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ÁLDOZATHIBÁZTATÁS JELENSÉGE GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK 

ESETÉBEN 

 

Jelen írásomban arra keresem a választ, hogy az áldozathibáztatás jelenségét 

értelmezhetjük-e a gyűlölet motiválta bűncselekmények esetében is. A szakirodalom 

kevés figyelmet irányít erre a kérdésre, a két témakör összekapcsolására. A kérdés 

feldolgozásakor elsőként azt elemzem, miként értelmezhető az áldozathibáztatás a 

gyűlölet-bűncselekmények esetében, majd ezt követően azt, hogy egy társadalmi 

csoport hogyan válhat az áldozathibáztatás célpontjává. Az igazságos világba vetett hit 

és az azt kiegészítő rendszerigazolás elmélete, illetve az áldozathibáztatás eredeti 

elméleti keretében értelmezve a kérdést, bemutatom, hogyan lehet összekapcsolni a két 

témakört és választ adni a fenti kérdésre. 

A gyűlölet-bűncselekmények olyan bűncselekmények, amelyeket részben vagy 

egészben előítéletes érzet motivál. A szakirodalom két kifejezést is alkalmaz: előítélet 

motiválta bűncselekmény (bias motivated crime), illetve a gyűlölet-bűncselekmény 

(hate crime). Az előítéletes bűncselekmények áldozatai olyan tulajdonság miatt válnak 

áldozattá, amely veleszületett és/vagy megváltoztathatatlan tulajdonság – például 

bőrszín, etnikai hovatartozás, fogyatékosság, stb. – vagy szerves része életüknek, 

személyiségüknek – például a vallási meggyőződés. A gyűlölet motiválta 

bűncselekmények épp ezért az áldozatra nézve súlyosabb pszichés hatásokkal járnak, 

mint a bűntettek többsége.  

Az Amerikai Pszichológiai Társaság
1
 tanulmányában részletesen kifejti, milyen 

pszichés hatásai vannak a gyűlölet-bűncselekményeknek, ilyen például a szorongás, a 

megszégyenülés, a frusztráció, a düh, a depresszió. A szexuális erőszakhoz hasonlóan 

erőteljesebb a viktimizáció hatása,
2
 az erre irányuló kutatások

3
 mind azt mutatták, hogy 

ezek a pszichés hatások jóval erősebbek és súlyosabbak, mint a többi bűncselekmény 

esetében, a válaszadók intenzívebb érzelmi reakciókat mutattak, alvási nehézségeik 

voltak, illetve öngyilkos gondolatokkal küzdöttek.  

                                                 
1
 Amerikai Pszichológiai Társaság 2004. 

2
 Iganski, Lagou 2014. 

3
 Lásd bővebben: Botcherby, S. Glen, F. Iganski, P. Jochelson, K. & Lagou, S. (2011) Equality groups’ 

perceptions and experience of crime. Analysis of the British Crime Survey 2007-08, 2008-09 and 2009-

10. Briefing Paper 4, London, UK: Equality and Human Rights Commission; McDevitt, J., Balboni, J., 

Garcia, L. and Gu, J. (2001) Consequences for victims: a comparison of bias and non-bias motivated 

assaults. American Behavioral Scientist, 45(4): 697-713; Garofalo, J. (1997). Hate crime victimization in 

the United States. In R.C. Davis, A.J. Lurigio, & W.G. Skogan (Eds,). Victims of Crime (2nd ed., pp. 134-

145). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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Paul Iganski és Spiridoula Lagou
4
 ezeknek a kutatásoknak az eredményeit 

igyekeztek újabb vizsgálattal cáfolni vagy megerősíteni. Kutatásukban a Crime Survey 

for England and Wales adatai alapján dolgoztak, a kérdőív, a rasszista motivációjú 

támadásokra kérdezett rá. Ez valamelyest leszűkítette a kutatást, hiszen így kizárták 

például a homofób vagy antiszemita motivációjú bűncselekményeket. Analízisük 

konklúziójaként a korábbi kutatások eredményeit megerősítették, viszont fontos 

kiemelni, hogy Iganskiék azt tapasztalták, hogy – összevetve a korábbi kutatások 

következtetéseivel – az egyes áldozati csoportok eltérő érzelmi reakciókat mutatnak.
5
  

