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1989 tavaszának egyik estéjén egy central parkban kocogó nőt, trishameilit ismeretlenek 
brutálisan megtámadták és bántalmazták. bár a támadás következtében súlyos sérüléseket 
szenvedett, a csodával határos módon mégis életben maradt. emlékei a bántalmazásról nem 
maradtak. még húsz évvel a tragikus esemény után is vizuális-, egyensúly- és memória prob-
lémákkal küzdött. A rendőrség figyelme már a nyomozás kezdeti szakaszán egy hat főből 
álló, a parkban korábban kisebb bűncselekményeket elkövető fiúcsoportra terelődött. A ki-
hallgatások során a hat főből öt fő részletes, a felelősséget teljes mértékben vállaló beismerő 
vallomást tett. bár más bizonyíték is felmerült a nyomozás során, de a legfőbb bizonyíték 
a gyanúsítottak ellen végig a beismerő vallomás maradt. Az öt fiút elítélték és öttől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztés büntetésre.

2002-ben, a jogerős ítélet megszületése után évekkel egy emberölés és nemi erőszak 
bűncselekményért már korábban jogerős szabadságvesztésre ítélt fogvatartott, matiasreyes 
börtönben való megtérését követően önként jelentkezett a hatóságoknál és beismerte a 
trishameili elleni támadást. A Dns bizonyíték utólagos elemzése igazolta bűnösségét. Az 
öt fiút végül felmentették (kassin ‒ gudjonsson 2004, 33).

i. A téves bírói ítélet

kutatási témám a téves bírói ítéletek, ahol a büntetőeljárás egy ártatlan ember elítélésével 
végződik. A felszínre került esetek1 is mutatják, hogy létező problémával állunk szemben. 
Az előfordulási arányra nézve nem rendelkezünk pontos adatokkal, abban azonban a szak-
irodalom szerzői is egyetértenek, hogy az ismertté vált ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik, 
a téves ítéletek többsége látenciában marad (naughton 2008, 891-1007).

1 innocence project: http://www.innocenceproject.org
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A téma kutatását számos egyéni és társadalmi tényező is indokolja. Az eljárási igazsá-
gosság és a fair eljárás, melyeknek alapvető összetevője az ártatlanság vagy bűnösség pon-
tos megállapítása, a kutatások szerint a leginkább meghatározza a jogkövető, konform ma-
gatartást, mivel részben ez adja az igazságszolgáltatás működésének legitimitását (bottoms 
‒ tankebe 2012, 119-121). A generális preventív hatásán túl a speciális prevencióban is sze-
repet játszik. még a súlyos ítéleteket is jobban elfogadják az érintettek, ha úgy érzik, hogy 
igazságos eljárás és tárgyalás alapján szabták ki rájuk (reisig ‒ mesko 2009, 41-59). 

A kutatási kérdéskör meghatározása kapcsán látható, hogy a téves ítéleteknek nincs egy-
séges definíciója, nagyon szerteágazó jelenségről van szó. Jelen dolgozat az angolszász szak-
irodalom wrongfulconviction kifejezését veszi alapul, mely szerint a téves ítélet egy ténylege-
sen ártatlan ember elítélése, annak ellenére, hogy nem állnak rendelkezésre a bűnösséget alá-
támasztó döntő bizonyítékok (smith ‒ zalman ‒ kiger 2011, 663-685). bedau és radelet 
koncepcióját követve a téves ítélet két konjunktív feltételből áll: A vádlottat bűncselekmény 
miatt elítélték és vagy maga a bűncselekmény sem történt meg ténylegesen vagy a vádlott 
jogilag és fizikailag is érintetlen a bűncselekményben (bedau ‒ radelet 1987, 39-47).

A prevalenciát tekintve csak becslésekkel rendelkezünk, az viszont valószínűsíthetőnek 
látszik, hogy előfordulási aránya adott tényezők mentén változó (risinger 2007, 97, 779). 
Az arány valószínűleg nagyban függ a bűncselekmény típusától és kontextusától. vannak 
olyan bűncselekmények, ahol ez az arány valószínűleg magasabb (emberölés-szexuális erő-
szak bűncselekmények) és van, ahol alacsonyabb (fehérgalléros, vagyonelleni bűncselekmé-
nyek). vélhetően sérülékenyebbek azok az esetek, ahol nincs Dns bizonyíték, csupán áldo-
zat-, vagy tanúvallomások állnak rendelkezésre.

