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Különbségek az egyének és a csoportok között végzett profilozás területén  

 

Abstract 

The evolvement and evolution of the virtual world resulted in new perspectives and opportunities for 
criminals and extremist groups. The traditional methods of the law enforcement professionals were 
challenged by the rapidly adopting and advanced practices of criminal groups. A parallel tendency is 
the increase in the number of accomplished social science studies in the defence sector. Although the 
technique of profiling has been well established in classical criminal justice, the applications linked to 
online contents are currently under development. Both individual and group level profiling should be 
analyzed and improved in relation to Internet crime because extremists and criminal groups practice 
illegal and destructive online activities. The present study analyses the individual and group level 
profiling techniques through established methods. 

 

Bevezetés 

Az internet a 21. században a mindennapi életünk szerves részévé vált. Az egyre 

népszerűbb közösségi oldalak – mint a Facebook, a Twitter, vagy az Instragram – a szociális 

életünk meghatározó színtereivé lettek.1 Ezeken a felületeken lehetőség nyílt arra, hogy bárki 

közzétegye gondolatait, világnézeti elveit vagy akár a napi programjának listáját. Lee és 

munkatársai a tanulmányukban2 megállapították, hogy a legújabb generációk egyre nagyobb 

területen használják a virtuális teret, ezzel a kommunikációs technológia egy jóval 

komplexebb rendszerét hozták létre. 

Az internetes kommunikáció rohamos fejlődése miatt több tudományterület 

kutatásaiban is egyre nagyobb szerepet kap a webes felületek vizsgálata. Szociológiai és 

szociálpszichológiai szempontból a webes kapcsolati hálók elemzése, nyelvészeti 

                                                 

1 LEE S., KIM J. H., ROSEN D. (2009): A semantic network and categorical content analysis of Internet and 
online media research, The Open Communication Journal (2009), Vol. 3., 15-28. old. 

2 Lee és mtsi, 2009. Sungjoon Lee professzor kommunikációtudománnyal foglalkozik a dél-koreai Cheongju 
Egyetemen. 
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vizsgálatokban az internetes kommunikáció nyelvtani sajátosságainak kutatása vált 

kiemelkedő területté, míg a személyiség-lélektan területén a virtuális viselkedést meghatározó 

mögöttes tartalmak és személyiségjellemzők kerültek az érdeklődés középpontjába. Az 

internetes felület pszichológiai szempontú vizsgálatának egyik korszerű módszere a 

tartalomelemzés, melynek segítségével a vizsgált szövegben lévő mögöttes struktúrát 

lélektani jelentéssel lehet megtölteni.  

Mint a fentiekből kiderül, az internet térnyerésével egyre nagyobb feladat hárul a 

védelmi szektorban dolgozó szakemberekre. A modern technikai eszközök használatával a 

bűnözők lehetőségei kiszélesedtek, ezzel párhuzamosan a bűnelkövetési kedv is jelentősen 

megnőtt.3 Ennek megfelelően új típusú illegális tevékenységi formák jelentek meg, melyek 

arra ösztönzik a rendvédelmi szakembereket, hogy olyan eljárásokat dolgozzanak ki, melyek 

alkalmazásához elengedhetetlenné vált egyes más tudományágak használata is: 

kibervédelmi/információbiztonsági tanulmányok és virtuális kommunikációval/interakcióval 

kapcsolatos elméletek is megjelentek a védelmi szektorban zajló kutatások terén.  

Az előbbiekkel párhuzamosan a társadalomtudományok is nagy fejlődésen mentek 

keresztül. Napjainkban egyre több olyan pszichológiai és szociológiai kutatás folyik, melyek 

fő témája a rend- és honvédelmi szervek munkája vagy éppen a felderítési folyamatok 

segítése. A lélektani tudomány egyik dinamikusan fejlődő területe a kriminálpszichológia, 

melynek feladata, hogy elősegítse a nyomozati munkát, az elkövetők azonosítását a 

tudományági eszköztár és a korábbi kutatási eredmények felhasználásával és alkalmazásával a 

rendvédelem területén.4 Emellett érdemes kiemelni a szociálpszichológiát is, mely a bűnözést 

csak meghatározott szociális tényezők függvényében értelmezi, ezáltal magyarázatot adva 

arra, hogy milyen szocializációs háttér vagy szocioökonómiai helyzet vetíti előre a 

bűnelkövetői magatartás kialakulását.  

A pszichológia eszközeivel lehetőség nyílt arra, hogy a virtuális térben zajló 

tevékenység alapján azonosítani lehessen a potenciálisan veszélyt jelentő csoportokat és a 

magányos elkövetőket is. A bűnüldözésben már régóta használt pszichológiai profilozási 

technika alapvető célja, hogy egy bűncselekmény ismeretlen elkövetőjét azonosítsa, vagy 
                                                 

3 ALFÖLDI Á. D. (2012): A profilalkotás tudományterületi elhelyezkedése és elméleti modelljei, Magyar 
Tudomány, 2012/8, 980-987. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00104/pdf/EPA00691_mtud_2012_08_0980-
0987.pdf (letöltve: 2014. április 16.) 

4 A rendvédelmi bűnügyi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja, írta: PÁSZTOR A., MITYÓK CS., 
NÉMETH F., 2009. http://www.pecshor.hu/periodika/2009/pasztor.pdf (letöltve: 2014. április 16.) 
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legalább leszűkítse a szóba jöhető tettesek körét. Az internetes tevékenység alapján végzett 

profilalkotás speciális terület, mivel a konkrét azonosításon kívül preventív célokat is szolgál. 

Annak megértéséhez, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, érdemes először bemutatni a 

pszichológiai profilalkotás általános definícióját és használati lehetőségeit.  