A gyűlölet-bűncselekmény elkövetői áldozataikat egy vagy több valós vagy vélt 

tulajdonságuk – így például vallásuk, etnikai hovatartozásuk, nemzetiségük, szexuális 

orientációjuk, fogyatékosságuk – alapján választják ki. Nem szükséges, hogy az áldozat 

valóban bírjon az adott tulajdonsággal, az is elegendő, ha az elkövető percepciója 

alapján válik sértetté, így olyan személyek is áldozattá válhatnak, akik nem tagjai a 

védett csoportnak. Így történhettek meg olyan esetek például 2001. szeptember 11. után, 

hogy olyan muszlimnak hitt személyeket támadtak meg, akik valójában szikh, perzsa, 

hindu vagy latinó származású személyek voltak.
6
 

A gyűlölet-bűncselekmények üzenet-bűncselekmény jellegéből
7
 adódóan a támadás 

nemcsak közvetlenül a sértett ellen irányul, hanem a közösség minden tagja érezheti 

annak hatásait. Az üzenet-bűncselekmény jelleg egyik fontos eleme, hogy az elkövető 

véletlenszerűen választja ki az áldozatot, az áldozat „felcserélhető” és „helyettesíthető”, 

hiszen nem a konkrét személy számít, hanem az általa megtestesített, az elkövető 

szemében démonizált tulajdonság. Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 

a Wisconsin kontra Mitchell ügyben ezt a hatást elkülönülő érzelmi sérülésnek nevezi 

(„distinct emotional harm”).
8
 Ezek együttes hatása következtében a félelem, a 

bizonytalanság, a gyanakvás és a viktimizáció további hatásai továbbgyűrűznek a 

közösség többi tagja irányába is. James Weinstein
9
 ezt a jelenséget in terrorem hatásnak 

nevezi, amikor a közösség megfélemlítése egy vagy több tag viktimizációján keresztül 

történik. A közösség számára ezek a bűncselekmények azt az üzenetet hordozzák, hogy 

csoportjuk tagjai nem szívesen látottak, társadalmi tagságuk jogossága 

megkérdőjeleződik.  

                                                 
4
 Iganski, Lagou 2014. 

5
 Például több kutatás kimutatta, hogy a transzfób motivációjú gyűlölet-bűncselekmények vagy a 

fogyatékkal élők elleni támadások során az áldozatok nagyobb arányban küzdenek öngyilkos 

gondolatokkal. Lásd pl. Robert J. Cramer et al. (2018) : On hate crime victimization: Rates, types, and 

links with suicide risk among sexual orientation minority special interest group members. Journal of 

Trauma & Dissociation, 19(4): 476-489; Jon Garland (2014) Hate Crime Victimisation Study Uncovers 

the True Harms of Hate. Blog post: https://blogs.surrey.ac.uk/sociology/2014/09/15/hate-crime-

victimisation-study-uncovers-the-true-harms-of-hate/ (2018.05.21.) 
6
 OSCE ODIHR: Hate Crime Laws: Practical Guide, 2009. 50. o. 

7
 Iganski 2001. 

8
 Az ügy rövid tényállása: Néhány afroamerikai származású fiatal férfi és fiú a Lángoló Mississippi 

egyik jelenetéről beszélgettek, arról, ahol egy fehér bőrű férfi egy színes bőrű fiút ver meg. A jelenet 

hatására a fiatalok elindulnak és az első velük szembejövő fehér fiút megverték. A Legfelsőbb Bíróság 

kiemelte, hogy az előítélet motiválta cselekmények újabb erőszakhoz vezethetnek, így kiemelten figyelni 

kell ezekre az ügyekre. Wisconsin v Mitchell, 508 U.S 476 (1993) 
9
 Weinstein 1992. 
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A védett csoportok kapcsán beszélhetünk klasszikus kategóriákról, amelyek a 

jogalkotási folyamat során széles körben megjelennek, ezek a faj, a bőrszín, z etnikai 

vagy a nemzetiségi hovatartozás és a vallás. Egyre elfogadottabb, de nem minden állam 

tartja védett tulajdonságnak a nemet,
10

 a szexuális irányultságot, a nemi identitást és a 

fogyatékosságot. Emellett például a hajléktalanság és a menekült kategóriája is 

megjelent, egyre jelentősebb diskurzusok szólnak arról, hogy ezek a tulajdonságok 

lehetnek-e védettek a definíció szempontjából.
11

 Végül léteznek olyan kategóriák, 

amelyeket nagyon ritka esetben emelnek ki/védenek, ilyen például az életkor, a családi 

