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ELŐSZÓ

A  2001-es Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadás-sorozatot követően 
a terrorizmus elleni nemzetközi, uniós szintű és hazai küzdelemben paradigma-
váltás következett be. Mind a nemzetközi együttműködés, mind pedig az európai 
integráció szintjén az egyes államok egységes belső szabályrendszerének kialakítá-
sára irányuló szándék fogalmazódott meg, egyre inkább szélesítve a büntetendővé 
nyilvánítandó magatartások körét. Jelenleg a 2001-es eseményekhez hasonlóan egy 
újabb szemléletváltásnak lehetünk tanúi, amely részben az EU-ban az elmúlt idő-
szakban megszaporodott terrorista akcióknak, részben pedig az illegális migráció 
közvetett hatásainak köszönhető. Mind nemzetközi, mind pedig az Unió szintjén 
a terrorizmus elleni küzdelem megújításán fáradoznak a szakpolitikusok, melynek 
egyik fontos pillére olyan tényállások megalkotása, melyek biztosítják a bünteten-
dőség előbbre hozatalát már a terroristagyanús elkövetőkkel szemben is, minde-
mellett pedig egyre erőteljesebben fogalmazódnak meg a szuverén államterület vé-
delmére vonatkozó álláspontok is. A küzdelem ugyanakkor több fronton zajlik, így 
a terrorizmus jelenségét átfogóan vizsgálni szándékozó kutatás fókuszpontja sem 
lehet kizárólag a büntetőjog, illetve a büntetőeljárási jog. A terrorizmus elleni harc 
nemcsak a büntetőjogra, hanem az egyéb jogágakra is hatást gyakorol. Ezen elvi 
tételből indult ki a győri Széchenyi István Egyetem is, amikor 2018 márciusában 
„A jogászképzés színvonalának emelését célzó program” keretei között együttműkö-
dési megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztériummal és az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával egy átfogó terrorizmusellenes tudományos kutatás elvégzése 
érdekében. A kutatásban a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar oktatói vettek 
részt, az alábbi területeket érintve:

 – alapjogok korlátozása a terrorizmus elleni küzdelem eredményessége érdeké-
ben, alkotmányos válaszok a terrorizmus elleni küzdelemben;

 – a terrorizmus finanszírozásának problematikája a XXI. században; 
 – az illegális migráció és terrorizmus közötti kapcsolat vizsgálata;
 – a terrorizmus elleni hazai büntető anyagi eszközök értékelése, továbbfejleszté-

sének lehetséges irányainak bemutatása;
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 – a terrorizmus elleni küzdelmet meghatározó uniós Irányelv utóéletének vizs-
gálata az Európai Unió egyes, kutatással érintett tagállamai vonatkozásában;

 – a nemzetközi és az európai uniós jog aktuális kérdései, és kihívásai a terroriz-
mus elleni küzdelemben.

Jelen kötet a kutatásban részt vevő kollégák eredményeit összefoglaló publikációk 
gyűjteménye. Szerkesztőként bízom benne, hogy a kötet olvasói hasznos informá-
ciókat fognak megtudni a terrorizmus elleni globális küzdelemről. A kötet az Igaz-
ságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Széchenyi 
István Egyetem között kutatási és oktatásfejlesztési feladatok támogatására létrejött 
IX–14/15/2/2018 számú megállapodás keretében „A terrorizmus elleni küzdelem ak-
tuális kérdései az XXI. században” című alprogramban jelent meg.

Győr, 2018. december           A szerkesztő



Az Alaptörvény szükségállapot szabályozásának 
kritikai áttekintése az egyes európai uniós tagállamok 

alkotmányainak figyelembevételével 
 – Különös tekintettel a visegrádi államok 

alkotmányaira

KELEMEN ROLAND
egyetemi tanársegéd

„A kivételes állapot idején az állam az önfenntartáshoz való jog alapján, 
ahogy mondani szokás, felfüggeszti a jogrendet. A jogrend két eleme – 
fogalmi önállóságuk bizonyítékaként – szembekerül egymással. Ahogy 
rendes körülmények között a döntés autonóm mozzanata a minimumra 
szorítható vissza, úgy semmisül meg a norma a kivételes állapot idején. 
Ennek ellenére a kivételes állapot fogalma még mindig megközelíthető a 
jog oldaláról, mivel mindkét eleme, a norma és a döntés egyaránt a jog 
keretein belül marad.”1

Carl Schmitt

A 2000-es évek első évtizedének végére átalakuló világrend és az általa (is) formált 
biztonságpolitika jelentős kihívásokkal találta szembe magát a következő évtized 
idusára. A változások motorja egyfelől az arab tavaszt követő arab tél volt, másfelől 
a bipoláris világrend összeomlását követő Egyesült Államok által uralt unipoláris 
világrend megrogyása, amely mára – gazdasági vonalon mindenképpen – számos 
szereplő felemelkedését mutatja, harmadsorban pedig mindenképpen kiemelhető a 
változások generátoraként a hibrid hadviselés térnyerése, melynek erősödését külö-
nösen elősegítik a modern kor vívmányai, így a kibertér is.

Eme folyamatoknak számos leképeződése volt, így többek között az Iszlám Állam 
térnyerése, továbbá az Európai kontinensen megvalósított nagyszámú civil áldoza-
tokkal járó terrortámadások, valamint Oroszország Ukrajnában is tapasztalható 
hatalmi törekvései és a Krím félsziget annexiója. Ezen támadások következtében 
Franciaországban (és később Ukrajnában is) elrendelték a szükségállapotot. A fo-
lyamatos és több országot érintő fenyegetettség okán egyre jelentősebb figyelem irá-
nyul az egyes államok különleges jogrendi szabályaira.

1  Schmitt, Carl (1992): Politikai teológia, Akaprint, Budapest, 5. o.
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Ezen különleges jogrendi szabályok ugyanis a szükség óráiban növelik a jogállam 
operativitását, emellett pedig fontos hangsúlyozni, hogy ez a jogi rezsim jelenti a 
jogállam talán egyedüli garanciáját is vészidőszakokban.

Az Alaptörvény esetében a 21. század új típusú biztonsági kihívásai – mint pél-
dául a hibrid jellegű támadások (terrortámadás vagy kibertámadás) – valamint a 
korábbi totalitárius politikai rezsimekkel szembeni félelem vezérelte jogalkotás 
okán szükséges felülvizsgálni a fennálló különleges jogrendi szabályozást. Ennek 
a felülvizsgálatnak az alapját jelenti a különleges jogrendi tényállások tudományos 
meghatározásainak kialakítása, külföldi minták vizsgálata és a történelmi tapaszta-
latok összegyűjtése.

Jelen tanulmány javarészt a nemzetközi összehasonlítás talaján áll, azonban nem 
nélkülözheti legalább vázlatos módon a tudományos klasszifikáció eszköztárát sem, 
amely révén kívánja górcső alá helyezni az Alaptörvény szükségállapoti szabályait.

I. A SZÜKSÉGÁLLAPOT ELMÉLETI RENDSZERÉNEK  
VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE

A szükségállapoti szabályokat az államban létező rendet, jogrendet belülről támadó 
anomáliák kezelésére hozták, hozzák léte.

Belső kivételesség három esetben konstituálható: 1) ún. veszélyhelyzet (természe-
ti; ipari); 2) az állam rendjét súlyosan támadó cselekmények (pl. terrortámadás; ki-
bertámadás; vagyonbiztonság tömeges veszélyeztetése); és 3) az állam alkotmányos 
rendjét támadó cselekmények (minden, ami a fennálló alkotmányos jogi rezsim 
megdöntésére irányul). Ezeket nevezzük együttesen szükségállapotnak.

A szükségállapot e három esetben akkor rendelhető el, ha az állami intézmény-
rendszer működésének rendes menetét korlátozza a támadás, és ezáltal potenciáli-
san magában hordozza az emberi élet kioltásának lehetőségét. Tehát többek között a 
szociális hálót, a politikai intézményeket, a közösségi közlekedést, a gazdasági szer-
vezet működését stb. oly mértékben érinti, hogy az állam és a társadalom az álta-
lános, megkérgesedett működéséhez minimum szinten szükséges funkciókat sem 
tudja ellátni (vagy ennek potenciális veszélye áll fenn).

Az első esetkör rendkívül objektíven és politikai körülményektől függetlenül 
megítélhető, hiszen ide minden olyan természeti és ipari katasztrófa beletartozik, 
amely nagyszámú emberi életet oltott ki, vagy veszélyeztet. Emellett pedig az állami 
infrastruktúrában jelentős kárt okoz, vagy azzal fenyeget, illetve a társadalom tagjai-
nak vagyoni biztonságát tömegesen veszélyezteti.

A  második esetkör, vagyis az állam rendjét támadó cselekmények már sokkal 
színesebb képet mutatnak. Hiszen ide kell sorolni minden olyan támadó cselek-
ményt, amely a fenyegeti az állam rendes működését, mégpedig úgy, hogy tömege-
sen veszélyeztet emberéletet és vagyonbiztonságot. Mindezeket azonban úgy való-
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sítja meg, hogy fő szabályként nem a regnáló politikai rezsimet, alkotmányos rendet 
támadja direktben, hanem az általa konstituált közrendet és/vagy értékrendet.

Fontos megjegyezni, hogy ezek közül kiemelkedő intenzitásúak az ún. hibrid 
hadviseléshez sorolható cselekmények, így például a terrorizmus2 vagy a kibertá-
madás3. Ugyanis „a hibrid fenyegetések a hadviselés számos formáját magukban 
foglalják, beleértve a konvencionális képességeket, irreguláris harceljárásokat és 
képződményeket, valamint a válogatás nélküli erőszakot alkalmazó terrorista ak-
ciókat és bűnözői tevékenységeket. Hibrid háborúkat egyaránt folytathatnak állami 
és a legkülönfélébb nem állami szereplők.”4 Ebből nyilvánvalóan az előbbi, vagyis az 
állami szereplők által folytatott tevékenység az előző pont alá tartozik.

Azonban a nem állami szereplők, nem más államnak betudható módon meg-
valósított hibrid cselekményeire való állami reagálás a szükségállapot 21. századi 
szabályozásának legfontosabb kihívását jelentik. Ugyanis ezen cselekmények már 
nem írhatók le a korábbi fogalmainkkal, hiszen az elmúlt évtizedekben megjelent 
modern eszközök, így például a drónok vagy kibertérben megvalósuló támadások 
már új fogalmi háló megalkotását sürgetik. Emellett pedig a terrorizmus eszköz-
parkja sem szorítkozik a hagyományos támadó eszközök (lőfegyverek, robbanó- 
vagy robbantóanyagok, kézi fegyverek) alkalmazására, hanem olyan eszközöket is 
szolgálatába állít, amelyek az élet mindennapi menetéhez tartoznak, így például a 
civil közlekedési eszközök (gépjárművek, polgári légi járművek5).

2  Terrorizmussal kapcsolatos szabályozási kihívásokat lásd bővebben: Bartkó Róbert (2016): 
Változások a hazai terrorizmus elleni büntetőjogi küzdelemben, In Magyar Jog, 9. szám, 535–
540. o.; Bartkó Róbert (2011): A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, Univers-
itas-Győr Nonprofit Kft., Győr. 

3  Kibertérrel kapcsolatos értelmezéseket lásd bővebben: Simon László, Magyar Sándor (2017): 
A terrorizmus és indirekt hadviselése az EU kiberterében, In Szakmai Szemle: A Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat Tudományos Szakmai Folyóirata, 4. szám, 57–68. o.; Simon László, Ma-
gyar Sándor (2017): A terrorizmus és indirekt hatása a kiberterében, In Nemzetbiztonsági Szemle, 
3. szám, 89–101. o.; Kelemen Roland, Pataki Márta (2015): A kibertámadások nemzetközi jogi 
értékelése, In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 1. szám, 53–90.; Kelemen Roland (2017): Cyber 
Attacks and Cyber Intelligence in the System of Cyber Warfare, In Szabó Miklós (szerk.): Dokto-
randuszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolci Egyetem, Miskolc, 
117–122. o.; Kelemen Roland, Németh Richárd (2018): A kibertér fogalmának és jellemzőinek 
multidiszciplináris megközelítése, In Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú 
biztonsági kihívások erőterében, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

4  Hoffman, Frank G. (2007): Conflict in the 21st century: The rise of hibrid wars, Potomac Ins-
titute for Policy Studies, Arlington, 8. o.

5  Lásd bővebben: Sulyok Gábor (2005): A  terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári 
légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése, In Fundamentum, 3. szám, 
30–56. o.; Sulyok Gábor (2005): Rémület a levegőből: A  terrortámadás elkövetéséhez használt 
polgári légi jármű lelövésének alkotmányjogi megítélése, In Élet és Irodalom, 49. szám, 12. o.; Su-
lyok Gábor (2005): An Assessment of the Destruction of Rogue Civil Aircraft under International 
Law and Constitutional Law, In Fundamentum, 5. szám, 5–30. o.
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Ezek a hibrid fenyegetések alapjaiban követelik a korábbi szabályozás felülvizs-
gálatát. Ugyanis „a jövőben egy hibrid fenyegetéssel szemben egyértelműen csak a 
gyors adaptáció jelent néminemű védelmet. A lerövidült reakcióidő következtében 
koalíciós keretekben folytatott országvédelem esetén a döntéshozatali folyamatok 
áttekintése elengedhetetlenül szükséges, ugyanakkor szükség lehet az országvédel-
mi lehetőségek mélyebb felülvizsgálatára is.”6 A  reakcióidő gyorsítását kívánja az 
is, hogy „a válság kialakulásának kezdeti időszakában szinte felderíthetetlen a te-
vékenység, és ezt követően is csak nagyon nehezen azonosítható be, így magának a 
válságnak a kezelése (a válaszreakciók közös megegyezésen alapuló megfogalmazá-
sa és életbe léptetése) rendkívül nehéz feladat.”7

A hibrid jellegű támadások nehéz beazonosíthatósága és „innovatív” eszközvá-
lasztása okán a szükségállapoti tényállás megalkotása során mindenképpen kerülni 
kell a konkrét eszközökre vagy megvalósítási módokra való utalást, ugyanis azok 
azt eredményezhetik, hogy az új típusú fenyegetések megvalósulása esetében nem 
lesz alkalmazható a szükségállapot eszközparkja és pontosan a szükséges gyorsabb 
reakcióidő elvárása sérül.

Eme különleges jogrendi állapot harmadik esetköre az, amikor az alkotmányos 
rend megdöntésére, illetve a politikai hatalom megszerzésre irányul a megvalósítók 
cselekménye. Eme tényállásnál kézenfekvő a korábban már említett genfi jogot fel-
hívva, a nem nemzetközi fegyveres összeütközés szabályaira alapítani azt az inten-
zitást, amely már szükségképpen igényli a szükségállapoti szabályok alkalmazását.

A nem nemzetközi fegyveres összeütközés típusai: polgárháború; ellenállási moz-
galom; tömegfelkelés; felkelés.8 Eme tényállásokból a szükségállapot fogalmai köre 
alá a polgárháború és a felkelés sorolható, ugyanis mindkettő a fennálló rezsimmel 
szembe helyezkedő társadalmi csoportok politikai céloktól vezérelt erőszakos tevé-
kenysége, amely során összeütközésbe kerülnek a fennálló alkotmányos rend kato-
nai karakterű szerveivel9. Ezen összeütközések mindegyike az állam egészén vagy 
annak egy részén, de megbénítják az állami intézményrendszer rendes működését 
és nagyszámú emberéletet veszélyeztetnek, így ezek közvetlen – de bizonyított – ve-
szélye is igényli a szükségállapoti szabályok alkalmazását.

6  Porkoláb Imre (2015): Hibrid hadviselés: új hadviselési forma, vagy régi ismerős? In Hadtu-
domány, 3–4. szám, 47. o.

7  Porkoláb (2015): i. m. 43. o.
8  Bartha Orsolya (2009): A fegyveres összeütközések fogalma, fajtái és elhatárolása, In Ádány 

Tamás Vince, Bartha Orsolya, Törő Csaba (szerk.): A fegyveres összeütközések joga, Zrínyi Kiadó, 
Budapest, 31–32. o.