1.1. A pszichológiai profilalkotás folyamata 

A magyar rendőrséghez kapcsolódó pszichológiai tevékenység szakmai profiljának 

definíciója Pásztor5 és munkatársai által 2009-ben közzétett protokollban a következőképpen 

szerepel:  

„A Magyar Köztársaság Rendőrségének bűnügyi szakterületén végzett pszichológiai 

tevékenységnek célja a rendőrség bűnüldözői munkájának segítése, a felderítő állomány 

bűnüldözői kompetenciáinak fejlesztésében, a bűncselekmények tényállásának felderítésében 

és rekonstruálásában, a bűncselekmények elkövetőinek azonosításában, bűncselekmények 

megelőzésében és megakadályozásában, a pszichológia tudományának – elsősorban a 

kriminálpszichológia – eszköztárának alkalmazásával és felhasználásával, beépítve a 

mindenkori tudományos eredményeket és tapasztalatokat.”6 

A nyomozati munka során a pszichológus bevonása alapvetően az adatgyűjtés segítését 

szolgálja. A bűnügyi lélektan három nagyobb területet foglal magába: a profilalkotást, a 

poligráfos vizsgálatokon és a kihallgatáson való részvételt. Az itt tárgyalt téma szempontjából 

a profilalkotás folyamata releváns, melyről a szakmai protokoll az alábbi megállapításokat 

teszi:  

„A pszichológiai profilalkotás az adott bűncselekményre vonatkozóan, elsősorban a 

pszichológiai adatok összegzése, értékelése és elemzése, valamint a pszichológiai elméletek, 

módszerek és kutatási eredmények alkalmazása által az elkövetőről és cselekményéről 

valószínűsíthető pszichológiai jellemzők meghatározása.”7 

A szakmai protokoll szerint a profilalkotás feladata az ismeretlen elkövető személyes 

jellemzőinek meghatározása. A pszichológus tudományos módszerek segítségével elemzi az 

                                                 

5 Pásztor Attila a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság igazságügyi klinikai szakpszichológusa, tanulmányait 
Szegeden és Pécsen végezte.  

6 Pásztor és mtsi, 2009.  
7 Pásztor és mtsi, 2009. 
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adott cselekményt, míg a mögöttes szándékot az elkövetés módja alapján. A profilelemzés 

során a szakember feladata, hogy kiválassza egy adott adatbázisból a legvalószínűbb bűnügyi 

profilképet. A módszer abból indul ki, hogy az egyén által elkövetett bűncselekménynek 

vannak olyan egyedi jellemzői, melyből következtetni lehet az elkövető személyiségbeli és 

magatartásbeli jellemzőire. Megfelelő tudományos felkészültség esetén a pszichológus 

alkalmas arra, hogy a látókörbe került személyeket kiszűrje vagy akár azonosítsa a konkrét 

tettest, ezáltal nagyban hozzájárul a nyomozati és felderítő munkához. A profilalkotás abban 

is segíti a rendvédelem munkáját, hogy feltárhat olyan rejtett összefüggéseket egyes különálló 

esetek között, mely alapján kimutatható, hogy azokért egyetlen elkövető a felelős. A 

pszichológus feladata az is, hogy prediktív következtetéseket vonjon le arra vonatkozóan, 

hogy egyes, kisebb mértékű bűncselekmények elkövetője a későbbiekben erőszakosabb 

bűnözővé válhat-e. A pszichológiai profil nem helyettesíti a hagyományos eszközöket, 

azonban releváns információt ad a szakember számára, hogy milyen típusú személy az 

elkövető, így leszűkíti a látókörbe került egyének körét. 

A profilalkotást ma induktív és deduktív módon is használják, az induktív módszer a 

hasonló bűncselekmények elkövetőiről rendelkezésre álló előzetes, nagyrészt statisztikai 

adatok alapján alkot profilt, míg a deduktív a helyszínen talált bizonyítékokat veszi 

figyelembe a személyiségrajz felépítése során.8  

1.2. A profilozás módszertani története 

A profilozás módszerének kidolgozása az amerikai és angliai bűnüldözési szervek 

munkájához köthető, amelynek fő célja az ismeretlen tettesek felderítése.9 A civilizált 

társadalom számára az emberi viselkedés megértése mindig kiemelt jelentőségű volt, főként 

annak feltárása, hogy milyen személyiségtípus válik nagyobb valószínűséggel bűnelkövetővé, 

vagy milyen motiváció áll az illegális tevékenységek mögött.10 A bűnüldözési munka rohamos 

fejlődésével párhuzamosan létrejött egy olyan osztályozási rendszer, mely arra hivatott, hogy 

az elkövetési módokat csoportosítsa az elkülöníthető sajátosságok alapján. Az osztályozás és a 

                                                 

8 M. TÓTH B. (2010): Etnikai profilalkotás a bűnüldözésben, Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 22. évf., 4. 
szám, 353-361. old. http://buksz.c3.hu/1004/08prob.toth.pdf (letöltve: 2014. április 22.) 

9 Alföldi, 2012.  
10 A XIX. század végén élt Cesare Lombroso, olasz kriminológus, aki azt állította, hogy fizikai jegyek alapján 

azonosítható, hogy ki lesz „született bűnöző.” A kutató úgy gondolta, hogy a bűnözést valószínűsítő lelki 
anomáliák az egyén külső jegyeiben is megjelennek. A ma már elavult elmélet akkoriban komoly visszhangot 
váltott ki, és nagyban befolyásolta a korabeli bűnüldözési és igazságügyi munkát. (ld. Douglas és mtsi, 2006) 
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vele együtt járó profilozási technika kialakulásában az FBI Viselkedéskutató Egysége játszott 

nagy szerepet az elmúlt évtizedekben: 

Douglas és munkatársai11 szerint az erőszakos bűncselekmények számának növekedése 

is hozzájárult ahhoz, hogy a rendvédelmi szektorban nélkülözhetetlenné vált az emberi 

viselkedés és motiváció jobb megértésének igénye, melyhez pszichológiai tudás szükséges. 

Az FBI Viselkedéskutató Egységének szakemberei kidolgoztak egy módszert, mely során 

osztályozták a különböző elkövetői stílusokat, kategóriákat. A megtörtént esetek teljes körű 

vizsgálata lehetővé tette, hogy mára statisztikai módszerekkel bejósolhatóvá vált egy 

ismeretlen bűnöző személyiségrajzának vagy akár családi hátterének pontos felvázolása. Az 

FBI által használt profilozási technika kidolgozását tehát komoly empirikus vizsgálat előzte 

meg. A szerzők 2006-ban megjelent könyvükben bemutattál a profilalkotás folyamatát, 

valamint annak különböző részterületeit:12  

Elsőként a viktimológiát emelném ki, melynek célja a lehetséges motiváció azonosítása, 

és az áldozat teljes háttértörténetének feltárását jelenti: az áldozat ismerte-e az elkövetőt, 

veszélyeztetett csoportba tartozott-e, vagy, hogy milyen okok miatt válhatott célponttá. Ezt 

követi a bűntény “forgatókönyvének” teljes, empirikus feldolgozása, a helyszín, az időpont, a 

környezet jellemzőinek azonosítása, az elkövetés és tervezettség fokának megítélése. Ebben a 

szakaszban történik a bűncselekmény fizikai bizonyítékainak vizsgálata. A szakemberek 

azonosítják az ún. kézjegyet is, amely az adott bűncselekmény egyedi jellegzetességét takarja, 

ez lehet az elkövetés specifikus módja, a helyszín meghatározott szempontok szerinti 

elrendezése vagy akár egyes cselekedetek kényszeres megjelenése. A kézjegy megbízható 

információt ad arról, hogy több bűncselekményért esetleg egy elkövető-e a felelős. Az 

előbbiek alapján azonosítani lehet egymással összefüggő eseteket is.  

