönböztetés melegágya, és ha ehhez még hozzáadjuk azt, hogy 

                                              

368 „I Can Stop and Search Whoever I Want”. Police Stops of Ethnic Minorities in Bulgaria, Hungary and Spain. 

New York, OSI, 2007. 
369 uo.: 16. o. 
370 uo.: 71. o. 
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Bulgáriában nagy számú roma közösség él, akkor okszerű választásnak tűnik 

az itteni rendőrség gyakorlatának górcső alá vétele is. 

 A kutatás a jelenség vizsgálata során három módszertant alkalmazott: 

1202 főre kiterjedő, országosan reprezentatív mintavétel alapján végzett 

felmérést, és egy külön 534 fős, 15 év fölötti  roma válaszadókból álló minta 

alapján végzett felmérést, három  fókuszcsoportos beszélgetést roma 

résztvevőkkel, végül ötvenöt interjúra is sor került a fővárosi és főváros 

környéki, regionális szintű szerveknél dolgozó, valamint olyan rendőrökkel, 

akik romák által sűrűn lakott kisvárosban teljesítenek szolgálatot. A kutatás 

eredményei közül számunkra az elsődlegesen relevánsak az aránytalansággal 

kapcsolatos adatok, ezek a következők:  

 

A bolgár lakosság igazoltatásának gyakorisága etnikai hovatartozás szerinti 

bontásban 

 

 Bolgárok aránya Romák arány Egyéb (pl. török) 

Összes igazoltatás 18 18 19 

Közúti igazoltatás 14 5 19 

Gyalogosok igazoltatás 5 13 4 

Minta mérete 981 547 125 

Forrás: „I Can Stop and Search Whoever I Want”, 32. o.  

 

A számok első pillantásra meglepőek, az összes igazoltatás alapján teljesen 

arányosnak tűnik a gyakorlat, azonban az aggregált adat csalóka. A közúti 

igazoltatásoknál a bolgárok háromszorosan felülreprezentáltak, ennek azonban 

az az oka, hogy a bolgárok 51%-a rendelkezik személyautóval, míg a 

romáknak csak 20%-a. Ugyanakkor a gyalogosok esetében az arány éppen 

fordított. A kutatás ennek a jelenségnek kereste a magyarázatát. Az 

aránytalanság azonban nem pusztán az igazoltatások száma tekintetében 

mutatkozik meg. A romák esetében ugyanis 2.5-ször nagyobb arányban kerül 

sor az igazoltatást követően ruházat átvizsgálásra, háromszor több az 
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előállítás, 5-ször gyakrabban alkalmaznak testi kényszert, és 7-szer 

gyakrabban hangzik el sértő kifejezés. Ezen adatok kizárólag a mintavételt 

megelőző 6 hónap tapasztalataira vonatkoztak, így a minta mérete a bolgárok 

esetében 122 főt takar, a romák esetében pedig 84-et.   

 A kutatók megvizsgálták azt is, hogy a demográfiai és életmódbeli 

különbségei szerepet játszanak-e az aránytalan gyakorlatban. Ezeket az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze: 

A roma és a bolgár lakosság demográfiai és életmódbeli jellemzői 

 
Bolgárok 

aránya 

Romák 

aránya 

Az etnikai különbség 

jelentősége 

35 év alatti 32 42 ** 

Középiskolát végzett 79 11 ** 

Munkanélküli 7 43 ** 

Van autója 51 20 ** 

Hetente több mint egyszer 

elmegy otthonról 
37 38  

Bolgár közösségben lakik 74 3 ** 

Vegyes közösségben lakik 26 35  

Roma közösségben lakik 0 62  

Közúti igazoltatások aránya 14 5 ** 

Gyalogos igazoltatások 

aránya 
5 13 ** 

Minta nagysága 986 579  
Forrás: „I Can Stop and Search Whoever I Want”, 48. o. **: p<0.01 (egy százeléknál kisebb a 

valószínűsége annak, hogy a korreláció véletlen eredménye) 

 

Az adatokból kiderül, hogy a romák átlagos életkora alacsonyabb, hatszor 

nagyob köztük a munkanélküliek aránya, messze kevesebben rendelkeznek 

középiskolai végzettséggel. A földrajzi különbségek is jelentősek, mind a 

romák, mind a bolgárok túlnyomó többsége olyan közösségben él, amelynek 

tagjai a saját etnikai csoportjához tartoznak. Statisztikai módszerekkel 

meghatározható, hogy az egyes változók és az igazoltatás valószínűsége 

közötti korreláció milyen erős, vagyis az, hogy az együttállásuk csak véletlen 

eredménye, avagy a demográfiai és egyéb jellemzők ténylegesen hatással 

vannak-e az igazoltatások arányára. Így ezen összefüggések alapján 

vizsgálható az etnikai hovatartozás relatív jelentősége is az igazoltatási minta 

aránytalanságában, s amennyiben az etnikai hovatartozás fontos tényezőnek 
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bizonyul, akkor valószínűsíthető, hogy az etnikai profilalkotás legalább 

részben oka az aránytalanságnak. Az életkor, a nem és a városi lakóhely 

szintén növeli az igazoltatások esélyét. Az adatokból a kutatók azt a 

következtetést vonták le, hogy erős bizonyítékok vannak az etnikai 

profilalkotásra, különösen a gyalogosok igazoltatása tekintében a vegyes 

etnikai összetételű lakókörnyezetben. 

 A kvantitatív adatok mellett az igazoltatások minősége vonatkozásában 

is lényeges különbségeket tapasztaltak a kutatók a romák és a bolgárok 

tapasztalatai összehasonlítása alapján. Ugyan az érintettek többsége 

semmilyen negatív élményről nem számolt be, a kutatás adatai azt mutatják, 

hogy a romák hétszer nagyobb arányban tartották sérelmesnek a velük 

szembeni intézkedést, és ötször nagyobb arányban alkalmaztak velük szemben 

erőszakot.  

 

V. 5 A MOSZKVAI METRÓ MEGFIGYELÉSI KUTATÁS
371

 

Általános információk a kutatásról 

A Moszkvai Metró Megfigyelési kutatás volt az első, amelynek során az 

Egyesült Államokon és az Egyesült Királyságon kívül szigorú benchmarking 

és közvetlen megfigyelés módszerével próbálták mérni az etnikai profilalkotás 

elterjedtségét. A kutatás módszertanának kidolgozását itt is John Lamberth 

végezte, az, aki a New Jersey v. Soto mérföldkő jelentőségű ügyben a perdöntő 

bizonyítékot szolgáltatta a bíróság számára. A kutatás 2005. május és 

szeptember között folyt, és több elemből állt.  

Először ki kellett választani a mintavételhez alkalmas környezetet, ahol 

statisztikailag megbízható adatokat lehet gyűjteni, objektív megfigyelőket 

kellett képezni, meg kellett ezt követően határozni azt, hogy a vizsgált 

területen milyen a lakosság etnikai összetétele, majd megfigyelni és rögzíteni 

igazoltatásokat, ezt követően interjút készíteni azokkal, akikkel szemben a 

                                              

371 Lásd: Ethnic Profiling in the Moscow Metro. New York, OSI, 2006.  
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megfigyelt intézkedéseket foganatosították, végül el kellett végezni a felvett 

adatok elemzését.  

Annak érdekében, statisztikailag megbízható nagyságú minta álljon a 

kutatók rendelkezésére, minden megfigyelt metróállomáson legalább ezer fő 

etnikai hovatartozását kívánták rögzíteni, és legalább 100 intézkedés adatait 

tervezték rögzíteni. Végül 33.760 személy etnikai hovatartozását rögzítették, 

és 1.523 intézkedés adataira tettek szert összesen tizenöt metróállomáson 

végzett megfigyelés eredményeként.  

A megfigyelések helyszínéül olyan metróállomások kijáratát jelölték ki, 

amelyek nagy forgalmat bonyolítanak le, és ahol állandó a rendőri jelenlét is. 

A metróállomások vegyesek voltak, volt köztük három vasútállomás mellett, 

három buszmegállóhoz közeli, egy piac melletti, négy belvárosi és négy, 

amelyet tipikusan a helyi lakosok használnak. A megfigyeléseket mindig 

ugyanabban az időszakban végezték el, 9:00-13:00 és 15:00-20/21:00 között, 

mert ezek a legforgalmasabb szakaszai a napnak, és ekkor fordulnak meg az 

agglomerációból bejárók is az állomásokon.  

A hipotézis az volt, hogy a rendőrök a fizikai külső alapján tesznek 

különbséget, ezért a vizsgálat megkezdése előtt a kutatók három csoportot 

képeztek. Az elsőbe kerültek a „Szláv” külsejűek, vagyis a világos bőrűek 

mint az oroszok, ukránok vagy fehéroroszok. A második kategória a 

„Kisebbségek” csoportja lett, ebbe a volt Szovjetunió kisebbségei tartoztak (a 

Kaukázusból vagy Közép-Ázsiából származók), akik a szlávoknál sötétebb 

megjelenésűek, sötét hajuk és az arcuk is állítólag sajátos karakterű. Az utolsó 

csoportba pedig azok tartoztak, akik az első kettőbe nem fértek bele. Annak 

érdekében, hogy a kutatásban résztvevő megfigyelők percepciója egyezzen, 

egy „besorolási-megbízhatósági tesztet” alkalmaztak. Ennek keretében 

huszonhárom képet mutattak moszkvai emberekről számítógép képernyőjén, 

négy másodpercenként váltva a képeket. A megfigyelőknek mindegyik képet 

valamelyik csoportba kellett sorolniuk, és a „helyes” választ a megfigyelők 

válaszai alapján határozták meg.   
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Benchmarking és monitorozás 

Mivel a lakosság etnikai összetétele különbözhet egy népszámlálás során 

gyűjtött adatoktól,
372

 fontos meghatározni a megfigyelt sokaság etnikai 

összetételének arányát annak érdekében, hogy az aránytalanságot az 

intézkedések számára elérhető csoport összetételével lehessen összevetni az 

esetleges aránytalanság meghatározása során, ezt nevezik „megfigyelés alapú 

benchmarking”-nak. A benchmark meghatározása úgy történt, hogy 

véletlenszerűen kiválasztott napokon és időpontokban a megfigyelők 

rögzítették az emberek percipiált etnikai hovatartozását az előre meghatározott 

három kategóriának megfelelően. Hogy a megfigyelések pontossága 

biztosítható legyen, a benchmarkba került elemszámot minél magasabban 

szerették volna meghatározni, de annak minimum ezer főből kellett állnia.  

A benchmark meghatározására és az igazoltatások megfigyelésére és 

dokumentálására egyszerre került sor a tizenöt megfigyelt metróállomáson. 

Minden egyes állomáshoz egy három főből álló megfigyelőcsoportot 

rendeltek, akik közül kettő a benchmark meghatározását végezte el (az egyik 

az etnikai hovatartozásokat rögzítette, a másik pedig az életkort és a nemet). A 

harmadik megfigyelő az igazoltatottak adatait rögzítette. A megfigyelésre 

2005. május 21. és július 3-a, majd június 11-27. között került sor.  

2005. június 29. és szeptember 2. között a megfigyelők interjúkat is 

készítettek azokkal, akiket a rendőrség igazoltatott, tudakolva az intézkedéssel 

kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket (korábbi igazoltatások 

gyakorisága, rendben voltak-e korábban az iratok, udvariasak-e a rendőrök, 

szabtak-e ki velük szemben valaha bírságot, állították-e elő őket korábban 

igazoltatást követően, ha igen, akkor ott mi történt).  

 

Az eredmények 

A kutatás során 33,760 személy megfigyelése alapján állt elő az etnikai 

benchmark, és 32,686 alapján az életkor/nemi benchmark. Az azt mutatta, 

                                              

372
 És tegyük hozzá, hogy a kutatásban használt kategóriáknak bizonyára nem is feleltethetők meg a 

népszámlálás során használt kategóriák. 
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hogy az utasok 95.4%-a szláv a 15 állomáson, a harmadik kategóriába 

mindössze 170 fő került, és a megfigyelt 1.523 igazoltatásból csak 60 esetében 

jelöltek a megfigyelők ilyen kategóriát, ezért azt a kategóriát a kutatás során 

beolvasztották a második csoportba, mert statisztikailag irreleváns volt, így 

„Szlávok” és „Nem szlávok” maradtak végül. 

Az igazoltatásokról a megfigyelések alapján semmilyen feljegyzés nem 

készül, így ez a kutatás az első, amely bármely adatot szolgáltat a moszkvai 

igazoltatási adatokról.  

A kutatás során feltárt adatok a valaha mért legnagyobb aránytalanságot 

tárták fel a moszkvai rendőrség igazoltatási gyakorlatában, ugyanis bár a nem-

szlávok a teljes megfigyelt populáció 4.6%-át tették ki, az összes igazoltatás 

50.9%-át velük szemben foganatosították, így egy nem-szlávnak 21.8-szer volt 

nagyobb esélye arra, hogy vele szemben intézkedjenek (kétszeres eltérés 

statisztikailag már csak úgy magyarázható, ha a gyakorlat szelektív, a New 

Jersey-i esetben, ahol 4.85-szörös volt a felülreprezentáltsága a feketéknek, a 

rendőrség beismerte az etnikai profilalkotást). Ekkora eltérésre az etnikai 

szelekción kívül nehéz más ésszerű magyarázatot elképzelni.  

Ezen kívül a megfigyelők készítettek 367 interjút is, akiknek a 89%-a 

udvariasnak találta a rendőröket. Ugyanakkor a megkérdezettek 81.7%-a 

mondta, hogy nem először igazoltatták, a nem-szlávoknak közel 93%-a, a 

szlávoknak pedig 72%-a. Az interjúk során a többség nyitott kérdésre azt 

mondta, hogy az intézkedés végén a rendőr semmit nem mondott, 72%-uk 

szerint a korábbi intézkedések során „nem történt semmi”, csak kettő számolt 

be arról, hogy megbírságolták őket. Összesen 3% mondta, hogy a papírjaik 

korábban nem voltak rendben. Vagyis úgy tűnik, hogy sok „találattal” nem 

járnak az igazoltatások, és azon kevés esetben, amikor nem ez a helyzet, akkor 

is kisebb adminisztratív hibát tárnak fel. Sőt, látszólag még ezen célra is 

alkalmatlan eszköz ez etnikai szelekció: azon kilenc személy közül, akinek a 

papírjai korábbi intézkedés során nem voltak rendben, 5 szláv volt. A 3%-os 

találati arány arra utal, hogy 100 intézkedésből 97 embert feleslegesen 

zaklatnak, mégha átlagosan alig egy percig is, a fennmaradt 3 esetében sem 
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találnak semmi lényeges jogsértést. Bármennyire is rövid ideig tart az 

intézkedés, a nyitott kérdésre, hogy „Mi a véleménye az igazoltatásokról?” a 

286 válaszadó közül 103 negatív választ adott, közöttük ilyenekkel: „Elegem 

van belőle.”, „Idegesít”, „Semmi értelme”. A moszkvai emberek jó részének 

rendőrségről alkotott véleményét tehát az intézkedések negatívan 

befolyásolják. 
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VI. AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁS 

MAGYARORSZÁGON 

 

Az etnikai profilalkotás gyakorlatának vizsgálata szűk egy évtizedes múltra 

tekint vissza hazánkban, az első vizsgálatokat e tárgyban az ezredfordulón 

folytatták. Az egy évtized azonban nem jelent kiterjedt és intenzív kutatást, s 

különösen nem foglalja magában azt, hogy a hivatalos szervek őszintén 

komolyan vennék a jelenséget. Tapasztalatom, hogy a fogalom is többé-

kevésbé ismeretlen a gyakorló rendőrök előtt, habár magát a fogalom által 

jelölt gyakorlatot minden szakmabeli e nélkül is tudja azonosítani. S annak 

ellenére, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság és több helyi kapitányság 

állománya sokat tett azért, hogy a jelenség kiterjedtségéről, okairól és 

természetéről a hazai viszonylatban is képet kapjunk, a lefolytatott kutatások 

következményeit messze nem vonta le sem a szakmai vezetés, sem a jogalkotás. 

Ezen túlmenően annak következtében, hogy sem szisztematikus, sem egyéb 

etnikai adatgyűjtés nem létezik hazánkban, amellyel folyamatosan mérni 

lehetne a rendőrségi gyakorlat etnikai aránytalanságát, elemezni lehetne 

annak okait, nem áll rendelkezésre kiterjedt empirikus adatbázis az etnikai 

profilalkotás hazai helyzetével kapcsolatban. Ennek hiányában pedig a 

jelenség jogszerűségét megkérdőjelező, illetve a jogszerűség határait kijelölő 

joggyakorlat sem alakulhatott ki.  Azonban szerencsére nem kell a sötétben 

tapogatóznunk, ugyanis az elmúlt évtizedben sporadikus szakmai diskurzus 

létrejött a témában, lefolytattak néhány kutatást, illetve felmerült az etnikai 

adatgyűjtés intézményesítésének ötlete is, mégpedig a kisebbségi és az 

adatvédelmi biztos közös javaslatában. Ezekről lesz szó az utolsó két 

fejezetben. 
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VI. 1 ELŐZMÉNY: A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG ELSŐ KUTATÁSA 

Az etnikai profilalkotás rendészeti tevékenységben betöltött szerepére 

Magyarországon elsők között a Magyar Helsinki Bizottság kutatása világított 

rá, amikor a szervezet 2000-ben kísérleti kutatási programot indított „A 

törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvének érvényesülése a magyar 

büntető-igazságszolgáltatásban roma és nem-roma terheltek esetén” címmel. 

A bírósági akták alapján végzett próbakutatás szociológiai módszerekkel 

kívánt fényt deríteni arra, hogy a büntetőeljárásban és esetlegesen a büntetés 

kiszabása során más elvek érvényesülnek-e a roma és nem roma terheltek 

esetében. A 146 büntetőügy aktájának vizsgálata során arra voltak kíváncsiak 

a kutatók, hogy önmagában a cigánysághoz való tartozás milyen 

összefüggéseket mutat a büntetőeljárásba való bekerüléssel, illetve az annak 

során tanúsított bánásmóddal, a kiszabott szankcióval. A téma nyilván 

szélesebb spektrumú, mint az etnikai profilalkotás és a nagy diszkréciójú 

rendőri intézkedések problémaköre, azonban azért merül fel, mert általános 

tapasztalat, hogy a szabadságvetés büntetésüket töltő személyek között a 

romák aránya lényegesen magasabb, mint a társadalomban egyébként,
373

 és 

válaszra vár a kérdés, hogy mi ennek az oka? A romák valamilyen okból 

nagyobb kriminalitása vagy a büntető igazságszolgáltatás előítéletessége?
374

 A 

program kísérleti fázisában született eredmények
375

 indikatívak voltak, az 

adatok között egy meglepő szám jelent meg,
376

 amely önmagában is indokolta 

a vizsgálatok kiterjesztését: a roma elítéltek kétszer nagyobb arányban 

kerültek a nyomozóhatóság látókörébe és váltak gyanúsítottá igazoltatás során, 

illetve annak következtében, mint a nem-roma társaik. Ennek pedig két oka 

lehet: ugyanannyi romával szemben foganatosított igazoltatásból kétszer annyi 

                                              

373 Lásd erről: HUSZÁR László: Roma fogvatartottak a büntetés-végrehajtásban, Belügyi Szemle, 1999/7-8., 130-

145. o. 
374 A kutatók ezzel a két hipotézissel éltek, de van egy harmadik lehetőség is: a romák által elkövetett 

bűncselekményeket könnyebb felderíteni. Hasonló okként nevezi meg Marc MAUER: The Crisis of Young African 

American Male and the Criminal Justice System., 10. o. 

http://www.sentencingproject.org/doc/publications/rd_crisisoftheyoung.pdf 
375 Lásd erről: CSORBA József-ZÁDORI Zsolt-FARKAS Lilla-LOSS Sándor-LŐRINCZ Veronika: A törvény előtti 

egyenlőség elve a büntetőeljárásban. Egy kutatás problematikája. Fundamentum, 2002/1, 125-136. o. 
376 A kutatásról közzétett beszámoló többször hangsúlyozza, hogy a kis elemszám miatt nem tekinthető 

reprezentatívnak, ezért minden ismertetett adat csak további vizsgálódás alapjául szolgálhat, s nem minősül 

tudományosan-módszertanilag érvényes megállapításnak.  
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érint bűncselekményt elkövető személyt, mint a nem-romák esetén, vagy 

többször igazoltatják a romákat, ezért nagyobb eséllyel kerül kézre például 

körözött személy vagy olyan, akinél bűncselekményre utaló bizonyítékot 

találnak esetleg a ruházat átvizsgálása során. A kérdés azonban egy ideig 

váratott magára, mert bár 2001 végén a Bizottság átdolgozta a kutatási 

kérdőívet, és újabb ezer büntetőügyre kiterjesztve szerette volna folytatni a 

kutatást, a megkeresett bíróságok jelentős része nem tanúsított kellő mértékű 

együttműködést, így annak végeleges összefoglalója nem készülhetett el. 

VI. 2 AZ OPEN SOCIETY INSTITUTE ÉS A TÁRKI KUTATÁSA 

Az Open Society Institute azonban nem adta fel, és egy három országra 

kiterjedő kutatást finanszírozott 2005-től, melynek keretében Magyarország 

mellett Bulgáriában és Spanyolországban kezdték el vizsgálni a rendőrség 

etnikai profilalkotását. A program első fázisának tekinthető 2005-2006 során 

folytatott kutatás az igazoltatási gyakorlattal kapcsolatos lakossági és rendőri 

tapasztalatokra, különösen az eljárások során esetlegesen tetten érhető, az 

adott ország releváns kisebbségeit sújtó hátrányos megkülönböztetéssel 

kapcsolatos véleményekre irányult. A következő oldalakon – az igazoltatás 

magyar szabályozásának rövid áttekintését követően - a kutatás a 

módszertanát és eredményeit foglalom össze.
377

  

VI. 2. 1 Jogszabályi környezet, a magyar igazoltatás intézményének 

jellegzetességei 

A hazai szabályozás alapján igazoltatásnak nevezzük mindazon 

intézkedéseket, amelyek során az arra jogosult személy valakinek a 

személyazonosságát megállapítja, tehát nem csak azokat az önálló 

intézkedéseket soroljuk ide, amelyeknek a személyazonosság megállapítása a 

közvetlen célja, hanem szinte minden olyan intézkedés ide tartozik, amely 

során egy rendőr állampolgárral kerül közvetlen kapcsolatba, akinek 

                                              

377 A kutatási jelentés teljes verziójához lásd:. BALOGI Anna- PAP András László - SIMONOVITS Bori -VARGHA 

Lili: Vélemények és tapasztalatok a magyar rendőrség igazoltatási gyakorlatáról (Kutatási jelentés. „A 

rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban” című 

kutatás magyarországi eredményeiről) 2006. március, TÁRKI 
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személyazonossága megállapítást nyer. A magyar gyakorlatban például a 

tanúk meghallgatása előtt vagy tanúkutatás
378

 során is sor kerül a 

személyazonosság megállapítására. (A STEPSS programban közreműködő 

rendőrtisztek becslése szerint az igazoltatások 10-30%-át nem önálló 

intézkedésként foganatosítják, hanem egy másik intézkedés vagy eljárás 

részeként). A rendőrségről szóló törvény
379

 (Rtv.) alapján e két intézkedés 

nem különíthető el ilyen formában, mindazonáltal az adatok elemzése és 

értelmezése során ezt mindenképpen figyelembe kell venni. 

Az „igazoltatás” a magyar jogszabályok szerint több különböző célból 

végrehajtott, azonos tartalmú intézkedést jelent.  Szűkebben az Rtv. 29.§-ában 

meghatározott rendőri intézkedést értjük alatta, azonban tartalmilag négy 

különböző típusát különböztethetjük meg:
380

  

 a) Klasszikus” igazoltatás: Az Rtv. 2008. január 1-je óta hatályos 

törvényszövege meghatározza, milyen okból, illetve célból kerülhet sor 

igazoltatásra, melyek a következők: a közrend, a közbiztonság védelme, 

bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, a tartózkodás jogszerűségének 

megállapítása, továbbá az igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi 

személy és egyéb szervezet jogainak védelme.
381

 Az előző szabályozás a 

következőképpen szólt: „A rendőr a feladata ellátása során igazoltathatja azt, 

akinek a személyazonosságát meg kell állapítania.” Tekintettel arra, hogy ez 

az előírás nem határozott meg legitim intézkedési célt, praktikusan bármilyen 

célból jogszerű volt az intézkedés. Ezt a lehetőséget próbálta meg az új 

szabályozás szűkíteni, mint majd később látjuk, kevés sikerrel. 

 b) Közlekedésrendészeti ellenőrzés során alkalmazott igazoltatás: 

Igazoltatásra közlekedésrendészeti ellenőrzés alkalmával is sor kerülhet, 

amikor a fent meghatározott célok egyikének sem kell fennállnia ahhoz, hogy 

az intézkedés jogszerűen alkalmazható legyen. Az Rtv. 44. §-ának 

                                              

378 Vagyis akkor, ha egy bűncselekmény közvetlen környezetében az ott megfordulókat (pl. szomszédok) 

megkérdezik, hogy tapasztaltak-e valami, a nyomozás szempontjából lényeges tényt. 
379 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 
380  Több kategorizáció is elképzelhető, az itt ismertetett megoldás a gyakorlat megértése szempontjából tűnik 

hasznosnak. 
381 Rtv. 29. § (1) 
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szövegezése alapján a rendőrnek nem is kell indokolnia a konkrét intézkedés 

szükségességét, hiszen közlekedésrendészeti ellenőrzés alkalmazható azért is, 

hogy a rendőr megállapítsa, a járművezető rendelkezik-e a vezetéshez 

szükséges okmányokkal, jogszerűen birtokolja-e a járművet, anélkül, hogy a 

jogellenességre vonatkozó minimális gyanúja felmerült volna.   

 c) Nem önálló intézkedésként alkalmazott igazoltatás: Nem önálló 

intézkedésként alkalmazott igazoltatás során az intézkedés jogszerű céljaként 

mindig az alapul szolgáló intézkedés célja szolgál, ezért ha az elsődleges 

intézkedés indokolt, akkor az igazoltatás is az lesz.  

 d) Fokozott ellenőrzés során alkalmazott igazoltatás:
382

 A rendőrség a 

bűncselekmény elkövetőjének elfogása és előállítása, vagy a közbiztonságot 

veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása 

érdekében a rendőri szerv vezetője által meghatározott nyilvános helyen vagy 

a közterület kijelölt részén az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat fokozott 

ellenőrzés keretében is igazoltathatja.
383

 (Ebben az esetben tehát a törvény 

meghatározza az igazoltatás konkrét célját.)  

 A gyanú minimális szintjét a törvény nem határozza meg, a magyar 

jogban közelebb és tartalmilag nem körülírt „egyszerű gyanú” elegendő 

bármely rendőri intézkedés foganatosítására. Ez gyakorlatilag minden olyan 

információról való tudomásszerzést jelent, amely alapján a rendőrség 

ésszerűen feltételezheti, hogy a hatáskörébe eső intézkedés megtétele indokolt 

lehet. Mivel az Rtv. az általános szabályok között rögzíti, hogy a rendőr 

köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha olyan tényt vagy 

körülményt észlel, illetőleg hoznak tudomására, amely rendőri beavatkozást 

igényel,
384

 az egyszerű gyanú megléte egyben intézkedési kötelezettséget 

keletkeztet. 