9  Katonai karakterű szervek fogalmáról lásd bővebben: Farkas Ádám (2012): A katonai bünte-
tőjog és igazságszolgáltatás helye, szerepe, létjogosultsága az állam és társadalom rendszereiben, 
In Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata, elektronikus szám, 3–6. o.
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A  szükségállapoti tényállás elméleti felvázolása során ma már kikerülhetetlen, 
hogy az ún. kvázi különleges jogrendekkel10 is foglalkozzunk. Kvázi különleges jog-
rendek alatt olyan válsághelyzeteket értünk, amelyek esetében még nem kell/lehet 
kihirdetni a különleges jogrendet, azonban a normál jogrendtől eltérő megoldásokat 
kíván, amely során a gyakorlatban megvalósul egy-egy alapjog korlátozása, és ami-
kor a kormányzat széles felhatalmazási jogkörökkel rendelkezik (lásd pl. menekült-
ügyi válsághelyzet, egészségügyi válsághelyzet). Ezt a kategóriát Farkas Ádám 2015 
óta a fegyveres szervek közti békeidejű kooperáció fokozásával jelenítette meg, illet-
ve a normál jogrendi válsághelyzetek szabályozásának igényével. Megállapításának 
alapja nem az, hogy itt a különleges jogrend felhívhatósága nem lenne megoldható, 
hanem az, hogy az új típusú kihívások jellege az eszkalációs görbe felíveléséig – a 
különleges jogrend természetéből adódóan – nem kapcsolható össze a különleges 
jogrenddel, miközben az elsődleges állami cél az eszkaláció megfékezése.11

Ebből adódóan a kvázi különleges jogrendek (vagy válsághelyzetek) az eszkalá-
ciós görbe egy korábbi szakaszához kapcsolódnak, amikor is a fő céljuk, hogy még 
a normál jogrend keretei között, de erősebb felhatalmazás mellett elejét vegyék a 
folyamatok további erősödésének, vagyis a válságfolyamatokat már az eszkalációs 
görbe korábbi szakaszában állítsák meg, kezeljék. Fontos emellett, hogy a 21. század 
komplex biztonsági kihívásai elvárják, hogy a fegyveres védelemi rendszerhez tarto-
zó valamennyi ágazat szereplője (honvédelmi ágazat, rendészeti ágazat, nemzetbiz-
tonsági ágazat)12 szükség szerint részt vegyen a válsághelyzet lehető legszakszerűbb, 
leggyorsabb és az eszkaláció lehető legalacsonyabb fokán történő megoldásához.

A kvázi különleges jogrendek és a különleges jogrendek között tehát fokozati kü-
lönbségek vannak, amely abban ragható meg, hogy egyfelől a válságkezelés korábbi 
szakaszát ölelik fel, másfelől pedig eszközparkjuk is szűkebben van meghatározva a 
különleges jogrendhez képest. Eme fokozatosság még annyiban is megragadható, 
hogy elrendelési mechanizmusuknak jóval kevesebb alkotmányos garanciát kell tar-
talmaznia, mivel eszközparkjuk még a normál viszonyok között mozog, így norma 
és döntés viszonyában még előbbi jóval nagyobb primátust élvez. Azonban az elren-
delési mechanizmus könnyítése (miniszteri vagy kormánydöntés) jellegükből adó-
dóan is fontos, mivel a gyorsan felfutó eszkalációs görbével bíró válságfolyamatok 
mindenképpen igénylik a gyorsabb döntési folyamatokat.

10  Kvázi különleges jogrend fogalmát Dr. hab. Lakatos László ny. vezérőrnagy ismertette a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2018. május 28-án.

11  Farkas Ádám (2018): Gondolatok az állam fegyveres védelmének lehetséges szabályozásfej-
lesztési irányairól, In Honvédségi Szemle, 4. szám, 20–32. o.; Farkas Ádám (2018): Egy lehetséges 
séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához, 
In Vélemények a katonai jog világából, 3. szám.

12  Az együttműködés szükségességéről és annak elméleti és gyakorlati lehetőségeiről lásd bő-
vebben: Farkas Ádám (2018): A fegyveres védelem, mint állami alrendszer és annak szabályozási 
sajátosságai, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.
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A 21. század sajátos biztonsági fenyegetései, mint például amilyenek a kibertéri cse-
lekményekkel vagy a drónokkal megvalósított támadásokkal kapcsolatos válságfo-
lyamatok, ezek esetében rendkívül szükséges a korai válságkezelés. Ennek okán a 
jogalkotónak a különleges jogrendi szabályokat megelőző fokozatban vagy szinten 
a lehető legteljesebb terrénumot felölelő válsághelyzeti kezeléseket jelentő kvázi 
különleges jogrendeket kell létrehoznia, amelyek már az eszkalációs görbe korai 
szakaszában eszközöket biztosítanak a katonai karakterű szervek számára a válság 
hatékony kezelése érdekében.

Az egyes felhatalmazások során azonban ügyelni kell arra, hogy azok ne csúsz-
szanak át a különleges jogrend terrénumába, vagyis, ha élesen nem is, de a fokoza-
tos jelleg megtartásával el kell határolni egymástól az egyes szinteket. Ehhez min-
denképpen szükséges a különleges jogrendi szabályrendszer és a kvázi különleges 
jogrendi szabályok rendszerszintű összehangolása, valamint a különleges jogrendi 
szabályoknak a 21. századi biztonsági kihívásokhoz igazítása. Mindezek elmaradása 

1. ábra. Államot fenyegető határszituációk szükségállapoti eszkalációs görbéje  
(szerző saját szerkesztése)
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azt eredményezheti, hogy egyes szintek összecsúsznak, vagy a kvázi különleges jog-
rendek felhívhatósága ellenére, bár az eszkaláció foka megkívánná, de a különleges 
jogrend szabályai nem helyezhetők hatályba. Eredményezheti az összehangoltság 
hiánya azt is, hogy az alacsonyabb fokozatú kvázi különleges jogrendek a fegyveres 
védelem több ágával rendelkezhetnek, mint a különleges jogrend egyes alakzatai.

A fentiek okán egy állam alkotmányában rögzített szükségállapoti tényállásnak 
rögzítenie kell mindhárom esetkört, így a természeti és ipari katasztrófát, a fennálló 
állami rendet támadó cselekményeket és az állam alkotmányos jogrendjét támadó 
cselekményeket is. ügyelve mindeközben a 21. század megújult biztonsági fenyege-
téseire és azokhoz tartozó fogalmi rendszerre. Nem elfeledve a 21. század biztonsá-
gi kihívásainak komplexitását, amelyek szükségessé teszik azt, hogy a válságoknak 
már korábbi szakaszában is megjelenjen egyfajta válságkezelés ún. kvázi különleges 
jogrendek képében. Emellett pedig mindenképpen szükséges, hogy a különleges 
jogrendek és kvázi különleges jogrendek egy átgondolt egymásra épülő rendszert 
valósítsanak meg.

II. AZ ALAPTÖRVÉNY SZÜKSÉGÁLLAPOTI SZABÁLYAINAK KRITIKÁJA  
AZ EGYES UNIÓS TAGÁLLAMI ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOK FÉNYÉBEN

Az előző fejezetben felvázolt ideálisnak tekintendő szükségállapoti tényállásnak 
alkotmányos szinten is szükséges megjelennie, hiszen azon túl, hogy a különleges 
jogrendi szabályok növelik az állam operativitást, emellett jogállami garanciaként is 
megjelennek, sőt vészidőszakokban a legfőbb garanciát a megfelelően szabályozott 
különleges jogrendi tényállások és azokhoz kapcsolódó felhatalmazási normák jog-
állami, alkotmányos keretek közé helyezése jelentheti.

A vizsgálat ebből kiindulva nem állhat meg a tényállás megfogalmazásnak he-
lyességénél, hanem azt ki kell terjeszteni egyéb alkotmányban rögzítendő/rögzített 
szabályok vizsgálatára, hiszen kizárólag így kaphatunk átfogóbb képet a joganyag 
állapotairól. Górcső alá kell helyezni így a szükségállapot fogalmi meghatározását, 
hiszen a legmagasabb szintű jogforrás az, amely rendezi azt, hogy adott jogrend-
szerben milyen típusú eseményeket tekinthetünk kivételesnek, és ezek esetében már 
a fogalmi meghatározás magában foglalja az időbeliség kérdését is. Emellett szük-
séges már itt rögzíteni az elrendeléshez szükséges speciális szabályokat és a felhatal-
mazással érintett szervek körét.

Fentiek alapján a vizsgált szempontok a következők: szükségállapoti tényállások, 
elrendelési mechanizmusok, jogosítotti kör, valamint az alapjogi rendelkezések és 
tiltott tárgykörök rendszere.

A  következőkben röviden táblázatos formában vizsgálom meg, hogy az egyes 
Uniós Államok alkotmányaiban milyen típusú különleges jogrendek vannak szabá-
lyozva, valamint milyen az elrendelési mechanizmus. A részletesebb vizsgálódás a 
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Magyar Alaptörvényt és a Visegrádi Együttműködés többi országának alkotmányos 
szabályai mentén indul el, emellett pedig az elmúlt időszakban leginkább érintett 
állam szabályozását, vagyis a francia alkotmányos rendelkezéseket tekintem át. Az 
egyes nézőpontok szerinti elemzések kiindulópontját a magyar Alaptörvény szabá-
lyai adják. A Cseh Köztársaság esetében meg kell jegyezni, hogy nem rendelkezik 
egységes alkotmánylevéllel, hanem folyamatos kiegészítések révén vált, válik teljessé 
a cseh alkotmányos struktúra. Az eredeti alkotmányuk nem tartalmazott kivételes 
hatalmi szabályokat, azt 1998-ban a cseh állam védelméről szóló alkotmánytörvény 
pótolta. Tanulmányomban ezt az alkotmánytörvényt a cseh alkotmánybíróság állás-
pontjának megfelelően az alkotmány összetevőjének tekintem.13

II.1. KüLöNLEGES JOGRENDI SZABÁLyOK AZ EGyES  
EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMI ALKOTMÁNyOKBAN

Az alább található táblázat célja, hogy összefoglalja az Európai Unió tagállamainak 
alkotmányai szabályoznak-e különleges jogrendet – legalább említés szintjén –, ha 
pedig igen, akkor milyen jellegű különleges jogrendi tényállások jelennek meg. 

„Az egyes európai alkotmányok áttekintéséből az állapítható meg, hogy az alkot-
mányok – pár kivétellel – nem differenciálnak a különleges jogrendek között, to-
vábbá nem alkotmányi, hanem alacsonyabb szintű szabályok rögzítik, hogy milyen 
intézkedések bevezetésére kerülhet sor. Leginkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy a 
különleges jogrend bevezetésére mely szervnek van hatásköre.”14

Emellett azonban összességében jól látható az is, hogy az Uniós tagállamok al-
kotmányainak többsége valamilyen formában tartalmazza a különleges jogrend 
egyes szabályait. Kifejezetten kirajzolódnak a 20. század történelmi hagyományai-
nak lenyomatai ezen tekintetben az egyes alkotmányokon. Így az, hogy a közép- és 
kelet-európai tagállamok, ahol több évtizeden keresztül totaliter rezsimek működ-
tek, szinte kivétel nélkül rögzítik eme jogintézmény szabályait alkotmányos szin-
ten, amelynek fő oka a végrehajtó hatalom lehető legteljesebb keretek közé szorítása 
vészidőszakok esetében is, ezzel elkerülve a korábbi hatalomkoncentrációt eredmé-
nyező államalakulatokat. Követik ezt a szabályozási felfogást azon mediterrán or-
szágon (Spanyolország, Portugália vagy Görögország), ahol évtizedeken keresztül 
katonai diktatúrák működtek. Hasonló módon gondolkodnak a szabályozás szük-
ségességéről azon államok, így Franciaország vagy Németország, amelyek számos 
háborús tapasztalattal „gazdagodtak” az elmúlt száz évben.

13  Lásd Cseh Köztársaság alkotmánybírósága honlapjának jogi adatbázisát: http://www.usoud.
cz/en/legal-basis/

14  Csink Lóránt (2017): Mikor legyen a jogrend különleges, In Iustum Aequum Salutare, 
4. szám, 12. o.
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Tagállam megnevezése Alkotmányban szabályozott/megjelenített különleges jogrend
Ausztria Lényegében nem szabályozza, viszont rögzíti, hogy a hadsereg bevethető 

az állam katonai védelmén túl alkotmányos rendet vagy társadalmi ren-
det veszélyeztető támadások, illetve természeti csapások esetében.

Belgium Lényegében nem szabályozza, a hadiállapottal kapcsolatos rendelkezése-
ket tartalmaz.

Bulgária Rendkívüli állapot, szükségállapot.
Ciprus Rendkívüli állapot, szükségállapot.
Csehország Rendkívüli állapot, közvetlen veszélyhelyzet, szükségállapot.
Dánia Lényegében nem szabályozza, kizárólag különösen sürgős helyzetről ír.
Egyesült Királyság Történeti alkotmánya okán saját utas, amely a martial law révén egyedi 

fejlődést mutat.*
Észtország Rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet.
Finnország Lényegében nem szabályozza, hadiállapotot és az államot közvetlenül fe-

nyegető veszélyt említi.
Franciaország Rendkívüli elnöki intézkedési jogkör, ostromállapot, szükségállapot.
Görögország Ostromállapot.
Hollandia Rendkívüli állapot, szükségállapot.
Horvátország Hadiállapot, szükségállapot, veszélyhelyzet.
Írország Veszélyhelyzet, hadiállapot és fegyveres felkelés.
Lengyelország Rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet.
Lettország Rendkívüli állapot, szükségállapot.
Litvánia Rendkívüli állapot, szükségállapot.
Luxemburg Lényegében nem szabályozza, kizárólag a nemzetközi krízist említi.
Magyarország Rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, váratlan támadás, ter-

rorveszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet.
Málta Állami veszélyhelyzet (magába foglalja a rendkívüli állapotot és a szük-

ségállapotot)
Németország Feszült helyzet (Spannungsfall), védelmi helyzet (Verteidigungsfall).
Olaszország Lényegében a hadiállapotot szabályozza.
Portugália Rendkívüli állapot, ostromállapot, szükségállapot.
Románia Rendkívüli állapot, ostromállapot, sürgősségi állapot.
Spanyolország Ostromállapot, riadókészültség, szükségállapot.
Svédország Hadiállapot és háború veszélye
Szlovákia Rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet.
Szlovénia Hadiállapot, rendkívüli állapot.

1. táblázat.  Az Európai Unió tagállamainak alkotmányaiba foglalt különleges jogrendek.  
(A táblázatot a szerző szerkesztette az egyes tagállami alkotmányok felhasználásával)

* Martial law angolszász felfogását lásd bővebben: Farkas Ádám, Till Szabolcs (2016): A honvédelmi alkotmány és 
alkotmányosság alapkérdései Magyarországon, In Farkas Ádám, Kádár Pál (szerk.): Magyarország katonai védelmé-
nek közjogi alapjai, Zrínyi Kiadó, Budapest, 46–50. o.
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Előbbi felfogások jól mutatják, hogy a különleges jogrendi szabályanyag azon túl-
menően, hogy operativitást biztosítanak, vészidőszakokban garanciaként is szolgál-
nak a felhatalmazott túlkapásaival, kilengéseivel szemben, azáltal, hogy kijelölik a 
működés keretét.

II.2. A SZüKSÉGÁLLAPOTI SZABÁLyOK MEGJELENÉSI FORMÁI  
A VIZSGÁLT ALKOTMÁNyOKBAN

A szükségállapoti szabályozásnak ideális esetben az első fejezet alapján tartalmaznia 
kell a természeti és ipari katasztrófa okozta határhelyzeteket, az állami rendet táma-
dó anomáliákat és az állam alkotmányos berendezkedését támadó cselekményeket.

Szükségállapot típusú szabályozásnak tekinthetők az Alaptörvény rendszerében 
a szükségállapotra, a terrorveszélyhelyzetre és a váratlan támadás szükségállapotra 
vonatkozó rendelkezéseire.

A  szükségállapot „a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos 
megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbizton-
ságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elköve-
tett súlyos, erőszakos cselekmények esetén”15 rendelhető el.

A szükségállapoti tényállás nem tartalmazza a természeti és ipari jellegű veszély-
helyzeteket, azt külön tényállásként nevesíti az Alaptörvény.

Az alkotmányos rendet támadó cselekmények megfogalmazása kellően átfogó, 
abba az elméleti fejezetben felsorolt valamennyi magatartás belefoglalható.

A harmadik kategória, vagyis az állami rendet támadó cselekmények (mint pél-
dául a hibrid támadások), azonban régi dogmatikai eszközökkel határozták meg. 
Ennek neuralgikus pontja a fegyveresen vagy felfegyverkezve fordulat. Ugyanis – 
osztva, hogy az idetartozó tényállások szankcióját az anyagi büntetőkódex tartal-
mazza – e fogalmak meghatározásához a büntetőtörvénykönyv fogalmi kereteihez 
kell nyúlni.