Canter tanulmánya13 szerint már az FBI Viselkedéstudományi Részlegének működése 

előtt is bevett gyakorlat volt, hogy a helyi rendőrség egy pszichológus tanácsát kérte az adott 

                                                 

11 DOUGLAS J. E., BURGESS A. W., BURGESS A. G., RESSLER R. K.: Crime classification manual. A 
standard system for investigating and classifying violent crimes. Jossey-Bass. San Francisco, 2006. 

12 Douglas és mtsi, 2006.  
13 David Canter nevéhez köthető az elkövetői profil kidolgozása Nagy-Britanniában. CANTER D. V. (2000): 

Offender profiling and criminal differentiation, Legal and Criminological Psychology, Vol. 5. Nr. 1. (2000) 23-
46. 
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bűncselekmény felderítése során. A kriminológiai profilozás során négy fő problémával kell 

szembenézni:14 

− adekvát viselkedési formák kiválasztása: mely cselekmények vizsgálata visz 

közelebb az elkövető azonosításához 

− az elkövetők közötti releváns különbségek feltárása az adott bűntények és 

lehetséges tettesek sajátosságai alapján 

− azon jellemzők azonosítása, amelyek alapján következtetni lehet az elkövető 

személyére 

− kimutatható összefüggések keresése más esetekkel  

Canter hivatkozott cikke15 kiemeli azt is, hogy a médiában a profilalkotás egybefonódott 

a sorozatgyilkosokkal összefüggő nyomozati munkával, azonban a módszer ennél jóval 

szélesebb spektrumon működik, melynek célja, hogy pszichológiai szempontból azonosítsa a 

bűncselekmények közötti eltéréseket, mely alapján különbséget lehet tenni az elkövetők 

között, ennek megfelelően a profilozás ugyanúgy alkalmas lehet erőszakos tettesek 

felderítésére, ismeretlen fenyegető, zaklató azonosítására, mint bármilyen sorozatos 

bűncselekmény elkövetőjének konkretizálására. Canter értelmezésében a profilozás egy 

ismeretlen, bármilyen illegális tevékenységet folytató egyén teljes személyiségrajzát adja.16 A 

szakértői munka folyamatát a szerző következőképpen mutatja be:17 első lépésben el kell 

dönteni, hogy az adott esemény bűnnek minősül-e, másodszor pedig azt kell meghatározni, 

hogy milyen osztályba sorolható az adott cselekmény (pl. anyagi kárt okozó, személy elleni 

erőszak, stb.). Harmadik lépésként a konkrét eset azonosítása történik, melyet az elkövetés 

jellegzetességeinek feltárása követ. Az előbbiek alapján a szakember részletesen elemzi a 

módszert és az elkövetőre jellemzői egyedi kézjegyet. Az így létrejött profil jelentősen 

leszűkíti a szóba jöhető tettesek körét.  

2.1. Az egyéni szinten zajló profilalkotás  

Az egyéni profilalkotással számos – főként angolszász területen – kutatás foglalkozik, 

ezek magukban foglalják az áldozatkeresési és támadó metódusok vizsgálatát is: Eric 

                                                 

14 Canter, 2000.  
15 Canter, 2000. 
16 Canter, 2000.  
17 Canter, 2000. 
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Beauregard18 megfogalmazásában a fő kérdés, hogy a tettes milyen elkövetői módszerek és 

motiváció szerint működik. 2007-es cikkében19 „hunting process”-nek hívja azt a folyamatot, 

mely a bűncselekmény végrehajtását jelenti, a tervezéstől a tényleges cselekvésig. Beauregard 

szerint a profilalkotás tudományosan megalapozott eszközökkel végzett specifikus módszer, 

melynek segítségével azonosítani lehet az ismeretlen elkövetőt.20 

A fentiek alapján elmondható, hogy az egyénre szabott profilalkotás a ki, hogyan, hol, 

mikor, mit, mivel és miért kérdésekre keresi a választ. Beauregard kiemeli azt is, hogy 

azonosításon kívül egyfajta proaktív stratégiát is ki lehet dolgozni a profilalkotás segítségével, 

mivel amennyiben a szakértő megfelelő tudással rendelkezik arról, hogy adott 

személyiségtípus milyen elkövetői magatartással jellemezhető, előzetesen ki tudja szűrni a 

potenciálisan veszélyes elemeket. A preventív munkához járulhat hozzá a viktimológia is, 

mivel az áldozattá válás valószínűségi vizsgálatának segítségével jobb védelmi rendszert lehet 

kiépíteni. Beauregard a szexuális bűnelkövetők példáján keresztül mutatja be a profilalkotás 

technikáját, akiknek három típusát különíti el:21 

A kényszerítő típusra jellemző, hogy a bűncselekmény elkövetése során a külső 

helyszíneket preferálja, általában direkt támadási formákat használ vagy csapdát állít a 

magányosan közlekedő áldozattal szemben. Az ilyen erőszaktevő a fenyegetés vagy a fizikai 

erőszak eszközével él, és mindig a lakóhelye körüli komfortzónában követi el a 

bűncselekményt. A kényszerítő személyiség egy kisebb hányada nem külső helyszínen, 

hanem az áldozat lakóhelyén támad, azonban ebben az esetben is központi elem a fenyegető 

eszközök használata. A nemi erőszaktevők második típusát adják az indíték nélkül támadók, 

akiknél maga az erőszak a fontos, és az esetek többségében alkalomszülte bűncselekményt 

követnek el. Ez a leginkább ösztönös típus, direkt módon végzi a támadást, előzetesen 

kidolgozott tervek nélkül. A manipulatív erőszaktevők az előbbiekkel ellentétben indirekt 

módon támadnak, agresszió helyett a csábítás és a rábeszélés módszerét használják. Ez a típus 

gyakran beépül az áldozat családjába, magas belső kontrollal rendelkezik, és mindig 

módszeresen megtervezi a bűncselekményt. Beauregard szerint a bűneset jellemzőinek 

vizsgálata, főként a helyszín jellegzetességei segítik hozzá a szakértőt ahhoz, hogy a fenti 

típusokat azonosítsa. A három elkövetői stílus mindegyikéhez sajátos személyiségtípus 

                                                 

18 Eric Beauregard a profilalkotás elméletével foglalkozik, szakterülete a szexuális bűncselekmények köre.  
19 BEAUREGARD E. (2007): Criminal profiling: Art or science?, The Society of Notaries Public of British 

Columbia, Vol. 16., Nr. 4., 2007, 16-17.  
20 Beauregard, 2007.  
21 Beauregard, 2007. 
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párosítható, így a típusmeghatározás után a szakember jelentősen le tudja szűkíteni a 

lehetséges elkövetők körét. 