                                              

382 A fokozott ellenőrzés során egy rendőri vezető által utasításban meghatározott területen tartózkodó vagy 

egyéb módon körülírt személyeket igazoltatják az általuk tanúsított magatartástól függetlenül A gyakorlatban 

fokozott ellenőrzés elrendelésére akkor kerül sor, amikor megalapozottan lehet tartani erőszakos 

cselekményektől. Ilyenek lehetnek például a futballmeccsek, a szélsőséges csoportok által szervezett tüntetések. 

Fokozott ellenőrzést rendel el a rendőrség akkor is, ha például egy szórakozóhelyen, ahol felmerül a gyanúja, 

hogy kábítószert fogyasztottak, mindenkit igazoltatnak.    
383 Rtv. 30. § (1), (2) 
384 Rtv. 13. § (1) 
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 Az Rtv. kimondja továbbá az arányosság követelményét,
385

 mely szerint 

a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll 

arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas 

rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell választani, 

amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a 

legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Tekintettel azonban 

arra, hogy az igazoltatás az egyik legkisebb hátrányt okozó intézkedés, ezen 

szabály gyakorlatilag nem zárja ki egyetlen esetben sem az igazoltatás 

alkalmazásának indokoltságát, ha a fentiek értelmében rendőri intézkedés 

indokoltságára bármilyen adat felmerül. 

VI. 2. 2 A TÁRKI kutatás módszertana 

Az empirikus kutatás során kvantitatív (reprezentatív lakossági kérdőíves 

kutatás) és kvalitatív (fókuszcsoportos beszélgetések, valamint rendőri és 

lakossági interjúk) kutatási módszerekkel vizsgálták a magyar rendőrség 

igazoltatási gyakorlatát.  

 A kérdőíves kutatás célja egyrészt a felnőtt magyar lakosság igazoltatási 

tapasztalatainak feltérképezése, másrészt a rendőrségi igazoltatási 

gyakorlatáról alkotott vélemények megismerése volt. A kvantitatív kutatás egy 

1000 fős – a felnőtt lakosságot kor, nem, lakóhely és iskolai végzettség 

szempontjából reprezentáló – 2005 szeptemberében végzett adatfelvételre 

épült.  Az összesen hat alkalommal, 7-8 fős etnikailag homogén roma és nem 

roma igazoltatott személyekkel, folytatott fókuszcsoportos beszélgetés 

keretében a kisebbség és a többség tapasztalatira voltak a kutatók kíváncsiak. 

Emellett összesen 80 rendőr- és 20 lakossági interjút készítettek Budapesten, 

Miskolcon és Pécsen 2005. október és november folyamán. A rendőrség 

esetében az interjúalanyok kiválasztása az Országos Rendőr Főkapitánysággal 

együttműködve történt, a mintába kerülés feltétele volt az igazoltatási 

gyakorlat. A 80 megkérdezettből 74 férfi és hat nő (92% férfi, 8% nő) volt, ez 

közel tükrözi a rendőrség hivatásos állományának nemek szerinti megoszlását, 

                                              

385 Rtv. 15. § 
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amelynek 82%-a volt férfi és 18%-a nő a vizsgálat idején. A lakossági mintába 

21 igazoltatott személy került: 67%-uk férfi és 33% nő. Átlagéletkoruk 36 év; 

a legfiatalabb 18, a legidősebb 55 éves. A nemzeti vagy etnikai hovatartozásra 

irányuló kérdésre adott válaszaik alapján hét roma, valamint egy német és egy 

román kisebbségi volt közöttük. 

 Az alkalmazott kutatási módszertannak az volt a következménye (mivel 

következtetései a megkérdezettek szubjektív beszámolóin, véleményén és 

megítélésén alapulnak), hogy a profilalkotás vagy rasszizmus jelenlétét nem 

tudta bizonyítani. Ahhoz, hogy ténylegesen becsülni lehessen a rendőrségi 

igazoltatásban ezeknek a mértékét, a kutatók szerint olyan egységes 

monitorozási rendszerre lett volna szükség, amelyben a rendőrök az ellenőrzés 

során rögzítik: 

a) mindazon fontos adatokat, amelyek az igazoltatott személyekkel (nem, 

kor, lakóhely, etnikum);  

b) magával az igazoltatással (hely, idő, ok); 

c) adott esetben a járművekkel (típus, utasok száma); 

d) valamint az ellenőrzés eredményével kapcsolatban felmerülnek. 

VI. 2. 3 A kutatás fő megállapításai 

A lakossági kérdőíves felmérés három ponton mutatott rá a rendőrök 

etnikailag semlegesnek nem mondható igazoltatási gyakorlatára:  

a) egyrészt a rendőrök a romákat nagyobb arányban igazoltatják, mint a 

nem romákat;  

b) másrészt a romákat inkább igazoltatják utcán, szórakozóhelyen vagy 

valamilyen rendezvényen, a nem romákat pedig inkább autóban;  

c) valamint az igazoltatás körülményeit (szabályszerűség és udvariasság) a 

nem romák jelentősen pozitívabban ítélték meg, mint a romák. 

A lakossági interjúkban kifejtettek fényében dominánsnak mondható az az 

álláspont, amely szerint az igazoltatás leginkább véletlenszerű, önkényes 

kiválasztási elvek alapján történik. A válaszadók egy része kimondottan 
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etnikai motivációt vagy korrumpálhatósági szempontokat sejtett az igazoltatási 

kiválasztások mögött. Arra a kérdésre, hogy van-e különbség a gyalogos és 

közúti igazoltatások között, a válaszadók többsége azon az állásponton volt, 

hogy az előbbi esetben inkább a „gyanús” személyekkel összefüggésben kerül 

sor. A roma válaszadók megítélése szerint az igazoltatással kapcsolatban az 

elsődleges probléma egyértelműen a diszkrimináció.  

 Az igazoltatások célját vizsgáló kérdésre adott válaszokból az derült ki, 

hogy a lakosság nem ismeri vagy érzékeli a különbséget egy bűnmegelőzési, 

bűnüldözési vagy ellenőrzési célú eljárás között. A döntő többség úgy vélte, 

hogy a kiválasztás oka valamilyen, a rendőrség által feltételezett összefüggés a 

potenciális kriminalitás és megállítás alapjául szolgáló tulajdonság között (ami 

lehet a roma származás, de etnikailag neutrális körülmény is). A lakosság 

tapasztalatai szerint is tehát ún. statisztikai alapú diszkrimináció érvényesül a 

magyar rendőröket bevallottan jellemző igazoltatási gyakorlatban. A rendőrök 

ugyanis érvelésük szerint azért állítanak meg több romát, mert szerintük a 

romák nagyobb valószínűséggel követnek el szabálysértést, bűncselekményt. 

A romákról a megkérdezett rendőrök 79%-a gondolja azt, hogy több 

bűncselekményt követnek el, mint a nem romák. 73%-uk szerint pedig a roma 

bűnelkövetők aránya lényegesen magasabb, mint a hasonló társadalmi 

helyzetű népességen belüli bűnelkövetések aránya. 

 Az igazoltatás hatékonyságát és elfogadottságát érintő kérdésekre a 

lakosság és a rendőrség részéről egyaránt meglehetősen ellentmondásos 

válaszokat kaptak a kutatók. Annak ellenére, hogy a rendőrök meglehetősen 

alacsony pozitív találati arányról (azaz bírság kiszabásáról vagy további 

eljárás megindításáról) számoltak be, és a lakosság többsége sem gondolta azt, 

hogy az igazoltatások máshová helyezik a bűncselekmény helyszínét,
386

 

                                              

386 Bár a megkérdezettek által említett igazoltatások közül csak három esetben végződött büntetőeljárással, és a 

megkérdezettek nem tettek olyan kijelentést, amely közvetlen összefüggésre mutatna az őket érintő 

bűncselekmények számának csökkenése és az igazoltatási gyakorlat között, a megkérdezett igazoltatottak mégis 

bíznak az igazoltatás intézményében, helyesnek és indokoltnak tartják, és nem is változtatnának rajta. A 

megkérdezettek 71%-a tartja hatékony eljárásnak még többen gondolják azt, hogy az igazoltatási esetek 

indokoltak is (81%). Ugyancsak 81% szerint a igazoltatásoknak van előnye a helyi lakosságra nézve.  
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mindkét csoport igen nagy többsége hatékony és indokolt intézkedésnek tartja 

az igazoltatást.
387

 

 Valószínűsíthető tehát, hogy a többség szerint egyértelműen 

diszkriminatívnak vélt utcai igazoltatási gyakorlat támogatottsága a romák 

nagyobb bűnelkövetői hajlandóságának feltételezésén alapul. Az etnikai 

hovatartozás és a potenciális kriminalitás összefüggésére épített lakossági és 

rendőri sztereotípiák alapján gyanúsnak látott külsejű romák gyakori 

igazoltatása ugyanis (a többség körében) növelheti a szubjektív 

biztonságérzetet.
388

 

VI. 2. 3. 1. Az igazoltatások természete 

Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, az alapvető szocio-demográfiai mutatókra 

reprezentatív kutatás lehetőséget teremtett arra, hogy az egész lakosságra 

vonatkozó becslést adjon a kutatás az igazoltatások arányáról. A kutatás 

eredményei szerint a magyar felnőtt lakosság 23%-ának volt része rendőrségi 

igazoltatásban az elmúlt egy évben. A férfiakat csaknem háromszor nagyobb 

valószínűséggel állítják meg a rendőrök, mint a nőket. A 2004. évben 

igazoltatottak háromnegyedét autó-vezetés közben állították meg.  

A lakossági interjúk eredményei összhangban voltak azzal a reprezentatív 

lakossági felmérésből egyértelműen kirajzolódó tendenciával, miszerint a 

romákat nagyobb valószínűséggel állítottak meg az utcán.  

Bár statisztikai értelemben az etnikai hovatartozás nem befolyásolta 

szignifikánsan annak valószínűségét, hogy valakit igazoltatnak-e a rendőrök, a 

romákkal szemben ilyen módon nagyobb arányban (29%) intézkedtek, mint a 

                                              

387 A rendőrinterjúk tapasztalatai szerint előállításra, illetve feljelentésre a megkérdezettek becslése alapján az 

esetek 20%-ában, bírság kiszabására az esetek összesen 31%-ában került sor. Ennek ellenére, a megkérdezett 80 

rendőr közül 78% tartja hatékony intézkedésnek az igazoltatást. Még többen, 89% indokolt eljárásnak is véli az 

igazoltatást. 
388 A kérdésre, hogy a romákat érő hátrányos megkülönböztetés természetes-e, a megkérdezett lakosság 67%-a 

igennel felelt, 55% helyesnek tartja a fennálló igazoltatási gyakorlatot és a mögöttes kiválasztási motivációt, 30% 

pedig kimondottan helyesli a kiválasztás alapjául származó (döntően etnikai) ismérvekre épülő eljárási rendet, 

mert a potenciális kriminalitás és a kiválasztás alapjául szolgáló tulajdonság között szoros összefüggést lát.  
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nem romákkal (23%).
389

 Jelentős különbség volt tapasztalható az igazoltatások 

helyszínében is: míg az igazoltatott roma megkérdezettek 57%-át állították 

meg utcán, szórakozóhelyen vagy valamilyen rendezvényen, az igazoltatott 

nem roma válaszolók esetében ez az arány mindössze 22% volt.  

A lakossági interjúkban kifejtettek szerint jellemző volt az az álláspont, hogy 

az igazoltatás leginkább véletlenszerű, önkényes kiválasztási elvek alapján 

működik. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyanok, akiket gyakrabban 

állítanak meg, egy kivétellel valamennyi roma azon az állásponton volt, hogy 

a cigányokat gyakrabban igazoltatják. A válaszadók többsége etnikai 

hovatartozástól függetlenül úgy gondolta, hogy a romák az igazoltatások által 

erősebben érintett csoport. A fókuszcsoport tagok beszámolói szerint, az, hogy 

kit állít meg a rendőr, elsősorban a kinézeten, illetve az autó külsején múlik: a 

szakadt, gyanús figurákat és a régi, rossz kocsikat nagyobb valószínűséggel 

igazoltatják. 

A 21 esetből 15-ben a rendőrök közölték, hogy miért állították meg az illetőt, 

hat esetben nem.
390

 A kérdezettek 71%-ának ruházatát még soha nem 

vizsgálták át. A megállítással és a bánásmóddal kapcsolatban 40% általában 

inkább pozitívan, míg 30% inkább negatívan nyilatkozott.  

 A rendőrségi interjúk során az igazoltatás okával, feltételeivel 

kapcsolatban szinte minden válaszoló említette a rendőrségi törvényt és 

szolgálati szabályzatot, amelyek szabályozzák az igazoltatás körülményeit. 

Néhány rendőr szerint bárkit, bármikor igazoltathat „saját elhatározásából” a 

személyazonosság megállapítása céljából.
391

  Előállításra, illetve feljelentésre 

a megkérdezettek becslése alapján az esetek 20%-ában, bírság kiszabására az 

esetek összesen 31%-ában került sor. 

                                              

389 A kérdezett etnikai hovatartozását nem közvetlenül a kérdezettől kérdeztük meg, hanem a kérdőívet felvevő 

kérdezőnek kell a kérdezés végén megjelölni, így összesen 68 roma személy került be az 1044 elemű mintába. 

390 Fontos, hogy a kutatás idején még nem létezett az Rtv-nek az az előírása, mely kötelezővé teszi ma az 

intézkedés céljának közlését még az intézkedés megkezdését megelőzően. 

391 A nemzetközi projekt kutatási beszámolójának címe éppen ezt a mondatot idézi: „I Can Stop and Search 

Whoever I Want”. Elérhető: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cc55ae52.pdf 
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VI. 2. 3. 2 Az igazoltatási tapasztalatok 

Arra a kérdésre, hogy hogyan élik meg romák és nem romák a rendőrségi 

igazoltatásokat, elsősorban a kvalitatív eszközökkel készült lakossági 

kutatások eredményei alapján adtak választ a kutatók. Több olyan témakör 

merült fel, amelyek esetében élesen eltérő véleményeket fogalmaztak meg a 

többségi és kisebbségi társadalmi csoport tagjai, ezek elsősorban a 

diszkriminációhoz kapcsolódó problémakörök voltak: míg a roma csoportok 

esetében általában a beszélgetés elején szóba került a rendőrségi igazoltatások 

diszkriminatív gyakorlata, a nem roma csoportok esetében ez nem volt 

probléma. 

 A rendőrség munkájával általában elégedett nem romák az 

igazoltatásokkal kapcsolatban felmerülő legnagyobb problémának az ezzel 

járó időveszteséget tartották, amíg a romák között többen az igazoltatási 

gyakorlat etnikai vagy egyéb diszkriminatív motivációját kifogásolták.  

 Az igazoltatási gyakorlat negatívumaira irányulóan egyaránt 25-25% 

jelölte meg az okozott időveszteséget („föltartják az embert, ha siet”), illetve 

a (romákra jellemzőbb) bűnösség feltételezéséből fakadó megaláztatottság 

érzését mint negatívumot. („megaláztatás, ha rendőrt lát az ember, már 

automatikusan készíti elő az iratait, időrablás, félelem”, „eleve bűnösnek 

gondolják az embert”)   

 Arra a kérdésre, hogy az igazoltatás jelenlegi szabályait megfelelőnek 

találják-e, a válaszadók 35%-a igennel felelt és mindössze 15% (valamennyien 

romák) utasítja el a romákat érő hátrányos megkülönböztetés miatt. 5-5% 

várna el alapos gyanút az igazoltatás alapjához, illetve általában csökkentené 

az igazoltatások számát. 

 A kutatók rákérdeztek arra is, hogy közlik-e a rendőrök a megállítások 

okát. Míg a romák mindössze 38%-a emlékezett úgy, hogy ismertették az 

igazoltatás okát, ez az arány a nem-romák esetében 68%.  
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VI. 2. 3. 3 Az igazoltatási tapasztalatok értékelése 

Mindhárom roma fókuszcsoportban egyöntetű volt az a vélemény, hogy a 

rendőrök etnikai alapon igazoltatnak: „Bőrszín alapján állítják meg az 

embereket, vagy azért mert roma, vagy azért mert cigány”. A roma résztvevők 

panaszkodtak az eljáró rendőrök udvariatlan modorára és kifogásolták az 

igazoltatások indiszkrét jellegét is. Véleményük szerint nem ritka a romákkal 

szembeni rendőri túlkapás, a fizikai erőszak alkalmazása sem, de megítélésük 

szerint nem érdemes feljelenteni a rendőrt, mert bizonyíték nélkül nekik senki 

sem hisz.  

 Összhangban a lakossági kérdőíves kutatás eredményeivel, a roma 

megkérdezettek, hasonlóan a nem romákhoz, általában elégedetlenek a rendőri 

jelenléttel és (teljes egyetértésben a nem roma részvevőkkel) a korrupciót is 

komoly problémának találják. A romák között is elhangzott olyan vélemény, 

hogy a kialakult helyzetért maguk a romák is felelősek, mert sok köztük a 

bűnöző.  

 A romák véleménye és tapasztalata egybehangzóan alátámasztotta az 

etnikailag diszkriminatív rendőri igazoltatási gyakorlatot, amellyel a nem 

romák vélekedése is sok tekintetben összhangban volt. A percepcióbeli 

különbségek mellett a megfogalmazás módjában, másrészt az érzelmi 

telítettségben is mutatkoztak eltérések a romák és nem romák között.  

 A lakossági interjúk szintén megerősítették az eddig elmondottakat. Arra 

kérdésre, hogy vannak-e olyanok, akiket gyakrabban állítanak meg, egy 

kivétellel valamennyi roma azon az állásponton volt, hogy a cigányokat 

gyakrabban igazoltatják. A döntő többség úgy vélte, hogy a kiválasztás oka 

valamilyen, a rendőrség által feltételezett összefüggés a potenciális 

kriminalitás és megállítás alapjául szolgáló tulajdonság között.  Ilyen válaszok 

születtek e tárgyban: „mert úgy gondolják, hogy minden cigány bűnöző”, 

„mert mások, mint a többség és ezt így szokták meg évtizedek óta, ezen a 

szemléleten csak nagyon lassan lehet változtatni”, „nem tudom, úgy 
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gondolják, a lepattant az lop, garázdálkodik, meg a cigány is,” „mert ott látják 

a cigányoknál a bűnözés lehetőségét, melegágyát.” 

VI. 2. 3. 4 A rendőrök véleménye az etnikai alapú kiválasztásról 

Azt, hogy hajlamosak-e a rendőrök bizonyos csoportokat gyakrabban 

igazoltatni, mint másokat, az interjúk során több kérdéssel tesztelték. Az első 

arra irányult, hogy a megkérdezett rendőr mit gondol a többi rendőrről: e 

szerint a 80 megkérdezett rendőr 47%-a gondolja úgy, hogy van olyan rendőr, 

aki hajlamos bizonyos csoportokat gyakrabban igazoltatni. Magukról már 

sokkal kevesebben gondolják ugyanezt: a rendőrök 23%-a ismerte be, hogy 

hajlamos erre. A 80 megkérdezett rendőr majdnem fele fejtette ki, hogy 

szerinte rendőrtársai mely csoportokat hajlamosak gyakrabban igazoltatni, 

mint másokat. A 37 válaszolóból 26 említette a romákat, legtöbbjük meg is 

indokolta feltételezését: „Az életmódjuk miatt.” „A cigányokra jobban oda 

kell figyelni, nagyobb esély arra, hogy körözött személyt fogok, ha cigányokat 

igazoltatok.” „A romákat, mert általában ők követik el a bűncselekmények 

nagyrészt.” „Általában a romákat, mert intézkedésem nyolcvan százalékában 

velük szemben kell intézkedni, … így feltételezem, hogy őket tüzetesebben, 

illetve sűrűbben ellenőrizzük.” „Azokat az etnikumokat, akiknek a 30%-a 

börtönben van.” „Minden rendőrben megvan a cigányokkal szemben egyfajta 

előítélet, mert náluk sokkal nagyobb számarányukban a bűnözési statisztika.” 

„Roma származású egyéneket, mert általában velük van a legtöbb probléma.” 

„Romákat, mert a bűncselekmények 80%-át ők követik el.” „Romákat, mert a 

bűnözési arány náluk nagyobb.” „Romákat, mert az életmódjuk olyan, 

amilyen.” „Romákkal, a romák problémásabbak, mint a magyar.” 

 A fentieknek ellentmondva a megkérdezett rendőrök 92%-a szerint nem 

igazoltatnak aránytalanul sok romát.  

  A rendőrök becslése szerint ezer igazoltatásból átlagosan kb. 177 

esetben kerül sor előállításra és büntetőeljárásra, ez 17%-os arányt jelent. Ha 

az igazoltatott roma, akkor a megkérdezettek szerint másfélszer nagyobb 
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annak az esélye, hogy előállítják, ezer igazoltatásból átlagosan kb. 260 

esetben. (Érdemes ezeket adatokat összevetni a STEPSS kutatás egységesen 

3%-os eredményével. A becslés 6, illetve 9-szerese a valós értéknek.) Még 

kirívóbbak ezek a számok, ha szakterület szerinti bontásban nézzük őket. A 

közrendvédelemben dolgozók szerint átlagosan majdnem minden harmadik 

roma igazoltatottat előállítanak, ugyanúgy másfélszer nagyobb eséllyel, mint 

akkor, ha nem roma származású az illető, míg a közlekedésieknél egy 

romának ugyanakkora esélye van a büntetőeljárásra, mint bárki másnak.  

 Az elkövetések okával kapcsolatban meglehetősen megoszlottak a 

vélemények, itt a megkérdezettek kétharmada válaszolt, egyötödük látja a 

bűnözés okát csak a megélhetési problémákban. Majdnem mindenki említette 

a rossz anyagi helyzetet és az alacsony életszínvonalat, ám a legtöbben ezt 

szocializációs, mentalitás- és életvitelbeli, illetve belső tulajdonságokkal is 

párosították: „Egyrészt megélhetési problémák miatt, másik részük (bizonyos 

százalékban), mert a vérükben van.” „Az anyagi hátrányuk miatt, az anyagi 

helyzetük viszont a saját bűnük.” „Nem tudnak munkát vállalni, nem akarnak 

dolgozni.” „Mert dolgozni nem akarnak, erőszakosak, ez nekik egy könnyebb 

megélhetési mód.” „Hagyományuk hatása is közrejátszik, szemléletük, 

felfogásuk, erkölcsi normáik, ez nem csak a bűncselekmények elkövetésében 

játszik szerepet, de társadalmi helyzetükben is.” „Mert ilyenek, 

kulturálatlanok.” „Szerintük azért, hogy meg tudjanak élni, szerintem, mert a 

vérükben van, ilyen környezetet teremtettek maguknak.” „Mert a képességeik 

erre teszik őket alkalmassá.” „Azt látja otthon.” „Erre sok nálam okosabb 

ember is kereste a választ, ők sem tudták megmondani, generációról 

generációra adják tovább.” „Nem tudnak, és nem is akarnak beilleszkedni a 

társadalomba.””  

VI. 2. 3. 5 A gyanú gyakorlati meghatározása  

Saját elmondása szerint az igazoltatandó személy kiválasztásánál a legtöbb 

megkérdezett rendőr három fő szempontot vesz figyelembe: követett-e el 
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szabálysértést az illető; gyanúsan viselkedett-e; hasonlít-e körözött 

személyhez.  

 Fontos szempontnak bizonyult a ruházat („feltűnően kihívó vagy 

szegényes öltözet”) és az ápoltság. A gyanús viselkedést több tényező 

határozza meg: a helyszín és az időpont (esetleg bűncselekmény helyszíne; 

oda nem illő személy az adott napszakban; „az esti órákban indokolt lehet a 

spontaneitás is, nappal irányítottan csak a célszemélynek tűnőket 

igazoltatom”; „az adott környezetből kilóg, nem illik bele”), „nem életszerű” 

viselkedés („például idegesebb lesz, ha rendőrt lát”, vagy „figyelemfelkeltő 

viselkedés alapján”). Egyesek a gyanús viselkedést meglehetősen 

szubjektíven, illetve előítéletesen állapítják meg: „Ránézésre feltételezhető 

róla, hogy bűncselekményt követett el.”, „A szemmel látható gyanús 

személyek, a származását illetőleg.” 

 Többen rutinból és megérzésük alapján igazoltatnak, néhányan említettek 

szúrópróbaszerű, vagy parancsnoki utasításra történő igazoltatást. Néhány 

gépkocsis járőr rendőr a gépkocsi korát és állapotát is figyelembe veszi az 

igazoltatásnál („gépjármű ellenőrzés esetén az autó rossz állapota”, 

„gépjármű típus és állapot”).  

VI. 2. 3 6. Az igazoltatás célja 

Az igazoltatás céljairól eltérően vélekedik a magyar lakosság és a rendőrség. 

Mind a roma, mind a nem roma fókuszcsoportok esetében egyöntetű volt az az 

álláspont, hogy a rendőrségi igazoltatás többnyire öncélú és legfőbb célja a 

„pénzszerzés” azaz rendőrök fizetés-kiegészítése. Az igazoltatást sokan 

hatékony eljárásnak tartják, de probléma, hogy a „nagyhalakat úgy sem így 

fogják majd meg”. Mások viszont zaklatásnak érzik, hogy olyanokat is 

igazoltatnak, akik „szimpla” járókelők, autósok („Hagyják már békén a 

kisembert!”). 

 Az igazoltatást a legtöbb fókuszcsoport tag nem tartotta hatékony 

eljárásnak, mert nem elrettentő hatású. Ennek a fő okát a résztvevők a kevés 
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rendőrben látják; ha többen lennének, azaz úgy éreznék, hogy bármikor 

összefuthatnak velük, akkor erőteljesebb visszatartó hatásuk lenne. 

Amennyiben azonban mégis van az igazoltatásnak olyan hatása, hogy elrettent 

valakit egy bűntettől (pl. épp készül valaki valami rosszat tenni és ott terem 

egy rendőr), akkor lehet, hogy csak áthelyeződik egy rendőr-mentes övezetre a 

bűncselekmény (azaz az elcsípett gonosztevő a rendőr hatására nem az eredeti 

helyszínen tör be, hanem arrébb megy egy kicsit és ott teszi meg ugyanezt). 

 Egyes nem roma csoporttagok szerint kifejezetten vannak olyan 

időszakok, amikor különösen indokolt az igazoltatás: segélyosztáskor (mert 

akkor sok roma verődik össze egy helyen!) és fizetésnapokon (zsebtolvajok, 

lopások elvileg nagyobb száma miatt). 

VI. 2. 3 7. Az igazoltatások hatékonyságának értékelése  

Az igazoltatás hatékonyságát érintő kérdésekre a lakosság és a rendőrség 

részéről egyaránt ellentmondásos válaszokat kaptak a kutatók. Annak ellenére, 

hogy a rendőrök alacsony pozitív találati arányról számoltak be, és a lakosság 

többsége sem gondolta azt, hogy az igazoltatások máshová helyezik a 

bűncselekmény helyszínét, mindkét csoport nagy többsége hatékony és 

indokolt intézkedésnek tartotta az igazoltatást. 