A téma kutatásának az angolszász területeken hosszú történeti hagyománya van, több je-
lentős mű is készült az elmúlt évszázadban (borchard, 1932). igazán nagy lendületet azon-
ban a Dns vizsgálatok technikai fejlődése hozott a téma kutatásának, ugyanis lehetővé vált, 
hogy utólag újra elemezzék az adott ügyekben hátra maradt biológiai anyagmaradványokat. 
ez pedig igazolta az elméleti kutatások korábbi gyanúját, a téves ítéletek szinte rendszeres 
előfordulását, még a potenciálisan halálbüntetéssel fenyegetett ügyek esetében is (scheck ‒ 
neufeld ‒ Dwyer, 2000).

A téves ítéletekhez vezető okokat finlaysonkét csoportba sorolja: egyrészről azok, me-
lyek az igazságszolgáltatást hajlamossá teszik a hibás lépésekre. ezeket nevezi hack péter 
közvetett okoknak: közvélemény nyomása; a vádlott népszerűtlen vagy kisebbségi csoport 
tagja; a kontradiktórius per játszmává válása, amikor az igazság kiderítése helyett a másik 
fél legyőzése lesz cél; a hatóságok jó szándékú korrumpálódása, vagyis a cél szentesíti az esz-
közt (hack 2007, 17). A másik csoportba a közvetlen körülmények tartoznak: szemtanú ál-
tali téves felismerés; a rendőrség hibái, illetve törvénysértései; az ügyész eljárási hibái (pl. bi-
zonyítékok kirekesztésének elmulasztása); kétes, megbízhatatlan, vagy nem szilárd tudomá-
nyos alapon álló szakértői vélemények; bűnözők (börtönügynökök, besúgók) tanúvallomá-
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sának felhasználása; hiányos vagy hibás védői munka; hamis beismerő vallomás; félrevezető 
közvetett bizonyítékok (finlayson, 2004).

A barry scheck és peter neufeld által alapított innocence project nevű ingyenes jogse-
gélyt nyújtó szervezet adatai alapján a téves ítéletek hátterében két fő vezető ok azonosítható: 
a szemtanú általi téves felismerés (az esetek 69%-ban van jelen) és a hamis beismerő vallomás 
(az ismertté vált esetek 28%-ban van jelen).2 bár százalékos előfordulási arányában a hamis be-
ismerő vallomás csak a második leggyakoribb ok, azonban ez az egyik legerősebb bizonyíték, 
mivel az angolszász eljárás logikája szerint szinte minden esetben elítéléshez vezet. 

ii. A vallomás

A kontinentális eljárásban a gyanúsított vallomása a nyomozati szak csúcspontja, a rendőri 
munka igazi, legvégső célja. hiába vannak vagy éppen nincsenek egyéb tárgyi bizonyítékok, 
a bizonyítékok királynőjének a mai napig is a gyanúsított beismerő vallomása számít, bár ez 
szakirodalomban nem igazolható (elek 2007, 126).

több fontos funkciója van (costanzo ‒ krauss 2012, 31). egyrészt időt spórol a nyo-
mozás számára, ha a gyanúsított elárulja a bűncselekmény részleteit, illetve az angolszász 
rendszerben megspórolja a tárgyalást (pleabairganing) (farkas ‒ roth 2012, 137).3 (ezen 
utóbbi hatás az új magyar büntetőeljárásban is megjelenik). másrészt a legerősebb garan-
ciaelemnek tekinthető, mivel a beismerő vallomás az egyik legrövidebb út a gyanúsított el-
ítéléséhez. még erősebb bizonyítéknak számít, mint a szemtanú általi felismerés, a beis-
merés az esetek 73%-ában vezet elítéléshez (leo 2008, 197). még ha később meg is vál-
toztatják a kezdeti beismerő vallomást, akkor is 81%-os az elítélési arány az adott ügyben 
(costanzo ‒ krauss 2012, 32). kutatások szerint a kihallgatások megközelítőleg 39-48%-a 
vezet teljes beismerő vallomáshoz és a terheltek 68%-a tesz magára nézve terhelő állításokat 
(costanzo ‒ krauss 2012, 31).