állapot, a társadalmi osztály, a katonai szolgálat vagy a politikai, ideológiai 

beállítottság.
12

  

A védett csoportok esetében fontos kiemelni az interszekciók
13

 kérdését is, hiszen 

számos esetben nem egy, hanem több tulajdonság együttesen jelenik meg, ami növelheti 

a viktimizáció esélyét. Az interszekciók elmélete a feminista kriminológia egyik 

megközelítése, amely szerint a nők nemcsak a nemi szerepük miatt állnak elnyomás 

alatt, hanem a társadalmi struktúrában elfoglalt helyük is hatással van erre, mint például 

az etnikai hovatartozás vagy osztályhelyzet. Ezek a tulajdonságok együttes hatásainak 

(interszekciójának) vizsgálata új irányt adott a feminista kriminológiának. Az elmélet 

nagymértékben a nem és az etnikai helyzet vizsgálatára fókuszál, ennek ellenére az 

interszekció kutatások
14

 hasonlóságot mutatnak és jól alkalmazhatóak a gyűlölet-

bűncselekmények elméleti felvetéseivel, kiváltképp a viktimiológiai kutatásokban.
15

  

Az áldozathibáztatás szempontjából a gyűlölet-bűncselekmények morfológiai 

jellemzői közül az áldozat és az áldozati csoport a legfontosabb. A gyűlölet-

bűncselekmények esetében az áldozat, a szimbólum, aki megtestesít egy társadalmi 

csoportot, hasonlóságot mutat a szexuális jellegű bűncselekmények esetével. Habár az 

utóbbi típusú bűncselekményeknek a jelentős része otthon a négy fal között történik,
16

 

                                                 
10

 A nem kérdése nagyban vitatott, miszerint a nők ellen elkövetett erőszakos (szexuális) 

bűncselekmények gyűlölet-bűncselekménynek számítanak-e. Lásd részletesebben pl. Lisa Campo-

Engelstein (2015) Rape as a Hate Crime: An Analysis of New York Law vagy Jessica P. Hodge (2011) 

Gendered Hate. Northeastern University Press, Boston. 
11

 Például az Amerikai Egyesült Államokban a hajléktalanság már 1994 óta védett tulajdonság, 

hazánkban a Btk.-ban nincs nevesítve, habár a jogalkalmazó már egy-két esetben hajléktalanok ellen 

elkövetett ügyekben is alkalmazta a közösség tagja elleni erőszak tényállást. 
12

 OSCE ODIHR: Hate Crime Laws: Practical Guide, 2009.  
13

 Vig 2016. 
14

 Lásd bővebben: McIntosh, Peggy (1988): White Privilege and Male Privilege: A Personal Account 

of Coming to See Correspondences Through Work in Women’s Studies. Working Paper No. 189. 

Wellesley: Wellesley College, Center for Research on Women; vagy Miller, Jody (2008): Getting Played: 

African American Girls, Urban Inequality and Gendered Violence. New York: New York University 

Press.  
15

 Az LMBT jogokkal foglalkozó brit Galop Egyesület 2016-os homofóbiáról, bifóbiáról és 

transzfóbiáról készített jelentésében már külön foglalkozik az interszekciós gyűlölet-

bűncselekményekkel: https://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/The-Hate-Crime-Report-

2016.pdf (2018.05.21.) 
16

 Az erőszak mítosza jelenség még mind a mai napig igen elfogadott a közbeszédben, miszerint az 

alkohol befolyásoltsága alatt álló nőt általában egy idegen férfi erőszakolja meg, az erőszak csak a vágy 

egyfajta kifejeződése, már-már az áldozat is vágyik erre, illetve, hogy az igazi áldozat az eset után 

azonnal jelzi valakinek az erőszakot. Lásd bővebben: Suarez, Eliana, Tahany M. Gadalla (2010): Stop 