 A rendőrinterjúk tapasztalatai szerint előállításra, illetve feljelentésre a 

megkérdezettek becslése alapján az esetek 20%-ában, bírság kiszabására az 

esetek összesen 31%-ában került sor. Ennek ellenére a megkérdezett 80 rendőr 

közül 63 (78%) tartja hatékony intézkedésnek az igazoltatást, 11-en (14%) 

részben, hatan (8%) pedig egyáltalán nem gondolták hatékony eljárásnak.  

 A lakossági interjúk során ismertetett esetek közül is csak három 

végződött büntetőeljárással (közülük egy gyalogos, egy autós, illetve egy roma 

esetében razzia során indítottak eljárást). Ennek ellenére, ahogyan a rendőrök, 

a megkérdezett igazoltatottak is bíztak az igazoltatás intézményében, 

helyesnek és indokoltnak tartják, és nem is változtatnának rajta. 81% szerint 

az igazoltatásoknak van előnye a helyi lakosságra nézve. 61% szerint azért, 
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mert megakadályoz egyeseket bűncselekmények elkövetésében; 66% szerint 

azért, mert az embert arra készteti, hogy kétszer is meggondolja, mielőtt 

jogsértést követ el, és 52% szerint azért, mert csökkenti a bűncselekmények 

számát. 71%-uk szerint hasznos a bűnmegelőzés és nyomozás, illetve 48% 

szerint az információszerzés szempontjából is.  

 Azt a feltételezést, hogy a többség szerint egyértelműen 

diszkriminatívnak vélt utcai igazoltatási gyakorlat hatékonysága éppen a 

romák (és más csoportok) nagyobb bűnelkövetői hajlandóságára épülő 

előítéletességben is gyökerezhet, alátámaszthatják az alábbiak: Arra a 

kérdésre, hogy a bizonyos csoportokat (és a többség által ilyennek vélt) érintő 

hátrányos megkülönböztetés természetes-e, a megkérdezettek 67%-a igennel 

felelt, és mindössze 15%-a (valamennyien romák) válaszolta azt, hogy nem, 

mert a romák hátrányos megkülönböztetése helytelen. 55% helyesnek tartotta 

a gyakorlatot és a mögöttes kiválasztási motivációt, 30% pedig kimondottan 

helyeselte a kiválasztás alapjául szolgáló (döntően etnikai) ismérvekre épülő 

eljárási rendet, mert a potenciális kriminalitás és az etnikai hovatartozás között 

szoros összefüggést látott. Az egyik válaszadó, aki maga is roma, például azon 

a véleményen volt, hogy a „cigányok lopnak”, egy másik megkérdezett szerint 

a „a cigányoknak a közlekedési moráljuk nem igazán elfogadható”, egy 

harmadik úgy gondolta, hogy a romák, hajléktalanok, fiatalok közül „kerülnek 

ki gyakrabban a társadalomra nézve veszélyesebb emberek”.  

Következtetések 

A kutatás eredményei alapján megállapítható volt, hogy Magyarországon a 

romákat hátrányos megkülönböztetés éri a rendőri, különösképpen a gyalogos 

igazoltatások során. A válaszokból kiderült, hogy az etnikai alapú kiválasztás 

formájában jelentkező intézményes diszkrimináció Magyarországon is létező 

jelenség.  

 Az etnikai alapú kiválasztás gyakorlatában erős társadalmi 

támogatottságot jelent az, hogy bár a többség tisztában van az igazoltatási 

gyakorlat önkényességével, a rendőrség rendkívül tág, lényegében korlátlan 
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igazoltatási jogosítványait a lakosság nem érzi terhesnek, sőt inkább erősítené 

a rendőri jelenlétet, és szívesen látja, illetve tovább szigorítaná a „gyanús” 

személyek, csoportok (köztük a romák) fokozott ellenőrzését.  

VI. 3 A STEPSS PROJEKT  

Mint az előbbi kutatás ismertetése során láthattuk, annak módszertana nem 

volt alkalmas arra, hogy az etnikai profilalkotással kapcsolatos számos 

lényeges kérdésre választ adjon, mert az intézkedések hatékonyságáról etnikai 

hovatartozás szerinti bontásban nem mondott semmit, és konkrét intézkedések 

adatainak elemzése nélkül az egész gyakorlat elterjedtségéről sem tudott 

megbízható információval szolgálni. Ezen hiányosságok pótlása indította el 

hazánkban a Magyar Helsinki Bizottság a STEPSS (Strategies for Effective 

Police Stop and Searches – Hatékony rendőri igazoltatási stratégiák) című 

kutatási projektjét.
392

 A program célja az volt, hogy a rendőrök képzése, a 

kisebbségeket képviselő szakemberek bevonása,
393

 a jogszabályi környezet 

feltérképezése és az intézkedések végrehajtásának hatékonyabb ellenőrzése 

révén a kutatók alternatív igazoltatási gyakorlatot dolgozzanak ki és 

teszteljenek a gyakorlatban, s egyben javítsák a rendőrség és a kisebbségek 

közötti viszonyt és kommunikációt is.      

VI. 3. 1. A projekt tevékenységei 

A STEPSS projekt három helyszínen zajlott, Budapest VI. kerületében, 

Szegeden és Kaposvárott, melyek kiválasztásakor cél volt, hogy eltérő 

szociológiai karakterű lakosságot szolgáló, más-más bűnügyi mutatókkal 

rendelkező rendőrkapitányságok közreműködjenek a programban. Budapest 

VI. kerületében található a főváros forgalmas üzleti negyede, illetve a 

legnagyobb utasforgalmat bonyolító pályaudvara, a 200.000 fős lélekszámú 

Szeged közepes méretű, határ mellett fekvő város, a Kaposvári 

                                              

392 Ennek magyarországi felelőse (koordinátora) volt a dolgozat szerzője. 
393 Tekintettel arra, hogy Magyarországon a roma közösség jelenti a legnagyobb kisebbséget, a programban a 

roma kisebbség képviselői vettek részt. 
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Rendőrkapitánysághoz tartozó terület 120.000 lakosával inkább kisvárosi 

jellegű.   

 

A program előkészítése – az adatvédelmi kérdések 

A program során alkalmazott, Magyarországon szokatlannak számító 

adatgyűjtés módszertanát
394

 az Adatvédelmi Biztos és a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Jogok Biztosa véleményezte és hagyta jóvá. Az adatvédelmi 

törvény
395

 szerint ugyanis az etnikai kisebbséghez tartozás különleges adatnak 

minősül, amelyeknek a kezelését a törvény szigorúan szabályozza. Különleges 

adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, vagy arra 

törvény felhatalmazást ad.
396

 Mivel a rendőrök törvényi felhatalmazás alapján 

nem jogosultak a projekt által érintett körben különleges adat kezelésére, 

ugyanakkor kivitelezhetetlen lett volna minden egyes igazoltatott személytől 

írásbeli hozzájárulásukat kérni, illetve jelentősen torzította volna a mintánkat 

az írásbeli nyilatkozattétel megtagadása, a jogszabályoknak megfelelő más 

eljárást kellett találni.   

 A választott megoldás az lett, hogy a program során használt 

formanyomtatványokat, melyeken az eljáró rendőr rögzítette az intézkedés alá 

vont személy percipiált etnikai hovatartozását,  az igazoltatást végző személy 

az RK lapoktól
397

 azonnal elkülönítette, majd szolgálata végeztével átadta 

azokat felettesének, aki elkülönítetten tárolta a STEPSS nyomtatványokat, s 

heti rendszerességgel elküldte az ORFK-nak, ahonnan végül eljutottak az 

MHB-hoz, amelynek statisztikusa elkészítette az egyes lapok adatait 

összesítve tartalmazó, tehát semmilyen módon nem egyéniesíthető statisztikai 

elemzést. Ezt követően a formanyomtatványokat megsemmisítették, amivel 

                                              

394 Az eddig elmondottakból, valamint az előző kutatás ismertetéséből is kiderül, hogy az etnikai profilalkotás 

csak akkor mérhető, ha etnikai adatok szerinti bontásban rögzítik minimum az intézkedések számát és annak 

eredményességét. Ezt eddig hazánkban soha nem tették meg.  
395 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
396 Avtv 2.§ (2) a és 3.§ (2) a 
397 Így nevezi a szakzsargon a rendőrség által használt, igazoltatás során kitöltött hivatalos formanyomtatványt. 
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végleg megszűnt a lehetőség arra, hogy az adatok és az érintettek kapcsolata 

helyreállítható legyen.
398

   

 

Az adatgyűjtés előkészítése 

a) A jogszabályok értelmében nem minden esetben kötelező igazoltatási 

formanyomtatvány kitöltése,
399

 illetve az ún. RK lap nem tartalmazza a 

program szempontjából releváns adatokat, információkat, ezért is
400

 vált 

szükségessé egy formanyomtatvány kidolgozása. A STEPSS 

formanyomtatvány kidolgozásában a helyi rendőrkapitányságok, az ORFK és 

az MHB működött közre, és az a következő adatokat tartalmazta: az 

igazoltatás helye és ideje; b) az igazoltatás alá vont személy neme; c) életkora;  

d) az igazoltatás oka és e) eredménye; f) az igazoltatott személy etnikai 

hovatartozása az igazoltató rendőr észlelése /percepciója alapján; g) civil 

megfigyelő jelen volt-e az igazoltatáskor és tett-e észrevételt.  

 A formanyomtatvány kialakításakor a legnehezebb feladat az igazoltatás 

tipikus okainak összeállítása volt. Egyrészről a feleletválasztásos módszer 

szerint a felsorolt okoknak rövidnek, tömörnek, érthetőnek kellett lenniük, 

hogy a nyomtatvány könnyen, gyorsan kitölthető legyen, másrészről az ok 

meghatározásának olyan részletesnek kell lennie, ami érdemben indokolja az 

intézkedés szükségességét. Az ORFK összeállította az igazoltatás alapjául 

szolgáló tipikus okokat. Ezek az alábbiak voltak: 

 

1. gyanús tárgy: ezt az okot kellett bejelölni a járőröknek, amikor valakit 

azért igazoltattak, mert olyan tárgy volt nála, amely feltehetően lopott, vagy 

egyébként jogszerűen nem lehetne nála (pl. fegyver). Amennyiben ezt a 

pontot jelölte meg az igazoltató rendőr, ki kellett fejtenie a 

                                              

398 Mint már utaltam rá, az adatvédelmi aspektusokkal foglalkozom a következő fejezetben. 
399 RK-lap kitöltése akkor kötelező, ha az igazoltatást további intézkedés követi, vagy az egyéb okból szükséges. 

A második fordulat tartalmilag nem meghatározott, de a szövegezésből ez nem egyértelmű, ld: 62/2007. XII. 23.) 

IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról, 38. § (2) bekezdés 
400 A másik ok a fent részletezett adatvédelmi probléma okán az volt, hogy az RK lapok értelemszerűen nem 

anonimizáltak. 
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formanyomtatványon, miért gondolta, hogy az igazoltatott gyanús tárgyat 

tarthat magánál.   

2. fokozott ellenőrzés: az ez okból végrehajtott igazoltatást nem kellett 

külön indokolni, hiszen a fokozott ellenőrzés elrendelésékor a rendőrök egy 

meghatározott területen belül mindenkit kötelesek igazoltatni. Azonban a 

járőröknek fel kellett tüntetniük a fokozott ellenőrzés célját, illetve az azt 

elrendelő utasítás számát.  

3. közúti ellenőrzés: ez sem igényelt bővebb kifejtést, a járőrnek rögzítenie 

kellett azonban a megállított jármű becsült korát és típusát.  

4. biztonsági intézkedés: önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetőleg 

az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megszüntetése 

érdekében kerülhet sor biztonsági intézkedésre.
401

 Ebben az esetben a 

formanyomtatványon a vészhelyzetet, valamint az igazoltatott szerepét 

kellett leírniuk az igazoltató rendőröknek.  

5. körözött személy elfogása: amennyiben a járőr ezt az igazoltatási okot 

jelölte meg, ki kellett fejtenie a formanyomtatványon, miért gondolta, hogy 

az igazoltatás alá vont személy körözés alatt állt.  

6. bűncselekmény gyanúja: amennyiben az intézkedő járőr ezt a pontot 

jelölte meg az igazoltatás okaként, a formanyomtatványon ki kell fejtenie 

röviden, miért vélte úgy, hogy az igazoltatott bűncselekményt követett el.  

7. szabálysértés gyanúja: amennyiben az intézkedő járőr ezt a pontot jelölte 

meg az igazoltatás okaként, a formanyomtatványon ki kell fejtenie röviden, 

miért vélte úgy, hogy az igazoltatott szabálysértést követett el.  

8. közbiztonságot veszélyeztető esemény megelőzése: amennyiben az 

intézkedő rendőr ezt a pontot jelölte meg, le kellett röviden írnia a 

közbiztonságot veszélyeztető eseményt, és az igazoltatott szerepét. 

9. tiltott tárgy birtoklása: ebben az esetben a járőrnek ki kell fejtenie, miért 

vélte úgy, hogy az igazoltatottnál tiltott tárgy van. 

                                              

401 Rtv. 37.§ 
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10. egyéb, éspedig: amennyiben az igazoltatás okaként egyik felsorolt okot 

sem lehetett megjelölni, az egyéb ok kifejtésével jelezhette az intézkedő 

járőr, hogy miért került sor igazoltatásra.  

 

A formanyomtatványok feldolgozásával adható válasz arra, hogy 1. 

Felfedezhető-e aránytalanság az igazoltatott személyek etnikai 

hovatartozásával kapcsolatban? 2. Hogyan alkalmazzák az igazoltatást a 

rendőrök? (melyek jellemzően az igazoltatás okai, céljai, és mi annak 

eredménye). A formanyomtatványok mindezek mellett az igazoltatás 

átláthatóvá tételének eszközei. 

 A program kialakítása során különös figyelmet fordítottak annak 

ellenőrzésére. A járőrszolgálat végén a rendőrök a szolgálatvezetőnek átadták 

a kitöltött formanyomtatványokat, aki ellenőrzni volt köteles, hogy a kitöltött 

formanyomtatványok száma megegyezik-e a járőrök jelentésében szereplő 

számmal, szabályszerűen töltötték-e ki a formanyomtatványokat különös 

tekintettel az igazoltatás okának megjelölésére.   

 Az ORFK és az MHB a STEPSS program keretében végrehajtott rendőri 

igazoltatásokhoz útmutatót készített, amely tartalmazta a programmal 

kapcsolatos szabályokat. Az útmutató az alábbi témákat érintette: 

 

a) A STEPSS program bevezetésének indokai
402

 

b) A STEPSS program keretében végrehajtott igazoltatások szabályai 

c) A STEPSS formanyomtatvány kitöltésének szabályai 

d) A civil megfigyelők szerepe, jogai és kötelezettségei 

e) Az adatfeldolgozás szabályai 

f) A belső ellenőrzés szabályai 

 

 

                                              

402 A program sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen volt, hogy a járőrök elfogadják, a STEPSS 

projektnek nem az a célja, hogy a munkájukat kritizálja és szankcionálja a tetten érhető diszkriminációt, hanem 

valós képet kapjunk a hazai igazoltatás gyakorlatáról, és megoldási javaslatokat dolgozzunk ki az igazoltatás 

hatékonyabbá tétele érdekében.  
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A programban közreműködő rendőrök képzése 

Mivel a STEPSS program új és merőben szokatlan feladatot jelentett a 

résztvevő kapitányságok állománya számára, annak megkezdése előtt 

elengedhetetlen volt minden rendőrrel legalább röviden ismertetni a kutatás 

okát, célját, módszertanát, és a rendőrök eljárásának szabályait. A képzés két 

elemből állt. Az elöljáróknak szervezett egynapos képzésen, melyen a civil 

megfigyelők is részt vettek, ismertettük a program szabályait, az etnikai 

profilalkotással kapcsolatos kutatási eredményeket, illetve az előadók kitértek 

arra is, hogy milyen módszerekkel javítható az igazoltatások hatékonysága. 

 A legtöbb előadást rendőrtisztek tartották, mivel tapasztalatok szerint a 

járőrök és elöljáróik szívesebben fogadnak el szokatlannak tűnő gondolatokat 

kollégáiktól, mint „külsősöktől”, emberi joggal foglalkozó jogászoktól.  

 A járőrök többsége a STEPSS programmal kapcsolatos képzésben nem 

egyszerre, hanem a rendszeres eligazítások keretein belül részesült, mivel 300 

rendőrt egyszerre a rendőrség közterületi szolgálata nem nélkülözhet. Az 

MHB munkatársai minden rendőrkapitányságot kétszer kerestek fel, összesen 

hat alkalommal vettek részt az eligazítások keretében megtartott képzésen. 

 

Az igazoltatás gyakorlatának monitorozása, a formanyomtatványok 

kitöltése, civil megfigyelők bevonása 

Az igazoltatások monitorozása 2007. szeptember 17-én kezdődött és hat 

hónapon át tartott. Ezen időszak alatt az MHB programkoordinátora 

rendszeres kapcsolatban állt a rendőrkapitányságokkal és a civil 

megfigyelőkkel. A monitorozási időszak második hónapjában az MHB 

szakemberei megkezdték a formanyomtatványok feldolgozását, melynek során 

egyértelmű vált, hogy további egyeztetésekre van szükség. Ugyanis 

elöljáróikkal szemben az intézkedő járőrök sok esetben nem az elírásoknak 

megfelelően töltötték ki a formanyomtatványokat, különösen az igazoltatás 

okának megjelölése volt problematikus. A formanyomtatványokat az ORFK 

és az MHB átalakította és újabb eligazításokon tájékoztatta a járőröket a 

programról, a nyomtatvány kitöltésének szabályairól. Az MHB jó és rossz 
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példákon keresztül igyekezett megvilágítani, hogy mi lehet egy igazoltatás 

oka, és ennek milyen módon kell tükröződnie a formanyomtatványon. Ezt 

követően a hat hónap során szerzett adatokat az MHB statisztikusa 

összesítette, és sor kerülhetett a beérkezett adatok elemzésére. 

 

Az adatelemzés módszertana 

1. Mintavétel 

Mint már említettem , az adatfelvétel 2007. szeptember 17-e és 2008. március 

17-e között folyt három helyszínen, Budapest VI. kerületében, Kaposváron és 

Szegeden. A program szabályai szerint az eljáró rendőröknek minden egyes 

igazoltatásról ki kellett tölteniük egy STEPSS nyomtatványt is. Mivel a 

féléves adatfelvételi időszak során nagyon sok igazoltatásra került sor, az 

összes nyomtatványból (22.375) arányos, rétegzett mintát vettek. Ennek során 

két jelentős problémát kellett megoldani.  

 Az első az volt, hogy egy félreértés miatt Szegeden 2008. március 1-jén 

lezárták a kutatást, Kaposváron pedig az adatgyűjtés első két hónapja után a 

rendőrség a program szabályaival összeegyeztethetetlen gyakorlatot vezetett 

be, amelynek keretében a nyomtatványok ellenőrzésének feladatával 

megbízott személy megsemmisítette azokat a nyomtatványokat, amelyeket 

megítélése szerint a járőrök szabálytalanul, nem megfelelően töltöttek ki. 

Miután erről az ORFK tudomást szerzett, egyértelmű instrukciókat adott az 

érintett kapitányságnak, és visszaállt az eredeti eljárási rend, azonban ennek a 

problémának az eredményeként a kaposvári minta nem tartalmaz információt 

minden, a vizsgált időszakban végrehajtott igazoltatásról.  

 A másik nehézséget az jelentette, hogy a STEPSS nyomtatványok 

megküldése során az egyes kapitányságok alkalmanként nem jelezték, 

pontosan melyik időintervallumban töltötték ki a nyomtatványokat, így nem 

volt lehetséges minden esetben megállapítani, hogy az adatgyűjtési időszak 

melyik harmadában keletkeztek a kitöltött dokumentumok.  

 Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatokból folyamatelemzést 

is lehessen végezni, az utóbbi probléma kapcsán azt a megoldást választották a 
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kutatás felelősei, hogy azokat a nyomtatványokat, amelyekhez volt pontos 

dátum rendelve, elkülönítetik azoktól, amelyek felvételi időpontjáról nem volt 

adat.  

 Az időben elhelyezhető nyomtatványokból a következő módon képeztek 

mintát: a teljes halmazt projekthelyszínek szerint három részre osztották, az 

így létrejött alcsoportokban található nyomtatványokat a felvétel időpontja 

szerint sorrendbe állították, és az első öt kérdőív közül véletlenszerűen 

kiválasztottak egyet, és a kiválasztott nyomtatványt követő minden ötödik 

adatlap került a mintába. Mivel a kaposvári alminta elemszáma még a fent 

leírt probléma ellenére is lényegesen nagyobb volt (2.551) mint a 

statisztikailag elemezhető minimális elemszám (300 darab), a kaposvári 

kapitányság által elkövetett hiba statisztikai szempontból nem bizonyult 

jelentősnek.  

 Ezt követően az időponttal nem jelölt nyomtatványokból a helyszín 

alapján szintén három csoportot képeztek, megszámozták az adatlapokat, és a 

fenti módszerrel kiválasztottak minden ötödiket. A nyomtatványok két 

csoportja együtt adta a teljes, elemzett mintát. A folyamatelemzés céljából az 

időponttal megjelölt halmazokat használták, míg az olyan elemzések során, 

ahol az időpont irreleváns volt, a két mintát együtt vizsgálták.  

 A nyomtatványok száma a teljes sokaságban és az általunk létrehozott 

mintában a következőképpen alakult:  

 

Helyszín Budapest Kaposvár  Szeged Összes 

Nyomtatványok 

száma 

2.015 11.255 9.105 22,375 

Nyomtatványok 

száma a mintában 

403 2.251 1.821 4,475 
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2. Az adatok korrekciója 

A fent jelzett problémákon túl a projekt végén kiderült az is, hogy az 

intézkedő rendőrök messze nem minden igazoltatást követően töltöttek ki 

STEPSS lapot.  

 A Helsinki Bizottság kérésére a programban résztvevő kapitányságok 

megadták az adatgyűjtéssel érintett hét hónapos időszak (2007. szeptember – 

2008. március) során végrehajtott igazoltatások számát, amely lefedte a 

projekt adatgyűjtési periódusát is (2007. szeptember 17. – 2008. március 17.).  

A nevezett hét hónap során az érintett kapitányságokon összesen 43.094 

igazoltatást hajtottak végre.
403

 

 

Helyszín Budapest Kaposvár  Szeged Összesen 

Igazoltatások 

száma 

3.538 25.770 13.786 43.094 

 

Mivel ezek az adatok hét hónapra vonatkoznak és az adatgyűjtés csak hat 

hónapig tartott, a számokat korrigálnunk kellett: a rendőrségi adatok alapján 

kiszámították az átlagos havi igazoltatások számát és ezt az értéket 

megszorozták hattal.  

 

Helyszín Budapest Kaposvár  Szeged Összesen 

Igazoltatások 

száma 

3.033 22.089 11.817 36.939 

 

Amint látható, ezek a számok még mindig jelentősen magasabbak, mint az 

egyes szervek által kitöltött STEPSS lapok száma.  

                                              

403 Az információ a rendőrségtől származik. A három érintett kapitányság az igazoltatások számát különböző 

módszerekkel gyűjtötte össze. A VI. kerületi Kapitányság az „Adattárakból történő lekérdezések nyilvántartása” 

nevű ügyeleti szolgálati okmányban rögzített adatok alapján közölte a számokat (a belső normák szerint a 

közterületen szolgálatot teljesítő rendőrnek a megkezdett intézkedését be kell jelentenie rádión az ügyeletnek, 

valamint az intézkedés alá vontat kötelezően igazoltatnia kell, ellenőriznie kell a személyt vagy gépjárművet a 

körözési adatbázisokban, így a “lekérések” alapján az igazoltatások száma megadható). A másik két kapitányság 

a rendőrök által a szolgálat végén tett jelentések alapján kalkulálta az igazoltatások számát.  
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 Annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy az egyes rendőri 

szervek milyen mértékig tettek eleget a STEPSS nyomtatványok kitöltésére 

vonatkozó kötelezettségüknek, figyelembe kellett venni azokat a 

nyomtatványokat is, amelyeket megkaptak volna, ha a kaposvári járőrök által 

kitöltött egyes nyomtatványokat nem semmisítette volna meg a 

szolgálatvezetőjük, illetve ha Szegeden nem ért volna véget az adatgyűjtés 

március 1-jén.  

 Kaposvár tekintetében azt vélelmezték, hogy körülbelül a 

nyomtatványok felét semmisítették meg, ami azt jelenti, hogy a helytelen 

gyakorlat két hónapja során kb. egy hónapi mennyiséget jelentő nyomtatvány 

semmisült meg, vagyis a Kaposvárról kapott összes  STEPSS lap száma 

(11.255) öt havi mennyiségnek felel meg. Így hat hónara 13.506 

nyomtatvánnyal számoltak.  

 Szeged vonatkozásában kiszámították az STEPSS lapok havi átlagos 

számát, és ennek felét hozzáadták a teljes mennyiséghez (9.105). Így a 

korrigált adat szerint a STEPSS lapok száma összesen 9.934 lett volna. A 

kiigazítások után a következő értékeket kapjuk: 

 

A projekt során végzett összes igazoltatás száma 

Helyszín Igazoltatások 

száma   

Az 

igazoltatáshoz 

képest az 

igazoltatások 

aránya 

 

A 

kitöltött 

STEPSS 

lapok 

száma 

STEPSS 

lapok 

aránya 

A STEPSS 

lapok aránya 

az összes 

igazoltatáshoz 

képest 

Budapest 3,033* 8% 2,015 8% 66% 

Kaposvár 22,089* 60% 13,506** 53% 61% 

Szeged 11,817* 32% 9,934** 39% 84% 

Összesen 36,939* 100% 25,455** 100% 69% 

* Korrigált érték 

** Hipotetikus érték 
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3. Az ezer lakosra eső igazoltatások számának meghatározásával kapcsolatos 

nehézségek  

Míg Kaposvár és Szeged vonatkozásában viszonylag könnyű volt az ezer főre 

eső igazoltatások számának meghatározása (az érintett rendőrség által 2007 

szeptembere és 2008 márciusa közötti időszakra vonatkozóan megadott 

számok átlagából adódó éves igazoltatási számot vetették össze kaposvári és 

szegedi kistérség lakosságszámával), a VI. kerületi kapitányság tekintetében 

az érintett lakosságszám meghatározása nehézségekbe ütközött. Ennek oka az, 

hogy a VI. kerületben található a főváros egyik legnagyobb pályaudvara, s 

ugyanitt számos üzlet és bevásárlóközpont is található, így a kerület lakossága 

lényegesen kisebb, mint az ott naponta megfordulók száma.   

 A kerület lakosainak száma 39.000, de ha ezt a számot vetnénk össze a 

végrehajtott igazoltatások számával, akkor torz képet kapnánk, figyelemmel a 

pályaudvaron és a West End City Center bevásárlóközpontban naponta 

megforduló 60.000 illetve 40.000 személyre (a kettő között természetesen van 

átfedés, hiszen a két helyszín egymáshoz nagyon közel található).
404

 Ezért az 

ezer főre eső igazoltatási arány meghatározásakor a kerület lakosságát 65.000 

főre becsülték.   

 A programban közreműködőinek tapasztalatait a projekt végén tárták fel, 

a program nemzetközi koordinátora és az MHB munkatársai interjút 

készítettek számos rendőrrel és a civil megfigyelőkkel.  