Horgan tanulmányában22 is az egyénre szabott profilalkotás módszerével foglalkozik, 

külön kiemelve a pszichológiai zavar jelentőségét a módszer használata közben. Az olyan 

elkövetési módok, melyek nagy összefüggést mutatnak egyes mentális problémákkal, 

nagyobb valószínűséggel sorolhatók be egy adott kategóriába, így könnyebben leszűkíthető a 

tettesek köre. A szerzők abból indulnak ki, hogy a diagnosztizált zavaroknak – ld. skizofrénia 

altípusai, bipoláris zavar, disszociatív személyiségzavar – vannak jól behatárolt jelei, melyek 

azonosítása a bűncselekmény vizsgálata során lehetséges.  

A kutatók között alapvetően konszenzus van abban a tekintetben, hogy a profilozásnak 

három megközelítése különíthető el: az FBI által kidolgozott módszer, a klinikai lélektani 

elmélet és a statisztikai adatokon alapuló technika.23 Ezeken kívül még külön figyelmet 

érdemel a földrajzi megközelítés, melyet a jelen tanulmány a későbbiekben röviden bemutat. 

Horgan 2002-es tanulmányában részletezi a profilozási technikákat.24 

Az FBI által kidolgozott eljárás talán a legelterjedtebb a három fő irányzat közül. Ahogy 

már korábban szó volt róla, a szervezet Viselkedéskutató Részlege főként megoldatlan 

gyilkosságsorozatokkal foglalkozik, és ennek során a szakértők a statisztikai kutatásaik és a 

megtörtént esetek alapján különböző elkövetői típusokat hoztak létre. Általánosságban 

elmondható, hogy a többszörös gyilkosok elég homogén csoportot alkotnak demográfiai 

szempontból, többségük bántalmazott, hátrányos családból származó, 29-36 éves, fehér férfi, 

ezen kívül valamilyen mentális zavarral vagy szexuális szadista motivációval rendelkeznek. 

További két fő kategóriába sorolhatók a sorozatgyilkosok, mégpedig a tudatosság és a 

kontroll szintje alapján:25 

Az organizált típusú elkövetők tudatosak és rendszeresek. Az elkövetés, a módszer 

aprólékosan megtervezett, ennek jelei egyértelműen azonosíthatók a bizonyítékok vizsgálata 

során. Az ilyen bűnöző áldozata megszemélyesít valakit, aki érzelmi szempontból sokat jelent 

a gyilkos számára. Az organizált típus gyakran manipulálja a bűnjeleket, figyelemmel kíséri a 

                                                 

22 HORGAN J. (2002): Understanding criminal behavior: Beyond “Red Dragon”, Faculty of Science Public 
Lecture Series 2002-3. University College, Cork.  

 John Horgan a Massachussetts-i Lowell Egyetemen tanít, kutatásaiban biztonságpolitikával, a terrorizmus 
pszichológiájával foglalkozik.  

23 VETTOR S. L.: Offender profiling: A review, critique and an investigation of the influence of context, 
perception and motivations on sexual offending. School of Psychology, College of Life and Environmental 
Sciences, The University of Birmingham, December 2011.  

24 Horgan, 2002.  
25 Horgan, 2002. 
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nyomozást, és ez alapján, ha szükséges, akkor változtat a viselkedésén, a lakóhelyén vagy a 

munkahelyén is. Ezzel szemben a dezorganizált személyiség által elkövetett bűncselekmény 

helyszíne ambivalens, kaotikus és spontán cselekvést mutat. Az ilyen esetekben hiányzik a 

tervezettség, és az elkövető nem gyakorol kontrollt a tettei fölött, és fontos, hogy nem követi 

az esetét érintő híreket, a nyomozás alakulását. A fentiek alapján a kutatók azonosították a két 

típus személyiségprofilját. Az organizált egyén magas intelligenciával rendelkezik, társadalmi 

és szexuális értelemben kompetens, mobilis, valószínűleg párkapcsolatban él, munkájában 

sikeres. Az ilyen típusnál gyakran valamilyen nagy stressz – gyász, munkahely elvesztése, 

stb. – váltja ki a gyilkos motivációt. A dezorganizált személyiség alacsony intelligenciával 

rendelkezik, életében rendszeresek a szociális, munkahelyi és szexuális problémák. Az 

előbbiek miatt haragos és frusztrált, ennek nyomai egyértelműen látszanak a helyszínen. 

Pszichológiai értelemben pszichotikus állapotok jellemzik, szemben az organizált egyénnel, 

aki inkább a pszichopátia jellegzetes vonásaival rendelkezik.26 

A klinikai pszichológiai megközelítést jellemzően klinikai szakpszichológusok vagy 

pszichiáterek használják, és a hangsúly a lélektani zavarok azonosításán van. Az előző 

eljáráshoz hasonlóan támaszkodik a már megtörtént esetekre, azonban sokkal nagyobb 

figyelmet fordít az egyedi jellemzőkre. A módszert használó szakemberek tehát kerülik a 

kategorizálást, és az előzetes szempontrendszer inkább csak segítségként szolgál. Ezáltal a 

klinikai megközelítés jóval részletesebb képet ad az elkövetőről, széles körben használható. 

Általában ez a fő hátránya is, a módszert ellenzők támadják a szubjektivitása miatt, mivel a 

többi eljáráshoz képest kevésbé tudományos. Az utóbbi években szakosodás figyelhető meg a 

módszeren belül, a szakemberek egy-egy bűnelkövetői típusra27 specializálódtak, így a 

szubjektivitás szintje is csökkenthető.28 

A harmadik profilalkotási eljárás talán a legkevésbé ismert és használt. A statisztikai 

adatvezérelt módszer lényege, hogy kizárólag előzetes empirikus információk alapján végzi a 

profilozást. A megközelítés a bűncselekmény típusa szerint sorolja kategóriába az elkövetőt, 

és az adott jellemzőket tekinti érvényesnek. Ez annyit jelent, hogy a szakember egy kész 

adatbázis alapján besorolja a tettest egy személyiségtípusba, ennek megfelelően az egyén 

olyan lesz, mint mindenki más, aki az adott bűncselekményt az adott módon követi el.29 Az 

                                                 

26 GODWIN M. (2002): Reliability, validity and utility of criminal profiling typologies, Journal of Police and 
Criminal Psychology, Vol. 17., Nr. 1., 2002, 1-18.  

