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C Z E B E  A N D R Á S 1

Fuzzy megközelítés a forenzikus azonosításban

A forenzikus (bűnügyi,2 igazságügyi3) tudományok kifejezést az angolszász jog-
rendszerre épülő országokban kezdték használni a bűnfelderítés természettudomá-
nyos módszereinek jelölésére.4 Minthogy napjainkban megnövekedett az egységes 
kriminalisztikai terminológia iránti igény, e gyűjtőfogalmat immáron hazánkban is 
rendszerint a szakértői bizonyítással azonosítják. Utóbbinak széles körben jelent-
kező – bár távolról sem kizárólagos – formája a forenzikus azonosítás.5

A kriminalisztika önálló diszciplináris jellege szorosan összefügg a forenzikus 
azonosítás elméletének kidolgozásával. Utóbbinak ugyanis módszertani jelentő-
sége van: útmutatást nyújt annak az objektív dialektikus viszonynak a megértésé-
hez, ami „az azonosítási objektumok sajátosságainak előzőleg elvégzett elemzésén, 
összehasonlításán és értékelésén alapul”.6 A forenzikus azonosítás tárgyai ugyan-
is állandó változásban vannak, de bizonyos minőségi határok között viszonylag 
állandók maradnak. A forenzikus azonosítás tételeinek kidolgozása során ezért  
a múlt század közepén a kriminalisták szükségszerűen találták szembe magukat 
a sajátosságok minőségének filozófiai kérdésével.7 Azzal a kérdéssel, hogy a sajá-
tosságok végtelen nagyszámú halmazában „a különbségnek milyen foka szünteti 
meg az azonosságot és az azonosságnak milyen mennyisége kell ahhoz, hogy ne 
fordítsunk figyelmet a különbségre?”8

Úgy gondolom, hogy a kriminalisták többsége e kérdés kapcsán nem vesz 
tudomást a materialista lételméletről. Arról, hogy a lét kategóriái nem a tudat 
meghatározásai, hanem sokkal inkább egzisztencia-meghatározások. Jól 
érzékelteti e problémát Szigeti: „Kategoriális összefüggésen a valóság olyan [...] 
anyagi meghatározásait és nem kevésbé anyagi viszonymozzanatait értem, [...] 
amelyek átfogóbb jellegű és mélyebben rejlő törvények, mint a részrendszerekben  
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ügyi Tudományok Tanszék. Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár, 
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érvényesülő, a szaktudományok által feltárt törvények. [...] A filozófia specifikus 
tárgya ez. Közelebbről és elsősorban az objektív dialektikáé, vagy materialista lét- 
elméleté (,ontológia’). Minden részrendszer magában hordozza specifikált formák-
ban és konfigurációkban, tárgyspecifikus módon a világegész kategoriális megha-
tározásait és összefüggéseit. Ugyanakkor minden részrendszer rendelkezik sajátos 
kategoriális meghatározásokkal, amelyeket a szaktudományok [...] fejeznek ki el-
méletileg. [...] Az egyes, különös, általános kategóriáit (rövidítve: E, K, Á) összefog-
lalóan determinációs fokoknak nevezem.”9

Az említett determinációs fokokat pedig a szaktudomány hivatott leírni a ka-
uzális folyamatok feltárása révén. Az egyedi (E) nyom, illetőleg anyagmaradvány 
ti. két világosan megkülönböztethető oldalból áll: az egyik a tételezett arculata, 
ahogyan itt és most létezik (K); a másik pedig a változási lehetőségeinek teljes 
köre, mindannak belső feltétele, amivé egyáltalában átalakulhat (Á). Az illetékes 
forenzikus szaktudománynak tehát különösen az azonosítandó objektum gene-
rikus általánosára kell fókuszálnia. Az okság ugyanis mindig partikuláris, amely 
mögött alap-következmény viszony rejlik, mint strukturális viszony: hisz egyedi 
eseményként véletlen a forenzikus azonosítás, de tömegjelenségként szükség-
szerű, mert az azonosítandó objektum generikus általánosa képezi azt a logikai 
alapot, amely szabatosan és szükségszerűen határozza meg a nyomban, illetőleg 
anyagmaradványban rejlő tartalmat: azt, hogy az azonosító objektumok melyik 
azonosítandó objektumtól származhatnak egyáltalában. De nem bármelyik azo-
nosítandó objektumtól, hanem csak az illetékes forenzikus szaktudomány által 
szabatosan meghatározott halmazon belüli objektumtól.