VI. 3. 2 A kutatási adatok elemzése
405

 

VI. 3. 2. 1 Az igazoltatások száma 

A projekt adatgyűjtési időszaka (2007. szeptember 17. – 2008. március 17.) 

alatt a három részt vevő rendőrkapitányság összesen hozzávetőleg 36.939 

igazoltatást hajtott végre. Ezek közül 22,375 igazoltatást rögzítettek a projekt 

keretében kidolgozott nyomtatványon.    

                                              

404 Akács Zsolt, a BRFK VI. Kerületi Rendőrkaptányság Közrendvédelmi Osztálya vezetőjének becslése. 
405 Az adatelemzést a projekt nemzetközi koordinátorának, Rebekah Delsolnak az iránymutatása segítségével 

Kádár András Kristóf és Körner Júlia végezte. 
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Az adatgyűjtési időszak igazoltatási adatai 

Kapitányság Igazoltatások 

száma 

A teljes 

százalékában 

Nyomtatványok 

száma 

A teljes 

százalékában 

Nyomtatványok 

aránya az 

igazoltatásokhoz 

képest 

Budapest 3.033* 8% 2.015 8% 66% 

Kaposvár 22.089* 60% 13.506** 53% 61% 

Szeged 11.817* 32% 9.934** 39% 84% 

Összes 36.939* 100% 25.455** 100% 69% 

* Korrigált adat 

** Becsült adat  
 

 

Mint látható, jelentős különbségek mutatkoznak a három kapitányság 

igazoltatási adataiban, ami különösen Szeged és Kaposvár viszonylatában 

feltűnő, hiszen Kaposváron következetesen több igazoltatást hajtottak végre, 

noha a város lakosságszáma szignifikánsan kisebb, mint Szegedé.  

 A három helyszínt összesítve azt látjuk, hogy az igazoltatások száma 

csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Budapesten a 

projektidőszak drasztikus, 75,3%-os csökkenést hozott (14.362-ről 3.538-re).  

Szegeden az igazoltatások száma az előző évihez képest 17,5%-kal esett 

vissza (16.724-ről 13.786-ra), míg Kaposváron az igazoltatások száma enyhe 

(4,7%-os) növekedést mutatott (24.606-ról 25.770-re).  

 A csökkenés nagy valószínűséggel több tényező összhatásából ered. Az 

egyik a rendőrség önbizalomvesztése, ami a 2006. őszi eseményekkel 

kezdődött, s amelynek eredményeként a rendőrségi intézkedések száma az 

Az igazoltatások száma 
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egész országban csökkent. A projekt-értékelő interjúk során több 

megkérdezett rendőr említette ezt a tényezőt. A budapesti és szegedi 

igazoltatások számának a projekt időszaka alatt bekövetkezett csökkenésére az 

intézkedő rendőrök megnövekedett adminisztrációs terhe (azaz a nyomtatvány 

kitöltésének kötelezettsége) is magyarázatot jelenthet.  Ezt támasztja alá, hogy 

Budapesten, ahol az adatfelvétel hónapjaiban az igazoltatások száma az előző 

év hasonló időszakához képest drasztikus, 70% feletti csökkenést mutatott, a 

projekt adatgyűjtési időszakának végeztével az igazoltatások havi száma ismét 

megnövekedett, mégpedig jelentősen, 25%-kal. 

 Amikor a résztvevő kapitányságokat az adatok alakulásának lehetséges 

magyarázatairól kérdezték, az Rtv. 2008. januári módosítását (amely az 

igazoltatás lehetséges okait a korábbinál részletesebben határozta meg) senki 

nem említette. A megkérdezett rendőrök szerint az alábbi tényezők 

befolyásolják az igazoltatások számának alakulását: (i) a közterületi 

szolgálatot ellátó létszám változása (pl. a demonstrációkhoz kapcsolódó 

csapatszolgálati berendelések következtében csökkent az igazoltatások 

száma); (ii) az év végi ünnepekkel kapcsolatos fokozott ellenőrzés; (iii) nagy 

tömegeket vonzó rendezvények megtartása; (iv) speciális akciók (pl. fokozott 

ellenőrzések); (v) szabadságolási helyzet; (vi) időjárási viszonyok; (vii) a 

rendőri erők egyéb szolgálati kötelezettségei (pl. lövészet, fizikai felmérők, 

biztosítási feladatok, csapaterős tevékenységek, kiképzési feladatok).  

Az igazoltatások lakosságszámhoz viszonyított gyakorisága 

Kapitányság Igazoltatások 

száma 

Becsült 

lakosságszám 

1000 főre jutó igazoltatások 

éves száma 

Budapest
406

 6.065 65.000  93 

Kaposvár
407

 44.177 122.000 362 

Szeged
408

 23.633 203.000 116 

                                              

406 Budapest VI. kerületének lakosságszámát nehéz megbecsülni, hiszen itt helyezkedik el a főváros három 

főpályaudvarának egyike, számos iroda, és üzlet is. A bejelentett lakosság mellett tehát nagy az átutazók száma.  

A39.000 fős állandó lakosság helyett ezért 65.000 emberrel számoltunk, hogy figyelembe vegyük azokat is, akik 

naponta megfordulnak a kerületben. Számításaink alapját azok az adatok képezték, amelyeket a VI. kerületi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetőjétől kaptunk. 
407 A Kaposvári Kistérség lélekszáma. Forrás: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Elõreszámítási adatbázis, 

2003. (http://www.nepinfo.hu/index.php?m=830&id=566) 
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A fenti táblázat az egy év alatt 1000 főre eső igazoltatások becsült számát 

mutatja. Budapesten 93, Kaposváron 362, Szegeden pedig 116 igazoltatás esik 

1000 főre évente.   

 Amint arra korábban utaltam, az igazoltatások száma nemcsak azokat az 

eseteket tartalmazza, amikor az eljáró rendőr saját hatáskörében döntve 

igazoltatja azt, akiről feltehető, hogy bűncselekményt, szabálysértést követett 

el, vagy körözés alatt áll, esetleg tiltott, vagy veszélyes tárgyat tart magánál, 

hanem azokat az eseteket is, amikor a rendőr egy bejelentő, vagy egy baleset 

tanújának személyazonosságát állapítja meg. Amikor a rendőröket 

megkérdezték az ilyen, úgynevezett nem önálló kezdeményezésű (tehát nem a 

rendőr egyedi helyzetelemzésén alapuló – a brit terminológia ezt nevezi low-

discretionary measure-nek) igazoltatások arányáról, különböző becsléseket 

kaptak: 10%-ot Kaposváron, 20%-ot Szegeden és 30%-ot Budapesten. Ha a 

fenti számokat ezekkel az arányokkal korrigáljuk, még mindig rendkívül 

magas számokat kapunk: Budapesten így 65 igazoltatás jut 1000 főre évente, 

Kaposváron 325, Szegeden pedig 93. 

 Összehasonlításképpen: 2006-2007 folyamán az Egyesült Királyságban 

éves szinten 59 igazoltatás (stop and search és stop and account elnevezésű 

intézkedések összesített száma) esett 1000 lakosra.
409

 A három spanyol 

projekthelyszín átlagában az 1000 főre jutó igazoltatások éves száma 

mindössze 16 volt.  

VI. 3.2. 2 Az igazoltatások hatékonysága 

Az igazoltatások hatékonyságát aszerint vizsgálták, hogy milyen volt a 

“találati arányuk”, azaz hány százalékukat követte valamiféle rendőrségi 

intézkedés (pl. körözött személy elfogása, büntető vagy szabálysértési eljárás 

megindítása, stb.). A kutatás háromféle “sikeres” kimenetelt rögzített: a) 

elfogás, b) előállítás és c) szabálysértési eljárás. Az Rtv. 33. §-a szerint a 

                                                                                                                                

408  A Szegedi Kistérség lélekszáma. Forrás: http://www.icicom.hu/teruletfo/csmhu15.htm  
409 JONES, A és SINGER, L (2008) ‘Statistics on Race and the Criminal Justice System – 2006/7,’ London: 

Ministry of Justice. 

http://www.icicom.hu/teruletfo/csmhu15.htm
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rendőr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság 

elé állítja – többek között – azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetésén 

tetten értek, vagy aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, 

illetve európai elfogatóparancsot adtak ki (elfogás). Ugyanezen szakasz 

alapján a rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja – többek között 

– azt, aki felszólításra nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az 

igazolást megtagadja, aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, vagy aki 

a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja 

(előállítás). Míg tehát az elfogás esetében a rendőrnek nincs mérlegelési 

jogköre, hogy “bevigyen-e” valakit, addig az előállításnál az adott helyzet 

értékelése alapján kell eldöntenie, hogy szükség van-e az intézkedés alá vont 

személy szabadságának ilyen jellegű korlátozására.    

 A szabálysértések fogalmának magyarázata nem szükséges, itt annyit 

kell megjegyezni, hogy a szabálysértések közé került a formális szabálysértési 

eljárás lefolytatása nélkül kiszabott helyszíni bírság is, mivel ez is azt mutatja, 

hogy az igazoltatásnak kellett legyen valamiféle ténybeli alapja.
410

   

 Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az igazoltatás sok esetben a 

szabálysértési eljárás elkerülhetetlen velejárója, és nem feltétlenül annak 

kiindulópontja. Ha például a rendőr jogsértést észlel, és a szabálysértési 

feljelentés megtételéhez vagy helyszíni bírság kiszabásához szüksége van az 

elkövető kilétének megállapítására, és ennek érdekében foganatosít 

igazoltatást, az “eredmény” (tehát az eljárás vagy a bírság) nem az igazoltatás 

következménye lesz (mint például egy körözött személy azonosítása), hanem 

éppen fordítva. E két eset között azonban a kutatás keretein belül nem lehetett 

különbséget tenni, ezért minden olyan igazoltatást, amely valamilyen módon 

egy szabálysértési eljáráshoz kapcsolódott, eredményesnek tekintettünk.  

                                              

410 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény akkor hatályos 134. §-a értelmében a szabálysértést 

meghatározó jogszabályban megállapított esetekben az erre jogosított szervek (köztük a rendőrség) szabálysértés 

tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.  A helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer 

forintig terjedhet. Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak 

helye nincs. Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az 

egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni.   
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 A program során több alkalommal is felmerült a rendőrök részéről, hogy 

az igazoltatások hatékonyságának vizsgálata során nem lehet megfeledkezni 

arról, hogy az intézkedésnek egyrészt generális visszatartó ereje is van, 

másrészt konkrét bűncselekmények prevenciójára is alkalmas lehet egy 

igazoltatás: ha valaki például éppen betörni indul és útközben igazoltatják, 

bizonyosan eláll szándékától, hiszen már a rendőrség látókörébe került adott 

helyen, adott időben, így túl nagy lenne a „lebukás” veszélye. A rendőrök 

érvelése szerint ez a hatás nem mérhető olyan pontossággal, mint az 

igazoltatást követően indult eljárások száma (hiszen azt kellene mérni, hogy 

mennyi bűncselekményt nem követtek el), azonban ezen hatásról nem szabad 

megfeledkezni, amikor az igazoltatások hatékonyságát vizsgáljuk.  

 Azt kell azonban mondani, hogy az igazoltatások nevezett preventív 

hatását Magyarországon soha nem mérték és soha nem bizonyították. A témát 

kutató külföldi szakemberek álláspontja szerint az éppen bűnt elkövetni indult 

és igazoltatott személy valójában nem adja fel véglegesen tervét, hanem 

módosítja azt: vagy ugyanabban az időben máshol követ el bűncselekményt, 

vagy később kísérli meg elkövetni azt. Az előző hazai kutatáson – mint 

láthattuk - ugyanezt vélelmezték a megkérdezett laikusok is, és nem is 

alaptalanul: egy 2000-ben megjelent, a nagy-britanniai igazoltatások tárgyában 

lefolyt átfogó kutatás
411

 azt állapította meg, hogy az igazoltatások csak 0.2 – 

2.3%-kal csökkentik a bűncselekmények számát, és szoros összefüggés az 

igazoltatások száma és az olyan bűncselekmények száma között, melyek 

megelőzésére elvileg alkalmas lehet az igazoltatás,
412

 nem mutatható ki. 

 A kutatási időszakban foganatosított (és a kutatási nyomtatványon is 

rögzített) igazoltatások eredményeit az alábbi ábra foglalja össze. 

 

                                              

411 MILLER, Joel– BLAND, Nick– QUINTON, Paul: The Impact of Stops and Searches on Crime and Community. 

Police research Series 127, 2000., VI. oldal 
412 A drogkereskedelem vagy a zseblopás tekintetében elméletileg beszélhetünk preventív hatásról, de a 

fehérgalléros bűnözés esetében például nem, így csak az előbbi típusba sorolható bűncselekményekkel 

kapcsolatos statisztika volt releváns az említett kutatás szempontjából. 
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Elmondható, hogy – a közúti ellenőrzések során végrehajtott intézkedéseket is 

magukba foglaló
413

 -- igazoltatásoknak mindössze 1%-a vezetett elfogáshoz, 

2%-a előállításhoz, és 18%-a szabálysértési eljáráshoz. Ezek az adatok 

cáfolják azt, hogy a nagyszámú igazoltatás ütőképes eszközt jelent a 

bűnözéssel szembeni harcban, és arra mutatnak, hogy a rendőrök 

munkaidejének igazoltatásokra való fordítása nem megfelelő felhasználása a 

rendelkezésre álló erőforrásoknak.  

 Ezt a következtetést alátámasztják azok az adatok is, amelyeket a 

kutatásban részt vevő kapitányságok szolgáltattak az adatfelvételi időszak 

lezárását követően: Kaposváron, ahol a kutatási időszak alatt nőtt az 

igazoltatások száma az előző év hasonló időszakához képest, az 

eredményesség nem javult, míg Budapesten és Szegeden, ahol az 

igazoltatások száma csökkent, az eredményesség nem romlott, és egyes 

vonatkozásokban még javult is.  

 Annyi bizonyosan leszűrhető az eredményekből, hogy az igazoltatások 

száma és a rendőri munka mérhető eredményei között nincs korreláció, 

márpedig ez az egyik leggyakoribb érv a jelenleg rendkívül nagyszámú 

igazoltatással operáló rendőrségi gyakorlat mellett.  

                                              

413  Ha a közúti ellenőrzések nélküli mintát vesszük, az igazoltatások 2%-a vezet elfogáshoz, 3%-a előállításhoz, 

19%-át követi szabálysértési eljárás és 76% az eredménytelen igazoltatások aránya.  
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 Fontos eredménye a kutatásnak, hogy a “találati arány” nagyban függ az 

igazoltatás okától. Amint arra korábban utaltunk, az eljáró rendőröknek a 

nyomtatványon be kellett jelölniük, hogy milyen okból foganatosították az 

igazoltatást. Az alábbi ábra az intézkedések igazoltatási okok szerinti 

megoszlását mutatja.  

 

 

Amint az látszik, a legtöbb igazoltatásra (37%) közúti ellenőrzés keretében 

került sor. Szintén viszonylag sok igazoltatás (19%) alapult szabálysértés 

gyanúján, az igazoltatások 8%-át fokozott ellenőrzés keretében hajtották 

végre, és csak 2%-uk függött össze bűncselekmény gyanújával. Az “egyéb” 

kategóriába tartozó igazoltatások tették ki az összes intézkedés harmadát, a 

közúti ellenőrzések mintán belül pedig a felét.  

 Ha azonban megnézzük, hogy a különböző okokon alapuló igazoltatások 

mennyire eredményesek, az látható, hogy a leggyakrabban alkalmazott okok a 

legkevésbé hatékonyak. Csak a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja 

miatt, továbbá a körözött személyek elfogása érdekében kezdeményezett 

igazoltatásokat követi viszonylag nagy arányban elfogás vagy előállítás, ezek 

közül azonban csak a szabálysértés gyanúján alapuló igazoltatások teszik ki a 
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teljes minta jelentős hányadát. Ezzel szemben a leggyakoribb okként megjelölt 

közúti ellenőrzések 84%-ában nincs szükség további intézkedésre. 

 Két következtetés vonható le az eredményekből. Egyrészt az, hogy a 

fokozott ellenőrzés rendkívül kevéssé hatékony. A fokozott ellenőrzés 

keretében a rendőr nem a saját mérlegelése alapján igazoltat, hanem a rendőri 

szerv vezetőjének utasítása alapján, amelynek értelmében – bűncselekmény 

elkövetőjének elfogása és előállítása, vagy a közbiztonságot veszélyeztető 

cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása érdekében – egy 

meghatározott nyilvános helyen vagy a közterület kijelölt részén az oda 

belépőket vagy az ott tartózkodókat, illetve ezek bizonyos előre meghatározott 

szempontok szerint megkülönböztethető csoportjait igazoltatnia kell. Adataink 

azt mutatják, hogy a fokozott ellenőrzés keretében foganatosított 

igazoltatásoknak csupán 6%-át követte bármilyen további intézkedés. A másik 

aggályos terület az “egyéb” okból indított igazoltatások problémája. Az ilyen 

igazoltatásoknak mindössze 9%-át követte intézkedés (0,6%-ban elfogás, 2%-

ban előállítás és 7%-ban szabálysértési eljárás). A nyomtatvány azon 

kérdésére, ahol a rendőröknek meg kellett volna jelölniük azokat a konkrét 

körülményeket, amelyeken az “egyéb” okból foganatosított igazoltatás alapult, 

a legtöbb rendőr nem válaszolt, vagy értékelhetetlen választ adott.  
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Azon igazoltatások 64%-ában, amelyek esetében okként az intézkedő rendőr 

az “egyéb” kategóriát jelölte meg, a nyomtatványt kitöltő rendőrök semmilyen 

információt nem nyújtottak arról, hogy ez az egyéb ok mi volt. Az esetek 

20%-ában a magyarázat elégtelen volt (pl. több esetben írták, hogy az ok 

“általános igazoltatás” volt, ami ellentétes az Rtv.-vel, hiszen annak 

értelmében az igazoltatásnak mindig kell, hogy legyen konkrét oka, célja). 

Csak az “egyéb” okból foganatosított igazoltatások 16%-ánál szerepelt a 

nyomtatványon olyan információ, amelyet az elemzők elfogadhatónak találtak 

(pl. “amikor észrevett, megfordult az ajtónál és azonnal kiment a Pu.-ról”).”
414

 

Mivel (a közúti ellenőrzést leszámítva) az igazoltatások nagy része ebbe a 

kategóriába esett, ezek az eredmények igazolják, hogy azok az igazoltatások, 

amelyeknek nincs kellően konkrét, meghatározható okuk vagy céljuk, egyúttal 

kevéssé hatékonyak is.  

VI. 3. 2. 3 Az igazoltatás etnikai aspektusai 

Az adatok azt muttaták, hogy a romáknak aránytalanul nagy esélyük van arra, 

hogy igazoltatás alá vonják őket, sokkal nagyobb, mint amilyet a TÁRKI 

kutatása feltárt. 

A kutatási időszakban az összes igazoltatott személy 22%-át azonosították 

romaként az igazoltatást végző rendőrök, szemben a rendőrök által 

“fehérként” meghatározott személyek 75%-os arányával.
415

 Az igazoltatottak 

                                              

414 Az “elfogadható” jelző nem azt jelenti, hogy a jogszabályoknak megfelelő, hanem azt, hogy az indok eléri a 

konkrétságnak azt a fokát, amelynél az információ alapján rekonstruálható, hogy az adott helyzetben az eljáró 

rendőr miért gondolhatta az igazoltatást szükségesnek. 
415 Az adatokat a közúti ellenőrzések nélkül is megvizsgáltuk azon feltételezés alapján, hogy nehezebb etnikai 

alapú döntéseket hozni, amikor a rendőrök gépkocsikat állítanak meg a közutakon. A közúti ellenőrzések adatai 

nélkül a romák aránya valamivel magasabb (25%), de a különbség statisztikailag nem szignifikáns. Ennek oka az 

lehet, hogy mivel vannak olyan autótípusok, amelyeket romák nagyobb gyakorisággal vezetnek, az etnikai 

profilalkotás lehetősége a közúti ellenőrzések során sincs kizárva. Különböző, elsősorban az adatfelvétellel 

kapcsolatos okokból nem tudtuk megbízhatóan ellenőrizni azt a hipotézisünket, amely szerint a gépkocsi típusa és 

életkora befolyásolhatja a sofőr igazoltatásának esélyeit, az eredmények mégis alátámasztják az etnikai alapú 

kiválasztás létezését. Megvizsgáltuk a romák és nem-romák arányát a közúti ellenőrzés során igazoltatottak 

között, és azt találtuk, hogy a romák aránya ezen a mintán belül 17%. Bár ez a teljes minta 22%-os arányánál 

kevesebb, de még mindig jelentős mértékben meghaladja a romáknak a teljes populáción belüli arányát. (És azt 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az a romák marginalizálódott helyzeténél fogva az autótulajdonosok 

aránya a körükben minden valószínűség szerint kisebb, mint a nem roma populáción belül.) Mindez azt mutatja, 

hogy bár az etnikai profilalkotás kevésbé jellemző a közúti ellenőrzésekre (részben valószínűleg azért, mert 

ebben a helyzetben nehezebb etnikai alapú döntéseket hozni), bizonyos fokú aránytalanság itt is megfigyelhető. 

Ez azt is megmagyarázza, hogy a közúti ellenőrzéseket is tartalmazó és az azok nélkül vizsgált minta eredményei 

között miért kisebbek az eltérések, mint azt eredetileg feltételezték. 
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fennmaradó 3%-át a rendőrök “feketének”, “ázsiainak”, “arabnak”, vagy 

“egyébnek” látták. Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy 

megbízható szociológiai kutatások a romák arányát a teljes, kb. 10.000.000 fős 

magyar lakosságon belül 6.2%-ra becsülik.
416

 Ez azt jelenti, hogy egy roma 

személynek kb. 3-szor nagyobb esélye van, hogy igazoltassák, mint ami a 

romáknak a populáción belüli aránya alapján indokolt lenne. 

 

 

A kutatási eredmények fényében a roma fiataloknak különösen nagy esélyük 

van rá, hogy igazoltassák őket. Az alábbi ábra szerint az igazoltatott 14-16 

éves roma fiatalok aránya az korcsoportjukon belül még annál is 

szignifikánsan magasabb (32%), mint a romák eleve magas reprezentációja a 

teljes mintán belül (22%), bár ezen adat értékelése során figyelembe kell 

venni, hogy a romák korfája eltér a lakosság egyéb csoportjainak 

kormegoszlásától. A 15-19 éves korcsoportban például a lakosságon belüli 

6.2%-os aránnyal szemben a romák aránya 10,3%.
417

   

 

                                              

416  HABLICSEK László – GYENEI Márta – KEMÉNY István: Kísérleti számítások a roma lakosság területi 

jellemzőinek alakulására és 2021-ig történő előrebecslésére, 63. o., Lásd: 

http://www.nepinfo.hu/index.php?p=605&m=1003 
417 Lásd: Kemény István: A magyarországi cigány népesség demográfiája: 

http://www.demografia.hu/Demografia/2004_3-4/Kemeny%20Istvan_kozl.pdf 

http://www.nepinfo.hu/index.php?p=605&m=1003
http://www.demografia.hu/Demografia/2004_3-4/Kemeny%20Istvan_kozl.pdf
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Az adatokból az is kitűnik, hogy az egyes igazoltatási okok között nagy 

eltérések vannak az etnikai profilalkotás szempontjából. 

 

 

 

Érdemes itt megfigyelni, hogy a legbizonytalanabb “egyéb” kategóriában a 

romák aránya magasabb (28%), mint a teljes mintában (22%), és a közúti 

ellenőrzések nélküli mintában az “egyéb” okból igazoltatottaknak még 

nagyobb (30) százaléka volt roma.  
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 Nyilvánvaló, hogy a konkrétság hiánya és az ellenőrizhetetlenség miatt 

ez az egyik olyan kategória, amelynél az eljáró rendőröknek a legkönnyebb 

sztereotípiák, negatív általánosítások alapján igazoltatásokat foganatosítani, 

így aggodalomra ad okot az a tény, hogy ebben a csoportban a romák 

felülreprezentáltsága magasabb az amúgy is magas átlagnál. 

 Hasonlóképpen, az átlagosnál is magasabb arányban találhatók romák a 

bűncselekmény gyanúja miatt igazoltatottak között, ha azonban megnézzük, 

hogy ezek az igazoltatások mennyire eredményesek, azt találjuk, hogy a több 

rendőr által megfogalmazott meggyőződéssel ellentétben 

bűnmegelőzési/bűnüldözési szempontból semmivel sem hatékonyabb romákat 

igazoltatni, mint nem romákat. 

VI. 3. 2. 4 Az igazoltatások hatékonysága etnikai szempontból 

A kutatási adatok azt mutatták, hogy a romák igazoltatása nem hoz több 

eredményt, mint a nem-romáké.  

 

 

 

Amint az kiderült, a romákat a lakosságon belüli arányuknál jóval nagyobb 

mértékben igazoltatják, az adatok azonban azt mutatják, hogy a jogsértésekben 

való részvételük feltárása igazoltatások útján nem nagyobb mértékű, mint a 

nem-romáké. A három helyszín eredményeit összesítve a romákat érintő 
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igazoltatások 78%-a volt “sikertelen” abban az értelemben, hogy nem követte 

további rendőri intézkedés. A nem-romák esetében ez az arány 79% volt. A 

romák és nem-romák esetében azon igazoltatások aránya, amelyeket 

szabálysértési eljárás követett 19 illetve 18 százalék volt. Az elfogások és az 

előállítások aránya a két csoport esetében gyakorlatilag szintén azonosnak 

bizonyult.  

 A bűncselekmény gyanúján alapuló igazoltatásokhoz visszatérve (ahol 

egyébként a találati arány viszonylag magas) pedig éppen azt látjuk, hogy a 

romák szignifikánsan magasabb hányadát (37%) vonják alaptalanul intézkedés 

alapján, mint a nem-romákét (25%), ami meggyőzően cáfolja a romák 

igazoltatásának magasabb hatékonyságáról vallott nézeteket. 

 

 

 

VI. 3. 3 Következtetések 

Magyarországon az évente 1000 főre jutó igazoltatások száma meglepően 

magas más európai országok adataihoz képest. Az e mögött rejlő rendészeti 

stratégia alapja az a meggyőződés, hogy a többé-kevésbé véletlenszerűen és 

nagy számban végrehajtott igazoltatások hatékony eszközt jelentenek a 

bűnmegelőzésben és bűnüldözésben. A kutatási adatok szerint azonban csak 

az igazoltatásoknak kb. 20%-át követi valamilyen további rendőri intézkedés, 
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ami ráadásul az esetek 18%-ában szabálysértési eljárás megindítása vagy 

helyszíni bírság kiszabása (tehát az igazoltatás csupán valamilyen kisebb súlyú 

szabályszegéshez kapcsolódik). Elfogás a mintánkban az igazoltatásoknak 

mindössze 1%-át követte. 