27 A személy elleni, életellenes cselekmények, a nemi erőszaktevők vagy éppen a terrorcselekményt/merényletet 
tervező egyének más-más bűnelkövetői típusba tartoznak.  

28 Horgan, 2002. 
29 Horgan, 2002. 
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FBI által használt megközelítéshez hasonlóan ez a módszer is tudományosan megalapozott, 

kutatási eredményekre épít, azonban egyáltalán nem veszi figyelembe az átlagtól eltérő 

mintázatokat, nem képes elszigetelt esetek azonosítására. 

A földrajzi megközelítés némileg eltér a fenti profilozási technikáktól, mivel a helyszínt 

veszi alapul a vizsgálathoz. Ez a legújabban kidolgozott módszer, mely Rossmo30 nevéhez 

köthető. A geográfiai nézőpont a környezet- és kognitív pszichológia eszközeivel dolgozik, és 

kiindulási alapként a komfortzóna elméletet használja. Eszerint a bűnelkövető valamilyen 

módon kötődik a helyszínhez, általában a lakó- vagy munkahelye egy adott távolságon belül 

található. A földrajzi megközelítéssel dolgozó szakember az áldozat rutincselekedeteit és a 

bűncselekmény helyének jellegzetességeit, az adott környezet demográfiai jellemzőit 

vizsgálja.31 

Az FBI szakemberei még az 1980-as években létrehoztak egy folyamatábrát, mely a 

profilozás lépéseit mutatja be.32 A szakértők első lépésben megvizsgálják a bűncselekmény 

helyszínét, a fizikai bizonyítékokat és az eszközöket, az áldozat hátterét, demográfiai 

jellemzőit, az orvosszakértő megállapításait és a rendőrségi aktákat. Az első szinten 

megállapított tények után egy döntési folyamat során az elkövetői mód, az áldozattá válási 

kockázat, a bűncselekmény jellegének és idejének azonosítása történik, mely során az 

elemzők figyelembe veszik az újonnan keletkezett információkat is. A harmadik lépésben a 

meglévő adatok kiértékelése történik, majd a bűncselekmény valamilyen előzetes kategóriába 

való sorolása és az elkövetői motiváció megfogalmazása zajlik. A negyedik lépés maga a 

profil elkészítése, melyben szerepel a gyanúsított demográfiai helyzete, fizikai jellemzői, 

habitusa, a bűncselekményt megelőző és azt követő feltételezett viselkedése és a nyomozásra 

adott reagálási módozatai. Ideális esetben a profil alapján jelentősen szűkíteni lehet a tettesek 

körét.  

Összességében a profilozásnak három fő célja van:33 az első az elkövető szociális 

jellemzőinek kiértékelése, a második a lélektani attribútumok megállapítása, a harmadik pedig 

kihallgatási technikák és eljárások létrehozása. Míg az első kettő a tettes pszichológiai és 

                                                 

30 A ma is használt földrajzi profilozás módszerét Kanadában dolgozta ki Dr. Kim Rossmo, aki korábban a 
vancouveri rendőrségnél dolgozott nyomozóként. ld. még: ROSSMO D. K.: Geographic profiling: Target 
patterns of serial murderers. Dissertation. M. A., Simon Fraser University, October 1995.  

31 Horgan, 2002.  
32 DOUGLAS J. E., RESSLER R. K., BURGESS A. W., HARTMAN C. R. (1986): Criminal profiling from 

crime scene analysis, Released by the U.S. Department of Justice as part of the information on serial killers 
provided by the FBI's Training Division and Behavioral Science Unit at Quantico, Virginia. 

33 Holmes, R. M., HOLMES, S. T. (1996). Profiling violent crimes: An investigative tool (2nd ed.). 
Thousand Oaks, CA, Sage Publications.  
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demográfiai tulajdonságait mutatja be, addig a kihallgatási technikákhoz köthető profilozás 

célja, hogy a szakember kontroll alatt tartsa a gyanúsított vallomástételét. 

Az internetes tevékenységgel foglalkozó profilalkotás is az előzőekhez hasonlóan zajlik, 

azonban az ilyen esetekben nincsen meghatározott helyszín és fizikai bizonyítékok, sőt, az 

esetek többségében nem bűncselekmény történik, hanem arra irányuló szándék kinyilvánítása. 

Emiatt a kutatók célja ebben az esetben a tényleges cselekvési valószínűség azonosítása, így 

sokkal inkább a profilozás preventív jellegén van a hangsúly. Tompsett és munkatársai 2005-

ben azt vizsgálták, hogy milyen eltérések vannak a „normál” helyzetben végzett és a 

kibertérben zajló profilalkotás között. A kutatók szerint az utóbbi jellegéből fakadóan 

alkalmas arra, hogy azonosítsa az új bűnözői trendeket, és erről jelzést küldjön a rendvédelmi 

szervek számára, mielőtt a fenyegetés komoly problémává válnak.34 

2.2. A csoportprofilozás lehetséges megközelítései  

A fentieknek megfelelően a virtuális tevékenységet érintő profilalkotás fő célja a 

fenyegetések azonosítása és kiszűrése. A bűnözői csoportok egyre szélesebb körben 

használják az internetet tevékenységük kiterjesztésére. A szélsőséges szervezetek számának 

növekedése miatt a csoportszintű elemzések már régóta kulcsszerepet játszanak a 

társadalomtudományok területén. 

Az utóbbi években a terrorista sejtek egyre meghatározóbbá váltak a virtuális térben, a 

2001. szeptember 11-ei World Trade Center elleni támadás után elterjedt a szélsőséges 

szervezetek tevékenységében az internethasználat.35 Ma már több ezer weboldalt 

üzemeltetnek ezek a csoportok, főként az iszlám terrorista sejtek, illetve a marxista vagy 

éppen nacionalista elveket valló szélsőségek. Az iszlám terrorcsoportok a virtuális teret arra 

használják, hogy kapcsolatot teremtsenek a világ más pontján élő muszlim vallású 

személyekkel. Az internet elterjedése és a globális expanzió azzal járt, hogy a korábban 

elszigetelt csoportok képessé váltak arra, hogy az egész világon mozgósítsák a híveiket. Ezzel 

párhuzamosan kimutatható egy olyan tendencia is, hogy az iszlám szervezetek egyre 

hatékonyabbak az internet használatában, így az ott megjelenő kommunikációs csatornáik 

                                                 

34 TOMPSETT B. C., MARSHALL A. M., SEMMENS N. C. (2005): Cyberprofiling: Offender profiling and 
geographic profiling of crime on the internet, Computer Network Forensics Research Workshop, 2005.  