Blaming the Victim: A Meta-analysis on Rape Myths. Journal of Interpersonal Violence, 25(11) 2010-

2035; Aosved, A.C., Long, P.J. ( 2006): Co-occurrence of rape myth acceptance, sexism, racism, 
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azokban az esetekben, amikor az elkövető és az áldozat nem ismerik egymást, akkor 

hasonló szituáció alakulhat ki, mint az előítéletes bűncselekmények esetében. A 

diszkriminatív kiválasztás modellje ebben a helyzetben jó magyarázó erővel bírhat, 

hiszen az elkövető áldozatát csupán azért választotta ki, mert az valamelyik csoporthoz 

– jelen példa esetében a nők csoportjához – tartozik. Nem feltétlenül az ellenségesség 

érzete áll tette mögött, hanem például az, hogy az áldozatnak gyenge az 

érdekérvényesítő képessége vagy, hogy az elkövető feltételezi: a megtámadott nem fog 

a hatóságokhoz fordulni. Ennek a megközelítésnek a magyarázóereje megváltozik, ha 

bevonjuk az interszekció elméletét is. Ekkor már megjelenhet a csoporttal szembeni 

gyűlölet és előítélet is – például afroamerikai származású női áldozat –, de akár 

növekedhet is a feltételezése az áldozat érdekérvényesítő képességének gyengeségéről – 

például fogyatékkal élő női áldozat.  

A szakmai vita arról, hogy a nők ellen elkövetett szexuális erőszak gyűlölet-

bűncselekménynek minősül-e itt nyer igazán értelmet és összekötő kapocsként működik 

a két témakör között. Azok, akik úgy vélik, hogy a nők elleni szexuális 

bűncselekmények szintén gyűlölet-bűncselekmények, azzal érvelnek,
17

 hogy ezeknél a 

tetteknél is a hatalom, az elnyomás, az uralkodás az egyik fő motiváció, illetve, hogy a 

viktimizációs hatások közel egyformák, és mind a két esetben súlyos hatásai vannak az 

áldozatra és az áldozati csoportra nézve is. Valóban lehet látni egyezőséget a két 

bűncselekmény típus között, a szexuális jellegű bűncselekmények egyes formái akár 

bele is illeszkedhetnek az előítélet motiválta bűncselekmények jelenlegi koncepciójába. 

Álláspontom szerint alapvetően a szexuális erőszak mégsem gyűlölet-bűncselekmény a 

számos hasonlóság ellenére sem, viszont egyes szexuális bűncselekmény esetében – 

ahol bizonyítottan lehet látni a gender előítéletet –, ott pluszban hozzá lehetne tenni, 

hogy ez előítéletes bűncselekmény is volt egyben, nemcsak szexuális jellegű.
18

 A 

legfőbb ellenérv, amit én is elfogadok, hogy a szexuális erőszak mögött nem a gyűlölet 

áll, hanem a hatalom, míg a gyűlölet-bűncselekmények mögött a hatalom csak az egyik 

motiváció, viszont az előítélet, a gyűlölet sokkal meghatározóbb indíték.  

A nők elleni szexuális bűncselekmények másik fontos jellemzője a gyakori 

áldozathibáztatás, melynek szerepét és meglétét a gyűlölet motiválta bűncselekmények 

esetében is érdemes megvizsgálni. Számos nemzetközi
19

 és hazai
20

 kutatás irányult arra 

a kérdésre, hogy a társadalom milyen mértékben gondolja azt, hogy a nők részben vagy 

teljes mértékben hibásak, felelősek, ha megtámadják őket és szexuális 

                                                                                                                                               
homophobia, ageism, classism, and religious intolerance. Sex Roles, 55, 481-492. o. 