 A kutatás azt is kimutatta, hogy azok az igazoltatási okok, amelyek az 

intézkedések nagy többségéért “felelősek”, és amelyek nem konkrét, egyedi 

körülményeken nyugszanak (így a fokozott ellenőrzés, a közúti ellenőrzés és 

az “általános igazoltatás”), a legkevésbé hatékonyak.
418

  

 A szegedi kapitányságon tapasztaltható tendenciák jól illusztrálják a 

problémát: a kutatási időszak alatt az igazoltatások száma némiképpen 

csökkent az előző év hasonló időszakához képest ugyanakkor az elfogott, 

körözés alatt álló személyek száma emelkedett. Ennek oka az volt, hogy a 

kapitányság a körözött személyek elfogását tömeges igazoltatások helyett egy 

speciális elfogó egység felállításával próbálta megoldani, amely kevés, de 

célzott igazoltatást hajtott végre. Ez az igazoltatások számának esése mellett a 

hatékonyság növekedését hozta. 

 A kutatás másik fontos következtetése, hogy az igazoltatások 

aránytalanul érintik a romákat. Míg a romák aránya az összlakosságon belül 6 

és 8 százalék között van, mintánkban a rendőrök által romaként azonosított 

személyek az igazoltatottak 22%-át tették ki. 

 A kutatás megcáfolta azt az aránytalanság igazolására gyakran felhozott 

és racionálisnak látszó érvet is, hogy mivel a romák felülreprezentáltak a 

bűnelkövetők között a börtönpulációban tapasztalható arányok tükrében, 

gyakoribb igazoltatásuk objektíve indokolható. A kutatási eredmények 

ugyanis azt bizonyították, hogy nincs különbség a romák és a nem-romák 

igazoltatásának eredményessége között. A három helyszínen összesítve a 

romákat érintő igazoltatások 22%-át és a nem romákat érintő igazoltatások 

21%-át követi valamilyen további rendőri intézkedés. A bűncselekmény 

gyanúja miatt indított igazoltatások esetén pedig a nem-romákkal szemben 

                                              

418 Ráadásul az “általános igazoltatás” valójában nem is jogszerű az Rtv alapján, hiszen a törvény minden esetben 

megköveteli, hogy az intézkedésnek konkrétan meghatározható, ténybeli alapja legyen. 
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foganatosított intézkedések szignifikánsan hatékonyabbak. Esetükben ugyanis 

az igazoltatások 76%-át követi intézkedés (szabálysértési feljelentés, helyszíni 

bírság, elfogás vagy előállítás), szemben a romák ilyen okból foganatosított 

igazoltatásával, ahol a találati arány csak 63%-os. Levonható tehát az a 

következtetés, hogy a romák gyakoribb igazoltatásának hatékonyságával 

kapcsolatos vélekedések nem tekinthetők megalapozottnak. 

VI. 3. 4 A program javaslatai  

Az ismertetett adatok alátámasztják azt az állítást, hogy az etnikai 

profilalkotás jelen van a magyar rendőrség intézményes gyakorlatában is. A 

STEPSS projekt megállapításai nagyon hasonlítanak a TÁRKI kvalitatív 

kutatási eredményeihez. Ahhoz, hogy a rendőrök gondolkodását meg tudjuk 

változtatni és egyben javítsuk az igazoltatási gyakorlatot, elengedhetetlen 

módosításokat, reformokat véghezvinni a rendészeti tevékenység több 

területén is, hiszen a sztereotípiák és az ésszerűnek vélt intézményes 

gyakorlatok megváltoztatása, a hibás gyakorlatok káros következményeinek 

enyhítése a problémakör komplex kezelését igényli. A megfogalmazott cél 

elérésre érdekében legalább az alábbi intézkedéseket szükséges meghozni. 

A Rendőrségi törvény módosítása 

Annak ellenére, hogy az igazoltatás 2008. január 1-jén hatályba lépett törvényi 

definíciója részletesebb a korábbinál, a jelenleg hatályos szöveg még mindig 

közel korlátozásmentes hatáskörrel ruházza fel a rendőrséget az igazoltatások 

végrehajtására, ma is bárkit lehet jogszerűen igazoltatni. A jelenlegi 

szabályozás hiányosságának fő oka abban ragadható meg, hogy ha például az 

igazoltatás célja
419

 bűncselekmény megelőzése volt, akkor nagyon valószínű, 

hogy az intézkedés konkrét céljával kapcsolatos kérdés vagy panasz esetében a 

válasz egyszerűen a rendőrségi törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott 

célok egyikére való hivatkozásban merülne ki (vagyis azt mondanák, hogy az 

adott személy igazoltatása bűnmegelőzési okból volt szükséges). Ez pedig 

                                              

419  Rtv.  20. §  (2) 
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nem válaszolja meg azt a valódi kérdést, hogy a bűnmegelőzés céljából miért 

volt szükséges az adott személy személyazonosságának megállapítása az adott 

helyen, adott időben és az adott körülmények között. Röviden, a módosítás 

nem korlátozza a rendőrség igazoltatási hatáskörétnek terjedelmét, holott 

ismeretes és a fenti adatok fényében hazánkban is érvényes az az állítás, hogy 

az etnikai profilalkotás akkor jellemző igazán, ha egy rendőri intézkedéssel 

szemben nem követelmény semmilyen megalapozott gyanú vagy egyéb 

objektíven igazolható indok. 

 A probléma egy lehetséges megoldása, hogy a rendőr köteles lenne 

közvetlenül az intézkedés céljának közlését követően ismertetni az igazoltatott 

személlyel, hogy melyik jogszerű igazoltatási cél és miért tette szükségessé a 

személyazonosság megállapítását. Ezen kívül, kérelemre az intézkedő rendőr 

köteles lenne átadni az igazoltatott személynek egy dokumentumot, mely 

írásban rögzíti az elhangzott indokolást. Ha a rendőr a közbiztonság érdekeire 

hivatkozással megtagadja az intézkedés céljának ismertetését, az intézkedés 

tényéről külön kérelem nélkül is kötelező lenne igazolás átadása az intézkedés 

alá vont személy részére. Ugyanezek a szabályok lennének irányadók akkor is, 

ha az igazoltatást ruházat átvizsgálása követi, mivel ez az intézkedési forma a 

magánszféra olyan fokú korlátozását jelenti, mely indokolja a fokozott 

védelmet.  

Az etnikai hovatartozással kapcsolatos adatgyűjtés 

Az etnikai hovatartozással kapcsolatos adatkezelés egy érzékeny kérdés, de 

kialakulóban van az a szakmai konszenzus, hogy a szigorú adatvédelmi 

szabályok, illetve azok szigorú értelmezése nem a védeni kívánt kisebbségi 

csoportok érdekét szolgálja, hanem inkább a diszkriminációt elkövető 

személyekét. Ugyanis a rendszeres adatgyűjtés hiánya miatt a hátrányos 

megkülönböztetéssel érintett csoport tagjai nem tudják bizonyítani az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértését. Ezért indokolt lenne, ha a 

jogszabályok megkövetelnék az igazoltatást végző rendőröktől az igazoltatott 

személy etnikai hovatartozásának percepció alapján történő rögzítését.  Ennek 
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a javaslatnak a hátterét, illetve előfeltételeit a következő fejezetben 

részletesebben elemezem. 

A helyi közösségek és a helyi rendőrség közötti kapcsolat és 

kommunikáció intézményesítése  

Az említett jogszabály-módosításokon túl az is rendkívül fontos, hogy 

rendszeressé tegyük a helyi (kisebbségi) közösségek és a rendőri szervek 

közötti párbeszédet. A londoni rendőrségen a különböző helyi kisebbségek és 

a rendőrség képviselői havi rendszerességgel tartanak megbeszéléseket, 

többek között abból a célból, hogy elemezzék az igazoltatással kapcsolatos 

adatokat. Abban az esetben, ha bármilyen aránytalanságot tapasztalnak a felek, 

a rendőrség köteles ésszerű magyarázatot az aránytalan gyakorlatra. A 

magyarázat számos érvet tartalmazhat,
420

 a fontos, hogy a kisebbség 

képviselői megismerjék a rendőri intézkedések szakmai hátterét, és 

tájékoztassák saját közösségüket az esetlegesen aránytalan gyakorlat szakmai 

indokairól. A rendszer olyan jól működik, minden egyes rendőri szerv kijelölt 

egy kisebbségi kapcsolattartót, aki akár proaktívan is cselekedhet, és a 

kisebbségeket előre tájékoztatja arról, hogy egy nagyobb intézkedés várható a 

területükön, ami meghatározott okból az ő érdeküket is szolgálja.
421

 Ezt az 

információt az érintett kisebbség legitim képviselőjének tekintett tagjával 

osztják meg, aki azt ismerteti a saját közösségével.  

A rendőrök képzése 

A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és egy több tízezer embert 

foglalkoztató intézmény gyakorlatának megváltoztatása képzések nélkül 

lehetetlen. Ahogy arra a civil megfigyelők is rámutattak, képzések nélkül a 

jogszabályi módosítások nem sokat érnek, mivel a jogszabályok 

alkalmazásának elmaradása alááshatja a reformokat. A képzésnek két részből 

kell állnia: a) a Rendőrtiszti Főiskola és a rendőr szakközépiskolák képzési 

                                              

420 Pl. az afro-amerikaiak által sűrűn lakott területeken azért volt gyakrabban rendőri intézkedés vagy fokozott 

ellenőrzés, mert oda többször hívták ki az állampolgárok őket, vagy éppen egy adott időszakban a 

bűncselekmények tanúinak személyleírása alapján sok bűncselekményt követettek el ezen etnikai csoport tagjai. 
421 Egy csoportnak nem kizárólag akkor lehet kényes a rendőrséggel a kapcsolata, ha tagjai bűncselekményeket 

követnek el.  Az is megtörténhet, hogy egy bevándorolt csoportnak a származási országában volt negatív 

kapcsolata a rendőrséggel kapcsolatban, ezért a csoport tagjai „ösztönösen” idegenkednek, félnek minden 

egyenruhástól, ami könnyen konfliktusok forrásává válhat.  
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anyagát módosítani kell, b) képzésben kell részesíteni a tanulmányaikat már 

elvégzett és állományban lévő rendőrök számára. A képzési anyagnak 

legalább a következő témákra kell kitérnie: 

a) A hátrányos megkülönböztetés fogalma és fajtái 

b) Az etnikai profilalkotás fogalma és fajtái 

c) Az etnikai profilalkotással kapcsolatos nemzetközi kutatások eredményei  

d) Az etnikai profilalkotással kapcsolatos hazai kutatások eredményei 

e) A rendőrök érzékenyítése – a roma közösség képviselőivel való 

párbeszéd 

f) A magyar adatvédelemi szabályozás ismertetése 

A minél hatékonyabb eljárás érdekében a képzéseket az eltérő rangú/beosztású 

rendőrök igényeihez kell igazítani. Az elöljáróknak inkább a hátrányos 

megkülönböztetés felismerésével és kezelésével kapcsolatos ismeretekre van 

szükségük, míg a járőröknek azt kell megtanítani, hogy a nem-diszkriminatív 

igazoltatási gyakorlat milyen feltételektől függ.  

 A képzésekbe mindenképpen indokolt bevonni a roma közösségek 

képviselőit is. A romáknak is fontos, hogy beszélhessenek a rasszizmussal és a 

rendőri intézkedésekkel kapcsolatos konkrét tapasztalataikról. Mint fentebb is 

említettük, a projekt sikerének egyik oka az is lehetett, hogy annak keretein 

belül romák és a rendőrök nem bűncselekményekkel kapcsolatban dolgoztak 

együtt. Történeti tapasztalat, hogy a kisebbséggel fenntartott rendszeres 

kapcsolat segíthet megszüntetni a romákkal kapcsolatos sztereotípiákat és 

hozzájárulhat intenzívebb kapcsolatok létrejöttéhez is.  

Az igazoltatások minősége 

Nem szabad elfelejteni, hogy az etnikai profilalkotással kapcsolatban publikált 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem pusztán az igazoltatások száma 

vagy aránytalansága a lényeges, hanem az igazoltatást végző rendőrök 

hangneme és hozzáállása is jelentősen befolyásolja azt, hogy az igazoltatott 

személy sérelmesnek érzi az intézkedést vagy nem. Az Rtv. 2008. január 1-jén 

hatályba lépett módosítása alapján már kötelesek előre közölni az intézkedés 

célját. Fontos ezért megértetni a rendőrökkel, hogy ezen előírás maradéktalan 
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betartása jelentősen javíthatja a rendőrséggel kapcsolatos általános megítélést, 

mivel ha valaki előre tudja, hogy miért intézkednek vele szemben, akkor 

kevésbé lesz feszült, és könnyebben fogadja el, hogy adott esetben szükséges 

volt az igazoltatása annak ellenére, hogy nem tanúsított jogellenes magatartást. 

Röviden: ha az igazoltatásnak ésszerű oka van, amit közölnek is az érintett 

személlyel, akkor az igazoltatott nem érzi diszkriminatívnak az intézkedést.  

A rendőrök teljesítményértékelésének fejlesztése 

Ahogy a magasabb beosztású rendőri vezetőkkel végzett interjúk is mutatják, 

az igazoltatások száma sokszor egyik eleme a teljesítményértékelésnek. Az 

igazoltatási gyakorlat fejlesztése érdekében az igazoltatást normál rendészeti 

eszköznek lenne indokolt tekinteni ahelyett, hogy teljesítménymérésre 

használják őket. A fejlődés érdekében új és jobb teljesítményértékelési 

módszereket kell bevezetni. A teljesítményértékelés átfogó reformjára van 

szükség, amely nem kizárólag olyan adatokra épül, mint az elfogások, 

előállítások vagy éppen az igazoltatások száma. A teljesítményértékelésben 

szerepet kell kapnia a helyi közösség rendőrségi munkával kapcsolatos 

elégedettségének is, ami nem ösztönzi a rosszul teljesítő rendőri szerveket 

vagy rendőröket arra, hogy kreatívan módosítsák a kimutatásaikat. 
422

 Ezt 

igazolja Tyler legitimáció-elmélete, aki azt írja, hogy “az ismertetett kutatások 

azt bizonyítják, hogy bár az instrumentális kérdések lényegesek, pusztán a 

teljesítményre alapozva nehéz fenntartani egy működőképes autoritatív 

rendszert”,
423

 és meggyőző érveket hoz amellett, hogy az eljárási igazságosság 

tiszteletben tartása elengedhetetlen a hatékony rendőri munkához. Eljárási 

igazságosságon pedig olyanokat ért, mint a részvétel elve (az érintettnek 

legyen lehetősége kérdést feltenni vagy kommuninálni az autoritás 

                                              

422 A jelenlegi rendszerben egy rendőri szerv teljesítménye lehet akár kiemelkedő is az országos statisztikában, 

ugyanakkor az állampolgárok elégedettsége ugyanazon szerv munkájával kapcsolatban lehet nagyon rossz. Ez 

azért fordulhat elő, mert egy rendőri szerv dönthet úgy, hogy kisebb súlyú bűncselekményeket vagy 

szabálysértéseket fog üldözni, ami eredményezhet sok ezer igazoltatást és elfogott bűnelkövetőt vagy 

szabálysértőt, ugyanakkor a súlyos bűncselekményeket elkövető személyeket nem sikerül elfogni, így ők 

továbbra is veszélyt jelentenek a helyi közösségre. Ez lehet például a helyzet például a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények üldözése terén: könnyebb 100 fogyasztót elkapni, mint elfogni egy olyan drogkereskedőt, aki 

1.000 fogyasztót szolgál ki.  
423 TYLER, R. Tom: Enhancing Police Legitimacy. In: The ANNALS of the American Academy of Political and 

Social Sciences. 2004. 593:84, 96 
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képviselőjével), a semlegesség (egyenlő bánásmód) és a méltóság tiszteletben 

tartása (jogok tiszteletben tartása és udvariasság). Tyler idéz olyan 

kutatásokat, amelyek azt bizonyítják, hogy az eljárási igazságosság fontosabb 

a legitimitás szempontjából, mint az eredményesség. Így ha a hatékonyság 

egészét akarjuk mérni, aminek része a legitimitás, akkor nyilván nem elegendő 

az objektív eredményességi statisztikák készítése. 

Az ellenőrzési rendszerek felülvizsgálata és javítása 

A járőrök túl nagy autonómiát élveznek tevékenységük során, ezért új 

ellenőrzési rendszereket lenne indokolt bevezetni, és képezni kellene az 

elöljárókat is a téren, hogy a járőrözés hogyan felügyelhető és hogyan lehet a 

hátrányos megkülönböztetést tetten érni. Az igazoltatások hatékonyságát 

indokolt lenne rendszeresen nyomon követni, és annak eredményét a tényleges 

gyakorlatra is vissza kell csatolni.  

 

VI. 4 ÖSSZEGZÉS 

A fenti ismertetett három magyarországi kutatás adataiból minden kétséget 

kizáróan levonható az a következtetés, hogy az igazoltatandó személyek 

meghatározása során a magyar rendőrök szelekciós kritériumai között jelen 

van az érintettek etnikai hovatartozása. A személyi szabadságvesztéssel 

büntetett romák kétszer akkora arányban kerültek a hatóság látókörébe 

igazoltatás során az első Helsinki Bizottság által vizsgálat adatai szerint, mint 

a nem romák; a TÁRKI kutatása minden társadalmi csoport megkérdezése 

során arra utalt, hogy a rendőrök hajlamosak inkább a romákat igazoltatni, sőt, 

ezt maguk a rendőrök jelentős hányada sem tagadta; a STEPSS kutatás pedig 

kimutatta, hogy annak ellenére, hogy a romák és a nem-romák igazoltatásának 

hatékonysága között semmilyen eltérés nincs – sőt néhány mutató a nem-

romák elleni intézkedések magasabb hatékonyságáról árulkodik -, a romáknak 

átlagosan háromszor akkor esélyük van arra, hogy intézkedjenek velük 

szemben. A háromszoros eltérés pedig olyan mértékű, amelyet nem lehet 

cáfolni a kutatás kódolt módszertani hiányosságaira történő utalással sem, 

például azzal, hogy az etnikai hovatartozás percepció alapú rögzítése miatt 
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kerülhetett sor akár hamis adatrögzítésre is.
424

 Több tízezres minta esetén a 

háromszoros eltérés csak az etnikai profilalkotás módszerének jelenlétével 

magyarázható.   

 Ennek ellenére máig (2011 augusztus) semmilyen érdemi intézkedésre 

nem került sor a magyar rendőrség vagy a Belügyminisztérium berkein belül a 

problémával való szembenézés érdekében. A jelenséggel képzési anyag nem 

foglalkozik, az igazoltatások hatékonyságát nem mérik, és etnikai adatokat 

természetesen nem gyűjtenek. Az egyetlen említésre méltó fejlemény a 

témában a következő fejezetben ismertetett közös ombudsmani állásfoglalás 

kiadása volt, amely javasolja az etnikai adatgyűjtés valamilyen formájának 

bevezetését Magyarországon, ez a dokumentum az igazoltatások területén a 

STEPSS program módszertanát módosítás nélkül javasolja meghonosítani. Az 

érdemi lépés azonban e tekintetben is várat magára. 

                                              

424 Ha már „tudatosan tévedne” a rendőr, akkor inkább több nem roma szerepelne a mintában, hiszen minden 

rendőr tudta, hogy az adatokból az aránytalanságot is fogják vizsgálni.  
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VII. AZ ETNIKAI ADATGYŰJTÉS HAZAI 

SZÜKSEGESSÉGÉRŐL ÉS LEHETŐSÉGÉRŐL  

 

Az etnikai adatgyűjtés és adatkezelés kérdése rendkívül sokat vitatott téma 

napjainkban. Jogászok, emberi jogi aktivisták, civil szervezetek és 

ombudsmanok vesznek részt a diskurzusban, nemzetközi szervezetek 

fogalmaznak meg ajánlásokat a témában. Nemrég hazánkban is közös 

javaslattal állt elő az adatvédelmi biztos és nemzeti és etnikai jogok 

országgyűlési biztosa, és lényegében amellett foglaltak állást, hogy az etnikai 

adatgyűjtés bevezetése több megfontolásból is indokolt, ezek között pedig 

kiemelt szerepe van a diszkrimináció elleni küzdelemmel kapcsolatos 

érveknek.
425

 Pap András László pedig azt az állítást fogalmazta meg, hogy 

hazánkban a jogvédelem nevében a jogsértőt védjük akkor, amikor az 

adatvédelmi szabályok és az általuk védelmezett érdekek mindenhatóságára és 

szigorú értelmezésére hivatkozva aránytalanul elnehezítjük a diszkrimináció 

elleni küzdelmet.
426

 Ezért ebben a fejeztben azt vizsgálom meg, hogy milyen 

érvek szólnak az etnikai profilalkotás elleni küzdelemben bevethető etnikai 

adatgyűjtés bevezetése mellett. 

 A fejezet két nagyobb részre tagolódik. Először áttekintem, hogy milyen 

megfontolások szólnak az etnikai adatkezelés mellett, illetve ellene. Majd a 

nemzetközi jogi normákon és néhány strasbourgi eseten keresztül 

megvilágítom, hogy az adatvédelemmel és az önmeghatározás szabadságával 

kapcsolatos megfontolásokat mérlegelve egy, az etnikai adatgyűjtés valamely 

módját lehetővé tevő adatvédelmi szabályozás összhangban lenne-e a 

nemzetközi normákkal és sztenderdekkel. Megelőlegezett álláspontom az, 

hogy a válasz igenlő, de semmiképpen sem kategorikus nem. Az etnikai 

adatgyűjtés szükséges és jogszerűen megvalósítható a szigorú nemzetközi 

előírások fényében is.  

                                              

425425 http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/158627216.pdf 
426 Pap András László: A jogvédelem nevében a jogsértőt védjük? In.: Rendészeti Szemle 56. évf. 5. szám (2008), 

39-60. o. 
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VII. 1 AZ ETNIKAI ADATKEZELÉS MELLETT ÉS ELLENE SZÓLÓ 

MEGFONTOLÁSOK 

VII. 1. 1 Az adatgyűjtés szükségessége az Európai Unióban 

Az Európai Unió két Irányelvet is elfogadott a diszkrimináció elleni 

küzdelemben. Az egyik a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra 

való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 

2000/43/EK irányelv (Faji irányelv), a másik pedig a foglalkoztatás és a 

munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv (Foglalkoztatási irányelv). Mindkét 

jogforrás a hátrányos megkülönböztetés, illetve annak egyes alakzatai 

(közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, zaklatás, 

megtorlás) elleni jogi fellépés kereteit fekteti le, koncentrálva a védett 

tulajdonságok egy körére (faj), illetve a diszkrimináció egyik melegágyára 

(foglalkoztatás). A hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés akár állami 

szinten, akár az egyéni jogvédelem során számos okból feltételezi az etnikai 

adatok gyűjtését. Ezek a következők:
427

  

1. Mindkét irányelv preambuluma lehetővé teszi azt, hogy különösen a 

közvetett diszkrimináció bizonyítása érdekében a nemzeti hatóságok 

statisztikai bizonyítékot is elfogadjanak, márpedig ilyen természetesen csak 

etnikai adatgyűjtés eredményeképpen állhat elő. Ezért ha egy állam azt 

szeretné, hogy ez a lehetőség valóban hatékony fegyver legyen a hátrányos 

megkülönböztetéssel szembeni küzdelemben, intézményesítenie szükséges az 

adatgyűjtést.  

2. Általános policy tervezés és végrehajtás ellenőrzése:
428

 a hátrányos 

megkülönböztetéssel szembeni szakpolitikák makroszintű tervezése feltételezi 

                                              

427 Lásd erről részletesebben: DE SCHUTTER, Oliver és .RINGELHEIM, Julie.: Ethnic Monitoring - The Processing 

of Racial and Ethnic Data in Anti-Discrimination Policies: Reconciling the Promotion of Equality with Privacy 

Rights, Bruylant, 2010., 1. fejezet 
428 Az Európai Bizottság Zöld Könyve külön felhívja a figyelmet az adatok hiányára az EU diszrkimináció elleni 

szabályainak értékelése során. Lásd: Equality and non-discrimination in an enlarged European Union, 3.3 pont., 

elérhető: http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=379
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azt, hogy az adott kormány valós képpel rendelkezzen a diszkrimináció 

formáiról és elterjedésének mértékétől.  

3. Tudományos kutatás és helyzetértékelés a diszkrimináció tárgyában. 

4. Célzott monitoring egy konkrét intézmény esélyegyenlőségi helyzetének 

fejlesztése érdekében. Ennek keretében felmérik például egy konkrét 

intézmény helyzetét, amelynek alapján esélyegyenlőségi tervet fogadnak el, s 

annak alapján dönthetnek úgy, hogy az alulreprezentált csoportok körében 

intenzívebben hirdetik a megüresedett állásokat vagy a már meglévő 

kollégáknak esélyegyenlőségi képzéseket tartanak, vagy egyéb olyan 

intézkedést hoznak, amely nem minősül megerősítő intézkedésnek. 

5. Megerősítő intézkedések bevezetése a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok tagjai esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében, melyet a Faji 

Irányelv 5. Cikke és a Foglalkoztatási Irányelv 7. Cikke tesz lehetővé a 

tagállamok számára. 

 

A felsorolt öt cél eltérő tartalmú adatok gyűjtését feltételezi. Az 1-4. 

pontokban foglaltak eléréséhez nem szükséges konkrét személlyel kapcsolatba 

hozható adat kezelése, elégséges aggregált adatokból képzett adatbázis is az 

érintett személyi kör etnikai összetételéről, hiszen azok kapcsán makroszintű 

célokat tűznek ki, melyek megvalósulásához elegendő nem individualizált 

adatok (aggregátumok) kezelése is.  

 A számunkra releváns dimenziója a kérdésnek az 1. pontban foglalt 

adatkezelés, mely az intézményes diszkrimináció elleni küzdelem eszköze. 

Maga a fogalom arra utal, hogy a diszkrimináció nemcsak egyedi aktusokban 

ölthet testet, hanem rendszerszintű gyakorlatokban is, s ennek oka gyökerezhet 

olyan szokásokban vagy szabályokban, amelyek egy-egy intézmény 

gyakorlatát strukturálják. Az intézményes diszkrimináció fogalmát az ún. 

MacPherson-jelentés
429

 vezette be a szakmai diskurzusba a rendőri 

                                                                                                                                

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc

=2004&nu_doc=379 
429 W. MAC PHERSON: Report of an Inquiry by Sir William Mac Pherson of Cluny, London, The Stationery Office, 

CM 4262-I, 1999. 
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intézkedésekkel kapcsolatban, mely a Stephen Lawrence nevű fiatal fekete 

férfi sérelmére elkövetett gyilkosság miatt nyomozás sikertelenségének okait 

tárta fel. Az etnikai profilalkotás az intézményes diszkrimináció egyik 

formája, melynek mérésére szolgálhat az etnikai hovatartozás szerinti 

bontásban megvalósított adatgyűjtés.  

 Szorosan kapcsolódik az etnikai adatgyűjtés melletti indokok köréhez, 

ezért már most érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az adatgyűjtésnek 

milyen módjai képzelhetők el, illetve a gyakorlatban milyen módszereket 

alkalmaznak. Az alkalmazott módszer ugyanis kapcsolatban áll azzal a 

kérdéssel, hogy mi alapján dől el, hogy az érintett személy melyik etnikai 

csoport tagja. A problémát alább részletesen elemezzük, de itt jelezzük, hogy a 

kérdésre adott válasz, illetve az alkalmazott módszer nem pusztán technikai 

természetű problémára fut ki, súlyos alapjogi dilemmák is húzódnak ugyanis a 

háttérben.  