Így „fegyveresen követi el a bűncselekményt, aki
a) lőfegyvert,
b) robbanóanyagot,
c) robbantószert,
d) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket tart ma-

gánál, vagy a bűncselekményt az a)–d) pontban meghatározottak utánzatával 
fenyegetve követi el;

15  Magyarország Alaptörvénye, 48 cikk (1) bekezdés b. pont.
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e) felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy 
megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart ma-
gánál.”16

Ennek okán azonban az elmúlt időszak terrortámadásainak eszközei, így a gépjár-
művek vagy új speciális fenyegetések, mint például a kibertámadások, amelyek al-
kalmasak akár az állam működését is megbénítani, nem sorolhatók be a szükségál-
lapot tényállása alá. Ugyanis ezek fegyverként vagy felfegyverkezve való definiálása 
vagy ekként való elfogadása rendkívüli mértékben kiszélesítené az előbbi fogalma-
kat a hétköznapok jogalkalmazása során.

Fontos még emellett hangsúlyozni, hogy önmagában sem a súlyosság, sem a tö-
megesség nem elégséges feltétel, ugyanis közöttük konjunktív kapcsolat áll fenn, 
vagyis az állami rendet támadó cselekménynek súlyosnak és tömegesnek is kell len-
nie, amely együttállás tovább szűkíti a szükségállapoti szabályok felhívhatóságát.

Utóbbiban is jól látszik, hogy „… az 1989-ben megálmodott modell túlsúlyos 
helyzetbe hozta az alkotmányos korlátozást és a törvényhozó előzetes döntési jogo-
sítványait, amivel egyértelműen a korlátozásra és nem az operativitásra, vagy egy 
kettő közti egyensúlyra helyezte a hangsúlyt.”17 Ennek eredményeként a honvédség 
belső alkalmazása is visszaszorult a szükségállapot egy lehatárolt mezsgyéjére, és 
mint látni fogjuk, a váratlan támadás esetkörére, valamint a terrorveszélyhelyzetben 
a kormány döntésének megfelelő tevékenységi körére.

A honvédség szükségállapot idején való visszaszorított alkalmazása még a klasz-
szikus haderőre vonatkozó felfogásban gyökerezik, amikor a hadsereg rendeltetése 
a klasszikus hadviselési feladatok ellátására szorítkozott.18 A mai kisebb létszámú, 
de professzionális haderő, amely számos rendészeti jellegű missziót ismert meg és 
hajtott végre, képes akár békeidőben is közreműködni a belügyi erők feladatai el-
látásának támogatásában. Eme képessége alapvetően elvárható a totális biztonsági 
kihívások korában. Alkalmazásának felülvizsgálata ezen a területen mégis elmaradt, 
annak ellenére, hogy békeidős válsághelyzetekben jelenlétük egyre inkább megfi-
gyelhető (lásd például a katonák önálló közterületi járőrözését, vagy a tömeges mig-
ráció okozta válsághelyzet során történő alkalmazásukat). 

16  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 459. § (1) 5–6 pont.
17  Farkas Ádám (2015): Szemléletváltást védelmi aspektusban! In Pázmány Law Working 

Papers, 18. szám, 16–17. o.
18  Érdemes megjegyezni, hogy a dualista államban számos karhatalmi feladat hárult a honvéd-

ségre is, mivel a belrend fenntartásának egyik eszközeként tekintettek a haderőre. Lásd Farkas 
Ádám (2014): A haderő feletti parlamentáris hatalommegosztás eredeti modellje (1867–1914), 
In Jogtörténeti Szemle, 1. szám, 44–50. o.; Kelemen Roland (2017): A katonai jog, a katonai bün-
tetőjog helye a dualizmus kori magyar államban, In Kis Norbert, Peres Zsuzsanna (2017): Ünnepi 
tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum 
politico-cameralium, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 203–210. o.
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Jól rávilágít ama szabályozási attitűdre és a rendszerváltás politikai alkuiban szü-
letett, annak félelmeit magán hordó rendszer hiányosságaira eme luxusként ható 
megoldás, amely egyre hangosabban követeli a teljes különleges jogrendi szabályo-
zás revízióját. Ennek a rendszerszinten kevésbé átgondolt, lyukfoltozási techniká-
nak inkább beillő az a tendencia, hogy az elmúlt 20 évben alternatív különleges 
jogrendi tényállásokkal próbálják orvosolni a hiányosságokat.

Pedig a rendszerszintű újragondolást sürgetik az elmúlt évek biztonságpolitikai 
eseményei, a hibrid hadviselés térnyerése, mivel ezek a totális védelem irányába for-
dítják az államokat. Ezáltal ugyanis „a biztonság komplex felfogása tehát abba az 
irányba kell, hogy elvigye az állam fegyveres védelmét, hogy a fenyegetések össze-
tettsége és a világ felgyorsulásával együtt erősödő eszkalációs szintje, illetve mobi-
litása miatt folyamatosan revideálni kell, hogy mi minősül, vagy mi minősülhet a 
normális helyzetet veszélyeztetni képes kihívásnak, s ezeket miként kell a kivételes 
állapot beállta előtt semlegesíteni.”19 Eme újragondolás a tényállások újrafogalma-
zása és egyszerűsítése mellett elvárná az ágazati szintű kooperációt is a védelmet 
megvalósító szereplők között.

Az alkotmányozó a hiányosságok orvoslására a rendszerszemléletet figyelmen 
kívül hagyva az eszkalációs görbe egy-egy a kivételes állapot szintje alatti válság-
helyzeti pontjához új különleges jogrendi tényállásokat rendelt. Téma szerint két 
ilyen tényállást szükséges vizsgálni: a váratlan támadást és a terrorveszélyhelyze-
tet. Mindkettő esetében rögzíthető, hogy a honvédség olyan feladatokat láthat el, 
amelyeket szükségállapot esetében csak a végső esetben kaphat meg, vagyis a belső, 
államon belüli igénybevételt teszik lehetővé. Jelentős problémája ennek a szabályo-
zásnak, hogy ezeknek a tényállásoknak a szabályozása túl magas szintre van helyez-
ve, ugyanis ezeknek alapvetően az lenne a rendeltetésük, hogy a válsághelyzet ne 
juthasson el a különleges jogrend szintjére, a szabályaik mégis azzal azonos helyen 
és szinten jelennek meg. Ennek eredményeként „a különleges jogrendi időszakok 
alkotmányos idő-spektrumát a kihirdetési feltételrendszer oldaláról összehasonlítva 
megállapítható, hogy egyes, döntően mérlegelést engedő feltétel-elemek, vagy pedig 
a kifejezett kihirdetés-lehetőségi megfogalmazás következtében az egyes esetkörök 
egymásba csúszhatnak.”20

Fontos hangsúlyozni, hogy a válsághelyzeti tényállások meghatározása szükséges, 
amilyen az egészségügyi válsághelyzet, a tömeges migráció21 okozta válsághelyzet, 

19  Farkas Ádám (2018): A totalitás kora? A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak 
totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Buda-
pest, 47. o.

20  Till Szabolcs (2017): A  különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli 
esélyei. In Iustum Aequum Salutare, 4. szám, 62. o.

21  Tömeges migrációval kapcsolatos szabályozási problémákra és megoldásokra lásd bőveb-
ben: Bartkó Róbert (2018): Büntetőeljárási jogi eszközök az irreguláris migráció elleni harcban, 
In Magyar Bűnüldöző, 1. szám, 36–56. o.; Bartkó Róbert (2016): Az illegális migráció elleni fel-
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vagy a 2018. október 31-én az országgyűlés elé benyújtott honvédelmi veszélyhely-
zet is. Ezek a kvázi különleges jogrendi tényállások alacsonyabb szintű felhatalma-
zásokkal bírnak, mint a különleges jogrendi szabályok, még az általános (békeidős) 
jogrend keretei között alkalmasak lehetnek arra, hogy az eszkalációs görbe alacso-
nyabb pontján akadályozzák meg egy válság továbbterjedését. Alacsonyabb szintű 
megfogalmazásuk azért is indokolt, mert így a Till Szabolcs által felvázolt egymás-
ba csúszások elkerülhetők, ha és amennyiben a különleges jogrendi fő tényállások 
megfelelő szintű folytatásaként funkcionálnak a válsághelyzeti szabályozásnak. 
Vagyis újragondolva, újrafogalmazva és újra felépítve rendszerbe helyezzük a kvázi 
különleges jogrendeket, és azok folytatásaként határozzuk meg a rendkívüli állapo-
tot és a szükségállapotot, akkor azok alkalmasak lehetnek az eszkaláció magasabb 
fokára jutott válságok kezelésére, mégpedig úgy, hogy a 21. század komplex bizton-
sági kockázataira meg tudjon felelni a magyar állam.

Mindaddig azonban, amíg a rendszerszintű újragondolás nem valósul meg, és az 
alaptényállások megfogalmazása a korábbi hiátusoktól szenved, addig szükséges le-
het kisegítő tényállások rögzítése.

Az egyik ilyen hiányosság orvoslására az alkotmányozó megfogalmazta a terror-
veszélyhelyzetet. A  terrorveszélyhelyzet a szükségállapot speciálisnak nevezhető 
formája, amely „terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás 
esetén meghatározott időre”22 rendelhető el. Ezen forma életre hívását egyfelől nyil-
ván a napjainkban elszaporodó terrorcselekményekre adott válaszreakcióként lehet 
értékelni, másfelől pedig az effektivitás és a reagálóképesség növeléseként, azzal, 
hogy a szükségállapottól eltérően, amíg az elrendeléséről az országgyűlés nem dönt, 
addig a kormány a szükséges intézkedéseket megteheti.23

A váratlan támadás pedig proaktív intézkedés lehetőségét adja meg a kormány-
nak „külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betö-
rése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges 
légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az 
élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében. ”24

A váratlan támadás megfogalmazása azonban továbbmegy ennél, és nemcsak a 
rendkívüli állapot előszobájának tekinti azt az alkotmányozó, hanem esetlegesen a 
szükségállapoténak is. Előbbi esetében nyilvánvalóan a fenti hiátusból fakad a szük-
ségszerűség, hogy akár agresszió esetén is növelni lehessen az operativitást.

A  szükségállapoti szabályként kezelése azonban egyenesen veszélyezteti a jog-
rendszer, sőt mondhatni a jogállami intézményrendszer koherenciáját. Ugyanis eme 

lépés eljárásjogi eszközei az új büntetőeljárási törvény tervezetében, In Ügyészek Lapja, 6. szám, 
17–25. o.; Bartkó Róbert (2017): Irregular Migration and Terrorism in the European Union, In 
Journal of Eastern- European Criminal Law, 1. szám, 149–154. o.

22  Magyarország Alaptörvénye, 51/A. cikk (1) bekezdés.
23  Magyarország Alaptörvénye, 51/A. cikk (3) bekezdés.
24  Magyarország Alaptörvénye, 52. cikk (1) bekezdés.
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szakasz kimondja a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közrend 
és a közbiztonság védelme érdekében, ha szükséges, a köztársasági elnök által jóvá-
hagyott fegyveres védelmi terv szerint kell feloldani a kialakult helyzetet.25

Eme fordulat esetében azonban szükséges megvizsgálni, mely szervet definiálja 
az Alaptörvény fegyveres szervként, mivel nyilvánvalóan az a szerv lesz az, amely a 
tervet végrehajtja.

A dolog természete szerint erre a választ az Alaptörvény Magyar Honvédségről 
szóló 45. cikkében találjuk meg, amely kimondja, hogy „Magyarország fegyveres 
ereje a Magyar Honvédség.”26

A honvédség rendeltetése az Alaptörvény szerint a következő: „A Magyar Hon-
védség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és ha-
tárainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és béke-
fenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban 
humanitárius tevékenység végzése.”27

Eme feladatkör alá azonban fő szabályként nem vonható be a belső támadással 
fenyegetett törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közrend és a köz-
biztonság védelme, ugyanis ennek megóvása alapesetben az Alaptörvény szerint a 
rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata.28 Ennek fényében a fogalom 
újragondolása az alkotmányozó részéről szerencsés volna.

Ez a szabályozási megoldás emellett abban is ellentmondásos, hogy a különleges 
jogrendi rendszerben a garanciálisan jobban körülbástyázott szükségállapot szabá-
lyaival ellentétben – ahol csak és kizárólag akkor engedik a Honvédség alkalmazá-
sát, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő a 
helyzet megoldására29 – a váratlan támadás jelenlegi szabályozásával a Honvédség 
elsődleges alkalmazását fő szabállyá teheti a Kormány.

A  magyar szükségállapoti szabályozás hibáinak, hiányosságainak orvoslására 
megfelelő példákat kapunk a francia, a cseh vagy a lengyel szabályozás vizsgálata 
során.

A francia szabályozás kellően tágan fogalmazza meg, hogy mit is ért szükségálla-
pot alatt. E szerint a szükségállapotot az ország egész vagy meghatározott területére 
lehet kihirdetni (például fővárosra, tengeren túli megyékre stb.), két esetben: a köz-
rend súlyos megsértésének közvetlen veszélye, vagy olyan események megtörténte 
esetén, amelyek természetüknél fogva és súlyosságukat tekintve közveszély előidé-
zésére alkalmasak.30 Ahogy Ságvári Ádám fogalmaz „a szükségállapot francia sza-

25  Magyarország Alaptörvénye, 52. cikk (1) bekezdés.
26  Magyarország Alaptörvénye, 45. cikk (1) bekezdés.
27  Magyarország Alaptörvénye, 45. cikk (1) bekezdés.
28  Magyarország Alaptörvénye, 46. cikk
29  Magyarország Alaptörvénye, 50. cikk (1) bekezdés.
30  Loi n 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. (Version consolidée au 03 novembre 

2018) Article 1.
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bályozása alapvetően azokhoz az Európa-szerte megtalálható különleges jogrendi 
állapotokhoz hasonlítható, amelyek nyitott megfogalmazások használatával az adott 
ország belső működését, a lakosság élet- és vagyonbiztonságát fenyegető helyzetek-
ben adnak lehetőséget rendkívüli intézkedések megtételére.”31 Európában az elmúlt 
időszakban szinte egyedüli módon a 2015-ös események hatására közel kétéves idő-
szakra hatályba helyezték a szükségállapoti szabályokat. Kevésbé hangsúlyos volt az 
európai közbeszédben, hogy a kétéves időszak alatt „a szükségállapottól függetle-
nül folyamatosan szigorodik a terrorellenes szabályozás: ennek betetőzéseként 2017 
nyarán a parlament elé került, és ősszel elfogadták azt a törvényjavaslatot, amely a 
szükségállapot végével lényegében normális körülmények között is biztosítja a kivé-
teles intézkedések lehetőségét.”32 Tehát a francia alkotmányos környezet a szükség-
állapot meghatározása során széles döntési lehetőséget biztosít az elrendelésre, an-
nak ellenére – mint az látható, hasonlóan a magyar rendszerhez –, hogy a békeidős 
eszközök körét is bővítette. Emellett rendkívül érdekes intézménye a francia alkot-
mányos struktúrának a rendkívüli elnöki jogkör, amely szinte biankó felhatalmazást 
ad a köztársasági elnöknek, ha „a köztársaság intézményeit, a nemzeti függetlensé-
get, a köztársaság területének sérthetetlenségét vagy nemzetközi szerződések vég-
rehajtását súlyos és közvetlen veszély fenyegeti, és ha az alkotmányos közhatalom 
működése megszakad…”33 Az intézményt eleddig egyszer, 1961-ben a tábornokok 
algériai puccsa következtében rendelték el. 

Az észt szabályozás egy sajátos megoldást ad, ahol az alkotmány úgy fogalmaz, 
hogy alkotmányos rend elleni támadás esetében lehet kihirdetni a szükségállapo-
tot,34 törvényi szinten pedig zárt taxációval határozza meg, hogy mit is ért az alkot-
mányos rend elleni támadáson. Így többek között az alkotmányos rend megdön-
tésére irányuló támadást, a terrorcselekményeket, a polgárháborút, az erőszakkal 
járó tömeges és elhúzódó anomáliákat stb.35 Az ilyen jellegű tényállás-meghatározás 
előnye lehet, hogy bár egész tág fogalommal operál, mégis egyfajta minőségi meg-
szorítást alkalmaznak a tényleges kihirdetés döntési oldalának szűkítése érdekében.