17
 pl. Lisa Campo-Engelstein (2015): Rape as a Hate Crime: An Analysis of New York Law vagy 

Jessica P. Hodge (2011) Gendered Hate. Northeastern University Press, Boston; Mark Walters (2014) 

Gender ’Hostility, Rape and Hate Crime Paradigm. Modern Law Review 77(4): 563-596. o. 
18

 Mark Walters: Rape and other acts of gendered violance should be included within hate crime 

legislation; blogbejegyzés: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/rape-hate-crime/ (2018. 06. 20) 
19

 Lásd például: Hayes et al. (2013): Victim Blaming Others: Rape Myth Acceptance and the Just 

World Belief. Feminist Criminology (8)3: 202-220.  o. vagy  Moor, Abigail (2010): She Dresses to 

Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women's Revealing Style of 

Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence. Journal of International Women's 

Studies. 11(4): 115–127. o. 
20

 Parti (szerk.) 2017. 
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bűncselekmények áldozataivá válnak. Az erőszak mítoszának koncepciója és a 

tévképzetek olyan jogalkalmazási anomáliákhoz vezethetnek, mint amit a gyűlölet-

bűncselekmények esetében is megfigyelhetünk. A hatóságok egyes esetekben 

relativizálhatják (átélt érzések bagatellizálása) a bűncselekmény jelentőségét és súlyát. 

Ez például az alulminősítésekben is megjelenhet – a gyűlölet-bűncselekmények 

esetében ez komoly jogalkalmazási anomália, habár nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy a gyűlölet-bűncselekmények bizonyítása rendkívül nehéz feladat. A 

„kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére”, így a 

kimondott, leírt szavaknak, jelképeknek megnő a szerepe a bizonyítási eljárás során.
21

 

Illetve abban az esetben is előtérbe kerülhet, amikor az áldozatot teszik felelőssé a 

bűncselekmény megtörténte miatt – például, ha provokációnak bélyegzik meg az 

áldozat viselkedését.
22

  

 

1. Beszélhetünk-e az áldozathibáztatás jelenségéről gyűlölet-bűncselekmények 

esetében? 

 

Az áldozathibáztatás az a cselekvés, magatartás vagy kijelentés, amikor a 

bűncselekmény vagy valamilyen negatív esemény áldozatát részben vagy teljes 

mértékben felelőssé teszik a cselekmény megtörténte miatt. Az áldozathibáztatás több 

szinten is megjelenhet, a hatóságoktól, családtagoktól vagy a médiából is érkezhet.
23

  

Az áldozathibáztatás – a másodlagos viktimizáció egyik formája – pszichológiai és 

kriminológiai fogalma a feminista mozgalmak időszakában vált ismertté és egyre 

inkább a szexuális jellegű bűncselekményekhez kapcsolódott, annak ellenére, hogy 

eredetileg a kifejezést nem a nemi erőszak áldozataira használta William Ryan 

pszichológus az 1971-es Blaming the Victim
24

 című könyvében. Műve az egyesült 

államokbeli afroamerikaiak szocioökonómiai helyzetéről szól, és olyan előítéleteket 

cáfol meg írásában, amelyek az oktatási, az egészségügyi helyzetükre és a családi 

szerkezetükre vonatkoznak. Az áldozathibáztatást olyan ideológiának tartja, amelyben a 

többségi társadalom tagjai igazolást találhatnak a rasszizmusra és a társadalmi 

igazságtalanságokra az afroamerikaikkal szemben. Könyvében leírja, hogy gyakori 

jelenség az, amikor a többségi társadalom a szegényebb, nehezebb helyzetben lévő 

emberekről azt állítja, hogy azok maguk tehetnek a helyzetükről, lusták és érdektelenek 

abban, hogy javítsanak státuszukon. Ezek a képek erős hasonlóságot mutatnak a mai 

magyar közbeszéddel, ahol a romákról sok esetben ilyen jellegű megfogalmazásokat 

tesznek.  