A nagy érzékenységű vizsgálati módszerek eredményeinek ellenőrzéséhez vi-
szont a kriminalistáknak a XX. század végére újabb módszerekre volt szüksége. 
A makroszkopikus mérettartományban érvényes mechanikus jellegű ok-okozati 
összefüggések mellé ugyanis felsorakoztak a mikro- és szubmikrotartománybéli 
statisztikai valószínűségi összefüggések. A forenzikus tudományok szakértőinek 
ily módon minden korábbinál részletesebben kellett tudniuk meghatározni azt 
a bizonytalanságot, amely az objektív dialektika törvényszerűségeinek bizonyí-
tását övező indukciós problémából fakad.10 Különösen jól érzékelteti e folyamat 
jelentőségét az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának gyakorlata.

Az USA büntető igazságszolgáltatási rendszerében a legfelső bírósági ítéle-
tek jelentős mértékben befolyásolják a büntetőeljárásbéli bizonyításban felhasz-
nálható forenzikus diszciplínáknak a körét, s azok tudományos terjedelmét. Így 
történt ez 1923-ban a Frye v. United States ügy11 keretében, amikor a Legfelsőbb 
Bíróság leszögezte, hogy a szakértői vélemény nem használható fel bizonyíték-
ként mindaddig, amíg a szakértő által alkalmazott módszer alapját képező elmé-

[9] Szigeti József: A tudományos gondolkodás forradalma, I. kötet, 1984, Kossuth Könyvkiadó, 
198–199. o.
[10] Katona (2002): i. m. 158. o.
[11] Frye v. United States, 293 F,1013 (App. D.C. 1923).
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let az illetékes forenzikus szaktudomány képviselőinek körében nem bír általános 
elfogadottsággal. Ehelyütt érdemes megjegyeznem, hogy az USA precedensjoga 
nem határolja el élesen egymástól a büntető- és a polgári eljárásbéli szakértői 
bizonyítást. A Bizonyítás Szövetségi Szabályai12 (FRE) ugyanis mindkét jogterü-
leten útmutatást adnak. Jóllehet a FRE rendelkezései 1975-ben szövetségi szin-
ten kiszorították a Frye-standardot az igazságszolgáltatásból, az több államban 
továbbra is érvényben maradt. A Frye-teszt XX. századi dominanciáját a Dau-
bert-kritériumok törték meg 1993-ban. A Daubert v. Dow Pharmaceuticals ügy13 
keretében ugyanis a Legfelsőbb Bíróság a bírói vizsgálat körébe utalta, hogy „(1) 
a szakértői technikát, illetve az annak alapjául szolgáló elméletet tesztelték-e, illetve 
(2) az tesztelhető-e; (3) a módszert vagy az alapjául szolgáló elméletet publikálták-e 
lektorált szaklapban; (4) meghatározták-e a technika vagy a módszer hibaarányát 
az alkalmazás során és vannak-e a technikai folyamat ellenőrzésének standardjai; 
(5) milyen a szakterület elfogadottsága a tudomány képviselői részéről”.14 A Dau-
bert-ügy hatására a FRE rendelkezései is módosultak: „a tudományos technikai 
vagy más speciális szaktudás birtokában lévő tanú akkor minősül szakértőnek és 
akkor adhat szakvéleményt vagy tehet vallomást ilyen minőségében, ha (1) a szak-
vélemény elegendő tényen vagy adaton nyugszik, (2) a szakvélemény megbízható 
elveken és módszereken alapul, (3) a tanú (szakértő) az elveket és módszereket az 
ügy tényeiből kiindulva, hitelt érdemlően alkalmazta.”15

A forenzikus azonosítási következtetéseknek az ellenőrzése ily módon a tra-
dicionális empirikus megközelítésétől a matematikai logikai tételek alkalmazása 
felé haladt. A matematikai logikai bizonyításban ugyanis előre meghatározhatók 
az egyes premisszák, illetőleg következtetési szabályok. S ha bizonyos következ-
tetésekkel szemben netán kétely merülne fel, a vitapartnerek minden egyes lépést 
megismételhetnek, összevetve azokat az előzetes megállapodásukkal. Így végül 
valamelyik félnek el kell ismernie, hogy ő követte el a hibát, amikor egy koráb-
ban elfogadott szabályt megszegett.16 A Daubert ítélet ily módon kísérelte meg 
a tradicionális empirikus megközelítésre támaszkodó forenzikus „áltudományo-
kat” száműzni a büntető igazságszolgáltatásból.17 Ennek során viszont nem vette 
figyelembe, hogy amennyiben a vitapartnerek másképp vélekednek a megállapí-
tott szabályok jelentéséről vagy alkalmazásáról, akkor az előzetes megegyezésük 
immáron nem elégséges alap a bizonyításhoz, s a vitájuk a „tudományos világké-
pük” összehasonlíthatósága köré összpontosul.18