A  cseh alkotmány a szükséghelyzet körében összevonja a magyar szabályozás 
szerinti szükségállapotot és a veszélyhelyzetet. Ilyen állapot akkor rendelhető el, ha 
természeti, ökológiai vagy ipari katasztrófa következett be, vagy más olyan esemény, 
amely életet és vagyonbiztonságot, valamint közrendet vagy közbiztonságot jelentős 
mértékben veszélyeztet.36 Terrorveszélyhelyzethez hasonlóan a cseh szabályozás is 

31  Ságvári Ádám (2017): Különleges jogrend a francia jogban, In Iustum Aequum Salutare 4. 
szám, 184. o.

32  Ságvári i. m. 187. o.
33  Constitution de la République française Article 16.
34  The constitution of the Republic of Estonia 129. cikk (1) bekezdés.
35  State of Emergency Act (Estonia) 3. §.
36  110/1998 Sb. Constitutional Act of 22 April 1998 on the Security of the Czech Republic, 5. 

cikk (1) bekezdés.
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ismer egy gyorsított eljárási formát, amikor a cseh miniszterelnök közvetlen veszély 
esetén maga rendelheti el a szükségállapotot, amelyet 24 órán belül a kormánynak 
jóvá kell hagynia.37

A lengyel szabályozás a magyarhoz hasonlóan külön kezeli a veszélyhelyzetet és 
a szükségállapotot. A lengyel szükségállapoti szabályok az állam alkotmányos rend-
jének, a polgárok és a köz biztonságának fenyegetettsége idején alkalmazható.38 A len-
gyel alapdokumentum sem tartalmaz egyszerűsített eljárást, mivel ebben az esetben 
is az effektivitás oldalára helyezkedik, és a köztársasági elnök diszkrecionális dön-
tésére bízza a szükségállapot elrendelését, itt is azzal a kitétellel, hogy 48 órán belül 
kezdeményeznie kell a képviselőház döntését a kérdésben.39 A magyar szabályozás 
könnyítése szükségállapot elrendelési körében szintén kimerül az országgyűlés aka-
dályoztatásának esetkörére.

A veszélyhelyzetre mint rendkívüli állapotra külön csak a magyar és a lengyel 
alkotmány tartalmaz szabályokat. A magyar veszélyhelyzet „élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek 
következményeinek az elhárítása érdekében”40 rendelhető el. A lengyel alkotmány 
fogalmi jegyek szempontjából ugyanezekkel operál. Mindkettő esetében a kor-
mány döntése elegendő az elrendeléséhez. A  lengyel alkotmány annyi kikötést 
tesz, ha az egész ország területére elrendeli,k ahhoz szükséges a képviselőház jó-
váhagyása, és maximum 30 napra kaphatja meg ezt a felhatalmazást. 41 A magyar 
alkotmány pedig az ezen állapot idején kiadható rendelet hatályát korlátozza fő 
szabályként 15 napban.42 Látható, hogy ezen módozat, a politikai terrénumon kí-
vül esik és rendkívül objektív tényezőkhöz köthető, így egyik alkotmány esetében 
sem tartalmaz az általános garanciákon túli megkötéseket, kizárólag fogalmi és 
időbeli korlátozásokat.

II.3. KüLöNLEGES JOGRENDI TÉNyÁLLÁSOK ELRENDELÉSÉNEK  
SZABÁLyAI

Az alábbi táblázatból jól kitűnik, hogy az Európai Unióban elfogadott standard, 
hogy amennyiben szabályozzák a szükségállapotot, akkor annak elrendeléséről a 
törvényhozás dönt. 

37  110/1998 Sb. Constitutional Act of 22 April 1998 on the Security of the Czech Republic, 5. 
cikk (3) bekezdés.

38  The Constitution of the Republic of Poland, 230. cikk.
39  The Constitution of the Republic of Poland, 231. cikk.
40  Magyarország Alaptörvénye, 53. cikk (1) bekezdés.
41  The Constitution of the Republic of Poland, 232. cikk.
42  Magyarország Alaptörvénye, 53. cikk (3) bekezdés.
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Tagállam megnevezése Szükségállapotot elrendelő szerv (fő szabály)
Ausztria Nem szabályozzák.
Belgium Nem szabályozzák.
Bulgária Törvényhozás.
Ciprus Törvényhozás.
Csehország Törvényhozás.
Dánia Nem szabályozzák.
Egyesült Királyság Király.
Észtország Törvényhozás.
Finnország Nem szabályozzák.
Franciaország Szükségállapotot a kormány, míg különleges elnöki hatalmat a köztár-

sasági elnök.
Görögország Törvényhozás
Hollandia Király
Horvátország Törvényhozás.
Írország Törvényhozás.
Lengyelország Köztársasági elnök.
Lettország Kormány.
Litvánia Törvényhozás.
Luxemburg Nem szabályozza.
Magyarország Szükségállapot törvényhozás, veszélyhelyzet kormány, váratlan támadás 

kormány, terrorveszélyhelyzet OGy, megelőző védelmi helyzet OGy.
Málta Köztársasági elnök.
Németország Törvényhozás.
Olaszország Nem szabályozza.
Portugália Törvényhozás.
Románia Törvényhozás.
Spanyolország Kormány.
Svédország Nem szabályozza.
Szlovákia Köztársasági elnök.
Szlovénia Törvényhozás.

2. táblázat. A tagállami alkotmányokban rögzített szükségállapotot elrendelő szerv.  
(A táblázatot a szerző szerkesztette az egyes tagállami alkotmányok felhasználásával)

E tekintetben kivételt jelent a szlovák alkotmány, amely mindkét rendkívüli álla-
potról, amelyről rendelkezik, a kormány kezdeményezésére43 a köztársasági elnök 
határoz,44 amely jogszerűségéről az alkotmánybíróság dönt.45 A  lengyel szabályo-

43  Szlovák Köztársaság alkotmánya, 119. cikkely n pont.
44  Szlovák Köztársaság alkotmánya, 102. cikkely (1) m pont.
45  Szlovák Köztársaság alkotmánya, 129. cikkely (6) bekezdés.
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zás szintén a garanciák fenntartása mellett az effektivitás mellett tör lándzsát, mivel 
rendkívüli- és a szükségállapotot is a minisztertanács kezdeményezésére a köztársa-
sági elnök rendeli el, a fentebb bemutatott azon korlátozással, hogy a képviselőház 
abszolút többséggel megsemmisítheti ezen döntését, valamint szükségállapot idején 
maximum 90 napos időtartamot enged, amelyet a képviselőház maximum 60 nap-
pal meghosszabbíthat. Veszélyhelyzetet a minisztertanács rendelhet el a fentebb már 
bemutatott korlátozásokkal.46 A  spanyol alkotmány szintén ehhez az operatív, de 
kevésbé garanciális szabályozáshoz csatlakozik, ugyanis mind a riadókészültséget, 
mind a szükségállapotot a minisztertanács által elfogadott rendelet útján a kormány 
rendeli el.47

A cseh alkotmányos szabályozás ennél már összetettebb képet mutat, rendkívüli 
állapot esetében a kormány javaslatára a törvényhozás mindkét házának abszolút 
többségének támogatása szükséges az elrendeléshez. Szükségállapot esetén a kor-
mány dönt annak elrendeléséről, a közvetlen veszély esetében a miniszterelnök, a 
kormány 24 órán belüli megerősítésével, azonban mindkettő döntést megsemmi-
sítheti a képviselőház.48 Csehországhoz hasonlóan Észtországban is a törvényhozás 
dönt a szükségállapot kihirdetéséről, mégpedig a köztársasági elnök vagy a kor-
mány javaslatára.49

A magyar szabályozás fő problémája két kérdésben ragadható meg: 1.) ki jogosult 
megállapítani és kezdeményezni, hogy a rendkívüli- vagy szükségállapoti tényállás-
ba foglaltak bekövetkeztek? 2.) Milyen feltételek mentén valósul meg ez a döntés?

Sajnálatos módon sem a szükségállapot, sem pedig a rendkívüli állapot esetében 
nem határozza meg az Alaptörvény, hogy ki jogosult kezdeményezni az Országgyű-
lés döntését, vagyis nemhogy azt nem tudjuk meg a szabályozásból (alacsonyabb 
szintű szabályozásból), hogy milyen feltételek mentén kell megállapítani, hogy mi-
kor van Magyarország függetlensége veszélyben, vagy mikor támadják alkotmányos 
rendjét, de azt sem, hogy végeredményben ki jogosult erről dönteni. Ennek orvoslá-
sára tudnak jó példát nyújtani a fenti szabályok, vagyis, hogy a törvényhozásnál ezt 
a kormány kezdeményezheti. Amely a tényleges hatalmi konstellációnak érdemben 
megfelelne.

Viszont emellett még mindig ott a kérdés, hogy az adott szereplő mi alapján 
dönthet? Till Szabolcs úgy fogalmaz, hogy „alapvető a rendszer adaptálhatósága 
szempontjából annak ismerete, hogy milyen típusú veszélyek kezelésére a külön-
leges jogrend mely fokozata alkalmas: ennek egyértelműsítése érdekében javasolt 
minősített adatbázisként döntéshozatali csekk-listák előkésztése a valamely külön-

46  The Constitution of the Republic of Poland, 229–232. cikk.
47  The Spanish Constitution (Passed by the Cortes Generales in Plenary Meetings of the Cong-

ress of Deputies and the Senate held on October 31, 1978) Article 116. (2) –(3).
48  110/1998 Sb. Constitutional Act of 22 April 1998 on the Security of the Czech Republic, 5, 

7. cikk.
49  The constitution of the Republic of Estonia 129. cikk (1) bekezdés.
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leges jogrendi időszak kihirdetésére okot adó szituációk kategorizálásával.”50 Ennek 
hiányában a tanulmány kezdő schmitti idézetben rögzített döntés primátusa már a 
normál jogrendben érvényesül. Emellett a válsághelyzetek elrendelése tisztább ké-
pet mutat, mert a terrorveszélyhelyzet által meghatározott terrortámadás veszélye, 
mint minősítés a megfelelő információk birtokában a kormány rendelkezésére áll. 
A honvédelmi veszélyhelyzet esetében szintén tényszerű a szomszédos állam terüle-
tén lévő katonai kezelést igénylő helyzet és annak magyarországi hatásai is felvázol-
hatók a gyakorlatban.51 Ezek a részint a kormányzati döntéstől függő, részleges vagy 
majdnem teljes felhatalmazást biztosító veszélyhelyzetek könnyebb eldönthetősége, 
valamint a két fő tényállás elrendelésének, mint lentebb láthatóvá válik, nehézke-
sebb kezelése azt eredményezheti, hogy a veszélyhelyzeti válságkezelések a döntés 
„egyszerűbb” volta, valamint a fő tényállások idejétmúlt megfogalmazása, továbbá 
a kihirdetési mechanizmus rendszere okán átcsúszik a különleges jogrendi sávba. 
Másfelől pedig a kritériumrendszer hiánya és a nem megfelelő fő tényállási szabá-

50  Till i. m. 73. o.
51  T/3291. számútörvényjavaslat egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rend-

jének kialakításával összefüggő módosításáról 19. §.

2. ábra. Államot fenyegető határszituációk szükségállapoti eszkalációs görbéje és a magyar  
szükségállapoti jellegű szabályozás találkozása (a szerző saját szerkesztése)
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lyozás egyes válsághelyzeti szabályokat a különleges jogrend szintjére emeli ez által 
annak az eszkalációs görbén később való alkalmazását eredményezve, ezzel gyen-
gítve a korai reagálás sikerének lehetőségét. Ennek megfelelően a jelenlegi szabá-
lyozás során meg kell határozni alkotmányos szinten, ki az, aki kezdeményezi az 
Országgyűlésnél az egyes különleges jogrend bevezetését. Másodsorban pedig Till 
Szabolcs szavaival élve meg kell határozni azt a csekk listát, amelyet végigkövetve a 
kezdeményezésre jogosult meg tudja állapítani, hogy a kezdeményezéshez szüksé-
ges kritériumok ténylegesen fennállnak-e vagy sem.

Az elrendelési mechanizmus tekintetében a magyar szabályozás a legösszetet-
tebb, amelynek oka főként abban rejlik, hogy a fő szabálynak tekinthető rendkívüli- 
és szükségállapot túlszabályozott. Ennek a különleges jogrend és fegyveres védelem 
megújításának szükségessége52 melletti egyik fő oka, ahogy Kukorelli István fogal-
maz, hogy >”Visszaemlékezve a háromszögletű Nemzeti Kerekasztal tárgyalásaira, 
igenis ki kell mondanunk, hogy a fegyveres erő tekintetében ott és akkor az operati-
vitás számunkra nem bírt jelentőséggel a hatalommegosztás és az alkotmányos kor-
látozás követelményei mellett.<”53. Másik okaként megfogható az, – amelyet Farkas 
Ádám gondolatai adnak vissza leginkább – hogy Magyarországon „a demokratikus 
politikai kultúra gyengeségei miatt a mindenkori kormánnyal szembeni bizalmat-
lanságot helyezik a fegyveres védelem kérdéseinek érdemi vonatkozásai fölé, és en-
nek az ideologikus ellenzésnek a szellemében támadnak minden olyan felvetést és 
gondolatot, ami a fegyveres védelemhez, annak szabályozásához és hatékonyság-
növelést célzó változásaihoz kapcsolódik.”54

A  rendkívüli és a szükségállapot esetében is az elrendeléshez az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges, ettől eltérni az országgyűlés aka-

52  A téma kapcsán lásd Keszely László (2017): A különleges jogrend a védelmi igazgatás gya-
korlati, jogalkalmazói szemszögéből. In Iustum Aequum Salutare, 4. szám, 77–89.  o.; Farkas 
Ádám (2017): A jogállamon túl, a jogállam megmentéséért. In Iustum Aequum Salutare, 4. szám, 
17–29. o.; Kelemen Roland (2017): Sajtókorlátozás az első világháborúban. In Iustum Aequum 
Salutare, 4. szám, 113–126. o.; Farkas Ádám (2017): Adalékok az állam fegyveres védelmének 
rendszertani megközelítéséhez, In Honvédségi Szemle, 1. szám, 44–58. o.; Farkas Ádám (2017): 
Az állam fegyveres védelmének szabályozása a magyar jogrendszerben, In Sereg Szemle, 2. szám, 
146–161. o.; Farkas Ádám (2016): Tévelygések fogságában? Tanulmányok az állam fegyveres védel-
mének egyes jogtani és államtani kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország katonai védelmére, 
Magyar Katonai és Hadijogi Társaság, Budapest; Spitzer Jenő (2018): Az önvédelem és a terro-
rizmus ütközete: hajlik vagy törik a nemzetközi jog? In Honvédségi Szemle, 2. szám, 30–41. o.; 
Farkas Ádám (2017): A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazatközi fegyveres védelmi fela-
dat, In Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Szakmai Folyóirata, 
3. szám, 5–20. o.

53  Farkas Ádám (2015): Az állam fegyveres védelmi rendszerének kérdései a kortárs fenyegeté-
sek tükrében, In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 1. szám, 6. o.

54  Farkas Ádám (2016): Gondolatok a terrorveszélyhelyzetről, In Szakmai Szemle: A Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Szakmai Folyóirata, 3. szám, 174. o.
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dályoztatása esetén lehetséges.55 Megelőző védelmi helyzet és terrorveszélyhelyzet 
esetében annyi könnyítést építettek – és ez indokolja a külön szabályozást, ha már 
az alkotmányozó mereven ragaszkodott ’89 örökségéhez – a szabályozásba, hogy a 
jelenlévő képviselők kétharmada is elegendő, emellett pedig a kormánynak lehető-
sége nyílik intézkedéseket tenni az országgyűlés döntésének meghozataláig.56 Vá-
ratlan támadás okán elrendelt különleges jogrend körében pedig maga a kormány 
haladéktalanul megteheti intézkedéseit, amíg a törvényhozás nem dönt a megfelelő 
különleges jogrend bevezetéséről.57 Veszélyhelyzetben pedig a fentebb már érintett 
korlátok között a kormány rendeli el a kivételes hatalom alkalmazását.