A gyanúsítottnak természetesen alapvető érdeke, hogy ne tegyen vallomást, hiszen en-
nek komoly következményei vannak önmagára, családjára és a környezetére is. A jogi követ-
kezmények nyilván elsődlegesek: büntetésként elveszítheti hosszú évekre szabadságát vagy 
akár adott jogrendszerekben életét is. elveszítheti társadalmi pozícióját, megbecsültségét, 
sérülhet integritása, önbecsülése. tarthat családjának és barátainak negatív reakciójától, at-

2 innocence project: http://www.innocenceproject.org
3   Az angolszász jogrendszerben a vádlott bűnösségének egyszerű beismerésével rövidre zárhatja 

a tárgyalást és az eljárást azon nyomban a büntetéskiszabás fázisába juttathatja. farkas á., roth 
e. (2012): A büntetőeljárás. complex kiadó. 137. o.
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tól, hogy csalódást okoz a számára közel álló személyeknek, illetve nem elhanyagolható az a 
megbélyegzés negatív hatása, ami a gyanúsított környezetét a közösség részéről érheti. 

miért vallanak mégis a gyanúsítottak? A legtöbb esetben ez nem egy okra visszavezethető 
eredmény, hanem számos faktor, tényező egyidejű hatása. ilyenek lehetnek a kihallgatás körül-
ményei, az alkalmazott kihallgatási technika, a gyanúsított személyiség jellemzői, mentális álla-
pota, illetve az adott ügy jellegzetességei, karakterisztikája. számos elmélet létezik, amely meg-
próbálja modellezni azt a belső, pszichés folyamatot, amelynek vége egy beismerő vallomás. 

reik pszichoanalitikus modellje a vallomásra, mint bűnhődés iránti vágyra helyezi a 
hangsúlyt (reik 1959, 176-356). A modell középpontjában az a gondolat áll, hogy a bű-
nösség érzése hozza magával a vágyat a bűnhődésre, az önbüntetésre és ez teremti meg a val-
lomás iránti igényt. A vallomás célja az elmélet szerint az, hogy mentesítse az egyént a bűn-
tudattól és megkönnyebbülés érzést hozzon. hilgendorf és irving modellje a vallomásté-
tel döntéshozatali folyamatát vizsgálja (hilgendorf ‒ irving 1981, 67-84). A szerzők sze-
rint a vallomás bonyolult döntéshozatali folyamat, ahol a gyanúsított számba veszi a lehet-
séges cselekvési lehetőségeket, utakat és ezek észlelt következményeit (nyereségek és veszte-
ségek) és a döntéshozatalt a lehetséges cselekvések észlelt következményeinek a valószínű-
sége irányítja. ezt a folyamatot igyekeznek a rendőrök a kihallgatás során befolyásolni (pl. 
a bűncselekmény bagatellizálásával, a szorongásszint növelésével). gudjonsson kognitív-vi-
selkedéslélektani modellje szociális tanuláselméleti keretbe helyezi a folyamatot és a kül-
ső és belső nyomás, illetve a bizonyítékok észlelésének szerepét hangsúlyozza (gudjonsson 
2003, 115-116). gudjonsson a vallomástétel előzményeit és következményeit állítja közép-
pontba. mind az előzményeknek, mind a következményeknek vannak szociális, emocioná-
lis, kognitív, szituációs és pszichológiai aspektusai, illetve rövid- és hosszú távú dimenziói. 
ezen faktorok egymásra hatása, észlelése és értékelése irányítja a vallomástétel folyamatát. 
fenti elméleteken túl a gyanúsított vallomástételére számos faktor fejthet ki szignifikáns ha-
tást: életkor, nem, priusz, cselekmény jellege, súlyossága, jogi tanács elérhetősége, bizonyí-
tékok erőssége, kihallgatási technika (leo 2008, 201).