35 WEIMANN G. (2005): Virtual Terrorism: How modern terrorists use the internet. The Journal of 
International Security Affairs, Spring 2005, Nr. 8. http://www.securityaffairs.org/issues/2005/08/weimann.php 
(letöltve: 2013. október 17.) 
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egyre rejtettebbé válnak.36 A honlapok tartalmának monitorozása és vizsgálata emiatt kiemelt 

jelentőségűvé vált az elhárítás és felderítés területén.  

A terrorista sejtek internetes tevékenységének markáns példája a propaganda célú 

videók terjesztése: az IntelCenter nevű terrorelhárítással foglalkozó magáncég 2005-ben 

összegyűjtötte ezeket a felvételeket. A videók fő témája a túszejtések és/vagy merényletek 

bemutatása, illetve kiképző, szervezeten belüli használatra szánt anyagok terjesztése. 

Nemzetközi kutatásokban már megjelenik ezen tartalmak vizsgálata: egy 2009-es tanulmány37 

megállapításai szerint az al-Kaida nevű terrorszervezet kommunikációs stratégiájának mára 

szerves részét képezik a honlapokon közzétett audiovizuális tartalmak. A vezetői 

nyilatkozatokat/instrukciókat bemutató felvételek elemzése lehetőséget ad mind a vezetői 

profil létrehozására, mind a megszólított célközönség konkretizálására. 

Napjaink egyik legnagyobb transznacionális fenyegetése az Iszlám Állam (IS) 

előretörése a közel-keleti térségben. A szélsőséges terrorszervezet nemcsak Irakban és 

Szíriában jelent komoly fenyegetést, hanem az internet révén már az egész világon képes 

híveket gyűjteni. Az Iszlám Állam eredményesen használja a webes hálózatokat mind 

propaganda, mind kiképzési célokra. Az al-Kaidával és más iszlám csoportokkal ellentétben 

az IS nem rejtett internetes csatornákon jelenik meg, hanem olyan ismert közösségi oldalakon 

hirdeti eszméit, mint a Twitter és a Facebook. A tagok több alkalommal publikálnak nagy 

nemzetközi érdeklődésre számot tartó brutális tartalmú felvételeket – a James Foley, amerikai 

újságíró lefejezését bemutató videó rövid időn belül az egész világot bejárta. Az IS-hez 

csatlakozó fiatalok rendszeresen hirdetik a szervezet tetteit, a vezetők gondolatait a szociális 

médiában. Az Iszlám Állam az interneten keresztül eredményesen szólítja meg azokat a 

manipulálható embereket, akik saját hazájuktól elidegenedtek, közvetlen környezetükhöz 

instabil módon kötődnek, és ezért a terrorszervezet által ajánlott alternatív valóság, a valahova 

tartozás és a büszke identitás ígérete vonzóvá vált a számukra. A sajtóban megjelent hírek 

szerint már több ezer nyugati országokból származó fiatal csatlakozott az Iszlám Állam 

harcához a Közel-Keleten, és ez nagyrészt az IS internetes tevékenységének köszönhető.38 

                                                 

36 Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Violent Jihad in the Netherlands: Current Trends in the 
Islamist Terrorist Threat. General Intelligence and Security Service (AIVD), The Hague, Netherlands, 2006. 
http://www.fas.org/irp/world/netherlands/violent.pdf (letöltve: 2013. október 15.) 

37 REID E. (2009): Analysis of Jihadi Extremist Groups’ Videos, Forensic Science Communications, 2009 
július, Vol. 11., Nr. 3. 

38 Az Iszlám Állam internetes tevékenységéről ld.: Fighting Islamic State in cyberspace. Daniel Cohen, Institute 
for National Security Studies,  2014. 09. 05. Social networks “in denial” on extremist use: GCHQ chief 
(Update). phys.org, 2014. 11. 04. http://phys.org/news/2014-11-social-networks-denial-extremist-gchq.html 
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A fenti tendencia hívta életre a szélsőséges csoportok virtuális működésének és 

profilozásának szükségességét. A vizsgálat tárgyai lehetnek a terroristák által üzemeltetett 

weboldalak, azok retorikai struktúrája, a kommunikációs taktikái, a szimbólumai, a 

célközönsége és az interaktivitás szintje is.  

A virtuális térben történő tevékenység az esetek többségében szociális jellegű, hiszen a 

közösségi oldalakon való interakciók, a különböző tartalmak megosztása, internetes napló 

írása mind egy adott közeg előtt zajlik, ezen cselekedetek célja a figyelemfelkeltés, az 

információterjesztés vagy éppen a kapcsolattartás. Az interneten egy személy több csoport 

része is lehet, így az adott közösség hatással van mind a viselkedésére, mind a mentális 

állapotára. 

A virtuális térben szerveződő vagy ott kiteljesedő csoportok sajátos pszichodinamikai 

tulajdonságokkal jellemezhetők, melynek tudományos vizsgálata nélkülözhetetlenné vált a 

korszerű lélektani kutatásokban. A csoportprofilozás modern jelenség, mivel főként a virtuális 

közegre terjed ki. A személyekhez kapcsolódó profilalkotással ellentétben csoportok esetében 

ritkán lehet pszichológiai zavart azonosítani, habár az kijelenthető, hogy egyes közösségekhez 

való tartozás járhat együtt olyan mentális betegségekkel, melyek csatlakozásra hajlamosító 

tényezőként jelennek meg. 

Christensen és Schiaffino 2014-es tanulmányukban39 kiemelik az ún. klaszterépítő 

megközelítést, mely a csoportprofilt a tagok szociális információira alapozza. Ez az eljárás az 

egyént és annak demográfiai jellemzőit vizsgálja, és ezekből következtet az adott közeg 

identitására. Tang és munkatársai pedig azt állítják, hogy pusztán a közösségi oldalakon lévő 

interakciók elemzése alkalmas lehet arra, hogy akár implicit csoportokat is bevonhasson a 

kutató a profilozási folyamatokba.40 A kapcsolati hálók elemzésén túl az egyéni 

megnyilvánulások, a blogbejegyzések és hozzászólások is alkalmasak arra, hogy a tagok 

magatartása alapján a szakemberek csoportszintű megállapításokat tegyenek.  