                                                 
21

 Bárd 2015. 153. o. 
22

 Konkrét megtörtént eset leírása: http://gyuloletellen.hu/node/65 (2018.05.05.). 
23

 Vig 2016. 675. o. 
24

 Ryan 1971. Ryan könyve, így maga a kifejezés is, az állami megrendelésre készült Moynihan 

Report-ra adott reakció volt, amelyben a szociológus Moynihan az afro-amerikaiak szegénységének 

gyökereit igyekezett feltárni és megismerni. A jelentés hatalmas visszhangot és kritikát kapott. 
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Ahhoz, hogy az áldozathibáztatás elfogadottá váljon egy társadalomban, az amerikai 

irodalom szerint az igazságos világba vetett hit (just world belief) feltételezése 

szükséges.
25

 A Melvin Lerner nevéhez köthető elmélet értelmében a társadalom tagjai 

úgy vélik, hogy a világ alapvetően igazságos hely és mindenki azt kapja az életben, amit 

megérdemel, illetve azt érdemli meg, amit kap.
26

 Ennek a megjelenési formája a 

mindennapokban is tetten érhető, például a magyar szólások és közmondások között is 

vannak olyanok, amelyek erre a pszichológiai jelenségre utalnak: „ki mint vet, úgy arat” 

vagy a „jótett helyébe jót várj”. Az elmélet szerint az emberek sok esetben az áldozatot 

hibáztatják, hogy ezzel valamelyest csökkentsék a bűntudatukat vagy igazolják a 

kialakult status quo-t. Ez a kognitív torzítás nemcsak az áldozathibáztatáshoz járulhat 

hozzá, illetve az áldozat önhibáztatásához. „Az áldozatok hibáztatása az egyik módja 

annak, hogy fenntartsuk a világ érthetőségéről és kontrollálhatóságáról, illetve a saját 

jóságunkról és erkölcsi kiválóságunkról kialakított szemléletünket.”
27

 

Ha az áldozathibáztatás és az igazságos világba vetett hit elméletét a gyűlölet-

bűncselekményekre szeretnénk vetíteni, akkor a fenti kérdésre a válasz igen, vagyis 

beszélhetünk áldozathibáztatás jelenségéről az előítélet motiválta bűncselekmények 

esetében is. Hiszen annak ellenére, hogy a fent említett elméletek ma már alapvetően a 

szexuális jellegű bűncselekmények magyarázataira szolgálnak, látható, hogy nemcsak 

azokat tudják magyarázni, hanem más bűncselekmény típusokat, társadalmi 

egyenlőtlenségeket is. Habár a pszichológiai kutatások
28

 azt mutatják, hogy a 

társadalom igazságtalanabbnak tartja a gyűlölet motiválta bűncselekményeket, a többi 

nem előítéletes cselekményhez képest, és az elkövetőt sokkal inkább bűnösnek látják, 

mint az áldozatot, de ez csak akkor igaz, ha egyértelműen kiderül, hogy az áldozat 

kiválasztása mögött előítélet húzódik meg. Bár ehhez Dharmapala és munkatársai 

hozzáteszik,
29

 hogy ez abban az esetben nem igaz, ha az áldozati csoporttal szemben 

erős diszkriminatív ellenérzés van a társadalomban, vagyis az áldozati csoportok között 

látható egyfajta differenciálás. Ehhez kapcsolódóan újra felvetődik a diszkriminatív 

kiválasztás modellje, hiszen a vulnerabilitás nem kerülhető meg ebben a kérdésben. A 

modell mentén újra fel kell tenni azt a kérdést, mi a helyzet azokkal az áldozatokkal, 

akiknek gyenge az érdekérvényesítő képessége és emiatt váltak például áldozattá. A 

diszkriminatív kiválasztás modellje habár magyarázó erővel bírhat a gyűlölet-

bűncselekmények esetében, de nem biztosít teljesen szilárd alapot. 