II.4. FELHATALMAZÁSI KÉRDÉSEK A KüLöNLEGES JOGREND 
VONATKOZÁSÁBAN A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ALKOTMÁNyAIBAN

A felhatalmazás alanya tekintetében a szlovák alkotmány nem tartalmaz szabályo-
kat. A cseh alkotmánytörvény rendkívüli- és szükségállapot esetében is a kormányt 
hatalmazza fel a szükséges intézkedések kidolgozásával. Rendkívüli állapot esetében 
megjelenik a Nemzeti Biztonsági Tanács (Bezpecnostni Rada Statu), amely a mi-
niszterelnökből és azon miniszterekből áll, akiket a kormány ezzel megbízott. Fela-
data a kormány által meghatározott javaslatok elkészítése, amely Csehország védel-
me érdekében szükséges.58 A  lengyel alkotmány mindhárom különleges jogrendi 
állapot esetében a minisztertanácsra ruházza a hatásköröket.59

Magyarország esetében ez is rendkívül tarka képet mutat. Rendkívüli állapot ide-
jén a Honvédelmi Tanács gyakorolja a különleges jogosítványokat. „Elnöke a köztár-
sasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok ve-
zetői, a miniszterelnök, a miniszterek és – tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar 
főnöke.”60 Szükségállapot idején pedig a hatáskörök címzettje a köztársasági elnök. 
Rendkívül érdekes a szabályozásban – megint vissza kell utalni Kukorelli professzor 
és Farkas Ádám gondolataira –, hogy az államszervezetben neutrális hatalomként 
megjelenő köztársasági elnök, akinek nincs politikai felelőssége, különleges jogrend 
esetén a végrehajtás feje lesz, míg a rendszer valódi politikai hatalmi középpontját 
képező miniszterelnök, akinek valós gyakorlata és apparátusa van a kormányzás-
ban, második helyre szorul a hierarchiában. Az államfő ilyetén jogokkal való fel-
ruházása visszavezethető a polgári kori magyar jogi hagyományokra, ahol előbb a 

55  Magyarország Alaptörvénye, 48. cikk.
56  Magyarország Alaptörvénye, 51., 51./A. cikk.
57  Magyarország Alaptörvénye, 52. cikk.
58  110/1998 Sb. Constitutional Act of 22 April 1998 on the Security of the Czech Republic, 5., 

7., 9. cikk.
59  The Constitution of the Republic of Poland, 229–232. cikk.
60  Magyarország Alaptörvénye, 49. cikk (1) bekezdés.
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király, majd a kormányzó birtokolt hasonló jogköröket, azonban ezen korszakban 
mindkettőnek erős jogi és a hétköznapokban gyakorlati és apparátusbeli kapcsolata 
volt a végrehajtó hatalommal, sőt több tekintetben annak részeként fungált.61

Szintén érdekes szabályozási megoldás a törvényhozó hatalom tagjainak átveze-
tése a végrehajtó hatalomba, ezáltal annak alkotmányos kontroll szerepét gyengítve, 
mivel nehezen elképzelhető az a szituáció, hogy a Honvédelmi Tanács62 tagjaként 
támogatott intézkedést később a tisztelt ház tagjaként támadni fogja bármely olyan 
frakció, amelynek vezetője ehhez hozzájárult. Veszélyhelyzet, terrorveszélyhelyzet, 
megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás esetben a kormány a hatáskör cím-
zettje.63

III. ÖSSZEGZÉS

Az elmúlt években megjelenő újfajta biztonsági kihívások kifejezetten szükségessé 
teszik, hogy az egyes államok felülvizsgálják különleges jogrendi szabályaikat. A fe-
lülvizsgálat elkerülhetetlenségét fokozza a kelet-közép-európai államok esetében az 
a tény is, hogy a különleges jogrendi rezsimek alkalmazása az elmúlt 100 évben ál-
talában jogtiprással kapcsolódtak össze. Tehát elkerülhetetlen a különleges jogrendi 
joganyaggal kapcsolatos gondolkodás „varázstalanítása” és annak hangsúlyozása, 
hogy maga az intézmény a jogállam talán egyedüli reális biztosítéka vészidősza-
kokban, hogy ennek kiforrottsága a mindenkori alkotmányos fejlődés egy szakaszát 
mutatja.

Magyarország esetében sincs ez másként. Azonosulva a korábban Kukorelli pro-
fesszor úrtól vagy Farkas Ádámtól is idézett gondolatokkal, a magyar szabályozás a 
korábbi rezsimtől és annak visszatértétől való félelem mentén született meg, amely-
nek eredményeként egy túlszabályozott, számos féket és nehézkes elrendelési me-

61  Lásd bővebben: Tomcsányi Móric (1943): Magyarország közjoga, Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest; Concha Győző (1892): Az államhatalmak megoszlásának elvei, Franklin-Tár-
sulat Könyvnyomdája, Budapest; Kmety Károly (1911): A magyar közjog tankönyve, Grill Károly 
Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

62  A Honvédelmi Tanács jogtörténeti szempontból rendkívül visszás intézmény abban a tekin-
tetben, hogy története és kialakulása valójában a pártállami időszakhoz köthető. Bár a Legfelső 
Honvédelmi Tanács a Honvédelmi Tanács archetípusának tekinthető, amely szocializmus idején 
kapta meg ma is gyakorolt alapvető funkcióját – és valójában elnevezését is (bármennyire ro-
mantikus vízió azt összekötni a Honvédelmi Bizottmánnyal, valójában a totaliter rezsim szüle-
ménye) –, rendkívüli állapot idején a végrehajtó hatalom csúcsszerveként a különleges jogrendi 
felhatalmazások végrehajtását. Lásd bővebben: Kelemen Roland (2018): A Honvédelmi Tanács. 
Szerves fejlődés vagy elnevezésbeli hasonlóságok a magyar jogtörténetben? (Honvédelmi Bizott-
mány – Legfelső Honvédelmi Tanács – Honvédelmi Tanács szabályozása, jellege.), In Katonai Jogi 
és Hadijogi Szemle, 1. szám, 63–94. o.

63  Magyarország Alaptörvénye, 48–52. cikk.
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chanizmust alakított ki. Sajnálatos, hogy az elmúlt 28 évben nem történt, nem tör-
ténhetett meg eme jogi rezsim rendszerszintű újragondolása.

Számos új típusú kihívásra kénytelen volt válaszolni az alkotmányozó is, így ke-
rült be a különleges jogrendi szabályanyagba többek között a váratlan támadás vagy 
a terrorveszélyhelyzet tényállása. Ezek azonban csak tovább fokozták a rendszer ko-
herenciahiányát, és az eszkalációs folyamat olyan szakaszait is különleges jogrendi 
tényállássá avanzsálták, amelyek esetében a kvázi különleges jogrendi szabályozás 
egyszerűbb és hatékonyabb lehetne.

Ezen folyamat mellett viszont elmaradt az eredeti tényállások (rendkívüli álla-
pot és szükségállapot) revíziója, aminek következtében a szükségállapoti tényállás 
a modern kor egyes biztonsági fenyegetéseinél már csak magas szintű absztrak-
ció esetén vagy még úgy sem felhívható (pl. kibertámadás vagy polgári közleke-
dési eszközök pusztító alkalmazása). Így a kvázi különleges jogrendek gyakorlati 
felértékelődése nyilvánvalóvá vált, melynek hatására az eszkalációs folyamat egyes 
szintjeihez rendelhető jogi eszközparkok összecsúsznak, vagy egyenesen átveszik 
a másik helyét. Így lehetséges az, hogy a terrorveszélyhelyzet mint veszélyhelyzet, 
vagyis kvázi különleges jogrend esetében lehetséges a honvédség igénybevétele már 
az eszkalációs görbe korábbi szakaszában is (nagyon is megokolható módon, hiszen 
az újfajta kihívások igénylik a fegyveres védelem valamennyi ágazata közötti koope-
rációt) lehetséges, addig szükségállapot esetében kizárólag akkor van erre lehetőség, 
ha a többi ágazati szereplő már képtelen a feladatát ellátni, vagyis az eszkalációs fo-
lyamat legvégső szakaszában engedélyezi a haderő alkalmazását, ami veszélyezteti a 
válsághelyzet sikeres megoldását. 
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A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ 
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I. BEVEZETÉS

Kevés olyan napot találunk a történelemben, mely a világ minden táján azonos 
képeket idéz. Ezek közé tartozik 2001. szeptember 11. napja is. Nemzedékeknek 
égett kitörölhetetlenül az emlékezetébe az Egyesült Államok ellen ezen a napon, 
polgári utasszállító repülőgépekkel elkövetett és közel háromezer ártatlan személy 
életét követelő terrorcselekmények minden egyes pillanata.1 Magukhoz térvén a 
megrázkódtatásból, a nemzetközi közösség tagjai haladéktalanul hozzáláttak a meg-
oldások kereséséhez annak biztosítása érdekében, hogy ilyen tragédia soha többé ne 
forduljon elő. Kilenc hónappal a terrorcselekményeket követően, az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete is elfogadta az időközben kidolgozott megoldást, mely „REN-
EGADE” műveleti koncepció/rendszer néven vált ismertté. Ez a műveleti koncep-
ció, a rendelkezésre álló információk szerint, sokrétű és összehangolt tevékenységek 
révén, széles körű nemzetközi együttműködés keretében, ám a lényeges döntések 
nemzeti hatáskörben hagyásával kívánja megelőzni és megakadályozni a fegyver-
ként használt polgári légi járművekkel elkövetett terrorcselekményeket.2

* Köszönettel tartozom Farkas Ádám PhD főhadnagynak, a Magyar Honvédség tisztjének és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanársegédének az értékes észrevételekért.

1  Ez a tanulmány nem vállalkozhat a terrorizmus fogalmának meghatározására. Erről elemzést 
lásd Bartkó Róbert (2005): „A terrorizmus fogalmának bővülése az ENSZ egyezményi rendsze-
rének tükrében”, in Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium, Tomus 6/1 (szerk. 
Stipta István) Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 57–77; Bartkó Róbert (2011): A terrorizmus elleni küz-
delem kriminálpolitikai kérdései. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 17–55.

2  Lükő Dénes (2009): A konferencia-sorozat terrorizmus elleni légi műveleteivel és az azok 
támogatásával kapcsolatos elemzések tapasztalatai (Előadás „A  nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelem időszerű társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései” című tudományos-szakmai 
konferencián, Budapest, 2008. november 13.) Hadtudományi Szemle, 2/1. pp. 20–21.
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Noha a műveleti koncepció elsődlegesen és határozottan a megelőzésre törek-
szik, adott körülmények között, a fegyveres erő alkalmazását is kilátásba helyezi. Ha 
egy, a nemzeti légtérben tartózkodó polgári légi jármű szokatlan magatartást tanú-
sít, „RENEGADE” minősítést kaphat. Ilyen magatartásnak tekinthető például a légi 
közlekedés szabályainak megsértése, a légiforgalmi irányítás utasításainak figyelmen 
kívül hagyása, a repülési profil váratlan módosítása, a rádióforgalmazás elmulasz-
tása, beszüntetése vagy szabályoktól eltérő folytatása, vagy a jogellenes cselekmény-
re utaló kód vagy jelzés sugárzása. Hasonló minősítéséhez vezethetnek a terror-
veszélyről szóló értesítések, bejelentések és fenyegetések is.3 Minden körülményre 
és értesülésre figyelemmel, a „RENEGADE” minősítést kapott polgári légi jármű a 
következő három kategóriába nyerhet besorolást: „feltételezhető”, „valószínűsíthe-
tő” vagy „egyértelmű”. Ezt követően riasztják az Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
tének Integrált Légvédelmi és Rakétavédelmi Rendszerében (NATO Integrated Air 
and Missile Defence, NATINAMDS) készenléti szolgálatot teljesítő erőket, melyek 
alkalmazására nemzeti hatáskörben, az érintett állam védelmi tervének megfelelően 
kerül sor. Maga a katonai művelet a minősítéshez vezető okok megszűnésével, a 
terrorcselekmény elkövetésétől való elállással, vagy a terrorcselekmény elkövetésé-
nek fizikai megakadályozásával fejeződhet be. Ez utóbbi lehetőség magában foglalja, 
végső eszközként, a polgári légi jármű megsemmisítését is.4

Követve az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által elfogadott műveleti koncep-
ciót, más szövetséges államokhoz hasonlóan hazánk is megtette a megvalósításhoz 
szükséges jogalkotási, szervezeti, technikai és egyéb intézkedéseket.5 Ennek egyik 
első lépéseként a Kormány 2004. március 10-én, a 3008/2004. (III. 10.) Korm. hatá-
rozatban a légi jármű felhasználásával elkövetett terrorcselekmények megelőzésére 
és megakadályozására hivatott rendszer felállításának koordinálásával a honvédelmi 
minisztert, míg a nemzeti döntéshozói feladatok ellátásával a honvédelmi minisz-
tert vagy az általa kijelölt személyt bízta meg. (A határozat minősítését a követke-
ző évben megszüntették.) Felhatalmazásával élve, a honvédelmi miniszter április 
közepén nemzeti döntéshozó személyként a légierő ügyeletes tábornokát jelölte ki. 
Ezt a lépést szakmai megfontolások vezérelték, a katonai művelet következményei-
ért a politikai felelősséget a miniszter és a Kormány viselte.6 Nyár elejére az ország 

3  Zubrzycki, Waldemar (2013): “NATO – Russian RENEGADE Aircraft Joint Initiative”, in 
NATO Towards the Challenges of a Contemporary World (ed. Robert Czulda, Robert Łoś) Inter-
national Relations Research Institute in Warsaw – University of Lodz Department of Theory of 
Foreign and Security Policy, Warsaw – Lodz, pp. 131–132.

4  Lükő Dénes (2009): i. m. p. 21.
5  Honvédelmi Minisztérium: RENEGADE. http://2010–2014.kormany.hu; Honvédelmi Mi-

nisztérium: Terrorista céllal eltérített légijárművek elleni tevékenység (RENEGADE műveleti 
rendszer), pp. 3–5. https://honvedelem.hu (2018. 11. 30.)

6  Egy repülőgép lelövése csak a legutolsó megoldás lehet, 2008. január 25. https://honvedelem.
hu (2018. 11. 30.)
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fegyveres védelmi tervét kiegészítették a terrorcselekmény elkövetéséhez használt 
légi járművel kapcsolatos eljárással. Mindezek nyomán, az Országgyűlés 2004. no-
vember 8-án tartott ülésnapján elfogadott, a honvédelemről és a Magyar Honvéd-
ségről szóló 2004. évi CV. törvény 131. és 132. §, a légierőre vonatkozó különös 
fegyverhasználati szabályok keretében, már meghatározta ilyen esetekben a nemzeti 
és a szövetséges légvédelmi készenléti erők általi figyelmeztető vagy megsemmisítő 
tűz kiváltásának feltételeit és az erre vonatkozó parancs kiadásának rendjét. Ezek a 
törvényi rendelkezések kívánták megalapozni a „RENEGADE” minősítést kapott 
polgári légi jármű esetleges lelövését, melyek alkotmányi hátterét, a Honvédelmi 
Minisztérium által közzétett tájékoztatók szerint, a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyának 19/E. § (1) bekezdése képezte. Ennek megfelelően módosult a légiközleke-
désről szóló 1995. évi XCVII. törvény 10. § (2) bekezdése is, melyben a polgári légi 
jármű elleni fegyver alkalmazását tiltó korábbi szövegrész, a „polgári” jelző törlésé-
vel egyidejűleg, egy a honvédelmi törvényre utaló kivétellel egészült ki.7 Hazánkban 
a „RENEGADE” műveleti rendszer 2004 decemberében vált működőképessé. Haj-
dani szabályozási környezete, a rendelkezésre álló információk szabta korlátok kö-
zött már részletes tudományos elemzés tárgyát képezte.8 Felmerül azonban a kérdés, 
hogy napjainkban hogyan alakul a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári 
légi jármű lelövésének alkotmányjogi megítélése.

II. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

Ha a „RENEGADE” műveleti rendszer felállítása óta eltelt években a belpolitika 
változásai, az új kormányok megalakulása és az alkotmányozás folyamata nem érin-
tették a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövése kapcsán 
eredetileg kialakított szakmai álláspontot, okkal feltételezhető, hogy annak hátte-
rét az Alkotmány 19/E. § (1) bekezdésének funkcionális utódjaként, Magyarország 
Alaptörvényének 52. cikk (1) bekezdése képezi: „A Kormány külső fegyveres cso-

7  2005. évi LXI. törvény a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról, 6. §.
8  Sulyok Gábor (2005): A  terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelö-

vésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 2005/3. pp. 30–56. Ez a 
tanulmány ezt a korábbi elemzést tekinti kiindulási alapnak. Lásd még Almási Ferenc – Kádár 
Pál (2004): „Új típusú” terrorcselekmény avagy képes-e kezelni a magyar jog a terroristák által 
eltérített és fegyverként használni kívánt légijárműveket? Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 
8/2. pp. 81–89; Ernszt Ildikó (2010): A nemzetközi légiközlekedés védelme. Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 75–77; Gellér Balázs József (2005): 
Tanulmány a „Fórum: Terrorizmus és jogkorlátozás” című rovatban (cím nélkül). Fundamentum, 
2005/3. pp. 80–84; Moys Péter (2006): Nemzetközi légijog. Kézirat. Nyomdaipari és Szolgáltató 
Kft., Budapest, pp. 147–149; Sipos Attila (2015): Nemzetközi légijog: Szabályok három dimenzió-
ban. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 67–68; Sipos Attila (2018): A nemzetközi polgári repülés joga. 
Második, bővített és javított kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 93–94.
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portoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás el-
hárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő ké-
szültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a 
közrend és a közbiztonság védelme érdekében – szükség esetén a köztársasági elnök 
által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint – a szükségállapot vagy a rendkívüli 
állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített 
erőkkel azonnal intézkedni köteles.”9 Bár a különleges jogrend szabályai összessé-
gében számos ponton módosultak, a hatályos alaptörvényi és a korábbi alkotmá-
nyi rendelkezés szövege között csak néhány eltérés figyelhető meg, melyek révén a 
megfogalmazás pontosabbá és a mondat szerkezete áttekinthetőbbé vált. Mindössze 
a törvényes rend és a fegyveres védelmi terv kapcsán észlelhetők a szöveg korábbi 
értelmét érintő változások. Különösen a mérlegelést és szűkítést engedő „szükség 
esetén” kitétel megjelenése érdemel figyelmet.10 Ez a kitétel arra enged következtet-
ni, hogy a foganatosított intézkedések nem feltétlenül az ország fegyveres védelmi 
tervén alapulnak. Mivel a rendelkezés témánk szempontjából releváns tartalma en-
nek ellenére nem változott meg,11 az elődjével kapcsolatban tett kritikai észrevételek 
érvényesek maradtak.12

Már a nyelvtani értelmezésből is kitűnik, hogy a tárgyalt alaptörvényi rendelkezés 
nem képes a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének 
általános megalapozására, hiszen távolról sem fedi le az elhárítani kívánt terror-
cselekmények minden elképzelhető esetét. Kizárólag a magyar állam területén kívül 
fekvő bázisról tevékenykedő („külső”), lőfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantó-
szerrel, vagy robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülékkel 
felszerelt („fegyveres”), legalább három személyből álló szerveződések („csoport”), 
a magyar állam területén kívül megindított („Magyarország területére”), a magyar 
hatóságok által előre nem látott („váratlan”) és az államhatár jogellenes átlépésével 
járó („betörés”) cselekményei tartoznak a rendelkezés hatálya alá.13 Megjegyzendő, 
hogy a fegyveres csoport minősítésére használt „külső” jelző kétféleképpen értel-
mezhető: egyaránt utalhat a csoport tagjainak külföldi státuszára és a csoport szo-
kásos földrajzi elhelyezkedésére. Ez utóbbi esetben a „külső fegyveres csoport” kife-
jezés, a tagok magyar állampolgárságának fennállásától vagy hiányától függetlenül, 

9  Magyarország Alaptörvénye, 52. cikk (1) bekezdés.
10  Till Szabolcs (2014): Tézisek az Alaptörvény és a honvédelem sarkalatos törvényi szintjének 

összefüggéseiről. MTA Law Working Papers, 2014/42. pp. 13, 18.
11  Jakab András (2011): Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 299–300.
12  Sulyok Gábor (2005): i. m. pp. 45–46.
13  Jakab András (2009): „19/E. § [Külső fegyveres csoport váratlan betörése]”, in Az Alkotmány 

kommentárja, I. kötet (szerk. Jakab András) Második, javított, bővített kiadás. Századvég Kiadó, 
Budapest, pp. 665–667. Lásd még 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, 1. § (2) bekezdés 9. 
pont.
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minden olyan állami vagy nem állami szerveződést magában foglal, mely a magyar 
állam területén kívül fekvő bázisról tevékenykedik. Ez az értelmezés tűnik helyes-
nek. Ha a „külső fegyveres csoport” fogalmát a tagok külföldi státuszához kötnénk, 
azt az abszurd eredményt kapnánk, hogy a magyar állam a megfelelő különleges 
jogrend kihirdetése vagy kihirdetésének kezdeményezése előtt nem léphet fel azon-
nal az olyan magyar állampolgárokból álló fegyveres csoportokkal szemben, melyek 
kívülről intéznek támadást az ország ellen. Magyarázatot igényel a „fegyveres” és 
a „csoport” iménti értelmezése is. Mindkét szót a Büntető Törvénykönyvről szó-
ló 2012. évi C. törvény tölti ki tartalommal, mely más alaptörvényi rendelkezések 
értelmezéséhez is segítséget nyújt.14 Nem szükségszerű azonban, hogy ezeket a sza-
vakat a büntetőjogban meghonosodott értelmükkel használjuk. Meggyőző érveket 
lehet felhozni például a „fegyveres” jelző olyan kiterjesztő értelmezése mellett, mely 
a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi járművet is magában fog-
lalja. Hasonló értelmezésnek köszönhetően került a bevezetésben említett terror-
cselekmények hatására, a nemzetközi jog alapján „fegyveres támadást” feltételező 
önvédelmi helyzetbe az Egyesült Államok.

Fontos értelmezési kérdésként merül fel továbbá, hogy a tárgyalt alaptörvényi 
rendelkezés szerinti „betörésnek” minősíthető-e, ha a terrorcselekmény elkövetői 
látszólag egyszerű utasokként lépnek be a magyar légtérbe, és a polgári légi jármű-
vet csak ott kerítik hatalmukba. Mivel ekkor a támadás a magyar állam területén 
veszi kezdetét, és az államhatár jogellenes átlépése nem valósul meg, a helyes válasz 
minden bizonnyal nemleges. Komoly problémával szembesít a honi és a szövetsé-
ges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel foganatosítandó azonnali intézkedések 
arányosságának követelménye is. Egy polgári légi jármű felhasználásával elkövetett 
terrorcselekmény esetén egészen a becsapódásig nem lehetünk biztosak az elköve-
tők szándékát, célpontját és az előidézett pusztítás mértékét illetően. Ezt a bizony-
talanságot még az sem enyhíti, ha az elkövetők előre közlik a szándékukat, hiszen 
soha nem zárható ki a megtévesztés lehetősége. Ilyen körülmények között és az idő 
szorításában a váratlan támadás és az azonnali intézkedések arányosságának körül-
tekintő vizsgálata aligha képzelhető el.

Időben a váratlan támadás nyomán keletkező intézkedési kötelezettség „a szük-
ségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig” tart. Ezt a 
döntést az Országgyűlés, vagy annak akadályoztatása esetén a köztársasági elnök 
hozza meg.15 Noha egyáltalán nem bizonyos, hogy egy váratlan támadást a rend-
kívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetése fogja követni, mindkét különleges 
jogrend lehetővé teszi a fegyveres erő alkalmazását/felhasználását.16 „[H]adiállapot 

14  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 459. § (1) bekezdés, 3. és 5. pont.
15  Magyarország Alaptörvénye, 48. cikk (1) és (3) bekezdés.
16  Fogalmi elhatárolást lásd 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédség-

ről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, 80. § 1. és 6. pont. Lásd még 
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kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (há-
borús veszély) esetén”, többek között, a Magyar Honvédség külföldi vagy magyaror-
szági alkalmazásáról, és a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország 
területéről kiinduló alkalmazásáról a Honvédelmi Tanács dönt.17 Szükségállapot 
idején a Magyar Honvédség felhasználására akkor van lehetőség, ha a rendőrség 
és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő „a törvényes rend 
megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselek-
mények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, 
fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények” elfoj-
tásához. Erről az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt.18 
Mivel a hatályos alaptörvényi rendelkezések a megfogalmazás néhány pontosítása 
és módosítása, például a törvényes rend beiktatása, a nemzetbiztonsági szolgála-
tok külön említése és a veszélyhelyzeti tényállások szükségállapotból való kieme-
lése ellenére, a korábbi alkotmányi rendelkezések szövegéből építkeznek, a témánk 
szempontjából releváns tartalmuk nem változott meg.19 (A veszélyhelyzet szabályai 
a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésénél nem bír-
nak relevanciával. Felhívásuk legfeljebb egy ipari szerencsétlenséget is előidéző be-
csapódás következményeinek elhárítása kapcsán képzelhető el.20)

Eltérően a váratlan támadástól, a rendkívüli állapot és a szükségállapot a támadás 
irányát érintő korlátozás nélkül, szemlátomást minden terrorcselekmény elköveté-
séhez használt polgári légi jármű ellen lehetővé teszi a fegyveres erő alkalmazását/
felhasználását. Kinyilvánított hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadá-
sának közvetlen veszélye miatt korábban kihirdetett rendkívüli állapot hiányában 
azonban módfelett csekély a valószínűsége annak, hogy a légi jármű ellen a fegy-
veres erő alkalmazására a rendkívüli állapot szabályai alapján kerüljön sor. Ehhez 
már a megközelítés fázisában bizonyítani kellene a ténybeli feltétel fennállását és 
eleget kellene tenni a jogi feltételeknek. Első lépésben meg kellene győződni ar-
ról, hogy a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi járművet irányító 
személyek cselekménye egy másik államnak betudható, majd egy idegen hatalom 
fegyveres támadásának közvetlen veszélyére hivatkozással, még a támadás befeje-
ződése előtt ki kellene hirdetni a rendkívüli állapotot. Ezt követően döntést kellene 
hozni a fegyveres erő alkalmazásáról. Magyarország mérete és az idő szorítása miatt 
egy folyamatban lévő támadás esetén erre aligha nyílna alkalom. Ez a szükségálla-
potról és a fegyveres erő felhasználásáról is elmondható. Első lépésben meg kellene 

Balogh András József (2018): „Quo vadis, honvédelmi szabályozás? – Avagy aktuális kérdések 
a honvédelmi feladatrendszer változásai kapcsán”, in A honvédelem jogának elméleti, történeti és 
kortárs kérdései (szerk. Farkas Ádám) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 176–177.

17  Magyarország Alaptörvénye, 48. cikk (1) bekezdés a) pont, 49. cikk (3) bekezdés a)–b) pont.
18  Uo. 48. cikk (1) bekezdés b) pont, 50. cikk (1)–(2) bekezdés.
19  Jakab András (2011): i. m. pp. 294–298.
20  Magyarország Alaptörvénye, 53. cikk.
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győződni az élet- és vagyonbiztonságot tömegesen veszélyeztető, fegyveresen vagy 
felfegyverkezve végrehajtott, súlyos és erőszakos cselekmények fennállásáról, majd 
erre a körülményre hivatkozással ki kellene hirdetni a szükségállapotot. Meg kelle-
ne állapítani továbbá a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazásának 
elégtelenségét, és döntést kellene hozni a fegyveres erő felhasználásáról.21 Ez a dön-
tés akár a kihirdetéssel egyidejűleg is meghozható. Megfigyelhető azonban, hogy 
az érintett rendelkezés többes számban tartalmazza a „cselekmény” szót.22 Ebből 
következően a szükségállapot szabályai legfeljebb akkor alkalmazhatók egy polgári 
légi jármű felhasználásával elkövetett egyszeri terrorcselekményre, ha a szükségál-
lapotot már korábban kihirdették. Ennek ellenére a váratlan támadás szabályozása 
kifejezetten elismerni látszik az egyszeri terrorcselekmény nyomán való kihirdetés 
lehetőségét, melyhez meglehetősen aggályos és zavaros értelmezési megoldásokhoz 
kellene folyamodni. Hiába nyújtana tehát ez a két különleges jogrend a váratlan tá-
madásnál szélesebb mozgásteret, a sajátos körülményekre figyelemmel, a tárgyalt 
alaptörvényi rendelkezések tényleges alkalmazhatósága esetleges.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása a terrorveszélyhelyzet eset-
körével egészítette ki a különleges jogrend hazai szabályozását. Az Alaptörvény 
51/A. cikkében foglaltak szerint: „(1) Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezé-
sére terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén meg-
határozott időre kihirdeti a terrorveszélyhelyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 
Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezeté-
sére. […] (3) A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezde-
ményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek 
és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetét, működését és tevékenysége ellátását 
érintő törvényektől eltérő, valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézke-
déseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör 
szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoz-
tatja. […] (5) A Magyar Honvédséget a (3) bekezdés szerinti intézkedések hatályos-
sága és a terrorveszélyhelyzet idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a 
nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.”23 Ez a „megelőző védelmi 

21  Farkas Ádám – Patyi András (2018): „A honvédelmi alkotmány megjelenése és fejlődése a 
magyar alkotmányozásban 1989–2016”, in A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kér-
dései, pp. 107–108. Lásd még Patyi András (2009): „40/B. § [A Magyar Honvédség és a Rendőrség 
irányítása]”, in Az Alkotmány kommentárja, I. kötet, pp. 1455–1458. Ha a szükségállapot kihirde-
tésére közvetlenül egy váratlan támadást követően kerülne sor, a fegyveres erő felhasználásának 
alaptörvényi biztosítékai veszélyesen fellazulhatnak. Kelemen Roland (2017): Az Alaptörvény 
különleges jogrendi rendszerének egyes dogmatikai problémái – kitekintéssel a visegrádi államok 
alkotmányának kivételes hatalmi szabályaira. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 5/1–2. pp. 55–56.

22  Till Szabolcs Péter (2016): Alkotmányos változatok migránsokra és terrorra. Katonai Jogi és 
Hadijogi Szemle, 4/1–2. pp. 36–37, 40–41.

23  Magyarország Alaptörvénye, 51/A. cikk (1), (3) és (5) bekezdés.
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helyzet belbiztonsági megfelelőjeként” vagy a szükségállapot „előszoba tényállása-
ként” is jellemzett új különleges jogrend,24 sajátos tartalma és szabályozása követ-
keztében, alkalmasint a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű 
lelövésének hátterét is képezheti. (A megelőző védelmi helyzet szabályai a terror-
cselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésénél nem bírnak rele-
vanciával.25)

Megfogalmazásában a „terrortámadás” szót a Büntető Törvénykönyv tölti ki tar-
talommal, melynek „terrorcselekmény” elnevezésű törvényi tényállása minden te-
kintetben kiterjed a polgári légi jármű felhasználásával elkövetett terrorcselekmé-
nyekre.26 Hasonlóan a szükségállapothoz, a fegyveres erő felhasználásának ilyenkor 
is több ténybeli és jogi feltétele van. Első lépésben meg kellene győződni a terror-
támadás jelentős és közvetlen veszélyéről vagy a terrortámadás bekövetkezéséről (~ 
az elkövetéshez használt polgári légi jármű jogellenes hatalomba kerítéséről), majd 
erre a körülményre hivatkozással legalább kezdeményezni kellene a terrorveszély-
helyzet kihirdetését. Meg kellene állapítani továbbá a rendőrség és a nemzetbizton-
sági szolgálatok alkalmazásának elégtelenségét, és döntést kellene hozni a fegyveres 
erő felhasználásáról.27 Mivel erre lényegében minden polgári légi jármű felhasználá-
sával elkövetett terrorcselekmény esetén sor kerülhet, a terrorveszélyhelyzet a várat-
lan támadáshoz képest egyértelműen szélesebb mozgásteret nyújt. Ennek ellenére 
a terrorveszélyhelyzet nem képes maradéktalanul kiváltani a váratlan támadást a 
terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének alaptörvé-
nyi háttereként. Kihirdetése az Országgyűlés döntéséhez kötött, ezért a tényleges 
alkalmazhatósága esetleges. Ez az esetlegesség mégis sokkal nagyobb valószínűséget 
jelent annál, mint ami a rendkívüli állapotnál és a szükségállapotnál tapasztalható, 
hiszen a Kormány akár a kihirdetés kezdeményezését követően is intézkedéseket 
tehet a helyzet kezelésére. Szabadon mérlegelvén a „terrortámadás jelentős és köz-
vetlen veszély[ének]” fennállását, a kihirdetés kezdeményezésével elébe is mehet 
egy már meg nem előzhető, ám még meg nem indított terrorcselekménynek. Ez a 
mérlegelési jog a másik oka annak, hogy a terrorveszélyhelyzet nem képes a váratlan 
támadás helyébe lépni. Míg a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezése 
szükségképpen mérlegelés tárgyát képezi, addig a váratlan támadás mérlegelést nem 
tűrő alaptörvényi parancsként rögzíti az azonnali intézkedés kötelezettségét.

24  T/10416. számú törvényjavaslat, Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása, Rész-
letes indokolás az 1. cikkhez, p. 3. Lásd még Farkas Ádám (2016): Gondolatok a terrorveszély-
helyzetről. Szakmai Szemle, 2016/3. p. 184; Simicskó István (2016): A terrorizmus elleni védelem 
fokozása a különleges jogrendi kategóriák bővítésével. Hadtudomány, 26/3–4. p. 102.

25  Magyarország Alaptörvénye, 51. cikk.
26  T/10416. számú törvényjavaslat, Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása, Rész-

letes indokolás az 1. cikkhez, p. 4; 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 314–316/A. 
és 319. §.