Összességében számos oka lehet annak, hogy valaki miért nem akar vallomást tenni. A 
rendőrök ezt az ellenállást, ezeket a gátakat, önvédelmi folyamatokat próbálják áttörni a kihall-
gatás folyamán. Az elmúlt évszázadban a kihallgatás, mint eszköz, módszer sokat fejlődött és 
finomodott. A legjelentősebb változás, szinte paradigmaváltás a XX. század első feléhez köthe-
tő, amikor a kihallgatás fő módszere a fizikai erőszaktól, deprivációtól és izolációtól elmozdult 
a pszichikai nyomásgyakorlás felé (kassin ‒ gudjonsson 2004, 36). ennek egyik állomásaként 
azonosítható az, hogy az Amerikai egyesült államokban 1961 óta nem lehet olyan vallomást 
elfogadni, amelyet fizikai nyomásgyakorlással kényszerítettek ki, illetve 1966 óta a büntetőel-
járásból ki kell zárni az olyan vallomást, melyet nem előzött meg a miranda-figyelmeztetés. Az 
amerikai büntetőeljárásban csak a szabadon tett vallomás fogadható el, ami a vallomás összes 
körülményének figyelembevételével állapítható meg (kassin ‒ gudjonsson 2004, 41).
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A különböző kihallgatási technikák közül „hatékonyságában” kiemelkedik a reid-
technikának nevezett módszer (constanzo ‒ krauss 2012, 34-37). ez a technika szignifi-
kánsan megnöveli a vallomástételek valószínűségét, a baj az, hogy nemcsak az igazi elköve-
tő esetében. ez a technika egy kilenc lépésből álló kihallgatási módszer. A kilenc lépés négy 
alapvető hatás köré épül: kontroll elvesztése, szociális izoláció, bizonyosság a bűnösségben és 
felmentő szcenáriók felkínálása. A kontroll elvételének fő célja kimozdítani a gyanúsítottat 
pszichológiai komfortérzetéből. A szociális izoláció célja az érzelmi támogatás megvonása 
és az ellentmondó információk lecsökkentése. A gyanúsított bűnösségében való bizonyos-
ság (sokszor csak blöff támasztja alá) a remény érzésének elvételét szolgálja. ám pszicholó-
giailag a legfontosabb az utolsó lépés, amikor valamilyen morális felmentést vagy pszicho-
lógiai magyarázatot kínálnak fel a gyanúsítottnak: a cselekmény bagatellizálása, a jogos vé-
delem érvének felkínálása, annak elismerése, hogy a szerzett haszon fontos, tisztességes cé-
lokra kellett, illetve, hogy az áldozat volt a hibás és rászolgált arra, hogy áldozattá váljon. 
A két utolsó hatás egymást egészíti ki. A bűnösségben való bizonyosság megteremti a bün-
tetés fenyegető rémképét, amire a felmentő szcenáriók elhozzák a megbocsátás és elenge-
dés reménysugarát. A kettő kombinációja megteremti az érzést a gyanúsítottban: a játék-
nak vége, jobb, ha bevallom. sajnos azonban nemcsak az igazi elkövetőknél éri el ezt a ha-
tást (constanzo ‒ krauss 2012, 37).

iii. A hamis beismerő vallomás

legtöbbünk számára nagyon nehéz elképzelni, hogy miért vall be valaki egy olyan bűncse-
lekményt, amit el sem követett. Az emberek általában azt gondolják, hogy egy ártatlan em-
ber nem tesz ilyenről vallomást, kivéve, ha fizikailag kínozták vagy mentálisan beteg. ezt ne-
vezi leo a pszichológiai kihallgatás mítoszának (leo 2008, 196). ilyen esetek mégis megtör-
ténnek, szegélyezve a téves ítéletekhez vezető utakat.

hamisnak tekintjük azt a beismerő vallomást, amikor valaki egy olyan bűncselekmény 
elkövetését vallja be, amiben teljesen ártatlan (gudjonsson 2003, 173). munsterberg az 
egyik legkorábbi, a témához kapcsolódó művében a következőket fogalmazza meg: „A ha-
mis beismerő vallomás normális reakció, melyet szokatlan körülmények idéznek elő: a letartóz-
tatás érzelmi sokkja, a fogvatartás és a kihallgatás” (munsterberg, 1908).