Egy 2010-es tanulmány41 a csoportprofilozás technikáit mutatja be több 

megközelítésből. A szerzők szerint mivel az emberi élet egyre nagyobb területére van hatással 

                                                 

39 CHRISTENSEN I., SCHIAFFINO S. (2014): A hybrid approach for group profiling in recommender systems. 
Journal of Universal Computer Science, Vol. 20., No. 4. (2014) 507-533.  

40 TANG L., WANG X., LIU H. (2011): Group profiling for understanding social structures, ACM Transactions 
on Intelligent Systems and Technology, Vol 3., Nr. 1., 1-23.  

41 TANG L., WANG X., LIU H. (2010): Understanding emerging social structures - A group profiling approach, 
School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering, Arizona State University, Tech. Rep. 
TR-10-002 
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a virtuális lét, ezért a közösségi és webes kapcsolatok elemzése, a csoportok profilozása 

hozzásegít a szociális struktúrák jobb megértéséhez. Az internet kiterjedt használata, a 

nagyszámú közösségi oldal létrejötte és könnyű elérhetősége, továbbá az ezzel járó 

kommunikációs forradalom a társadalom-tudományokban kiemelt figyelemre tett szert az 

elmúlt években. Az itt tárgyalt tanulmányból42 kiderül, hogy a közösségi oldalakon gyakran 

valós közösségi alapon szerveződnek a résztvevők; egyetemi tagság, munka- vagy lakóhely 

szerint különböző csoportokhoz lehet csatlakozni. Ezeket a személyeket azonban csak egy 

jellemző – az iskola, valamilyen eseményen való részvétel stb. – köti össze, személyes 

ismeretség nélkül, ettől függetlenül az adott csoport attribútumai így is hasznos információt 

közölnek a vizsgálni kívánt közösségi alapon szerveződő csoportokról. A dinamikus 

működésmódok - tehát a blogbejegyzések, hozzászólások és egyéb szöveges interakciók – 

elősegítik a hálózati vizualizációt és navigációt, akárcsak a kapcsolatok irányának 

azonosítását a kutatók számára. A szerzők kiemelik azt is, hogy egy adott csoportról nemcsak 

a közösségi oldalakról lehet információt kinyerni, hanem internetes beszélgetések, blogok, 

státuszfrissítések vagy egyéb bejegyzések vizsgálata alapján is.  

A tanulmány főként statisztikai jellemzők alapján vizsgálja a különböző 

csoportprofilozási stratégiákat:43 

Az aggregáció során a szakember megkeresi a csoportban leggyakrabban előforduló 

egyéni jellemzőt, és ezt vetíti ki az egész közösségre. Ez lényegében összesítés alapú 

profilozás, mivel nem veszi figyelembe a csoportátlagtól eltérő attribútumokat. A módszer 

egyik hátránya, hogy túl érzékeny az általános hívószavakra, a cikk példának hozza a 

blogbejegyzésekben gyakran megjelenő „jó” vagy a „világ” szavakat. Ezek nem árulnak el 

hasznos információt egy adott közegről. A csoportprofilozás másik stratégiája, a differenciálás 

abban tér el az aggregációtól, hogy azokat a tulajdonságokat veszi figyelembe, melyek alapján 

egy adott közösség elkülöníthető egy másiktól. Ebben az esetben a cél az, hogy a kutató 

azonosítsa azt a diszkriminatív jellemzőt, amely csak a vizsgálni kívánt csoportra jellemző, és 

az alapján fogja definiálja azt. Az egocentrikus differenciálás azt a statisztikai eljárást takarja, 

mely abból indul ki, hogy csak akkor lehet egy csoportot elkülöníteni a többségtől, 

amennyiben a kutató jól ismeri az adott közeget. A ma működő szociális hálózatok azonban 

túl nagy tagszámmal rendelkeznek, így globális jellemzők azonosítása majdnem lehetetlen. A 

                                                 

42 Tang és mtsi, 2010. 
43 Tang és mtsi, 2010. 
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harmadik statisztikai modell ezért külső csoport tagjaként csak azokat a személyeket veszi 

figyelembe, akik a vizsgált közösség legalább egy tagjával ismerősi viszonyban vannak: Tang 

és munkatársai ezt nevezik a tagok közvetlen környezetének.44 Azt, hogy melyik stratégiát 

érdemes használni a csoportprofilozás során, több tényező határozza meg. Első kérdés, hogy 

milyen módon történik az információszerzés, a második pedig, hogy milyen egyéni 

jellemzőket vizsgál a kutató a profil létrehozásához. 

A tanulmány45 az online hálózatokban szereplő tagok két típusát különbözteti meg: az 

első csoportba tartoznak a magányos személyek, akik nem kezdeményeznek semmilyen 

interakciót másokkal, így nem is köthetők a csoportfolyamatokhoz. A második típusba 

tartoznak az izolált közösségek, melyek valamilyen közös tulajdonság, hobbi vagy más 

személyes kapcsolat révén alkotnak egy csoportot. Ezek viszonylag ritkán teremtenek 

kapcsolatot más zárt közösséggel, azonban az online hálózat összes résztvevőjét összeköti egy 

nagy közösségi hálózat - mint például a Facebook-felhasználók köre -, melynek mindegyikük 

tagja. A csoport jellemzőinek ismerete előrevetíti, hogy ezekhez az izolált hálózatokhoz 

milyen típusú személyiség fog csatlakozni.  

Senot és munkatársai46 szerint az interneten található célzott hirdetések és személyre 

szabott reklámok csak az egyéni felhasználókat vizsgálják, és nem veszik figyelembe azt a 

szociális közeget, amelyben az adott személy létezik. A szerzők éppen emiatt kiemelik a 

csoportprofilozás fontosságát, azonban felvetik, hogy vannak olyan esetek, amikor a vizsgálni 

kívánt közösségről nincsen elég információ, így más eszközökre van szükség. A korábban már 

tárgyalt aggregációs stratégia alkalmas arra, hogy csak a tagokról szóló adatok ismeretében 

valósuljon meg a csoportprofil létrehozása. Az itt tárgyalt tanulmány három stratégiát 

különböztet meg;47 a többségen alapuló eljárás lényege, hogy az elemző a tagok között a 

legnépszerűbb tételeket, jellemzőket veszi figyelembe, tehát - ahogy a neve is mutatja – a 

többségi vélemény alapján von le következtetéseket a csoport egészére. A konszenzuson 

alapuló stratégiák a csoport minden tagjának a preferenciáit figyelembe veszik, és ezekből 

határozzák meg az átlagot. A borderline eljárások lényege, hogy csak egyes jellemzőket 

                                                 

44 Tang és mtsi, 2010. 
45 Tang és mtsi, 2010.  
46 SENOT C., KOSTADINOV D., BOUZID M., PICAULT J., AGHASARYAN A.: Evaluation of group 

profiling strategies. IJCAI'11 Proceedings of the Twenty-Second international joint conference on Artificial 
Intelligence - Volume Three, The International Joint Conferences on Artificial Intelligence, Inc. (IJCAI), 
AAAI Press, 2011. 