27  Farkas Ádám – Patyi András (2018): i. m. p. 108.
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Hangsúlyozandó, hogy az Alaptörvény 47. cikke szerint az Országgyűlés és a Kor-
mány, pontosan elhatárolt hatáskörök mentén, békeidőszakban is dönthet, többek 
között, a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról és a kül-
földi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkal-
mazásáról. A Kormány ilyen döntésének lényeges feltétele, hogy a Magyar Honvéd-
ség és a külföldi fegyveres erők alkalmazása az Európai Unió vagy az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete által hozott döntésen alapuljon.28 Ezzel az alaptörvényi háttér-
rel nyert elfogadást a NATO műveleti alárendeltségű légi járművek alkalmazásáról 
szóló 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, mely a terrorcselekmény elkövetéséhez 
használt polgári légi jármű lelövésénél, a tágabb szabályozási környezet részeként, 
közvetett relevanciával bírhat.29 Egy folyamatban lévő támadás esetén azonban a 
tárgyalt alaptörvényi rendelkezések tényleges alkalmazhatóságát a rendkívüli álla-
potnál és a szükségállapotnál említett sajátos körülmények korlátozzák.

III. A HONVÉDELMI TÖRVÉNY

Napjainkban a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű esetleges 
lelövésének megalapozására a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
62. §-ában, a légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok keretében 
kerül sor: „(1) A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő szövetségi és 
magyar légvédelmi készenléti erők feladatköre a légteret megsértő, vagy jogosulat-
lanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ott 
ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő, továbbá a bajbajutott légi 
járművekre terjed ki. (2) A szövetség által meghatározott NATO felelősségi körzet 
légterének oltalmazásában részt vevő, NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi 
készenléti erők a stratégiai parancsnok alárendeltségében, a NATO regionális ille-
tékes parancsnokának irányítása alatt teljesítik szolgálatukat. (3) A Magyarország 
légterének oltalmazásában részt vevő magyar és szövetséges légvédelmi készenléti 
erők fegyvereivel figyelmeztető vagy megsemmisítő tűz nyitható az ország légteré-
ben tartózkodó légi járműre, ha az a) fedélzeti fegyverzetét alkalmazza, vagy b) más 
módon fegyverrel vagy eszközzel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos, 
erőszakos cselekményt követ el, illetve katasztrófát idéz elő, vagy c) egyértelműen 
arra lehet következtetni, hogy az a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésé-

28  Magyarország Alaptörvénye, 47. cikk (2)–(3) bekezdés.
29  1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalma-

zásáról, a), b) és d) pont. Lásd még Hegedüs Zoltán – Végh Károly (2016): „A Magyar Honvédség 
nemzetközi szerepvállalásának jogi aspektusai és alapkérdései”, in Magyarország katonai védelmé-
nek közjogi alapjai (szerk. Farkas Ádám, Kádár Pál) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, pp. 266–271.
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re törekszik, és a légvédelmi készenléti erők felszólításának szándékosan nem tesz 
eleget. (4) Az (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszólítás, és a figyelmeztető 
tűz mellőzhető, ha az eset összes körülményei folytán arra már nincs idő, és a kése-
delem az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.”30 Ennek megfelelően módosult 
a légiközlekedési törvény 10. § (2) bekezdésének kivételt tartalmazó szövegrésze is.31 
Mindössze néhány eltérés figyelhető meg a hatályos és a korábbi honvédelmi tör-
vény rendelkezéseinek szövege között. Ez a nagyfokú szövegszerű és tartalmi egye-
zőség azt jelzi, hogy az új törvény megalkotása során a légierőre vonatkozó különös 
fegyverhasználati szabályok alkotmányosságának újbóli átgondolása mellőzendő-
nek vagy szükségtelennek bizonyult. Mivel a törvény témánk szempontjából rele-
váns tartalma nem változott meg, az elődjével kapcsolatban tett kritikai észrevételek 
érvényesek maradtak.32

Látható, hogy a hatályos honvédelmi törvény 62. §-ában sem szerepel a „légi jár-
mű” kifejezés előtt a jellegre vagy a jogállásra utaló jelző, ezért a hatálya általában 
véve kiterjed „bármely szerkezet[re], amelynek légkörben maradása a levegővel való 
olyan kölcsönhatásból ered, amely más, mint a földfelszínre ható légerők hatása”.33 
Ez egyaránt magában foglalja a levegőnél könnyebb és a levegőnél nehezebb légi 
járműveket, a hajtóművel felszerelt és a hajtómű nélküli légi járműveket, a fedélze-
ten tartózkodó személy által vezetett és a pilóta nélküli légi járműveket, a polgári 
és az állami légi járműveket, a honos és a külföldi légi járműveket, a nemzeti és a 
nemzetközi légi forgalomban résztvevő légi járműveket, a menetrendszerű és a nem 
menetrendszerű légi járatot lebonyolító légi járműveket, és a kereskedelmi célú és a 
nem kereskedelmi célú repülést végző légi járműveket.34 Egy konkrét légi jármű az 
(1) bekezdés szerint abban az esetben tartozik a magyar és a szövetséges légvédelmi 
készenléti erők feladatkörébe, ha megsérti a magyar légteret, jogosulatlanul veszi 
igénybe azt, nem azonosítja magát, ismeretlen szándékkal repül, ellenséges tevé-

30  2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről, 62. § (1)–(4) bekezdés.

31  2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról, 253. §.
32  Sulyok Gábor (2005): i. m. pp. 44–45.
33  1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, 71. § 5. pont. A Nemzeti Katonai Stratégia 

a Magyar Honvédség fontos feladatai között a polgári légi járművek fegyverként való alkalma-
zásának megakadályozását említi. 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország Nem-
zeti Katonai Stratégiájának elfogadásáról, 62. pont. Lásd még Mógor Tamás (2018): A  légierő 
tevékenységének jelentősége Magyarország szuverenitásának és biztonságának fenntartásában. 
Honvédségi Szemle, 146/6. pp. 134–139.

34  Sipos Attila (2018): i. m. pp. 83–141. Egyre nagyobb kockázatot jelentenek a repülésvédelem 
és a terrorelhárítás terén a pilóta nélküli légi járművek. Sándor Zsolt – Boros Péter (2017): Pilóta 
nélküli légi járművek okozta kihívások a légiforgalmi irányításban, 1. rész: Problémák feltárá-
sa. Közlekedéstudományi Szemle, 67/6. p. 56. Ezekről általában lásd Békési Bertold et al. (2013): 
Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek (szerk. Palik Mátyás) Második, javított kiadás. 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.
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kenységet folytat, repülési szabályt sért, vagy bajba jut.35 Egy légi járművet tehát 
nem a jellege vagy a jogállása, hanem a magatartása tesz a légvédelmi készenléti 
erők intézkedésének tárgyává. Megjegyzendő, hogy „[a] légierőre vonatkozó külö-
nös fegyverhasználati szabályok” alcím megtévesztően szűk, hiszen az első két be-
kezdés a feladatkör és az irányítás általános kérdéseiről szól, és mint látni fogjuk, az 
itt felsorolt magatartások közül mindössze egy alkalmas a tűzparancs kiadásának 
közvetlen megalapozására. Különösen oda nem illő elemként hat a fegyverhaszná-
latot szabályozó alcímben a bajba jutott légi járművek említése. (Három esemény 
minősül bajba jutásnak: az eltűnés, a kényszerhelyzet és a légiközlekedési baleset.36)

Érdekes szövegezési eltérések figyelhetők meg ezen a téren az egyes szabályozási 
szintek között. Magyarország Alaptörvényének 52. cikk (1) bekezdése a „Magyaror-
szág területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való 
oltalmazására”, míg a honvédelmi törvény 62. § (1) bekezdése (és kisebb eltéréssel a 
(3) bekezdése) a „Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő szövetségi és 
magyar légvédelmi készenléti erők” megfogalmazást használja. Nem kétséges, hogy 
a „honi” és a „magyar”, a „szövetséges” és a „szövetségi”, és a „készültségi” és a „ké-
szenléti” jelzők azonos tartalmat hordoznak. Ez a korábbi alkotmányi és törvényi 
rendelkezések mechanikus átvételéből eredő következetlen szóhasználat legfeljebb 
esztétikai szempontból lehet zavaró. Ellenben a „terület” és a „légtér” nem kezel-
hetők szinonimaként: az állam légtere integráns részét képezi az állam területének, 
ezért az oltalmazásuk is rész–egész viszonyban áll egymással. Lévén az alaptörvényi 
megfogalmazás a tágabb, alkotmányossági kérdések aligha merülnek fel. Ez az elté-
rés csak azt jelzi, hogy a légvédelmi készenléti erők alaptörvényi szinten meghatáro-
zott feladatai szélesebbek, mint a törvényi szinten meghatározott feladataik. Felszíni 
csapásmérésre például a törvény nem biztosít felhatalmazást. Feltűnő különbség 
észlelhető a „légvédelmi és repülő készültségi erők” és a „légvédelmi készenlé-
ti erők” kifejezések között is. Ez a következetlenség szintén a korábbi alkotmányi 
és törvényi rendelkezések átvételéből ered, és szintén túlmutat a tisztán esztétikai 
szempontokon. Mivel az alaptörvényi kifejezés külön nevesíti a légvédelmi tüzér- és 
rakétaeszközöket és a légierő érintett repülőeszközeit (~ elfogó légi járműveket),37 
könnyen arra a helytelen következtetésre lehet jutni, hogy a törvényi kifejezés csak 
az alaptörvényi szinten körülírt katonai eszköztár elsőként nevesített részére terjed 
ki. Körültekintő értelmezéssel nyilvánvalóvá válik, hogy a tartalmi eltérés pusztán 
látszólagos: a honvédelmi törvényben szereplő „légvédelmi készenléti erők” kifeje-

35  Egyes eseteket lásd 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, 10–11. §; 4/1998. (I. 16.) 
Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről, 9–10. §.

36  267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a 
katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő 
szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek 
viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról, 1. § 1. pont.

37  Jakab András (2009): i. m. pp. 669–670.
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zés a „repülő készültségi erőket” is magában foglalja – sőt alapvetően ezekre utal. 
Ezt az értelmezést a hazai szabályozás és a légtér védelmének gyakorlata is meg-
erősíti.38 Ily módon az alaptörvényi és a törvényi kifejezés, a látszat ellenére, azonos 
tartalmat hordoz. Hangsúlyozandó, hogy a két kifejezés általánosságban írja körül a 
terület/légtér oltalmazására igénybe vehető készenléti erőket, melyek nem minden 
alakulata és eszköze teljesít folyamatosan és ténylegesen készenléti szolgálatot. Ez a 
készenlét szükség esetén fokozható.

Elődjéhez hasonlóan, a honvédelmi törvény 62. § sem részletezi a légvédelmi ké-
szenléti erők által a feladatuk ellátása során alkalmazható eszközöket. Nem szól pél-
dául a légi jármű azonosításra való felszólításáról, a feltartóztatásáról/elfogásáról, a 
légtérből való kivezetéséről vagy a leszállásra való felszólításáról/kényszerítéséről. 
Mindössze a legszélsőségesebb és végső eszközről tesz említést, amikor az alcímmel 
összhangban, lehetőséget biztosít a figyelmeztető vagy a megsemmisítő tűz kiváltá-
sára, meghatározza a tűz kiváltásának feltételeit, és megállapítja az erre vonatkozó 
parancs kiadásának rendjét. Ez a felhatalmazás azonban nem terjed ki az (1) bekez-
désben szereplő minden magatartásra. Kizárólag olyan légi járművel szemben nyílik 
lehetőség a fegyverhasználatra, mely a magyar légtérben tartózkodik és ellenséges 
tevékenységet folytat. Ezt a tevékenységet a (3) bekezdés egy három vagylagos elem-
ből álló taxatív felsorolással írja körül. Mivel a felsorolás b) pontja két magatartást 
takar, összesen négy magatartás minősülhet ellenséges tevékenységnek: a fedélzeti 
fegyverzet alkalmazása, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos és erősza-
kos cselekmény más módon, fegyverrel vagy eszközzel való elkövetése, a katasztrófa 
más módon, fegyverrel vagy eszközzel való előidézése, vagy az ilyen cselekmények 
elkövetésére való törekvés, mely a légvédelmi készenléti erők felszólításának szán-
dékos figyelmen kívül hagyásával társul. Ezek a fegyverhasználat elengedhetetlen és 
minimális feltételei, melyekkel párhuzamosan, a bajba jutást és esetleg az ismeretlen 
szándékkal végzett repülést kivéve, az (1) bekezdésben szereplő más magatartások is 
megvalósulhatnak. (Ha egy légi járművet „valószínűsíthetően” vagy „egyértelműen” 
terrorcselekmény elkövetéséhez használnak, a repülési szándék aligha tekinthető 
ismeretlennek.) Megjegyzendő, hogy a „katasztrófa” értelmezéséhez a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény nyújt segítséget: „[…] olyan állapot vagy helyzet, amely emberek 
életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti kör-
nyezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsít-
ja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása megha-
ladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési 

38  Lásd például 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti 
repüléseiről. Ez a következtetés a légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok egy 
másik rendelkezéséből is levonható. 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Hon-
védségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, 62. § (7) bekezdés.
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lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok 
és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve 
nemzetközi segítség igénybevételét igényli”.39 (Értelemszerűen a témánk szempont-
jából csak a civilizációs katasztrófák bírnak relevanciával.) 

Első pillantásra a terrorcselekmény elkövetéséhez használt légi jármű magatar-
tása a honvédelmi törvény 62. § (3) bekezdésében foglalt felsorolás két pontjának 
hatálya alá is tartozhat. Minősülhet a b) pont szerint az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető súlyos és erőszakos cselekmény más módon, fegyverrel vagy eszközzel 
való elkövetésének, a katasztrófa más módon, fegyverrel vagy eszközzel való előidé-
zésének, vagy a c) pont szerint az ilyen cselekmények elkövetésére való törekvésnek. 
Mivel egy légi jármű becsapódásával előidézett katasztrófa esetén a figyelmeztető 
vagy a megsemmisítő tűz kiváltása értelmezhetetlen, az említett magatartások közül 
az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és az ilyen veszélyeztető vagy a katasztró-
fát előidéző cselekmény elkövetésére való törekvés bír relevanciával. Hangsúlyozan-
dó, hogy a veszélyeztetés csak az adott ellenséges tevékenység fegyverhasználathoz 
szükséges minimális eredményét határozza meg: egy polgári légi jármű felhaszná-
lásával elkövetett terrorcselekmény ennél alighanem súlyosabb eredmény előidézé-
sére, az élet- és vagyonbiztonság tényleges sérelmére irányul. Nehéz megállapítani 
a veszélyeztetés kezdő időpontját, ám az kijelenthető, hogy a légi jármű ekkor már 
a célponthoz viszonylag közel halad. Ebből kifolyólag, ha az állam azt biztonságos 
távolságban kívánja lelőni, akkor a fegyverhasználat sokkal inkább a felsorolás c) 
pontján, mintsem a b) pontján alapul. Egy gyanús légi jármű lelövéséhez ugyanak-
kor a c) pont sem ad szabad kezet. Kizárólag akkor nyílik lehetőség a megsemmisítő 
tűz kiváltására, ha „egyértelműen arra lehet következtetni”, hogy a légi jármű az a) 
vagy a b) pont szerinti ellenséges tevékenységek elkövetésére törekszik. Egyértel-
mű következtetést a terroristák szándékára vonatkozóan legfeljebb a célpont köze-
lében lehet levonni. Hiába a gondosan kialakított minősítési rendszer, egy gyanús 
légi járműnek a vélt célponttól és a lakott területektől biztonságos távolságban való 
lelövése tehát minden esetben mérlegelésen és feltételezéseken alapszik. Maradék-
talanul azonban soha nem zárható ki a tévedés és a megtévesztés lehetősége. Ennek 
tudatában kifejezetten aggályos, hogy a (4) bekezdés alapján a (3) bekezdés c) pontja 
szerinti magatartást megvalósító légi jármű a felszólítás és a figyelmeztető tűz mel-
lőzésével is megsemmisíthető, ha „az eset összes körülményei folytán arra már nincs 
idő, és a késedelem az élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna”.

Különböző szabályok alkalmazandók a figyelmeztető vagy a megsemmisítő tűz 
kiváltására vonatkozó parancs kiadására attól függően, hogy a légvédelmi készenléti 
szolgálatot magyar vagy szövetséges erők látják el, és a feladat teljesítésére nemzeti 

39  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról, 3. § 5. pont.