[12] Federal Rules of Evidence.
[13] Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, 509. U.S. 579,585 (1993).
[14] Nogel Mónika: Az igazságügyi szakértői vélemények hiteltérdemlősége a büntetőeljárás-
ban, Doktori értekezés, 2018, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori 
Iskola, Pécs, 81. o.
[15] Nogel (2018): i. m. 82. o.
[16] Kunh: i. m. 262–263. o.
[17] Saks, M. J.: The past and fututre of forensic science and the courts, in Judicature, 2009/3. 
sz., 95. o.
[18] Kunh, T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete, 1984, Gondolat, Budapest, 262–263. o.
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Az áltudomány kifejezés használata különösen az 1980-as években terjedt el 
az USA-ban, miután az Igazságügyi Minisztérium azt a következőképpen defini-
álta: „Az érvénytelen tudományos bizonyíték (amelyre gyakran ,áltudományként’ 
hivatkoznak) felhasználása olyan kauzális megállapításokat eredményez, amelyeket 
egyszerűen nem lehet igazolni vagy megérteni a megbízható tudományos és orvosi 
ismeretek jelenlegi álláspontja szerint.”19 E kifejezés használata a Daubert-kritéri-
umoknak köszönhetően a büntető igazságszolgáltatás terrénumába is viszonylag 
gyorsan megjelent, s olyan véleményeknek adott hangot, amelyek felhívták a fi-
gyelmet a forenzikus tudományok „individualizációs téveszméjére”.20 Jól érzékelteti 
e téveszme lényegét Broeders: „Amíg a forenzikus azonosítás célja az individua-
lizáció, számos kriminalista, leginkább a daktiloszkópia képviselői, már hosszú ide-
je tekintenek rutinszerű műveletként az individualizáció folyamatára, holott nincs 
valódi tudományos alapja e megállapításnak, sem azon módszereknek, amely révén 
az individualizáció állítólag elérhető. Elsősorban a forenzikus DNS-analízis [...] meg-
jelenésének köszönhető, hogy a forenzikus tudományos közösségnek foglalkoznia kell 
az individualizáció téveszméjével és a tudományos-technikai bűnjeleknek ún. logikai, 
vagy bayesiánus megközelítésével.”21 E gondolatmenet meglátásom szerint kiegé-
szítésre szorul, hiszen figyelmen kívül hagyja a forenzikus tudományok nomote-
tikus és a büntetőeljárás idiografikus megismerését. Mi sem bizonyítja ezt jobban 
a Nemzeti Akadémiák Tudományos Kutatótanácsának 2009-es jelentésénél: „a 
büntetőügyekben adott szakértői vélemények túlnyomó többsége azt mutatja, hogy a 
bírák »a Daubert-kritériumokra tekintettel« nem zárják ki, illetve nem is korlátozzák 
a vád által felhasznált szakvéleményeket.”22

Az azonosítási következtetések bizonyító értékének megállapítása a jogalkal-
mazó feladata. A büntetőeljárási jog normái pontosan így akadályozzák meg azt, 
hogy a szakértő az ügy döntő bírójává váljon: „A közvetett bizonyítékok lényegé-
ben csak gyanúokokat jelentenek, általában kisebb-nagyobb valószínűségű ténybeli 
vélelmeket involválnak. Furcsa módon még akkor is valószínűségi ténybeli követ-
keztetéseket alapoznak meg a közvetett bizonyítékok, amikor a közvetett bizonyí-
tékul szolgáló szakvélemény (például az ujjnyom a terhelté vagy a fenyegető levelet 
a terhelt írta) önmagában is egy igen részletes és alapos, szakmai bizonyítás’ ered-
ménye. Az írássajátosságok vagy minúciák részletes egybeesésének kimutatásán, 
azonosítási komplexum’ kimutatásán alapszik és kategorikus véleményhez vezet el. 
Ilyenkor azonban a szakértői vizsgálat mint a ,mikrobizonyítás’ eredménye, a bűn- 