megbecsülni sem lehet, hogy a vallomástételek hány százaléka hamis, annyit tu-
dunk, hogy az ismertté vált téves ítéletek 25%-ában fordult elő hamis beismerő vallomás 
(constanzo ‒ krauss 2012, 39). Amit még szintén tudunk, hogy az ilyen vallomások szem-
pontjából vannak veszélyeztetett, sérülékeny csoportok: a fiatalkorúak, a tapasztalatlanok, 
a naivak, a könnyen befolyásolhatók, pszichoaktív szer hatása alatt állók, a tekintély felé 
szubmisszív emberek, az alacsony intellektussal, mentális retardációval élő személyek, a pszi-
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chiátriai érintettséggel küzdő betegek, alvásmegvonás hatása alatt állók vagy akik egyszerű-
en meg vannak rémülve (constanzo ‒ krauss 2012, 39).

Drizin és leo összesen 125 Dns alapú felmentésekkel bizonyított hamis beismerő val-
lomást vizsgált. ezek alapján jól láthatók olyan mintázatok, melyek a legtöbb ilyen esetben 
megjelennek: a magukra hamisan terhelő vallomást tevők számottevő része férfi, emberölés-
nemi erőszak bűncselekménnyel vádolt, fiatal és/vagy mentálisan sérült (Drizin ‒ leo 2004, 
959).számos kategorizációja van a hamis beismerő vallomásoknak (ofshe ‒ leo 1997, 189-
251). Jelen dolgozat constanzo és krauss klasszifikációját követi, akik két dimenzióban 
választják külön a típusokat: instrumentális vagy autentikus és önkéntes vagy kikényszerített 
(constanzo ‒ krauss 2012, 40). Az instrumentális beismeréseknek van valamilyen tuda-
tos vagy tudattalan céljuk, az autentikus esetében a vallomástevőben van egy belsővé tett, 
de hamis hit a vallomás valódiságában. A kikényszerített vallomások általában valamilyen 
pszichológiai vagy fizikai nyomás hatására születnek, az önkénteseket a vallomástevő szaba-
don, kényszerek nélkül teszi. A dimenziók kombinációinak különböző okaik és céljaik le-
hetnek. Instrumentális-kikényszerített vallomás célja a szabadulás a rendkívül megterhelő ki-
hallgatási helyzetből, a megnyugvás vagy az így beígért enyhébb büntetés elérése. Az inst-
rumentális-önkéntes vallomás célja egyrészről, hogy a vallomástevő a vallomásával megvéd-
jen, fedezzen valaki mást (saját gyermek vagy hozzátartozó, a hierarchiában magasabb pozí-
ciót betöltő bűntárs), másrészről adott pszichopatológiák esetében vágy a nyilvánosságra és 
az ismertségre. Az is elképzelhető, hogy egy korábbi helyzetből átvitt tudattalan vágy van a 
vallomástevőben a bűnhődésre vagy önbüntetésre (gudjonsson 2003, 195). Az autentikus-
kikényszerített vallomás meglehetősen ritka jelenség. ilyenkor a hosszú, intenzív és megter-
helő kihallgatás – legalább is időlegesen – ténylegesen meggyőzi a gyanúsítottat, hogy ő kö-
vette el a bűncselekményt. ez erős szuggesztió hatására következhet be, amikor valamilyen 
pszichopatológiai magyarázatot kínálnak arra, hogy miért nincs emléke a bűncselekmény-
ről (disszociatív személyiségzavar, a trauma által represszált emlékek, amnézia, szerhasználat 
miatti befolyásoltság), illetve szintén szuggesztió hatására ún. ’eltorzult emlék szindróma’ jö-
het létre (gudjonsson 2003, 196). Adott személyiségjellemzők kombinációi, mint naiv bi-
zalom a tekintély iránt, alacsony önbizalom és magas szuggesztibilitás is prediktív faktorok 
lehetnek (gudjonsson 2003, 200). végül az autentikus-önkéntes hamis beismerő vallomás, 
melyet főleg mentálisan súlyosan beteg, zavart emberek tesznek, akiknél nehézséget okoz a 
valóság és a képzelet elkülönítése. ezek leginkább súlyos, nagy publicitást kapott ügyek ese-
tében fordulnak elő (pl. az 1947-ben meggyilkolt fekete Dália néven ismertté vált áldozat 
ügyében 50 hamis beismerő vallomástevő jelentkezett önként a rendőrségen).