 

2. Lehet-e egy társadalmi csoport az áldozathibáztatás célpontja? 

 

A szexuális jellegű bűncselekmények és a gyűlölet-bűncselekmények esetében a 

konkrét sértetten túl az egész csoport áldozattá válik, a korábban említett üzenet-

                                                 
25

 Vig 2016. 675. o. 
26

 Dalbert 2009. 
27

 Smith és Mackie, 2002. 287. o.; idézi: Z. Papp 2017. 84. o. 
28

 Dharmapala et al. 2008. 14. o. 
29

 Dharmapala et al. 2008. 32. o. 
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bűncselekmény jelleg miatt. A fő kérdés az, hogy lehet-e egy egész társadalmi csoport 

célpontja az áldozathibáztatásnak. Mivel az előítélet motiválta bűncselekmények 

áldozati csoportjai nem homogének, így az itt megfogalmazott állítások nem egyforma 

mértékben igazak az egyes csoportokra. A terjedelmi korlátok miatt nincs arra 

lehetőség, hogy minden egyes csoport esetében külön-külön részletesen bemutassam, 

melyek azok az okok, feltételezések, amelyek miatt az áldozathibáztatás célpontjaivá 

válhatnak. Az Országos Kriminológiai Intézet gyűlölet-bűncselekmény témájú 

kutatásának
30

 statisztikai adatai azt mutatják, hogy hazánkban a megtörtént esetek felét 

romák ellen követik el, illetve a disszertációm is a romaellenes támadásokra fókuszál, 

így a továbbiakban erre helyezem a hangsúlyt.  

A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai ugyanannyira célpontjai lehetnek az 

áldozathibáztatásnak, mint más bűncselekmények áldozatai. A gyűlölet-

bűncselekmények áldozatai általában azért is kapnak kiemelt jogi figyelmet, mert 

valamilyen oknál fogva hátrányos, marginális, diszkriminatív helyzetben vannak a 

társadalomban. Az elkövetett bűncselekmények esetében a társadalom az áldozattal 

szembeni ellenérzését kivetítheti az egész csoportra. Az áldozathibáztatás jelensége 

esetében az empátia hiánya figyelhető meg,
31

 illetve, ha elfogadjuk Dharmapala és 

munkatársai fent említett álláspontját, akkor a romákkal szemben meglévő erős 

előítéletek
32

 csökkenthetik az empátiát az áldozatokkal szemben. Ezek az előítéletek 

okozhatnak áldozathibáztatást, így azt gondolom, hogy az előítéletes bűncselekmények 

esetében szükséges visszatérnünk az áldozathibázatás eredeti Ryan Williams-i 

elgondolására, miszerint a társadalom ezzel tudja igazolni a rasszizmust és a társadalmi 

igazságtalanságokat. Ha ezt az elméletet követjük, akkor véleményem szerint a sorrend 

megfordul: általában az áldozathibáztatás a bűncselekmény megtörténte után jelenik 

meg, itt viszont az „áldozathibáztatás” megelőzi a bűncselekményt. Az áldozatok jelen 

esetben a depriváció, a társadalmi igazságtalanságok, az intézményi diszkrimináció, az 

előítéletek áldozatai, amely előítéletek, illetve a hatalmi dominancia és privilégiumok 

védelme okozhatja a gyűlölet-bűncselekményeket.
33

 Ezek után viszont újra megjelenik 

az áldozathibáztatás, éppen azon előítéletek alapján, amelyek miatt megtámadták az 

áldozatot, vagyis, hogy maga tehet a kialakult helyzetről. Az igazságos világba vetett hit 

elméleti gondolata ekkor újból értelmet nyer, a társadalom tagjai ezzel tudják igazolni a 

bűncselekmény elkövetését.  
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A gyűlölet-bűncselekmények áldozatait véleményem szerint értelmezhetjük a 

Howard Becker-i fogalmak alapján „kívülállónak”
34

, akik valamilyen veszélyt 

jelentenek a társadalomra, és olyan magatartásokat tanúsítanak, amelyek megjelenítik 

ezeket a veszélyeket, hiszen a (potenciális) áldozatokat a társadalom (szabályalkotók) 

megbélyegzi, sok esetben deviánsnak minősíti, így stigmatizálva az egész társadalmi 

csoportot. Fontos megemlíteni, hogy Becker az elméletét egyénekre és nem csoportokra 

alkotta meg, de a címkézéselméletek továbbgondolása megfelelő elméleti alapot 

teremthet a kérdés vizsgálatának. Az igazságos világba vetett hit alapján a többségi 

társadalom úgy véli, hogy ezek a csoportok megérdemlik a stigmát, így csökkentve és 

relativizálva a gyűlölet-bűncselekmények súlyosságát, ami ha a hatóságok magatartását 

nézzük, megjelenhet az alulminősítésekben vagy az áldozatokkal szembeni intézményes 

diszkriminációban. 