[19] Department of Justice: Report of the Tort Policy Working Group on the Causes, Extent and 
Policy Implications of the Current Crisis in Insurance Availability and Affordability, 1986, Wa-
shington, 35. o.
[20] Saks, M. J. – Koehler, J. J.: The individualization fallacy in forensic science evidence, in 
Vanderbilt Law Review, 2008/1. sz., 203. o.
[21] Broeders, T.: Philosophy of Forensic Identification, in: Bruinsma, G. J. N. – Weisburd, D. 
L. (eds.): Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer, 3513. o.
[22] National Research Council of the National Academies: Strengthening forensic scien-
ce in the United States, 2009, The Nationsal Academies Press, Washington, 11. o.
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ügyben folyó egész bizonyítás, a ,makrobizonyítás’ számára továbbra is indicium-
ként értékelhető, amelyből csak több-kevesebb valószínűséggel lehet a bizonyítandó 
tényre következtetni.”23

Érdemes ezen a ponton felelevenítenem, illetőleg a kutatási témámra 
alkalmaznom Hartmann gondolatmenetét, aki egy olyan látszat elemzésének 
szentelte életét, amely gondolkodásunknak abban a csaknem leküzdhetetlen ten-
denciájában gyökerezik, hogy mindent finalizáljon. Az ember ugyanis hajlamos a 
cél-eszköz viszonyt jogtalanul kiterjeszteni a valóság olyan köreire egyaránt, ahol 
céltudatos tevékenységről nem beszélhetünk. E naiv antropomorfizmus mögött 
lényegében az ember természettel szembeni tehetetlensége áll, amelynek a nyo-
mára csupán a tudományos gondolkodás bukkanhat rá. A tudományos gondol-
kodás viszont önmaga is ki van téve ennek a csábításnak, hiszen a problémái át-
hatolhatatlanabbak a közönséges gondolkodásénál. S ahol a kauzális magyarázat 
egyszer véget ér, ott a megismerés hajlamos a tényállást finális magyarázat révén 
leegyszerűsíteni.24

Az ember nembeli lényegét ugyanis a finális determináció kategóriaelemzé-
se képezi: a szemléleti időben mozgó emberi agy a fogalmi gondolkodás révén 
képes arra, hogy kivetítsen a jövőbe valamit, aminek mind az akaratát, mind a 
tevékenységét alárendelheti. Az embert ily módon a célkitűző értelem képessége 
választja el az élőlények környezetükhöz való alkalmazkodásának tudattalan cél-
szerűségétől. E cél-eszköz korrelációban a hangsúly mégis az eszközhasználatra 
helyeződik: elvégre az adekvát eszköz hiányában mit sem ér az alternatívák kö-
zötti választás szabadsága. A gondolati alternatívák végtelensége csupán az ob-
jektív közeg ellenállásáig tart. Így képezi részét a spontán idealizmus (1. aktus: 
a célkitűzés; 2. aktus: az eszközök kiválasztása) és a spontán materializmus (3. 
aktus: a realizáció) az elemi emberi tevékenység szerkezetének.25

A forenzikus azonosítás terrénumában a „bűn” felderítésének célképzete hat, 
amelynek megvalósításában a szakértői következtetés objektív dialektikus meg-
alapozottsága nyújt segítséget a jogalkalmazónak. E területen ezért mindennél 
fontosabb belátnunk, hogy a célkitűzés nem konstitutív, hanem sokkal inkább 
regulatív jellegű. A konstitutív célban való tévedés révén ugyanis a szakértő már 
hallgatólagosan feltételezné, hogy az adott jelenség a „bűn” jelensége, mintha ez 
a priori bizonyos volna. Pontosan ebben a feltételezésben rejlik a hiba. Elvégre 
a bűnfelderítésnek nélkülözhetetlen részét képezi a teóriaképzés, annak során 
mégsem szakadhatunk el a jelenségtől. A bűn „jelenségében” (forenzikus azonos-
ságban) pedig az azonosság és a nem-azonosság azonossága következtében min-
dig valamilyen bizonytalanságnak kell visszamaradnia. Utóbbira viszont nem 
szabad egy – elvileg megoldhatatlan – irracionális maradványproblémaként (hia-