 A két alaptípus
430

 az önbevalláson alapló etnikai hovatartozás 

megállapítása, ekkor az érintett személy saját nyilatkozata alapján dől el az 

illető etnikai hovatartozása. A másik mód a percepció alapú adatgyűjtés, 

amely során az adatalanytól eltérő személy ítélete alapján kategorizálnak 

valakit egy adott etnikai csoportba tartozóként. 

 A következőkben röviden azt tekintjük át, hogy az etnikai adatok 

kezelésével kapcsolatban milyen aggályok merülnek fel. Ehhez először 

szükséges a vonatkozó általános adatvédelmi szabályok mögött húzódó 

igazolások feltárása, koncentrálva az etnikai adatok kezeléséhez társuló 

különös aggályokra is, majd maguknak az irányadó előírásoknak a rövid 

ismertetése. Ezután térünk ki részletesebben az önbevalláson, illetve 

percepción alapuló adatgyűjtés mögött húzódó dilemmára.  

                                              

430 Léteznek komplex vagy vegyes rendszerek is: lehet az etnikai hovatartozással kapcsolatos közelítő adatokból 

(proxy) aggregát statisztikát készíteni (pl. a származási hely, szülő származási hely vagy állampolgársága, 

vezetéknév, lakóhely, stb. alapján lehet levonni következtetést az érintettek etnikai hovatartozására, amennyiben 

az említett adatok és az etnikai hovatartozás közötti korreláció erős); lehet úgy is önbevalláson alapuló etnikai 

adatbázist készíteni, hogy az adatkezelő nem tudja személyhez kapcsolni az etnikai hovatartozást; lehetséges az 

is, hogy az érintett társadalmi csoport tagjai nyilatkoznak arról, hogy valamely személy az ő csoportjuk tagja-e 

stb. Ezekkel a módszerekkel most nem foglalkozunk, mert a lényegi probléma a két alaptípus elemzésével 

feltárható. 
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VII. 1. 2 A személyes és az etnikai adatok kezelésével kapcsolatos 

általános aggályok és a vonatkozó jogi szabályozás áttekintése 

VII. 1. 2. 1 Az etnikai adatok fokozott védelmének szükségességéről 

Az etnikai adatkezeléssel szembeni természetes ellenérv a tragikus történelmi 

tapasztalat, vagyis az, hogy azok felhasználhatók társadalmi csoportok totális 

diszkriminációjához. A Holokauszt idején a zsidók és a romák tömeges 

internálásának hatékony kivitelezését nagyban elősegítették az ilyen 

adatbázisok. Ugyanakkor ez önmagában nem perdöntő érv az ilyen adatok 

kezelésével szemben, hiszen számos más adatbázis is felhasználható hasonló 

célra, mégha nem is annyira hatékony eszközként, mint az etnikai bontásban 

előállított adatbázisok. Például ha tudjuk, hogy egy társadalmi csoport 

túlnyomó többsége mélyszegénységben él, akkor a jövedelmi-vagyoni 

helyzettel kapcsolatos adatbázis használata is veszélyes lehet, hiszen azok 

segítségével is hatékonyabbá lehetne tenni az érintett társadalmi csoport 

azonosítását egy olyan politikai rezsimben, amely diszkriminatív 

intézkedéseket tervez végrehajtani az adott csoporttal szemben. Márpedig az 

így megcélzott kisebbségek – nem kis részben éppen a diszkrimináció 

eredményeként – ebbe a társadalmi csoportba tartoznak, legyen szó romákról 

Magyarországon vagy afrikai bevándorlókról Franciaországban. Ugyanakkor 

az ilyen tárgyú adatok kezelése a jóléti államban szükségszerű, egyetlen 

szociális természetű társadalompolitikai cél sem érhető el ilyen adatok nélkül. 

Az adatokkal való visszaélés lehetősége az információs társadalom korában a 

beavatkozó állam megjelenésével párhuzamosan rendkívül megnőtt. Mindezek 

mellett az adatok (azok egyes köre mindenképpen) az identitást is érinthetik, 

és az önmeghatározás szabadságából következik az is, hogy mindenki jogosult 

saját maga eldönteni, hogy melyik társadalmi csoportba tartozónak tekinti 

magát, illetve azt, hogy identitásából mit szeretne nyilvánosan megmutatni és 

milyen formában. Többek között ezek a megfontolások hívták életre az 
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adatvédelmi szabályokat és általában az európai adatvédelmet. Ennek releváns 

szabályait tekintem át most röviden,
431

 részletesebben kibontva a számba vett 

adatvédelmi megfontolásokat is annak érdekében, hogy a szabályok 

igazolása
432

 fényében értékelni lehessen az etnikai adatkezelés 

megengedhetőségét 

VII. 1. 2. 2 Az adatvédelmi szabályok és az etnikai adatok kezelése 

Európában az első kötelező erejű nemzetközi jogforrás az Európa Tanács 

keretében elfogadott, az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során szóló egyezmény volt,
433

 amelynek célja az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye által biztosított védelmi szint növelése volt.
434

 Erre 

akkor azért volt szükség, mert a két jogforrás megszületése között eltelt több 

mint három évtized alatt végbement információs forradalom által életre hívott 

kihívásokra reagálni kellett.
435

 Mivel azonban az egyezmény kötelezően csak 

az automatizált vagy gépi adatkezelésre vonatkozik, amely tárgyi hatályára 

tekintettel ab ovo elégtelen eszköz a témánk szempontjából elemzett probléma 

feltárására, ugyanakkor az Európai Unió tagjaként Magyarországot olyan 

uniós norma is köti, melynek tárgyi hatálya minden adatkezelésre kiterjed, ezt 

tekintjük kiindulási alapnak. Emellett mindvégig kitekintünk az EJEB 

gyakorlatára is, mely jogfejlesztő értelmezése eredményeképpen hatékony jogi 

instrumentummá vált az Emberi Jogok Európai Egyezménye is az 

adatvédelemben. 

                                              

431 Mivel a dolgozat tárgya nem az adatvédelem, ezért itt valóban kizárólag annyiban foglalkozunk az 

adatvédelmi szabályozással, amennyiben az szükséges az etnikai adatkezelés megengedhetőségével kapcsolatos 

igazolási kérdések feltárásához. 
432 A szabály és a szabály igazolása közötti alapvető megkülönböztetésről lásd: SCHAUER, Frederik: A szabályok 

és a jog uralma. In: BÓDIG-GYŐRFI-SZABÓ: A Hart utáni jogelmélet alapproblémái.  407-457. o., különösen 409-

413. o., Miskolc, Bíbor Kiadó 2004. 
433 Melyet hazánkban az 1998. évi VI. tv. hirdetett ki.  
434 Lásd: Ethnic montiroing: 57-58 o.  
435 Létezik ezzel ellentétes álláspont is. Majtényi László szerint az Európa Tanács Egyezményére azért volt 

elsődlegesen szükség, mert az EJEE nem is tartalmaz explicit adatvédelmi szabályokat, mivel utóbbi kizárólag a 

magánszféra védelmét biztosítja, amely messze nem azonos és nem is fedi az adatvédelmi problematikát. 

(Majtényi professzor személye megjegyzése). 
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 Ma az Európai Unió tagállamaiban az adatvédelmi sztenderdeket az 

Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve
436

 fekteti le. Az irányelv 

értelmében személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy pedig 

olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen 

egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre 

történő utalás révén. A contrario az anonim adatgyűjtés vagy az anonimizált 

adatok tárolása nem minősül személyes adatnak – ez fontos témánk 

szempontjából.   

 Ez a definíció köszön vissza az EJEB gyakorlatában is. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 8. Cikke védi a magánszférát,
437

 amely a Bíróság 

értelmezése szerint kiterjed a személyes adatok jogellenes kezelésével 

szembeni védelemre is, függetlenül attól, hogy az adat a hagyományos 

értelemben vett intimszférával kapcsolatos, vagy sem.
438

 Az értelmezést a 

Bíróság azzal is indokolta, hogy ez áll összhangban az egyének védelméről a 

személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. 

napján kelt Egyezmény definíciójával, melynek 2. Cikke értelmében 

személyes adat „bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható 

egyénre vonatkozik”. Az EJEB azt is megállapította, hogy egy adott egyén 

etnikai hovatartozásával kapcsolatos információ is a 8. Cikk által védelmezett 

magánszféra része, és önmagában az adat tárolása is a magánélethez való jog 

korlátozásának minősül, a korlátozás ténye szempontjából irreleváns az is, 

hogy az adatot felhasználják-e a tárolást követően bármilyen célból.
439

  

 Az ismertetett uniós szabályok elemzésére még visszatérek, itt csupán 

jelezem, hogy az érzékeny adatok kezelésére vonatkozó abszolút tilalom nincs 

sem az uniós jogban, sem az Egyezményben.  

                                              

436 A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló irányelv 
437 Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 
438 Rotaru v Romania (2841/95), 2000. május, 43. pont 
439 S and Marper v United Kingdom, 2008. december 4. 66-67. pontok 
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 Az említett célokra – adatokkal való visszaélés megelőzése és az 

autonómia tiszteletben tartása - tekintettel fogalmazták meg az alapvető 

elvárásokat bármely uniós tagállam adatvédelmi szabályaival szemben, ezeket 

tartalmazza az Adatvédelmi Irányelv. Ennek alapján adatkezelésre csak 

törvényesen kerülhet sor, egyértelműen meghatározott cél érdekében, a 

törvényes cél szempontjából szükséges terjedelemben és ideig.
440

 Az 

adatkezelés jogszerűségének előfeltétele, hogy az érintett ahhoz egyértelmű 

hozzájárulását adja; arra más személy jogának érvényesítéséhez legyen 

szükség, illetve a közérdek indokolja az adatkezelést.
441

 Az Adatvédelmi 

Irányelv III. szakasza foglalkozik a különleges adatokkal, ezek között szerepel 

az etnikai hovatartozásra vonatkozó adat is. Az ilyen különleges adatok 

kezelésével kapcsolatosan az irányelv 8. Cikke többek között a következőket 

fekteti le:  

(1) A tagállamok megtilthatják az olyan személyes adatok feldolgozását, 

amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, […] vonatkoznak. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, ha: 

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett adatok 

feldolgozásához, kivéve, ha a tagállam joga úgy rendelkezik, hogy az (1) 

bekezdésben említett tilalom alól nem engedhető kivétel az érintett 

hozzájárulásával sem, vagy 

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő kötelezettségei és meghatározott jogai 

gyakorlása érdekében szükséges a foglalkoztatási jogszabályok területén, 

amennyiben a megfelelő biztosítékokról rendelkező nemzeti jogszabályok 

ezt lehetővé teszik, vagy 

                                              

440 Az irányelv 6. Cikk (1) bekezdése, ET Egyezmény 5. Cikk  
441 Talán így lehetne összefoglalni az adatvédelmi irányelv 7. Cikkében foglaltakat, mely szerint: „A tagállamok 

rendelkeznek arról, hogy a személyes adatok csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha: a) az érintett ahhoz 

egyértelmű hozzájárulását adta; vagy b) az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; vagy c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi  kötelezettségnek 

teljesítéséhez szükséges; vagy d) feldolgozásuk az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges; vagy e) 

az adatfeldolgozás közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre, illetve az adatokról 

tudomást szerző harmadik félre ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges; vagy 

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek az 1. cikk (1) 

bekezdése értelmében védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében. 
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e) az adatfeldolgozás olyan adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 

egyértelműen nyilvánosságra hozott, vagy amelyek jogi követelések 

megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek. 

 

További általánosan alkalmazott adatvédelmi előírás, hogy az adatkezelés fő 

szabály szerint csak az érintett tájékoztatása mellett jogszerű,
442

 és lehetővé 

kell tenni, hogy a szabálytalanul kezelt adatokat kérelemre helyesbítsék vagy 

töröljék,
443

 és biztosítani kell a jogellenes adatkezeléssel szembeni tiltakozási 

és jogorvoslati jogot is.
444

  

 Az Irányelv 8. Cikkében felsorolt kivételekből az következik, hogy az 

etnikai adatgyűjtésnek létezik legitim célja, hiszen az etnikai profilalkotás 

elleni küzdelem során kezelt adatok olyanok, melyek jogi követelések 

megállapításához szükségesek (történt-e közvetett diszkrimináció, s így 

jogsértés, vagy milyen általában egy intézmény gyakorlata etnikai 

aspektusban, ez ugyanis bizonyítéka lehet a jogellenes gyakorlatnak egyedi 

jogsértés vizsgálata során is, láttunk erre szép számmal példát az amerikai és 

az európai esetekben). Így kijelenthető, hogy az etnikai adatgyűjtésre az 

etnikai profilalkotás elleni küzdelem céljából a tagállamoknak van lehetősége. 

Erre hívja fel a figyelmet az OSI egyik tanulmánya is,
445

 mely a Roma 

befogadás évtizedében
446

 résztvevő tizenkét tagállam szabályozását vizsgálta 

meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamok jelentős részében 

egyáltalán nincs adatgyűjtés, kielégítő mennyiségű információ pedig 

lényegében egyetlen állam hivatalos adatbázisából sem ismerhető meg. Ez 

olyan abszurd helyzetet eredményez, hogy az érintett államokban a romák 

számára vonatkozó hivatalos és nem hivatalos források között 45-99%-os 

eltérések mutatkoznak.
447

  

                                              

442 Adatvédelmi irányelv 10. Cikk 
443 Adatvédelmi irányelv 12. Cikk, valamint az ET Egyezmény 8. Cikk c) pontja 
444 Adatvédelmi irányelv 14. és 22. Cikkei, valamint az ET egyezmény 8. Cikk d) pont 
445http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/no-data-no-progress-20100628/no-

data-no-progress-country-reports-20100628.pdf. A tanulmány címe beszédes: Adatok nélkül nincs előrelépés (No 

Data No Progress) 
446 A roma befogadás évtizede egy monumentális kísérlet egy tucat európai tagállam részvételével a romák 

integrációjának megvalósítása céljából. Hivatalos honlap: http://www.romadecade.org/ 
447 lásd: OSI: No Data – No Progress, 29. o. 

http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/no-data-no-progress-20100628/no-data-no-progress-country-reports-20100628.pdf
http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/no-data-no-progress-20100628/no-data-no-progress-country-reports-20100628.pdf
http://www.romadecade.org/


2 1 6  

 

 Az adatgyűjtés hiányának egyik okaként az OSI tanulmánya azt jelölte 

meg, hogy sokan félreértik az uniós szabályokat – jogvédők szerint 

szándékosan és rosszhiszeműen éppen azért, mert ez jó indoknak tűnik a 

tagállamok számára arra, hogy ne tegyenek semmit a diszkrimináció elleni 

küzdelemben.
448

 Maga az Európai Bizottság is felhívta a figyelmet arra, hogy 

az Unióban a tagállamok jogosultak az etnikai adatgyűjtés szabályozására 

megfelelő garanciák mellett:
449

 „Az ilyen adatok (etnikai adatok) gyűjtése ellen 

kifogást emeltek (ti. a tagállamok) azon az alapon, hogy az sértené az EU 

adatvédelmi irányelvének rendelkezéseit. Ez azonban nem pontosan igaz. Az 

irányelv általában tiltja a szenzitív személyes adatok feldolgozását. 

Ugyanakkor e szabály alól vannak bizonyos kivételek, köztük az az eset 

„amikor az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett adatok 

feldolgozásához” ; vagy „az adatfeldolgozás az adatkezelő kötelezettségei és 

meghatározott jogai gyakorlása érdekében szükséges a foglalkoztatási 

jogszabályok területén.” Emellett „megfelelő garanciák nyújtása mellett a 

tagállamok, alapvető közérdekből, nemzeti jogszabályaikban vagy a felügyelő 

hatóság határozatában további mentességeket állapíthatnak meg.” Ezért a 

tagállamok dönthetnek az etnikai vonatkozású adatoknak a megkülönböztetés 

elleni küzdelmet szolgáló statisztika céljára való összegyűjtéséről, az 

adatvédelmi irányelvben szereplő biztosítékok tiszteletben tartása mellett.” A 

felsorolásból ugyan kimaradt, de láttuk, hogy a joggyakorlás lehetővé tétele 

vagy a jogvédelem elősegítése is legitim oka lehet az etnikai adatkezelésnek 

az irányelv szerint. Az OSI jelentés elsődleges célkitűzésének az etnikai 

adatok kezelésével kapcsolatos elvek demisztifikálását tűzi ki célul, és a 

megfogalmazott tizenegy javaslata között első helyen szerepelteti azt, hogy az 

Európai Bizottság adjon ki iránymutatást az etnikai adatok kezelésével 

kapcsolatos szabályok értelmezése tárgyában.  

                                              

448 uo. 15. o. 
449 A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a személyek közötti, faji vagy etnikai 

származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK 

tanácsi irányelv alkalmazásáról 
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 De nemcsak az OSI vagy a Bizottság hívta fel a figyelmet az etnikai 

adatok kezelésének a szükségességére. Az ENSZ Bizottsága a faji 

megkülönböztetés eltörléséért (CERD) 30. sz. Általános ajánlásában szintén 

erre hív fel,
450

 az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága 

(ECRI) az 1. sz. ajánlásában
451

 ugyanígy az etnikai adatgyűjtés szükségességét 

hangsúlyozza. Hasonló tartalmú javaslatot fogalmaz meg a Rasszizmus elleni 

világkonferencián elfogadott javaslat is,
452

 valamint a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO)
453

 is. Mindez azt bizonyítja, hogy nemcsak jogi lehetőség van 

az etnikai hovatartozás szerinti adatgyűjtésre (amely nem feltételezi 

szükségszerűen a fentiek szerint azt, hogy az adatok konkrét szemnélyhez 

kapcsolahatók legyenek), hanem ez egyenesen kívánatos is számtalan olyan 

szervezet szerint, mely céljául a diszkrimináció elleni küzdelmet tűzte ki.  

VII. 1. 3 Az önmeghatározás szabadsága és az etnikai adatok  

Mindezzel azonban még nem értünk az elemzés végére, hiszen utaltam már 

arra is, hogy az etnikai adatok kezelése nem csupán adatvédelmi kérdéseket 

vet fel, hanem egyik aspektusa immanens kapcsolatban áll az önmeghatározás 

szabadságával is. Az adatvédelmi irányelv megfogalmazása során is külön 

hangsúlyt kapott az ún. információs önmeghatározási jog (informational self-

determination, informationelle selbstbestimmung), amely a Német Szövetségi 

Alkotmánybíróság 1983-as cenzusdöntésének alapjául szolgált.
454

 A döntés 

értelmében az emberi méltósághoz való jogból és az önmeghatározás 

szabadságából fakadó joga az egyéneknek, hogy eldöntsék, a rájuk vonatkozó 

információból mi kerüljön nyilvánosságra, és milyen célra használhatják 

ezeket az adatokat. Az információs önmeghatározás joga az emberi méltóság 

                                              

450Lásd az Ajánlás I.5. pontját, elérhető: 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3d?Opendocument 
451 lásd a „B” pontban felsorolt javaslatok utolsó pontját. Elérhető: 

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n1/Rec01en.pdf 
452 Durban Declaration and Programme of Action, II. 92. pont, elérhető: 

 http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf 
453 Equality at Work: Tackling the Challenges – Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 96. ülésszak, 42. pont, 11. oldal. 

elérhető: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_08260

7.pdf 
454 Lásd erről: Ethnic monitoring, 61. o., illetve a 65 BVerfGE 1, 1983. december 12. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3d?Opendocument
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n1/Rec01en.pdf
http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf
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és az általános cselekvési szabadság derivátuma. A Német Szövetségi 

Alkotmánybíróság szerint ugyanis az, hogy valaki cselekvésére vonatkozó 

adatot az állam valamely szerve rögzít, önmagában az adott cselekvéstől való 

tartózkodásra ösztönözhet, s ez a hatás fokozottan érvényesül akkor, ha az 

érintett nem tudja, mikor ki, és melyik cselekvésére vonatkozó adatot rögzít. 

Ezért fő szabályként mindig az adatalany jogosult dönteni személyes adatai 

sorsáról.
455

 Ez a jogosultság természetesen nem abszolút, azonban következik 

belőle annyi legalább, hogy az adatkezelési szabályoknak tekintettel kell 

lenniük az egyéni autonómia tiszteletben tartásának kötelezettségére.
456

 Az elv 

lényegében nem más, mint a privacy fogalmának alkalmazása az adatvédelem 

területére, amit Majtényi László a privacy és az adatvédelem a kapcsolatának 

elemzése során a következőképpen fogalmaz meg: „A (személyes) privacy 

védelme beismerést és elismerést jelent. Annak elismerését, hogy tudjuk, az 

emberi lényeknek van személyiségük, de beismerjük, hogy nem tudjuk azt a 

jogban meghatározni. Viszont mivel képesek vagyunk felismerni a személyiség 

megnyilvánulásait, ezeket a megnyilvánulásokat a nevesített és általános 

személyiségi jogokkal, illetve a személyes adatok védelmének eszközeivel 

viszonylag hatékony védelemben részesíthetjük.”
457

  

 Azonban amikor az etnikai adatok kapcsolata tárgyában beszélünk az 

önmeghatározás szabadságáról, akkor valami másra gondolunk. Az 

önmeghatározás szabadsága ugyanis a legtágabb értelemben arra utal, hogy 

mindenki maga jogosult megválasztani a jó életről vallott felfogását, azt, hogy 

hogyan szeretné azt megvalósítani.
458

 A jó életről vallott felfogás szabad 

megválasztása lényegében szabad identitásválasztást feltételez, és ezen a 

ponton lép be az etnikai hovatartozás problematikája. Az ugyanis kétségtelen, 

                                              

455 Lásd: 65 BVerfGE 1, 43-45. A már elemzett Rasterfahndung-döntés alapjául is az információs önrendelkezési 

jog megsértése szolgált. Lásd erről részletesen: ACHELPÖHLER Wilhelm and NIEHAUS Dr, Holger: Data Screening 

as a Means of Preventing Islamist Terrorist Attacks on Germany, German Law Journal, Vol. 05. no. 5. 495-513. 

o. és KETT-STRAUB Gabriele: Data Screening of Muslim Sleepers Unconstitutional. , German Law Journal, Vol. 

07. No. 11., 967-975. o. 
456 Lásd erről részletesebben: E. J. EBERLE: The Right to Informational-Self.Determination. 2001 Utah Law 

Review, 965-1016.  
457 MAJTÉNYI László: Információ és médiajog I. 2011, Miskolc, Bíbor Kiadó, 35. o. 
458 Az önmeghatározás szabadság és a jó élet között analitikus kapcsolat elemzéshez lásd: BÓDIG-GYŐRFII: A 

mérsékelt állam eszméje és elemei II. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002. I. fejezet 
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hogy az etnikai hovatartozás (és egyébként bármely érzékeny adat által leírt 

jellemző) konstitutívan befolyásolja az identitást: a vallás, a szexuális 

orientáció, valamilyen betegség, csakúgy mint az etnikai hovatartozás mind-

mind alapvetően meghatározza azt, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk kezdeni 

az életünkkel, és mindebből mit szeretnénk nyilvánosan vállalni, és mit 

megtartani a magunk számára. Ezért az egyének minden olyan etnikai alapú 

klasszifikációja, amely nem önmeghatározáson alapszik, önmagában is 

problémát vet fel. Ugyanis a faji vagy etnikai hovatartozás tekintetében egy 

külső megfigyelő nem tud objektíven állást foglalni, mert a használt 

kategóriák nem természetes fogalmak, nem olyanok, amelyeknek lenne egy jól 

meghatározható, külső megfigyelő számára is rendelkezésre álló lényegük, 

amely alapján az egyének valamely fajba vagy etnikai csoportba sorolhatók 

lennének.
459

 Az emberiség ugyanis tudományosan bizonyítottan egy fajba 

tartozik, az eltérő „rasszjegyek” valójában nem utalnak különböző rasszokra. 

Ezzel szemben az etnikai hovatartozás kategóriája olyan társadalmi 

csoportokra utal, melyek tagjait közös eredet, hagyomány, ősök, nyelv vagy 

kultúra kapcsolja össze. Az etnikai hovatartozás ennek megfelelően időben 

változhat és külső megfigyelő által egyértelműen nem állapítható meg.  

 A fogalmak jelentésének bizonytalansága miatt nem is csoda, hogy az 

etnikai és a faji hovatartozás fogalmait használó uniós jogforrások nem 

definiálják azok jelentését, sőt A faji megkülönböztetés valamennyi 

formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ egyezmény
460

 a faji 

megkülönböztetés fogalma alá von minden olyan különbségtételt, kizárást, 

megszorítást vagy előnyben részesítést, amelynek alapja a faj, a szín, a 

leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás – vagyis definiálatlan 

gyűjtőkategóriaként használja a fogalmakat. 

 A fogalom bizonytalanságából és az etnikai hovatartozás és az 

önmeghatározás szabadsága közötti kapcsolatból okszerűen következik, hogy 

valaki etnikai hovatartozása szempontjából nem egyenrangú az etnikai 

                                              

459 A faj és az etnikai hovatartozás fogalmainak részletesebb elemzéséhez lásd: Ethnic monitoring. 80-90. o. 
460 kihirdette az 1969. évi 8. tvr. 
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hovatartozás megállapításának két alapmodellje, az önmeghatározáson és a 

percepción alapuló modell: elsődlegesen maga az egyén van abban a 

helyzetben, hogy eldöntse, melyik etnikai csoporthoz akar tartozni, és mennyit 

akar ebből nyilvánosan vállalni. S ezt is javasolja számos nemzetközi 

szervezet. Az ENSZ Kínzás elleni bizottsága 1990-ben, VIII. Általános 

ajánlása azt javasolja, hogy amennyiben más eljárás nem indokolt, akkor az 

saját meghatározáson alapuló etnikai hovatartozás az irányadó,
461

 de az 

Európa Tanács
462

 és a már hivatkozott Durbani Cselekvési Program is ezen az 

állásponton vannak.
463

  

 Az EJEB gyakorlata is alátámasztja azt az értelmezést, hogy az 

identitásválasztás, az autonómia és az önmeghatározás szabadsága között 

szoros kapcsolat van, és mindezek a 8. Cikk alapján védelmet élveznek. A 

Bensaid v. United Kingdom ügyben a Bíróság megállapította, hogy a 8. Cikk 

védi az identitás és az önmeghatározáshoz fűződő jogot,
464

 a Pretty v UK 

ügyben pedig azt kimondta, hogy az egyéni autonómia magában foglalja az 

ahhoz fűződő jogot, hogy az identitásuk egyes elemeit az egyének maguk 

határozhassák meg.
465

 A Bíróság soha nem foglalkozott azzal a kérdéssel, 

hogy vajon az etnikai identitás megválasztása szintén a 8. Cikk által védett 

körbe esik-e, de nagyon jó eséllyel a kérdésre igen lenne a válasz, tekintettel 

arra, hogy az ismertetett megfontolások fényében jó érvek szólnak amellett, 

hogy az etnikai hovatartozás ugyanúgy meghatározza az identitást, mint a név, 

a nemi identitás vagy a szexuális orientáció – amelyek mind az identitás 

Bíróság által elismert alkotóelemeit képezik. Ebből az következhetne, hogy a 

percepció alapú etnikai kategorizáció jogsértő. Úgy vélem, hogy ez a 

következtetés elhamarkodott. Az állításom az, hogy a percepció alapú etnikai 

                                              

461 „Having considered reports from States parties concerning information about the ways in which individuals 

are identified as being members of a particular racial or ethnic groups or groups, Is of the opinion that such 

dentification shall, if no justification exists to the contrary, be based upon self-identification by the individual 

concerned.” 
462 Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezménye, 3. Cikk 1. pont, az egyezményt az 1999. évi XXXIV. 

törvény hirdette ki Magyaroszágon  
463Durban Declaration and Programme of Action, II. 92. a) pont, elérhető: 

http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf 
464 Bensaid v. UK, Application no. 44599/98, 47. pont 
465 Pretty v UK, 2346/02, 61. pont 

http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf
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klasszifikációnak önmagában nincs köze az identitás szabad 

megválasztásához, így nem is korlátozhatja azt. Vagy ha mégis korlátozná, a 

percepció alapú etnikai hovatartozás tiltása alkalmatlan eszköz az okozott 

jogkorlátozás megelőzésére, illetve a jogkorlátozással elszenvedett sérelem 

nem aránytalan annak fényében, hogy az adatgyűjtéssel létrejövő statisztikák 

éppen a jogaiban korlátozott társadalmi csoport tagjainak jogvédelmét 

szolgálja. Ezt az álláspontot fejtem ki alább részletesen. Azt állítom, hogy attól 

függően, mi a következménye a percepció alapú etnikai adatkezelésnek, 

három különböző esettel állunk szemben.  