Az igazságos világba vetett hit és a címkézéselmélet lehetséges elméleti kerete 

magyarázatot adhat a gyűlölet-bűncselekmények, az áldozathibáztatás és a 

magyarországi romák kapcsolatára. Az egész elméleti keret felett a rendszerigazolás 

elmélete állhat, amelyet John T. Jost 2004-ban publikált.
35

 Az elmélet szorosan 

kapcsolódik az igazságos világba vetett hit elméletéhez, viszont annál többet jelent: „A 

rendszerigazolási elmélet alapgondolata a következő: mivel az emberek motiváltak 

arra, hogy a világot igazságosnak lássák, ez az igényük megjelenik a társadalmi, 

gazdasági és politikai viszonyok igazságosságának észlelésében is (Jost és Hunyady, 

2002), amit az egyéb személyes motívumok (például a rend és struktúra igénye), 

valamint társadalmi tényezők (például ideológiák) tovább erősítenek (Jost és  

Banaji, 1994; Jost, Banaji és Nosek, 2004). Az áldozat hibáztatásának jól ismert 

jelensége mellett tehát megjelenik a hátrányos társadalmi helyzetű csoportok 

hibáztatása, vagyis a társadalmi-gazdasági-politikai rendszer igazolása.”
36

  

 

3. Összegzés 

 

Jelen írásomban arra kerestem a választ, hogy a gyűlölet-bűncselekmények esetében 

értelmezhető-e az áldozathibáztatás jelensége. A témakör kitágítja a bűncselekményi 

keretet és sokkal szélesebb körben értelmezi a kérdést, hiszen ebben az esetben nem 

elegendő a bűncselekmények után történő áldozathibáztatást vizsgálni, hanem 

szükséges reflektálni a társadalomban meglévő előítéletekre, diszkriminációra, 

feltételezésekre, hatalmi kérdésekre, politikai-gazdasági-társadalmi rendszerre, hiszen 

ezek összessége magyarázza a gyűlölet-bűncselekményeket is. Az áldozati csoporttal 

szembeni előítéletek – amelyek motivációi a gyűlölet-bűncselekményeknek –, és 

amelyekre a társadalom tagjai igazolást keresnek, olyan folyamatot eredményezhetnek, 

amelyben az áldozathibáztatás jelensége erőteljesen megjelenik. Az áldozathibáztatás 

nemcsak a sértett felé irányulhat, hanem az egész csoport felé, hiszen a gyűlölet-

                                                 
34

 Becker 1963. idézi Győry 2016. 170. o. 
35

 Jost et al. 2004. 
36

 Berkics 2008. 15. o. 



Szontágh Veronika Anna: Áldozathibáztatás jelensége… 

 429 

bűncselekmények egyik igen fontos attribútuma az, hogy az áldozat szimbólum, aki 

megtestesíti a közösséget, így személye irrelevánssá válik az áldozathibáztatás 

kérdéskörében. A témakör jobb és mélyebb megértéséhez a feminista kriminológia, a 

címkézéselmélet és az igazságos világba vetett hit elméleteinek metszése nyújthat 

segítséget. Az elméletek vizsgálata, továbbgondolása és azok összekapcsolása a 

gyűlölet-bűncselekményekkel, alapot adhat az ilyen jellegű bűncselekmények esetében 

az áldozathibáztatás megértéséhez. 
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*** 

 

THE ATTRIBUTION OF BLAME TO HATE CRIME VICTIMS 

 

This study explores how the concept of victim blaming is interpreted in cases of bias 

motivated or hate crime. The literature hardly pays any attention to bridging these two 

topics. First, the author summarises the phenomenon and theoretical background of hate 

crime and victim blaming and then endeavours to find the ties between the two. The 

main bonds could be the feminist criminology, the labelling theories and the Just World 

Belief. The intersection of these theories could account for hate crime victim blaming. 

Second, the study presents how a group of society has become the object of the victim 

blaming.  

 

 

 