47 Senot és mtsi, 2011.  
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vizsgálnak, előre meghatározott kritériumok szerint. A szerzők példának említik az ún. 

diktátorstratégiát, mely kiválasztja az adott csoport legmeghatározóbb tagját, és csak az ő 

preferenciáit azonosítja a csoportprofil létrehozása érdekében.  

3. Összegzett következtetések 

A 21. századi új biztonsági kihívások mint a szélsőséges mozgalmak számának 

növekedése, a kiberbűnözés, a magányos elkövetők megjelenése szükségessé tette az azokhoz 

való alkalmazkodást a védelmi szektorban. A hagyományos eljárások mellett megjelentek új 

módszerek és más tudományterületek is. A jelen tanulmány arra vállalkozott, hogy rövid 

áttekintő képet adjon a az interneten megjelenő szélsőséges csoportokról és elemzésük egyik 

alternatív módjáról. A profilozás bevett módszernek tekinthető nemzetközi értelemben, többi 

irányzata terjedt el az évek során. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy jól használható 

eszköz az ismeretlen elkövető azonosítása során, hiszen alkalmazása jelentősen leszűkíti a 

szóba jöhető tettesek körét. Az egyént vizsgáló eljárások alapvetően abban térnek el 

egymástól, hogy milyen tudományterületre támaszkodnak a profilozás során: a klinikai 

pszichológiai megközelítés a lélektani folyamatok felderítésére épít, míg a statisztikai 

adatokon alapuló módszerek használatához matematikai és szociológiai tudás is szükséges.  

Míg a személyhez kapcsolódó profilozás már régóta használt területe a bűnüldözésnek, 

addig a csoportok vizsgálata csak az internet elterjedésével vált egyre népszerűbbé. Ennek 

megfelelően, az előbbi módszert főként a különböző típusú bűncselekmények felderítésében 

használják, a csoportprofilozás inkább a kiberbűnözés elleni harc során terjedt el. Az 

egyénitől a csoportszintű profilozás mind tárgyában, mind metódusaiban jelentősen eltér. A 

fentiekből kiderül, hogy a módszer alapvetően az internetes kutatásokban használt, ahol nem 

korábbi statisztikai eredmények vagy a pszichológiai tudás adja az elméleti hátteret, hanem a 

webes hálózati vizsgálatok. Egy adott bűncselekmény felderítése során a profilozást végző 

szakember feladata, hogy a bizonyítékok alapján hasznos információt adjon a lehetséges 

elkövetőről. Ebben az esetben nagyrészt egyénről van szó, azonban előfordulhat, hogy a 

helyszín ambivalenciái miatt kiderül, hogy két vagy akár több tettest kell keresni. Ilyenkor 

ugyanúgy a klasszikus eljárást kell alkalmazni, annak ellenére, hogy elkövetői csoport lesz a 

vizsgálat tárgya.  

Ezzel szemben a csoportszintű profilozási eljárások már kezdettől egy közösségből 

indulnak ki. A tagokat csak olyan értelemben veszik figyelembe, hogy a róluk ismert adatok 
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mennyire adaptálhatók csoportszintre, mennyire jellemzi egy tag viselkedése az egész 

csoportét. A közösséget érintő vizsgálatok inkább arra kíváncsiak, hogy milyen interakciók, 

kommunikációs formák tapasztalhatók csoporton belül, van-e vezetője az adott közösségnek, 

ő mennyire dominál a kapcsolatokban, és egyáltalán milyen jellemzők kötik össze a tagokat. 

Csoportprofilozás esetén az egyik fő kutatási kérdés pont az, hogy az egyéni jellemzők vagy a 

közösség dinamikai tulajdonságai tekinthetők-e kiindulási pontnak. Míg az első esetben a 

túlzott általánosítás csapdájába lehet esni, addig a második eljárás során rejtve maradhatnak 

fontos, csak egy-egy személyre jellemző részletek, kivételek. Éppen emiatt a tudományos 

munkában nem lehet figyelmen kívül hagyni egyik tényezőt sem. A fentiekben főként a 

profilalkotás leíró funkciójáról volt szó, azonban a prediktív jelentősége ugyanúgy fontos. 

Kifejezetten újfajta jelenség mind az interneten történő fenyegetések megjelenése, mind a 

magányos merénylők destruktív gondolatainak közzététele és a weben szerveződő csoportok 

radikalizálódása is, melyek korai felismerése és elemzése egyértelműen a megelőzést 

szolgálja. Mivel az egyén szintű profilalkotásnak már kialakultak a hagyományai, ezt 

könnyebb adaptálni virtuális környezetbe, azonban a csoportszintű eljárások sokkal inkább a 

kapcsolatok elemzésével, a közös identitás kialakításával foglalkoznak, és háttérbe szorul a 

lélektani, motivációs faktor. A különböző szélsőséges szervezetek esetében a csatlakozás 

szándéka, a destruktív cselekedetekre való hajlam ismerete mind egyéni, mind csoportszinten 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutató prediktív következtetéseket tegyen. Az utóbbi években 

több nemzetközi kutatás is foglalkozott azzal, hogy milyen mentális zavar jósolhatja be 

például a terrorszervezeti tagsághoz való hajlamot, vannak-e olyan személyiségtípusok, akik 

hajlamosabbak ön- vagy közveszélyes magatartásra, azonban a csoportprofilozás területén 

még nincsen olyan kidolgozott, egységes szempontrendszer, sem statisztikai adatbázis, mely 

megfelelő választ adna az új típusú kihívásokra.  

Az évek óta elhúzódó gazdasági és szociális válság következtében megnőhet a 

szélsőséges csoportok és személyek száma, akiknek kiszűrése lehetséges a fenti eljárásokkal. 

Habár hazánkban egyelőre még kevésbé elterjedt módszerekről van szó, korszerű használatuk 

a megfelelő háttérkutatást és sztenderdizálást követően megvalósítható. Több külföldi 

partnerszolgálatnál is elterjedt a prediktív profilozás, így ezek feltérképezése és 

hatékonyságuknak vizsgálata megfelelő magyarországi adaptálást tesz lehetővé. Az így 

létrejövő sztenderdizált eszköz mind a katonai, mind a rendvédelmi területen dolgozó 

szakemberek számára használható lenne a megelőzési folyamatban.  
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