 

VII. 2 SZEMÉLYES ADAT, PERCEPCIÓ, ETNIKAI IDENTITÁS ÉS 

ÖNRENDELKEZÉSI JOG – HÁROM ESET 

VII. 2. 1 Az előkérdés: Korlátozható-e a percepció alapján megállapított 

etnikai identitás kezelése? 

Az első tisztázandó kérdés a következő: a percepció alapján meghatározott 

etnikai identitás a percipiált személy személyes adata-e? Az Eötvös Károly 

Közpolitikai Intézet  egyik tanulmánya e kérdésben kategorikusan foglal állást 

a személyes adat Avtv.-ben megadott definíciójának nyelvtani elemzése 

alapján, a következőt állítva: „a roma identitásra vonatkozó adat […] 

különleges adatnak minősül akkor is, ha az érintett valójában nem roma, 

magát nem vallja romának”.
 466

 Az állítás indokolása meggyőző: mivel 

személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel 

kapcsolatba hozható adat, a más identitásával kapcsolatos percepció is 

személyes adatnak minősül, ráadásul különleges adatnak, annak szigorúbb 

adatkezelési szabályaival együtt.
467

  

                                              

466 http://ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/romatamogatas.pdf, 10. o. 
467 Az ombudsmani javaslat a kérdést nem érinti, előfeltételezi a percipiált etnikai adat különleges adat jellegét, 

nyilván a fenti érveléshez hasonló alapon. Az előkérdés tárgyalását azért tartom fontosnak itt, mert szerintem az 

adatvédelmi szabályok jelenlegi dogmatikája esetenként indokolatlan védelmet nyújt a személyes adatoknak 

(illetve olyan adatot is személyes adatnak tekint, amelyet nem indokolt védelmezni, vagy nem a jelenlegi 

formában), ezért hasznos rámutatni az alapul fekvő szabályozással kapcsolatban felvethető kritikára. Ebből nem 

következik azonban semmi a percipiált adatokkal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a percepció alapú etnikai 

adatok különleges státusza mellett más igazolás alapján is vannak jó érvek (pl. ha azért védjük különösen szigorú 

szabályokkal az etnikai hovatartozás percepció alapú regisztrációját, mert úgy véljük, hogy az intézményes vagy 

http://ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/romatamogatas.pdf
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 Az értelmezésnek azonban vannak abszurd következményei az 

adatkezelési szabályok fényében. Vegyük például azt az esetet, hogy A 

személy B személyről azt az állítást fogalmazza meg, hogy az illető cigány. 

Az előbbiek alapján A kijelentése B különleges adata lesz. Egy újságíró ezt 

követően tudósít A kijelentéséről, következésképpen B különleges adatát 

kezeli. Ha ehhez nem szerzi meg B személy írásos hozzájárulását, akkor a Btk. 

177/A. §-ában foglalt visszaélés személy adattal bűncselekményét követi el 

jelentős érdeksérelem okozása esetén, de annak hiányában is indítható 

személyiségi jog per annak minden ódiumával együtt. A következtetés 

elkerülhetetlennek, ugyanakkor szélsőségesen méltánytalannak tűnik. Vagy 

vegyük azt az esetet, hogy A személy megírja azt, hogy B személy dohányzik, 

tehát kóros szenvedélye van,
468

 az utóbbi szintén különleges adatnak minősül. 

Ha A személy megállapítása egyben B személy különleges adata is, akkor 

jelentős érdeksérelem okozása esetén ugyanúgy bűncselekményt valósít meg 

az információ közlésével, mint előző példánk újságírója. Ha az ehhez hasonló 

eseteket el akarjuk kerülni, akkor a személyes adat kezelését indokolt lenne 

jogszerűvé tenni akkor, ha az más alapjog gyakorlásához szükséges és az 

adatkezeléssel okozott érdeksérelem nem aránytalan.
469

  

 Mindezzel nem azt sugallom, hogy nem lehet olyan eset, amikor saját 

percepciómat, véleményemet nem hozhatom más tudomására, de ha tekintettel 

vagyunk például a szólásszabadság korlátozhatóságával szemben támasztott 

alkotmányos követelményekre, akkor súlyos nehézségeket vet fel a személyes 

adatok ilyen szigorú védelme. Ugyanis ebből az következik, hogy saját 

percepciómat nem közölhetem szabadon, amennyiben az mással kapcsolatba 

                                                                                                                                

állami diszkriminációt egy ilyen adatbázis is elősegítheti akkor, ha a jövőben egy nem-demokratikus hatalom 

kerülne kormányra, akkor az adatbázisokkal kapcsolatos szigorú követelmények indokoltak. De nem pusztán 

azért, mert az adatbázisban rögzített információ kapcsolatba hozható egy természetes személlyel, hanem azért, 

mert az adat jellege, természete olyan, hogy azzal súlyos károkat okozva is vissza lehet élni az érintett személy 

hátrányára).  
468 Például egy cikkben valaki leírja ezt a mondatot: „Szerintem Tóth Balázs azért nem volt soha képes komoly 

szellemi teljesítményre, mert túl sokat dohányzott az elmúlt években, egyszerűen nem bírja letenni a cigit.” 
469 Tekintettel a megfogalmazás absztraktságára, normaszöveg kodifikiálása esetén elképzelhető egy tételes 

felsorolása is azon eseteknek, amikor mással kapcsolatba hozható információ kezelése nem sérti az adatalany 

személyes adatokhoz fűződő jogát akkor sem, ha sem az érintett nem járult ahhoz hozzá, sem jogszabály nem 

tette külön jogszerűvé az adatkezelést. Például: az adatalannyal kapcsolatba hozható információ szabadon 

kezelhető akkor, ha a kapcsolatot köztük egy másik személy percepciója teremti meg, kivéve akkor, ha a 

percepció tárgya az adatalany etnikai hovatartozása.  
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hozható. Véleményem szerint a személyes adatok védelmével kapcsolatos 

szabályrendszer értelmét a magánszféra és az autonómia védelmezésében 

nyeri el, erről tanúskodik a fejezet korábbi részében ismertetett EJEB 

gyakorlat is. Ha ez igaz, akkor nem szükségszerszerű, hogy minden, valakivel 

kapcsolatba hozható információt ilyen szigorú jogi védelemmel bástyázzunk 

körül, ugyanis vannak a definíciónak megfelelő olyan információk, melyeknek 

súlya a magánszféra és az autonómia relációjában elhanyagolható. A 466. 

lábjegyzetben jelzettek fényében a percipiált etnikai hovatartozás az általam 

indokoltnak tartott módosítás alapján is különleges adat maradna, de nem 

azért, mert a jelenlegi szabályok formális-nyelvtani értelmezéséből ez 

következik, hanem azért, mert az adatok tartalma indokolja a különleges 

védelmet. 

 

VII. 2. 2 Percepció és önrendelkezés – három lehetőség 

Függetlenül attól azonban, hogy mi a reakciónk az iménti dilemmára, a fenti 

elhamarkodott következtetés - mely szerint mivel az etnikai identitás 

választása személyes autonómia körébe eső döntés, ezért percepció alapján azt 

nem lehet meghatározni - nincs tekintettel egy fontos megkülönböztetésre. 

Arra, hogy az én percepcióm automatikusan nem determinálja más személy 

identitását még akkor sem, ha az én percepcióm a másik személy személyes 

adatának minősül. Abból, hogy valakit homoszexuálisnak, zsidónak vagy 

cigányak tartanak, még nem következik az, hogy az illető homoszexuális, 

zsidó vagy cigány lenne. Egy percepcióból nem következik semmi az érintett 

önrendelkezési jogára nézve, hiszen továbbra is élhet önmeghatározási 

jogával, és ha az illető identitása nem egyezik meg az én percepciómmal, 

akkor szabadon cselekedhet a saját identitásának megfelelően. Az 

önmeghatározás szabadsága is társadalmi kontextusba ágyazva érvényesül. 

Legitim igénye lehet valakinek arra, hogy ne tekintsék valamely etnikai 

csoport tagjának akkor, ha ő az illető csoporttal nem azonosul. Azonban a 

percepció praktikusan tilalmazhatatlan: romának vagy feketének attól 
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függetlenül gondolunk valakit, hogy ő annak tartja-e magát, és mindaddig, 

amíg az érzékelés megmarad, addig a kategorizáció is automatikus lesz.  

 Egy másik megfontolás, ami a percepció és az identitásválasztás közötti 

közvetlen kapcsolat létét tagadja, arra az érvre épít, hogy az etnikai 

hovatartozásra vonatkozó percepció nem szükségszerűen az egyén identitására 

vonatkozik, hanem annak megállapítására, hogy a klasszifikáció alanyai egy 

meghatározott hátrányos helyzetű csoporthoz tartoznak-e.
470

 A 

klasszifikációnak így nem az identitás meghatározása a célja, ezért az annak 

alapjául szolgáló kritériumoknak nem is szükséges egyezniük azokkal a 

szempontokkal, amelyek alapján az érintett egyén a saját identitását 

meghatározza. Sőt, a diszkrimináció elleni küzdelemben a viszony éppen 

fordított! A látható külső jegyei alapján – ha szokásosan a bőrszínt például 

valamelyik kisebbségi csoporthoz kapcsolják – akkor is diszkriminálni fognak 

valakit, ha ő nem tartja magát a diszkriminált csoport tagjának. És az állítás 

fordítva is igaz: akkor sem fognak valakit hátrányosan megkülönböztetni, ha 

az illető saját magát egy „diszkriminálandó” csoport tagjaként azonosítja, ha 

nem tűnik annak. A diszkrimináció működésmódja szempontjából nem az 

egyének valós identitása releváns, hanem az, hogy az etnikai vagy faji 

hovatartozással kapcsolatos társadalmi konstrukciókra tekintettel a külső 

jegyei alapján az egyén melyik társadalmi csoportba sorolható. Ezért míg az 

identitásválasztás szubjektív döntés eredménye, addig a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem során objektív (külső) szempontok alapján 

módszertanilag sem indokolatlan a percepció alapú osztályozás. 

 Mi következik ebből? 1) Az, hogy önmagában a percepció alapú etnikai 

adatok kezelése adatvédelmi probléma marad, s így az adatkezeléssel okozott 

jogkorlátozás megítélése során az adatvédelmi szabályokat igazoló 

megfontolásra kell tekintettel lenni, az arányosság megítélése során nem kell 

számolni az önrendelkezési joggal kapcsolatos indokokkal. Az önrendelkezési 

                                              

470 Az érv kifejtését lásd: Ethnic monitoring. 99-100. o. 
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jog értelme ugyanis az autonóm életvezetés lehetőségének biztosítása,
 471

 

amiből az alábbiak következnek:  

 

a) Az általános jogi keretek által kirajzolt körben szabadon dönthetek arról, 

hogy milyen az identitásom, ki vagyok én és ki szeretnék lenni (vagyis mi 

számomra a jó élet), ennek az identitásnak megfelelően élhetem az életem, 

b) Nem vagyok kötelezhető olyan magatartásra, amely sérti az 

identitásomat (nem vagyok kötelezhető olyan cselekvésre, amely 

önmeghasonlással járna), 

c) Nem tiltható meg számomra egyetlen magatartás tanúsítása sem arra 

hivatkozva, hogy illegitim identitás a cselekvés motivációja (a tilalom indoka 

csak semleges jogi norma lehet). 

 

Ezért abban az esetben, ha a percepció alapú etnikai hovatartozásnak a 

jogosultságok vagy források elosztása szempontjából nincs relevanciája, 

ugyanakkor az így megállapított identitással az érintett nem köteles 

azonosulni,
472

 kizárólag a különleges adatok kezelésével kapcsolatos 

szabályokra kell figyelemmel lenni. 

 Márpedig esetenként csak erre van szükség az etnikai adatok kezelése 

tekintetében. Ha azt akarjuk megállapítani percepció alapján, hogy egy 

közoktatási intézményben mennyi a romák és a nem-romák aránya és ennek 

fényében történik-e szegregáció, vagy mérni akarjuk azt, hogy a rendőrség 

aránytalanul alkalmazza-e a széles diszkrecionális jogait egyes etnikai 

csoportok vonatkozásában, vagy meg akarjuk tudni, hogy azonos vagy 

                                              

471 Ez áll összhangban pl. Dworkin etikai individualizmusával, ami a szabadság értelmét világítja meg. Lásd: 

Ronald DWORKIN: „Szabadság, egyenlőség, közösség”. In: 2000 [Kétezer] 5 (1993). 3. 9-19, 11. o, s eképpen ír 

az autonómiaként felfogott szabadságról Joseph RAZ is Szabadság és autonómia című tanulmányában,, lásd: 

Joseph Raz: „Szabadság és autonómia.” In: HUORANSZKI Ferenc (szerk.) Modern politikai filozófia. Budapest: 

Osiris- Láthatatlan Kollégium. 1998. 100. o. és uő: The Morality of Freedom: Oxford, Clarendon Press, 1986. 

369.-378. o. De hasonló felfogás rajzolódik az AB önrendelkezési joggal kapcsolatos határozataiból is, lásd: 

8/1990. (IV.23.) AB határozat (ABH 1990,42,45), 57/1991 (XI.8.) AB határozat (ABH 1991, 236,242, 9/1992. 

(I.30.) AB határozat (ABH 1992,59,67), 75/1995. (XII.21.) AB határozat (ABH 1995, 376,381) 
472 Ez a kvalifikáció azért fontos, mert az elképzelhető, hogy például a percipiált etnikai hovatartozást jegyzik be 

valamely hivatalos dokumentumba (személyi igazolvány), amely esetben az egyént arra kényszerítenék, hogy 

identitása egy közokiratban foglalt adat szerint eltérjen a valós identitásától, lényegileg köteleznék a nem 

választott identitással történő azonosulásra. Ez pedig ellentétes lenne az önmeghatározás szabadságának azon 

aspektusával, hogy az egyén szabadon választja meg azt, hogy saját maga az identitását hogyan szeretné 

megjeleníteni a külvilág felé.  
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hasonló tényállások mellett eltérő-e a büntetőbíróságok gyakorlata a 

különböző etnikai csoportba tartozó terheltek esetén, akkor a percepció 

rögzítésén és elemzésén kívül nincs szükség további intézkedésre a percipiált 

etnikai hovatartozással kapcsolatban. 

 Ha a fentiek igazak, akkor az önrendelkezési jogot az sem sérti, ha 

objektív kritériumokat állapítunk meg a percepció alapjául, sőt, valójában az 

objektív kritériumok tarthatják kordában a percepciót. Mivel az objektív 

kritériumok nem írják felül az identitást, nem is sértik azt.  

 2) Releváns többlet ugyanakkor az, ha a percipiált identitás alapján 

jogosultságokat határozunk meg, például feljogosítunk valakit aktív/passzív 

választójoggal kisebbségi önkormányzati választások tekintetében vagy 

etnikai hovatartozás alapján támogatásban részesítünk valakit, lehetővé 

tesszük számára kisebbségi oktatásban való részvételt. Ekkor ugyanis a 

percipiált és a személyes identitás eltérésnek lehetősége azt a veszélyt 

hordozza magában, hogy a téves percepció miatt nem azokat ruházzuk fel 

jogosultsággal, akiket szándékaink szerint akartunk. A kérdés az, hogy a 

veszély valóban önrendelkezési jogot sérti-e? Álláspontom szerint szintén nem 

szükségszerűen. Abban az esetben, ha valakit ex gratia támogatásban 

részesítünk vagy megerősítő intézkedés jogosultjává tesszük, nem teszünk 

mást, mint elősegítjük a saját identitásának megfelelő életvezetést. Ha ennek 

során homogén csoportba tartozó személyekkel nem bánunk egyenlően,
473

 

akkor nem alapjog tekintetében különböztetjük meg őket, tehát – a magyar 

alkotmánybíróság által következetesen alkalmazott teszt fényében
474

 - a 

megkülönböztetés ésszerű okát kell kimutatnunk a szabályozás igazolása 

érdekében. Szerintem jó érvek szólnak amellett, hogy ilyen racionális indok 

létezik. Először is, a szabályoknak nem patologikus tulajdonsága, hanem 

természete, hogy a szabály igazolása által kirajzolt címzetti kör és a szabály 

                                              

473 Mert az identitás meghatározására felállított kritériumrendszer esetleg olyanokat is jogosít, akik például nem 

romák, olyanokat pedig esetenként nem, akik pedig annak vallják magukat. 
474 Lásd pl. a 30/1997. (IV. 29.) AB határozatot 
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által kirajzolt kör között eltérés van,
475

 ezért önmagában az, hogy egy 

szándéka szerint meghatározott kisebbségi csoportra vonatkozó szabály nem 

csak az adott csoportra terjed ki,
476

 nem jelenti a szabály 

alkotmányellenességét.
477

 Az alkotmányellenesség
478

 ezért mindig fokozati 

kérdés, ha a szabály és az igazolása közötti korreláció nagy, akkor a szabály 

túl szűk vagy túl tág jellege nem eredményezi annak diszkriminatív voltát. 

Ezért ha például a roma hovatartozással kapcsolatosan meghatározott, a 

percepciót vezérlő objektív kritériumok alapján jó eséllyel kerülnek a 

szabályozás személyi hatálya alá romák (vagy bármely célzott társadalmi 

csoport), akkor a szabály nem lesz alkotmányellenes.
479

 Ennek oka az, amit az 

ombusdmani jelentésben is idézett párhuzamos indokolás tartalmaz: „a 

nemzeti-etnikai hovatartozás kérdésében az egyén csak negatíve szabad, 

amennyiben nem köteles azonosulni olyan nemzeti (vagy etnikai) csoporttal, 

amellyel nem akar, bármennyi oka is lenne erre mások szerint.” Az egyénnek 

„nincs azonban alkotmányos joga arra, hogy önmagát egyoldalúan 

(önkényesen) egy nemzetiségi vagy kisebbségi csoport tagjának nyilvánítsa, 

puszta „önrendelkezése” alapján. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás 

esetében az egyén önrendelkezési joga csak negatíve áll fenn, pozitív 

értelemben nem”.
480

 Ezért az objektív (a személy saját meghatározásától 

                                              

475 Lásd: Győrfi Tamás – M. Tóth Balázs: „70/A. §  [A diszkrimináció tilalma]” in: Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja. Budapest: Századvég, 2009. 109-122. bek. 
476 Akár úgy, hogy másra is kiterjed, s így túl tág (overinclusive) a szabály, akár úgy, hogy nem minden, a 

csoportba tartozó személyt ölel fel (underinclusive). 
477 Egyszerű példa: a cselekvőképességre vonatkozó szabály igazolása az, hogy a jogalkotó úgy véli, indokolt, ha 

kizárólag teljes belátási képességgel rendelkező személyeknek tulajdonítunk teljes cselekvőképességet. A belátási 

képesség nyilván nem függ közvetlenül az életkortól, hiszen megtörténhet, hogy valaki 17 évesen már 

intellektuálisan elég érett ahhoz, hogy teljes belátási képességgel rendelkezzen, míg esetleg más 18 és fél évesen 

sem. Így a 18 életévhez kötött cselekvőképességi szabály egyszerre túl tág és túl szűk, és nyilvánvalóan érinti az 

önrendelkezési jogot (a cselekvőképesség annak polgári jogi intézményes megnyilvánulását jelenti), mégsem 

tartjuk a szabályt alkotmányellenesen diszkriminatívnak. Azért, mert elég nagyfokú korrelációt mutat az életkor 

és a belátási képesség, és sokkal több bizonytalansággal és nehézséggel járna minden esetben egyedileg mérni 

avagy mérlegelni a belátási képességet, mint a 18 éves korhoz kötött hüvelykujj-szabályt alkalmazni. 
478 Alkotmányellenesség fogalmat használunk itt, de mivel az EJEB diszkrimináció tesztje lényegében 

megegyezik az AB tesztjével, itt a két fogalom felcserélhető. 
479 A jelenlegi szabályozás eleve túl tág a roma identitás választhatóságával kapcsolatban, hiszen lényegileg ma 

mindenki lehet roma, ha akarja.  Így a jelenlegi szabályozás heterogén csoportra alkalmaz azonos szabályokat, 

amely szintén nem felel meg maradéktalanul az egyenlő bánásmód követelményének, mégsem alkotmányellenes. 
480 45/2005. (XII. 14.) AB határozat, Bragyova András párhuzamos indokolása. ABH 2005, 569, 590 Az 

álláspont talán pontosabb úgy, hogy természetesen létezik pozitív értelemben is önmeghatározás szabadsága, 

hiszen az egyén nemcsak egy oktrojált identitás ellen tiltakozhat, hanem identátást választhat is. Alényeg inkább 

az, hogy az önkényes idenitásválasztásra nincs joga az egyénnek, függetélenül annak pozitív vagy negativ 

voltától.  
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független, ahhoz képest külső) kritériumoknak olyannak kell lenniük, melyek 

alapján az egyén nem önkényes identitás-választása esetén (hisz ehhez nincs 

joga) őszintén és jó eséllyel romaként azonosíthatja önmagát. Ha ennek a 

feltételnek megfelel a kritériumrendszer, álláspontom szerint aggály az 

önrendelkezési jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalma szempontjából 

nem merül fel, az adatvédelmi megoldások tekintetében pedig mind az EKINT 

tanulmány, mind az ombudsmani javaslat ad ötleteket. 

 3) Harmadik eset az, amikor az etnikai identitáshoz kapcsolt jogosultság 

immanens, de legalábbis nagyon közeli kapcsolatban áll az önrendelkezéssel, 

az autonómiával. Erről beszélünk például a kisebbségi oktatásban való 

részvétel vagy a kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos 

választójog esetén. A nevezett életviszonyok úgymond a kisebbségi lét lényegi 

tartalmát jelentik, az identitás „megélésének” területeit, ezért ezek korlátozó 

jellegű szabályozása objektív identitás-kritériumok alapján érinti az 

önrendelkezési jogot és a kisebbségi léttel kapcsolatos alkotmányos 

előírásokat is.
481

 Így ezen esetekben a szabályozás alkotmányosságával 

kapcsolatosan a következő kérdést kell megválaszolni: Alkotmányellenes 

korlátja-e a kisebbségi identitás megválasztásának és az annak alapján 

gyakorolt autonómiának, ha a) objektív kritériumrendszert állapítunk meg az 

identitásválasztás feltételéül, b) az előző kérdésre adott in abstracto nemleges 

válasz esetén, a ténylegesen meghatározott feltételek in concreto milyen 

megítélés alá esnek? Magam úgy vélem, hogy az első kérdésre adott válasz in 

abstracto nemleges, ugyanis ha egy etnikai kategóriának van jelentése, akkor 

az meghatározható. Lehet, hogy kultúrantropológiai, szociológiai vagy egyéb 

természetű tudás szükséges ahhoz, hogy meghatározhassuk, mi egy etnikai 

identitás tartalma, de abban biztos vagyok, hogy a szónak van meghatározható 

jelentése. Ha az identitásnak van ugyanis tartalma, akkor az identitást 

jelölő/leíró fogalomnak is van jelentése. Mint láttuk, a faji hovatartozás 

tudományosan tarthatatlan fogalom, az etnikai hovatartozás pedig nehezen 

megragadható, de nem önkényesen definiálható kategória. Így a percepció 

                                              

481 Vagyis az Alkotmány 54. és 68. §-aiban biztosított alapjogokat.  
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alapjául szolgáló objektív kritériumrendszer nem sért szükségszerűen 

alapjogot, mivel az önkényes identitásválasztáshoz joga senkinek nincs. Az 

alkotmányos problémát ebben az esetben természetesen az okozza, a 

tévedésnek nagyobb a kockázata, mintha arra nem alapjogi megkülönböztetés 

kapcsán kerül sor, és az objektív, külső kritériumait bármely identitásnak 

végtelenül nehéz meghatározni. Ezért az in abstracto igen válaszból 

praktikusan lehet, hogy semmilyen praktikus segítség nem következik akkor, 

ha az etnikai identitás percpeciója a jelen fejezetben alkalmazott klasszfikáció 

szerinti harmadik csoportba esik. 

 A továbbiakban az ombudsmani javaslat etnikai kategorziációra 

vonatkozó elképzeléseit vizsgáljom meg, mivel ez az egyetlen hivatalos 

dokumentum, amely a feladat megoldására tett bátor kísérletet. In concreto 

csak néhány hiányosságára, pontatlanságra, nehezen értelmezhető kitételre 

szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozott ombudsmani javaslattal 

kapcsolatban. Ez illusztrálja is, hogy az in abstracto fennálló lehetőség 

praktikusan mennyire nehezen megoldható feladatot jelent. 

 

VII. 3 AZ OMBUDSMANOK JAVASLATÁVAL KAPCSOLATOS KONKRÉT 

MEGJEGYZÉSEK 

 

1. A javaslat tanácsolja lehetséges megoldásként, hogy egy adott egyén etnikai 

hovatartozásáról a helyi kisebbségi csoport általi ekkénti elismertség 

szolgáljon. Itt a megoldással kapcsolatoson csak egy logikai természetű 

problémára szeretném felhívni a figyelmet: szerintem nehezen értelmezhető 

egy kisebbségi etnikai identitással rendelkező személy helyi kisebbségi 

csoport általi elismertsége. Ugyanis ahhoz, hogy a helyi kisebbségi csoportot 

tételezni tudjuk, meg kell tudnunk állapítani annak tagjait, akiket pedig éppen 

a létrehozandó közösség általi elismerés konstituál. Így a módszer circulus 

vitiosusnak tűnik. (10. o.) 

2. A fenti elvekből az következik, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemmel 

kapcsolatos etnikai adatkezelés esetén kizárólag adatvédelmi kérdések 
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merülhetnek fel. Ennek okán nem látjom annak alkotmányos akadályát, hogy 

törvény teremtse meg az ilyen adatkezelés feltételrendszerét. A vonatkozó 

jogszabály alkotmányosságának értékelése során az önrendelkezési jog 

korlátozásának vizsgálata irreleváns. (12.o.) 