fék lehet a rendszerben a miranda-figyelmeztetés alkalmazása, a kihallgatások videóra 
vétele, a kihallgatás idejének maximalizálása, illetve a sérülékeny személyek mellett egy segí-
tő jelenléte (constanzo ‒ krauss 2012, 43-47).
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A hamis beismerés hátterében a kényszerítő kihallgatási technikákon és adott személyi-
ségjellemzőkön túl, három kihallgatói hiba is szerepet játszhat (leo 2008, 225-233). Az első 
a téves azonosítás hibája (misclassificationerror), amikor a rendőr a gyanúsítottról tévesen 
eldönti, hogy bűnös és „kipécézi” magának. ha ez megtörtént, a kihallgatásokat a bűnös-
ség vélelme vezérli. ennek egyik leggyakoribb oka a kihallgatási technikákban való képzet-
lenség és a nem megfelelő hazugság-detekció. A legtöbb kihallgató meg van győződve ar-
ról, hogy egy élő hazugság-detektor és helyesen értelmezi a hazugság különböző verbális és 
nonverbális viselkedéses jegyeit: szemkontaktus kerülése, a szem lesütése, testtartás gyako-
ri váltogatása, az orr gyakori megérintése, a szemüveg ideges törölgetése, az ujjak tördelé-
se. ezek a közkeletű hiedelmek azonban tudományosan nem igazoltak, illetve az új kuta-
tások a hazugság egészen más jellemzőit azonosították. A második hiba a kikényszerítés hi-
bája (coercionerror). ez azt jelenti, hogy a „beazonosított” gyanúsítottól mindenképpen 
vallomást kell kieszközölni. erre általában azért is van szükség, mert a téves beazonosítás-
nál egyszerűen nincs más bizonyíték a gyanúsított ellen, ezért mindenképp szükség van a 
vallomásra. ehhez még hozzájön a közvélemény nyomása, ilyen hibák ugyanis általában a 
nagy publicitást kapott ügyekben fordulnak elő. A harmadik hiba a beszennyezés hibája 
(contaminationerror). egy egyszerű „én tettem” a gyanúsított részéről még nem feltétlenül 
számít meggyőző bizonyítéknak. Az igazi vallomás tartalmazza a cselekmény részletes leírá-
sát is, hiszen nincs jobb bizonyíték a ’tettes tudásnál’, ami olyan részlet, amit csak az elköve-
tő tudhat. ezt pedig a hamis beismerésnél valahogy el kell érni. ilyenkor a rendőr különbö-
ző szuggesztív megnyilvánulásokkal, kérdésekkel „beszennyezi” a gyanúsított narratíváját, 
elbeszélését (vrij 2006, 93-95). 

 iv. kitekintés

fentiek tükrében a magyar büntetőeljárás szabályozásának közelmúlthoz kapcsolódó vál-
tozásai nem feltétlenül jelentenek kedvező folyamatokat. Az új büntetőeljárási törvény4 
ugyanis a bírósági tárgyalás, a hagyományos eljárásrend helyébe a terhelt beismerésén ala-
puló egyszerűsített eljárást állítja a középpontba és beemel egy új jogintézményt, az egyez-
séget.5 ezen változások szemléletüket tekintve az anyagi igazság elvével való szakítást és 
az anyagi igazságon alapuló büntetőjogi felelősségre vonás alapértékétől való eltávolodást 

4  2017. évi Xc. törvény
5 tartalmi eleme a bűnösség beismeréséről szóló nyilatkozat és a vallomás, illetve a jövőbeni büntetés és in-

tézkedés, ugyanakkor nem képezheti tárgyát a bűncselekmény tényállása és minősítése. elfogadásáról a 
bíróság dönt leginkább formai követelmények alapján. hack p., horváth g. (2018): A büntetőeljárásról 
szóló új törvényről. Jogtudományi közlöny. 2018. június, 298. o.
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jelenthetnek és ezzel megnövelhetik a téves ítéletek előfordulásának kockázatát (hack ‒ 
horváth 2018, 298).
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