[23] Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban, 2006, Dialóg Campus, Budapest–
Pécs, 89–90. o.
[24] Hartmann, N.: Teleológiai gondolkodás, 1970, Akadémiai Kiadó, Budapest, 64–65. o.
[25] Uo. 134. o.
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tus irracionalis) tekintenünk. Éppen ellenkezőleg, el kell ismernünk a forenzikus 
azonosítás folyamatában a pozicionális irracionalitást: azt, hogy a maradék nem 
megismerhetetlen, de az adott fejlettségi fokon még nem ismert.26 Ez alól pedig 
sem a tradicionális empirikus, sem a bayesiánus megközelítésre támaszkodó fo-
renzikus tudományok sem képeznek kivételt. Mert ugyan a fejlettebb eszközök 
alkalmazásával korlátozottabbá válik a bizonytalanság, de nem szűnik meg soha.

A forenzikus tudományok mindig is operáltak a bizonyosság fokával: a tudo-
mányos horizont kitágulása révén viszont napjainkban még inkább meg tudják 
mondani, hogy mi az érvényességi köre ennek a még hozzá nem fért ismeret-
nek. A matematikai logika ily módon a forenzikus azonosítás terrénumában nem 
a matematikából csinált logikát, hanem éppen ellenkezőleg: a logikából mate-
matikát. Elvégre a bayesiánus megközelítés is „attól szubjektív, hogy a konkrét 
eseményre vonatkozó megelőző – a priori – ismeretekre alapozzuk a későbbi – a 
posteriori – valószínűséget”.27

A forenzikus tudományok büntetőeljárásbéli felhasználása szükségképpen 
megköveteli az azonosítási következtetések jogalkalmazói értékelését. Utóbbinak 
a nehézsége viszont abból az egyszerű okból fakad, hogy a különleges szakérte-
lem birtokában készített szakvéleményt az általános ismeretekkel és jogi felké-
szültséggel bíró jogalkalmazónak kell értékelnie. A szakértőnek ily módon tisztá-
ban kell lennie azzal, hogy az azonosítási következtetése pusztán a jogalkalmazói 
értékelés után válik a tényállás-megállapítás eszközévé, a „bűn” jelenségévé. Jogo-
san merül fel tehát a kérdés, hogy az azonosítási vizsgálat eredményeinek mate-
matikai értékelése elvárható-e a jogalkalmazótól? Elvégre a gyakorlatban sokszor 
„nagyobb gondot okozott a magas fokú valószínűséget objektíve kifejező szakvéle-
mény értékelése, mint a kétséget keltő körülmények közötti észlelésen alapuló, de 
szubjektíve kategorikusan előadott tanúvallomás”.28 

A bayesiánus megközelítésnek ily módon napjainkban már általános kriti-
káját képezi, hogy az olyan numerikus priori valószínűségi értékekre támasz-
kodik, amelyek gyakran a szakértők szubjektív becsléseiből fakadnak.29 Jóllehet 
ezek a becslések tájékozott találgatásokon alapulnak, kísérleti adatok hiányában 
meglehetősen nehéz őket egzakt numerikus formába önteni.30 S minthogy ver-

[26] Szigeti József: Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája, 1991, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 13. o.
[27] Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben, Doktori értekezés, 2018, Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Pécs, 252. o.
[28] Katona (2002): i. m. 168. o.
[29] Wixted, J. T. – Christenfeld, N. J. S.: Calculating the posterior odds from a single-match 
DNA database search, in Law, Probability and Risk, 2019/1. sz., 1–23. o., Neumann, C. – Aus-
demore, M.: Communicating forensic evidence: Is it appropriate to report posterior beliefs when 
DNA evidence is obtained through a database search?, in Law, Probability and Risk, 2019/2-3. 
sz., 115–148. o.
[30] Ren – Wang – Jenkinson – Xu – Yang: A Bayesian network approach for offshore risk 
analysis through linguistic variables, in China Ocean Engineering, 2007/3. sz., 374. o.
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bális formában e valószínűsítő modell pontosabb becsléseket képes nyújta-
ni egy-egy tulajdonság gyakoriságát illetően,31 helyesebbnek látom a szakértői 
bizonytalanságot előbb olyan fuzzy halmazokba foglalni, amelyek a forenzikus 
tudományok területén is alkalmasak a bizonytalan határokkal rendelkező termé-
szetes nyelvi fogalmak reprezentálására.32
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