3.1 Komoly gyengesége a javaslatnak a megerősítő intézkedésekkel 

kapcsolatos részletszabályok köre. Nem világos egyrészt, hogy azokban az 

esetekben, amikor a javaslat szerint a kisebbségi identitás a releváns, miért 

kell különbséget tenni az alanyi jogon járó juttatások és más, az erőforrások 

szűkösségével jellemezhető juttatások között a tekintetben, hogy 

megköveteljük-e az objektív kritériumrendszernek való megfelelést, vagy sem. 

Ugyanis mindkét esetben arról van szó, hogy közösségi forrásokat allokálunk 

a kisebbségi identitással rendelkező személyek számára az identitásuk 

megőrzése, ápolása céljából, a közösségi források pedig mindig szűkösek,
482

 

így ha a nem alanyi jogon járó kedvezmények, juttatások esetén indokolt az 

objektív kritériumrendszer alkalmazása, akkor ennek az elvárásnak 

érvényesnek kell lennie a másik esetre is. 

3.2 A Javaslat vitatható megoldási módja a helyi kisebbségi önkormányzat, 

annak hiányában más, helyben működő civil szervezet általi ajánlással 

kapcsolatos ötlet, mely több sebből vérzik. Egyrészt, az etnobiznisz 

jelenségének kezelésére a megoldás nem feltétlenül alkalmas, mert vagy a már 

létrejött, legitimnek esetenként nem tartott kisebbségi önkormányzati 

képviselőtestületek döntik el, hogy ki helyben a roma közösség tagja, vagy 

olyan civil szervezet, amelyet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 

alapján bárki létre tud hozni, s kiadhat magának így egy ajánlást. Amennyiben 

viszont az ajánlás megtagadása peresíthető, a helyi szervezetek demokratikus 

legitimációja fölöslegesnek tűnik, így a kisebbségi státusz végső soron 

konstituálható a helyi közösség elismerés nélkül is, márpedig az ombudsmani 

javaslat 10. oldalán szereplő elvárás ezzel éppen ellentétes.  

                                              

482 Az alanyi jogosultság nem jelenti azt, hogy annak biztosítás nem igényel anyagi vagy egyéb természetű 

erőforrásokat, a kisebbségi oktatáshoz is külön normatíva társul. 
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3.3 Külön problémát jelent a javasolt kritériumok köre, itt most csak arra 

hívnám fel a figyelmet, hogy ugyanazon magatartások, feltételek kétszeres 

értékelés alá esnek esetenként. Egy nem roma identitású, de jogvédelem ügye 

mellett elkötelezett személy például a közösségi eseményeket látogatja, ha azt 

szervezi is, akkor a kisebbség közéletében is részt vesz, ekkor a kisebbség 

érdekében társadalmi tevékenységet is végez, tehát ugyanazon magatartásával 

egyszerre három kritériumnak felel meg a roma identitás hiányában is. 

 

Mindezek miatt kétséges, hogy fennáll-e a szabályozás alkotmányosságához 

megkívánt szoros korreláció a javasolt kritériumok alapján. 

 

4. Választójog 

4.1 A választójog gyakorlásával kapcsolatos megoldás tárgyában két 

megjegyzésünk lenne. Az egyik az a) pontban említett circulus vitiosus 

problematikája: nem világos, hogy hogyan áll fel az a szakértői bizottság, 

amely a helyi kötődés tárgyában quasi szakhatóságként jár a már kifejtett 

indokok miatt.  

 

4.2 Másrészt mivel az elemzésben kifejtettek szerint a szabályozás 

önrendelkezési jogot is érint, az objektív kritériumrendszer 

alkotmányosságának vizsgálata során az alapjog-korlátozással szemben 

támasztott szükségesség-arányosság tesztjét kell lefuttatni. Ezért azt 

gondolom, hogy ebben az esetben indokolt lenne, ha az objektív 

kritériumrendszer nem taxatív, hanem példálózó jellegű felsorolás lenne, és ha 

valamely személy valamely etnikai csoporthoz tartozóként definiálja magát, 

de a kritériumrendszer alapján nem tudja ezt megtenni, akkor biztosítani 

kellene számára egy szabad bizonyítási rendszerben azt, hogy valószínűsítse: 

az ő identitása valóban etnikai (is.) Azért használom a valószínűsítés szót, 

mert egyrészt a dolog természete miatt (az identitás objektíven nem tárgyiasult 

jellege) miatt mást nehéz lenne megkövetelni, másrészt azért, mert a 

szabályozás célja nem is indokol többet. Ugyanis arra azért van szükség, hogy 
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a nyilvánvalóan önkényes identitásválasztás és válogatás lehetőségét kizárjuk, 

és nem azért, hogy a valószínűleg, de nem minden kétséget kizáróan valamely 

etnikai csoporttal azonosságot választó és nyilvánosan vállaló személyeket 

megfosszuk az identitásuk ezen dimenziójának megfelelő cselekvésektől. Egy 

szabad bizonyítási/valószínűsítési rendszerben az objektív kritériumok segítik 

az egységes joggyakorlat kialakítását, a nyitott szabály egyben lehetővé teszi 

azt, hogy megelőzzük valamely személy önrendelkezési jogának 

szükségtelen/aránytalan korlátozását azáltal, hogy a kritériumrendszer nincs 

tekintettel az identitás valamely atipikus vonására.  

 

5. Terheltek adatainak kezelése 

5.1 A Javaslat a büntetőeljárás terheltjeinek etnikai adatait is rögzíteni 

javasolja, kombinált módon (önbevallás és percepció). A megoldással 

kapcsolatban két irányból is fogalmazhatók meg kérdések:  

a) Miért éppen az ügyész percepciója legyen a döntő a terhelt percipiált etnikai 

hovatartozása tekintetében? Miért nem a bíróé, vagy a védőé? Miért nem az 

eljárás korábbi szakaszában eljárt nyomozóhatóság képviselőjéé? Ha a terhelt 

előzetes letartóztatásban volt az eljárás során vagy annak egy részében, akkor 

miért nem kérdezzük meg ugyanerről a nyomozási bírót, bírókat? Lehetséges, 

hogy van jó indok az ügyész percepciója mellett, ez azonban a Javaslat 

szövegéből nem derül ki. 

b) Másrészt úgy vélem, hogy ha a büntetőeljárásokban statisztikai célú etnikai 

adatgyűjtést vezetünk be, akkor érdemes az eljárások szélesebb spektrumára 

kiterjeszteni az adatgyűjtést. Vagyis nemcsak az érdemi ítélet kapcsán jelenne 

meg az, hogy a vádlott bűnös volt-e vagy ártatlan, és esetleg milyen szankciót 

szabtak ki rá, hanem például az előzetes letartóztatások elrendelésénél, 

fenntartásánál, továbbá a terhelt vagy védőjének bizonyítási indítványairól 

hozott végzéseknél is, s minden más olyan hatósági/bírósági döntésnél, amely 

kihatással lehet az eljárás végén megszülető érdemi döntésre. Az ilyen adatok 

elemzésére azért lenne szükség, hogy látható legyen, jelen van-e bármiféle 

előítélet a hatósági döntésekben (pl. hosszabb-e egy roma előzetes 
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letartóztatása hasonló tényállás mellett, mint egy nem romáé), s ha igen, akkor 

mennyire jellemző ez az intézményes kultúrára. Adatok hiányában a kérdésre 

semmilyen válasz nem adható, azonban megtörténhet, hogy a Javaslat szerinti 

adatgyűjtés azt mutatja, hogy valóban több a roma az elítéltek között a 

társadalomban betöltött számarányukhoz viszonyítva, s anélkül, hogy a 

nevezett adatokat ismernénk, nem tudjuk majd megmondani, hogy ez azért 

van, mert relatíve több roma követ el bűncselekményt, mint nem roma,
483

 vagy 

azért (is), mert az igazságszolgáltatásban jelen van az intézményes 

előítéletesség, s a romák és a nem romák nem egyenlő eséllyel indulnak egy 

büntetőeljárásban (sem). Ismétlem, a kérdésre jelenleg nincs válasz, csak azt 

szerettem volna jelezni ezen bekezdésben, hogy a Javaslat alapján 

megismerhető adatok elemzésével sem tudunk releváns kérdésekre választ 

adni.
484

 

 

Összegzés 

Mindebből legalább annyi következik, hogy az etnikai adatgyűjtés gondolata 

nem ördögtől való, az nemzetközi egyezménybe vagy uniós irányelvbe nem 

ütközik. Sőt, az etnikai adatgyűjtésnek nem is szükséges az esetek túlnyomó 

többségében személyes adatkezelésként megvalósulnia, sokszor a statisztikai 

adatok is megteszik. Amellett is erős érvek szólnak a fentiek alapján, hogy a 

percepció, illetve annak adatként történő rögzítése önmagában nem korlátozza 

az önmeghatározást.  

 Az azonban nem következik a fentiekből, hogy perdöntő érvkészletünk 

lenne az etnikai adatgyűjtés bevezetése mellett a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelemben. Ha például nem bízunk a jogállam képviselőiben, illetve 

abban, hogy nem élnek vissza ma vagy húsz év múlva a gyűjtött adatokkal, 

                                              

483 Amiből természetesen nem az következne, hogy önmagában az etnikai hovatartozás hajlamossá tenne bárkit 

bűncselekmény elkövetésére, hanem csupán annyi, hogy a bűnelkövetés szociológiai, kriminológiai vagy egyéb 

tudományok által leírt veszélyfaktorai (szegénység, anómia, depriváció, szegregáltság, stb.) jellemzőbbek a 

romák körében. 
484 Fontos megemlíteni, hogy még az eljárások korábbi fázisaira vonatkozó adatgyűjtés sem orvosolja azt a 

problémát, hogy nem tudjuk: a nem azonosított bűnelkövetők között milyenek az etnikai arányok, és hogy vajon 

azért nem azonosították őket, mert a nem romákat ritkábban ellenőrzik, mint a romákat (lásd igazoltatások). Tehát 

még akkor is torz marad(hat) a végső minta, ha az eljárás korábbi szakaszai vizsgálhatók. 
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akkor az adatgyűjtés melletti pozíció erősen gyengül.
485

 Hasonló a helyzet, ha 

azt gondoljuk, egyes területeken a valós adatok feltárása csak a rasszisták 

helyzetét erősítené (Hollandiában az utóbbi években a bevándorlók által 

elkövetett bűncselekmények magas arányának publikálása a szélsőjobb 

pozícióit erősítette), és a statisztikák ilyen célú felhasználását nem kívánjuk 

elősegíteni. Végül az adatgyűjtés ellen szólhat, hogy például Nagy-

Britanniában lassan húsz éve bevezették az etnikai adatgyűjtést az etnikai 

profilalkotás elleni küzdelemben, de a módszer nem bizonyult alkalmas 

eszköznek arra, hogy a rendőrség gyakorlatában dokumentált intézményes 

rasszizmus káros hatásait csökkentse. A mért aránytalanság sok helyen 

(például a londoni Metropolitan Police esetében) nem változott, vagy 

egyenesen emelkedett. Ezeket az érveket a témáról folyó diskurzusban nem 

lehet figyelmen kívül hagyni. 

 

                                              

485 Ez az álláspont azért nem igazán erős, mert faktuálisan ma is lehet etnikai adatot gyűjteni, ha de jure nem is. 

Semmilyen szabályozás sem teszi lehetetlenné azt, hogy egy „gonosz állam” jogot sértsen, és etnikai adatokat 

akkor, vagy olyan módon gyűjtsön, amikor és ahogyan jogilag egyébként tilos. Az internet birtokában pedig egy 

rasszista társadalom rasszista tagjainak percepciója alapján villámgyorsan tud összeállítani ilyen adatbázist, tehát 

a tilalom praktikusan gyenge védelmet nyújt arra az esetre, ha egy rasszista hatalom kerülne hatalomra, mondjuk 

Magyarországon. 
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Összefolalás 

Ezen dolgozat célja, hogy átfogó képet nyújtson a bűnmegelőzési és 

bűnüldözési célú etnikai profilalkotás sokat vitatott kérdéséről. Maga az 

etnikai profilalkotás fogalma a dolgozatban adott definíciója szerint arra a 

jelenségre utal, amikor a rendészeti, bűnüldözési vagy egyéb olyan 

tevékenység során, amikor az eljáró személy hivatalos minőségében, hatósági 

jogkörében jogosult a megcélzott személyekkel szemben jogilag kötelező 

intézkedést hozni, és az intézkedés alá vonandó személyek kiválasztására 

legalább minimális diszkréció birtokában eljárva úgy kerül sor, hogy a 

kiválasztásban szerepet játszik az érintett személy etnikai hovatartozása vagy 

bőrszíne. Az értekezés kizárólag a rendőrségi intézkedéseket vizsgálja, mert 

erről a területről rendelkezünk a konceptuális vagy normatív természetű 

állításokat alátámasztó, módszertanilag megalapozott kutatásokból származó 

empirikus adatokkal, de a megállapítások értelemszerűen alkalmazhatóak 

lennének minden, a fogalomnak megfelelő gyakorlatra. A dolgozat megírása 

során elsődlegesen az igazoltatási gyakorlatra, illetve annak brit megfelelőjére 

(stop and search) koncentráltam, de az elemzett esetek és példák kiterjednek a 

ruházat átvizsgálásokra, kérdések feltételére, vagy éppen határrendészeti 

ellenőrzésekre is.  

 Az első fejezet konceptuális elemzést tartalmaz és módszertani 

alapvetéssel indul: ennek alapján az etnikai profilalkotás tartható fogalma nem 

lehet “előítéletes”, vagyis nem tartalmazhat olyan fogalmi elemet, amely az 

elemzett gyakorlat normatív minősítését megelőlegezné, és egyben olyan 

gyakorlatra kell utalnia, amely érdemben különbözik a diszkrimináció egyéb 

formáitól. A fejezet ezt követően értékeli a fogalommeghatározás szűk és tág 

módszerét és arra a következtetésre jut, hogy a tág fogalommeghatározás 

(amelynek értelmében egy gyakorlat nem csak akkor nevezhető etnikai 

profilalkotásnak, ha az abban alkalmazott szelekciós kritérium kizárólag 

etnikai) mellett konkluzív érvek szólnak.  
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 A második fejezet tárgya a gyakorlat normatív értékelésével kapcsolatos 

érvek bemutatása, elsősorban erkölcsfilozófiai tárgyú szövegek elemzésén 

keresztül. A fejezet következtetése az, hogy az etnikai profilalkotás rendkívül 

ritkán bizonyul hatékony módszernek, ugyanakkor az a diszkrimináció egyik 

formája, amelynek sajátos hátrányos következményei is vannak (teljes etnikai 

közösségek elidegenítése a rendőrségtől, a többségi és kisebbségi társadalom 

közötti feszültség növelése, stb.). Ezért az igazoltatás, ruházat átvizsgálás és 

hasonló rendészeti intézkedések során az érintett személyek etnikai 

hovatartozásának figyelembe vétele csak akkor megengedhető, ha megbízható 

gyanúsított- vagy bűncselekményspecifikus információ áll az eljáró hatóság 

rendelkezésére az elkövető etnikai hovatartozását illetően egy súlyos 

bűncselekménnyel kapcsolatban. Ezért általánosítás alapján, preventív célú 

intézkedések során, illetve áldozat nélküli bűncselekmények esetén az etnikai 

profilalkotás megengedhetetlen. A fejezet Richard Banks érveit felidézve arra 

is felhívja a figyelmet, hogy a módszer alkalmazása annak hatékonysága 

esetén is olyan súlyos hátrányos következményekkel járhat, amelyek mindent 

mérlegre téve azt eredményezik, hogy a hatékonyabb bűnmegelőzés vagy 

bűnüldözés sem elégséges ok az etnikai profilalkotás legitimációjához. 

 A következő fejezet a módszer Egyesült Államok-beli kialakulását és 

fejlődését kíséri figyelemmel az 1970-es évektől napjainkig. A fejezet 

áttekintést nyújt az etnikai profilalkotással kapcsolatos fontosabb 

precedensekről, értékeli azokat, bemutatva, hogy az Amerikai Egyesült 

Államok Alkotmányának 4. és 14. Kiegészítései mennyiben lehetnek hatékony 

eszközök az illegitim rendészeti technikai elleni jogi küzdelemben. A fejezet a 

túl tág gyanúsított leírások problematikájának elemzésével zárul, ami az 

etnikai profilalkotás lényegi aspektusához hasonlít annyiban, amennyiben az 

utóbbit általánosításként írtuk le, amit akár túl tág gyanúsítotti leírásként is 

megfogalmazatnánk (persze a két eset között világos különbséget jelent, hogy 

gyanúsítotti leírást fogalmilag kizárt preventív célú intézkedés során 

alkalmazni).  
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 A negyedik fejezet az etnikai profilalkotás tárgyában megszületett 

nemzetközi ajánlások és állásfoglalások áttekintését követően az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos 

esetjogát vizsgálja meg. A Bíróság mindezidáig nem hozott olyan döntést, 

amely egyértelmű iránymutatásul szolgálna az etnikai profilalkotás jogi 

megítélésével kapcsolatban, bár több olyan esetet bírált már el, amelyek 

alapján kirajzolódnak azok a sztenderdek, amelyek irányadóak a gyakorlat 

normatív minősítése kapcsán. Az elemzés következtetése az, hogy az etnikai 

profilalkotás a diszkrimináció egyik formája, és az igazoltatások 

mindenképpen olyan intézkedések, amelyek korlátoznak egyezményes 

alapjogot (az Egyezménynek az 5. Cikkében biztosított személyi 

szabadsághoz való jogot, valamint a 8. Cikkében garantált magánszféra 

védelmét) így az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. Cikke felhívható 

egy, a gyakorlatot támadó kérelem során. Az értekezés szerzőjének álláspontja 

szerint a Bíróság által a diszkriminációval kapcsolatos ügyekben alkalmazott 

szükségesség-arányosság teszten az etnikai profilalkotás legkésőbb az 

arányosság vizsgálatánál elbukik, mert annak hatékonysága nem igazolt, ezért 

a gyakorlat ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A fejezet 

végén a szerző azt a javaslatot fogalmazza meg, hogy az etnikai profilalkotást 

érdemes lenne sui generis diszkriminációs tényállásként tételezni, mert az 

etnikai profilalkotást a nagyfokú diszkréció miatt egyedi esetben bizonyítani 

szinte lehetetlen, a gyakorlatra referáló fogalmak (közvetett hátrányos 

megkülönböztetés, zaklatás) pedig nem alkalmazhatók az etnikai profilalkotás 

esetére. A hatékony jogvédelem igénye teszi tehát indokolttá az etnikai 

profilalkotás sui generis tényállásának bevezetését. 

 Az ötödik fejezet a rendészeti etnikai profilalkotás tárgyában különböző 

európai országokban (Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, 

Oroszország, Bulgária) végzett empirikus kutatások módszertanát és 

eredményeit ismerteti. Az összes kutatás igazolja egyrészt a módszer jelenlétét 

a gyakorlatban, másrészt rámutat arra, hogy az egyik vizsgált országban sem 
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bizonyult hatékonyban – sőt, az etnikai profilalkotás inkább mindenhol a 

hatékonyság romlásával jár.  

 A hatodik fejezet kizárólag az etnikai profilalkotás magyarországi 

“sorsával” foglalkozik. Ismertet három, a témában folytatott kutatást az elmúlt 

tíz évből (melyek közül egyiknek az egyik vezetője az értekezés szerzője volt), 

amelyek eredményei – függetlenül attól, hogy kvalitatív vagy kvantitatív 

módszertant alkalmaztak – tökéletesen tükrözik az amerikai vagy a többi 

vizsgált európai országban tapasztaltakat. A fejezet végén a szerző az 

igazoltatásokkal kapcsolatos jogszabályi környezet módosítására vonatkozó de 

lege ferenda javaslatokat fogalmaz meg.  

 Az utolsó fejezet az etnikai adatgyűjtés szükségességének és 

lehetőségének a kérdéskörére koncentrál. Az etnikai adatgyűjtés jelenleg 

szigorúan tilos hazánkban, amely mellett erős indokok szólnak, az etnikai 

profilalkotás és a diszkrimináció elleni hatékony küzdelem érdekében azonban 

szükséges lenne az etnikai adatgyűjtés legalább anonim formájának 

bevezetése. A fejezet álláspontja szerint a percepció alapú adatgyűjtés nem 

korlátozza az egyén önrendelkezési szabadságként felfogott, alkotmányosan 

védett autonómiáját, de az adatvédelmi aggályok a percepció alapú adatokkal 

kapcsolatban - az etnikai adatok szenzitív jellege miatt - érvényesek. Ezért az 

értékezés állásfoglalása szerint alkotmányosan nem kizárt az etnikai 

adatkezelés bevezetése, de a szigorú adatvédelmi szabályokat percepció alapú 

adatgyűjtés esetén is meg kell tartani. A fejezet az Magyar kisebbségi és 

adatvédelmi közös, az etnikai adatgyűjtés bevezetésének lehetőségeiről szóló 

jelentésének rövid elemzésével zárul.  
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 Summary 

 

This study was written to provide an overview about the highly controversial 

and much-debated issue of ethnic profiling in policing. The concept, as 

defined by the study, refers to any action initiated by the police or other person 

with official authority that relies on the race, ethnicity, or colour of skin when 

the action is carried out with using discretion and the person concerned is 

obliged by to comply with the measure. The study only deals with police-

initiated actions, because this is the field from where we have empirical data 

supporting and corroborating the conceptual and normative statements 

concerning ethnic profiling, but conclusions with reasonable adjustments can 

be applied to any other practice falling under our concept. The actions in 

question can be several kinds: ID checks, traffic stops, stop and frisks, 

questioning or searching individuals partly or solely because of the ethnicity 

or religion.  

 The first chapter provides a conceptual analysis of the practice, starting 

with methodological issues (the definition may not be “biased”, meaning the 

none of the elements of concept may determine the normative evaluation of 

the practice, and it must be one that describes a practice which is substantively 

different from other similar forms of discrimination) and introducing and 

evaluating the two models of concepts that are used in the professional debates 

(narrow and broad concepts), and argues for the plausibility of the broad 

definition that does not exclude those practices from the meaning that are only 

partly based on the concerned person’s ethnic or religious background.  

 The second chapter focuses on the normative questions related to the 

practice defined by ethnic profiling, i.e. it critically evaluates the most 

important arguments, most of them coming from the field of moral 

philosophy, pro and contra related to the use of ethnic origin in police decision 

making process. The chapter concludes that since ethnic profiling is extremely 

rarely proven to be effective but at the same time is a form a discrimination 
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which has particular disadvantageous impacts as well (alienating complete 

minorities from the police,  exacerbating tension between the targeted 

minorities and the majority population, etc.) taking into consideration 

someone’s ethnic belonging in the police decision making on whom to stop, 

search or question is only justified if reliable crime or perpetrator-specific 

information related to a serious crime is at the disposal of the police. Therefore 

ethnic profiling based on generalizations, in case of preventive actions and 

measures aimed at fighting against victimless crimes are all illegitimate. The 

chapter also argues - based on concerns raised by Richard Banks - that even if 

the technique is effective, there are extremely strong arguments against it as it 

has so many bad social consequences that altogether might be weightier than 

the advantages achieved by the more efficient crime prevention or detection. 

 The following chapter describes how the technique evolved in the United 

States in the 1970-80s and how widespread it became. The chapter also offers 

an overview of the legal practice challenging ethnic profiling  in the US, 

discussing cases decided under Amendments IV and XIV of the US 

Constitution. The chapter concludes with the introduction into the problem of 

overbroad suspect descriptions which is similar to the some aspects of ethnic 

profiling as the latter can be interpreted as generalization just like other broad 

categories used as suspect descriptions (of course the two cases are also 

different from an important point of view: it is conceptually impossible to use 

overbroad suspect descriptions in the course of preventive measures). 

 Chapter IV outlines the international soft-law about ethnic profiling 

citing numerous legal instruments (recommendations and standards), then it 

focuses on the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR9. The 

ECtHR has not yet decided a case providing direct and clear standards for the 

legal evaluation of ethnic profiling therefore the role of this part of the study is 

to “prognose” how the Court would and argue for how it should decide in such 

a case. The analysis concludes that ethnic profiling is a form of discrimination 

in light of the ECtHR standards and ID checks (or stop and searches) are 

police measures that restrict rights that fall within the ambit of other 
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Conventional rights (Article 5 and Article 8 can be evoked), therefore Article 

14 of the Convention applies to these measures. The study establishes that 

according to European standards and assessed in light of the proportionality 

test used by the ECtHR, ethnic profiling by police cannot be justified and is 

consequently unlawful. At the end of the chapter the thesis argues for the 

necessity of regulating ethnic as a sui generis discriminatory action in the 

Hungarian and EU laws, because in individual cases it is almost impossible to 

prove ethnic profiling due to the high level of discretion in most of such cases, 

and concepts in the field of anti-discrimination referring to practice and not 

individual action (indirect discrimination, harassment) cannot be applied to 

ethnic profiling. Therefore the need for effective legal protection justifies the 

necessity of an autonomous ethnic profiling definition.  

 Chapter V considers empirical researches carried out in different 

European countries into the police practice, the countries covered are the 

United Kingdom, France, Spain, Bulgaria and Russia. Almost all of the 

researches described prove the presence of ethnic profiling in the given 

country’s police practice, and points out that in none of the states researched 

was the method proven to be effective – in fact the results show to the 

contrary, ethnic profiling is ineffective everywhere. 

 Chapter VI deals exclusively with ethnic profiling in Hungary. It outlines 

three researches carried out during the past ten years into the subject of the 

study, outlines the results and conclusion of the qualitative and quantitative 

researches which are completely the same as those experienced in the US and 

the European countries covered by Chapter V. The Chapter also contains 

recommendations regarding possible modifications of the Hungarian legal 

framework related to ID checks and also offers some ideas on possible reforms 

of Hungarian policing which could lead the improvement of the quality of 

everyday policing. 

 The last Chapter focuses on the necessity and possibility of introducing 

ethnic data collection in Hungary. Ethnic data collection is strictly prohibited 

in Hungary for good reasons, however there are several considerations calling 
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for the introduction of ethnic data collection in policing to make combating 

against ethnic profiling realistic and viable. The Chapter concludes that 

anonymous ethnic data collection does not restrict one’s right to human 

dignity or informational self-determination, however data protection concerns 

are valid even the case of processing perceived ethnic data, therefore 

processing perceived ethnic data could be rendered lawful with due respect for 

strict data protection rules. This means that whenever it is possible enough for 

the purposes of the data collection it must be done in anonymous way, should 

such method not suffice, the protection rules applying to sensitive data must 

be abided by. The Chapter closes with an evaluation of the joint 

recommendation of the Hungarian parliamentary data protection and ethnic 

minority commissioner concerning the introduction of ethnic data collection in 

Hungary. 
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Szerzőségi nyilatkozat 

 

Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott 

értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól 

származó, nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok 

eredeti lelőhelyét a hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az 

irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált források között hiánytalanul 

feltüntetem.  

Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú 

értekezést más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat 

megszerzése céljából.  

 

E kijelentésemet büntetőjogi felelősségem tudatában tettem. 

 

2011. október 31. 

 

      

 ……………………………... 

        dr. Tóth Balázs 

 

 