48 SULyOK GÁBOR

alárendeltségben vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének műveleti alárendelt-
ségében kerül sor. Közös eleme azonban a tűzparancs kiadásáról szóló szabályoknak 
a Magyar Honvédség légierő ügyeletes parancsnokának megkerülhetetlen szerepe: 
a figyelmeztető vagy a megsemmisítő tűz kiváltására vonatkozó parancsot, az emlí-
tett körülményektől függően, kizárólag a légierő ügyeletes parancsnoka adhatja ki, 
vagy a parancs kizárólag akkor hajtható végre, ha azt a légierő ügyeletes parancs-
noka megerősíti. Mindössze egyetlen kivétel létezik a tárgyalt szabályok alól. Ha az 
elfogást végrehajtó légi járművet „közvetlen támadás” éri, annak vezetője az „ellene 
irányuló” támadás elhárítására, azonnali jelentéstételi kötelezettség mellett, saját el-
határozásából is tüzet nyithat.40 Noha fontos kivételről van szó, a megfogalmazás 
legalább két alapvető kérdést megválaszolatlanul hagy. Egyrészt a katona fegyver-
használatától eltérően nem határozza meg, hogy milyen magatartások minősülhet-
nek „közvetlen támadásnak”.41 Nyilvánvaló, hogy a katonai légi járművek fedélzeti 
fegyverzetének alkalmazása ilyen támadásként értékelhető. Kérdés, hogy hasonló 
megítélés alá eshet-e például egy polgári légi jármű összeütközés szándékával végre-
hajtott hirtelen manővere. Másrészt az elfogást végrehajtó légi jármű vezetője saját 
elhatározásából csak az „ellene irányuló” támadás elhárítására nyithat tüzet. Ez a 
megfogalmazás, szigorúan értelmezve, elvezet egy másik megválaszolatlan kérdés-
hez. Kötelékben végrehajtott elfogás esetén, ha az elfogó kötelék vezérét közvetlen 
támadás éri, a kötelék meg nem támadott tagja mikor és hogyan nyújthat fegyveres 
segítséget a megtámadott társának? Hangsúlyozandó, hogy az önvédelmi célú fegy-
verhasználat kivételként kezelendő. Minden más esetben a tűz kiváltásához a légierő 
ügyeletes parancsnokának kifejezett parancsa vagy megerősítése szükséges, melyet 
a korábbi és a hatályos honvédelmi törvény részletes indokolása egyaránt a szuvere-
nitás lényeges garanciájának tekint: „Ez a megoldás a szövetségi rendszeren belül is 
biztosítja az állami felségjog érvényesítését.”42

Nagy horderejére tekintettel, a légvédelmi készenléti erők általi fegyverhasznála-
tot haladéktalanul jelenteni kell a honvédelemért felelős miniszternek, aki tájékoz-
tatni köteles a miniszterelnököt. Az Országgyűlésnek és a köztársasági elnöknek 

40  2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről, 62. § (5)–(7) bekezdés. Lásd még 7/2009. (VI. 11.) HM 
rendelet a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről, 5. és 9. § 1. pont; 56/2016. (XII. 
22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának 
szabályairól, 69–74. §.

41  2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről, 56. § (4) bekezdés.

42  T/12472. számú törvényjavaslat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, Részletes in-
dokolás a 131–132. §-hoz, p. 105; T/3478. számú törvényjavaslat a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, Részletes indoko-
lás a 62. §-hoz, p. 55.
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a Kormány nyújt haladéktalan tájékoztatást.43 Látható, hogy a légierőre vonatkozó 
különös fegyverhasználati szabályok keretében foganatosított intézkedések, köztük 
a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének következ-
ményeiért a politikai felelősséget változatlanul a miniszter és a Kormány viseli.

IV. ALAPVETŐ JOGOK

Ha a terrorcselekményt nem pilóta nélküli polgári légi jármű felhasználásával kö-
vetik el, a fedélzeten természetes személyek tartózkodnak, akik három különböző 
csoportba nyerhetnek besorolást: a légi járművet hatalomba kerítő/vezető terroris-
ták, a légi járművön tartózkodó utasok és a légi jármű személyzetének tagjai. Érin-
tettségük okán hozzájuk társulnak még a földön tartózkodó potenciális áldozatok és 
az áldozatok közeli hozzátartozói. Nem érhet véget tehát a terrorcselekmény elkö-
vetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének alkotmányjogi értékelése az alap-
törvényi háttér és a honvédelmi törvény légierőre vonatkozó különös fegyverhasz-
nálati szabályainak elemzésével. Feltétlenül tekintettel kell lenni az említett személyi 
körök tagjainak alapvető jogaira is, hiszen végső soron ez az értékelési szempont 
fogja eldönteni a megsemmisítő tűz jogszerűségének kérdését. Magyarország Alap-
törvényének I. cikke, leképezve az államot ezen a téren terhelő negatív és pozitív kö-
telezettséget,44 megköveteli az ember sérthetetlen és alapvető jogainak tiszteletben 
tartását, és azok védelmét az állam elsőrendű kötelezettségeként határozza meg. Ha-
zánk kifejezetten elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, az alapvető 
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat törvényi szinten kell megál-
lapítani. Egy alapvető jogot kizárólag egy másik alapvető jog érvényesülésének vagy 
egy alkotmányos érték védelmének biztosítására, a feltétlenül szükséges mértékben 
és a kitűzött céllal arányosan, az érintett jog lényeges tartalmának tiszteletben tartá-
sa mellett lehet korlátozni.45

Bár az Alaptörvény elfogadásával az alapvető jogok katalógusa összességében 
számos ponton módosult, a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi 
jármű lelövése által közvetlenül érintett alapvető jogok (~ az élethez és az emberi 
méltósághoz való jog és a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés 
tilalma) hatályos alaptörvényi és korábbi alkotmányi szabályozása között, minden 
szövegezési és szerkezeti eltérés ellenére, olyan hasonlóság figyelhető meg, melynek 

43  2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről, 62. § (8) bekezdés. Lásd még Magyarország Alaptörvé-
nye, 15. cikk (1) bekezdés, 18. cikk (4) bekezdés.

44  Balogh, Zsolt – Hajas, Barnabás (2012): “Rights and Freedoms”, in The Basic Law of Hun-
gary: A First Commentary (ed. Lóránt Csink, Balázs Schanda, András Zs. Varga) Clarus Press, 
Dublin, pp. 67–68.

45  Magyarország Alaptörvénye, I. cikk (1)–(3) bekezdés.
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révén a hajdan tett észrevételek, köztük a már hatályukat vesztett alkotmánybírósá-
gi határozatokban foglalt megállapítások,46 egyelőre érvényesek maradtak.47 Mesz-
sze kiemelkedik a közvetlenül érintett alapvető jogok közül az élethez és az emberi 
méltósághoz való jog.48 Az Alaptörvény II. cikke szerint: „Az emberi méltóság sért-
hetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a mag-
zat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”49 Ez a rendelkezés az alapvető 
jogok katalógusának elején, elődjéhez képest új elemként és elvi jelleggel az embe-
ri méltóság sérthetetlenségét nyilvánítja ki. Mint a Nemzeti hitvallásból is kitűnik, 
„az emberi lét alapja az emberi méltóság”50 – egy az emberi élettel elválaszthatatlan 
egységet alkotó, az emberi élettel együtt az ember elidegeníthetetlen belső lényegét 
kifejező, a jog előtt és a jog felett álló, a jog számára hozzáférhetetlen, mindent meg-
előző legnagyobb érték.51 Ezt az értéket hivatott biztosítani az emberi méltósághoz 
való jog, mely általános személyiségi jogként/anyajogként/szubszidiárius alapjog-
ként, illetve az emberi méltóság egyenlőségének garanciájaként szab abszolút határt 
az egyént érintő külső beavatkozásoknak.52 Létezik tehát „az egyén autonómiájá-
nak, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, 
amelynél fogva […] az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá”.53

46  Uo. Záró és vegyes rendelkezések, 5. pont; 22/2012. (V. 11.) AB határozat, ABH 2012, pp. 10, 
15–16; 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, ABH 2013, pp. 440, 451–453. Kezdetben kérdéses volt, 
hogy az Alkotmánybíróság milyen mértékben támaszkodhat és támaszkodik majd a korábban 
kidolgozott tételekre. Míg máshol érzékelhetők bizonyos változások, addig a közvetlenül érintett 
alapvető jogok értelmezésénél még folyamatosság tapasztalható. Lásd például 11/2014. (IV. 4.) 
AB határozat, ABH 2014, pp. 247, 255. Elképzelhető, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat a jö-
vőben ezen a téren is új irányt vesz. Deli Gergely – Kukorelli István (2015): Az emberi méltóság 
alapjoga Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 70/7–8. p. 347.

47  Sulyok Gábor (2005): i. m. pp. 47–48.
48  Sári János – Somody Bernadette (2008): Alapjogok – Alkotmánytan II. Negyedik, átdolgozott 

kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 85–108; Tóth Gábor Attila (2003): „Az emberi méltósághoz 
való jog és az élethez való jog”, in Emberi jogok (szerk. Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila) Osiris 
Kiadó, Budapest, pp. 255–361; Zakariás Kinga – Szirbik Miklós (2009): „54. § [Az élethez és az 
emberi méltósághoz való jog]”, in Az Alkotmány kommentárja, II. kötet, pp. 1899–1930; Zaka-
riás Kinga (2014): „Az élethez és az emberi méltósághoz való jog”, in Alkotmányjog – Alapjogok 
(szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt) Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Press, Budapest, 
pp. 73–114; Zakariás Kinga (2018): „Emberi méltósághoz való jog”, in Emberi jogi enciklopédia 
(szerk. Lamm Vanda) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 203–209; Zakariás 
Kinga (2018): „Élethez való jog”, in Emberi jogi enciklopédia, pp. 279–285.

49  Magyarország Alaptörvénye, II. cikk.
50  Uo. Nemzeti hitvallás. Ez értelmezési szempontként is funkcionál. Uo. R) cikk (3) bekezdés.
51  23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, pp. 88, 93. és p. 95. (Lábady Tamás és Tersz-

tyánszky ödön alkotmánybírák párhuzamos véleménye), p. 103. (Sólyom László alkotmánybíró 
párhuzamos véleménye).

52  8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, pp. 42, 44–45; 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 
ABH 1990, pp. 88, 103–104. (Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye).

53  64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, pp. 297, 308.
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Hasonlóan az elődjéhez, a hatályos alaptörvényi rendelkezés az élethez való jog-
gal egységben fogalmazza meg az emberi méltósághoz való jogot.54 Ha alanyi ol-
dalról nézzük, az élethez való jog az ember életét biztosítja és védelmezi. Megtiltja 
az élet szándékos és önkényes elvételét, kizárja az élet feletti állami rendelkezést, és 
lehetővé teszi a többi alapvető jog érvényesülését. Ez a minden embert megillető jog 
azonban nemcsak az emberi élet tiszteletben tartására és önkényes elvételétől való 
tartózkodásra kötelezi az államot, hanem arra is, hogy oltalmazza azt az észszerűen 
előrelátható és megelőzhető fenyegetésekkel szemben, és megfelelő jogalkotás és 
szervezési intézkedések útján gondoskodjon az érvényesüléséhez szükséges felté-
telekről. Ez az objektív, intézményes életvédelmi kötelezettség egyaránt kiterjed az 
egyes emberek életének egyedi és az emberi élet és létfeltételeinek általános védel-
mére, és az egyes emberhez a jövőben esetleg hasonló helyzetbe kerülő minden más 
ember életének védelmére.55 Egy emberi élet elvételét az állam az alkotmányosság 
keretei között kizárólag olyan esetekben engedheti meg, amikor „a jog eltűri az em-
beri életek közötti választást, és ennek megfelelően nem is bünteti az emberi élet 
kioltását”.56

Nemzetközi emberi jogi fórumok gyakorlatában rendszeresen megjelenő kö-
vetelmény, hogy a katonai, a rendvédelmi és az egyéb biztonsági műveletek terve-
zése, irányítása és végrehajtása során az állam köteles a lehető legkisebb mértékre 
szorítani az élet kioltásának lehetőségével járó erőszak alkalmazását és az élet nem 
szándékos kioltását. Ha az élet kioltására mégis sor kerül, az állam köteles hatékony 
hivatalos vizsgálatot folytatni a körülmények és a felelősség tisztázása érdekében. 
Ennek elmaradása vagy hiányossága esetén az élethez való jog megsértése szintén 
megállapítható. Kevésbé ismert kapcsolódási pont továbbá az élethez való jog és a 
kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma között,57 hogy az 
élet önkényes elvételével és a megfelelő tájékoztatás elmulasztásával okozott hosz-
szan tartó lelki fájdalom, bizonyos esetekben, a közeli hozzátartozókkal szemben 
elkövetett embertelen bánásmódként is értékelhető.58

54  T/2627. számú törvényjavaslat, Magyarország Alaptörvénye, Részletes indokolás a II. cikk-
hez, p. 40.

55  64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, pp. 297, 303; 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, 
ABH 2003, pp. 235, 269.

56  64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, pp. 297, 315–316.
57  Magyarország Alaptörvénye, III. cikk (1) bekezdés: „Senkit nem lehet kínzásnak, emberte-

len, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az 
emberkereskedelem.”

58  Human Rights Committee: General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life, 30 October 2018, U.N. Doc. 
CCPR/C/GC/36, pp. 3–5, 7–8, 13, 15–16; European Court of Human Rights: Guide on Article 2 
of the European Convention on Human Rights: Right to Life, 31 August 2018, pp. 20–26, 28–34, 
36–38.
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Hazánkban az élethez és az emberi méltósághoz való jog továbbra is egységet al-
kotó, oszthatatlan és korlátozhatatlan alapvető jognak tekinthető. Ez az egységben 
szemlélt két jog helyezkedik el az alapvető jogok hierarchiájának csúcsán, és „azt 
biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget tenni. 
Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai 
és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből 
mennyit valósított meg, és miért annyit.”59 Korlátozhatatlanságuk a védett tárgyak 
elválaszthatatlan és sajátos jellegéből fakad: az emberi élet és az emberi méltóság 
korlátozása lehetetlen, legfeljebb a teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítésük le-
hetséges. Ily módon az élethez és az emberi méltósághoz való jognál nem különböz-
tethető meg a korlátozható rész és a lényeges tartalom. Maga a jog a lényeges tar-
talom és mint ilyen, a korlátozás fogalmilag kizárt.60 Ebből kifolyólag az egységben 
szemlélt élethez és emberi méltósághoz való jog abszolút jog, mellyel szemben má-
sik alapvető jog vagy alkotmányos érték nem mérlegelhető és a klasszikus szüksé-
gességi-arányossági teszt nem alkalmazható.61 Hangsúlyozandó, hogy a gyakorlása 
még különleges jogrendben sem függeszthető fel.62 Kérdés, hogy a terrorcselekmény 
elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövése kapcsán a magyar jogrendszerben 
található-e olyan szabály, mely az élethez és az emberi méltósághoz való jog alóli 
kivételként, az emberi életek közötti választást eltűrve, általánosságban megengedi 
az államnak a fedélzeten tartózkodó személyek feláldozását a földön tartózkodó po-
tenciális áldozatok megmentése érdekében.

Mindenekelőtt a jogos védelem és a végszükség érdemel említést. Mindkettő a 
Büntető Törvénykönyvben, a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok között ta-
lálható.63 Noha az érintett törvényi rendelkezések a büntetőjogi kodifikáció ered-
ményeként több ponton megváltoztak, és a jogos védelem az alapvető jogok kata-
lógusában külön helyet kapott,64 a korábbi szabályozással kapcsolatban tett kritikai 
észrevételek érvényesek maradtak.65 Első pillantásra mindkét jogintézmény kézen-
fekvő érvnek tűnhet a lelövés jogszerűségét alátámasztani igyekvők számára. Míg a 

59  64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, pp. 297, 309.
60  23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, pp. 88, 106. (Sólyom László alkotmánybíró pár-

huzamos véleménye).
61  Gárdos-Orosz Fruzsina (2018): „Alapvető jogok korlátozása”, in Emberi jogi enciklopédia, 

pp. 31–32.
62  Magyarország Alaptörvénye, 54. cikk (1) bekezdés.
63  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 22–23. §. Kifejezetten mellőzhetőnek tar-

totta a német alkotmánybíróság a büntetőjogi szempontok elemzését, amikor a vonatkozó törvé-
nyi szabályozás alaptörvénnyel való összhangját vizsgálta. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 
15. Februar 2006, 1 BvR 357/05, 130.

64  Magyarország Alaptörvénye, V. cikk. Lásd még Kónya István (2017): „A büntethetőséget ki-
záró vagy korlátozó okok”, in Magyar büntetőjog: Kommentár a gyakorlat számára (szerk. Kónya 
István) Harmadik kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 113–114.

65  Sulyok Gábor (2005): i. m. p. 48.
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jogos védelem megengedni látszik a kizárólag terroristákat szállító légi jármű lelö-
vését, addig a végszükség megengedni látszik akár az utasokat és/vagy a személyzet 
tagjait szállító légi jármű lelövését is, ha ez nem okoz az elhárítani kívánt támadásnál 
nagyobb sérelmet. Ez az érvelés azonban összemossa az állam és a nevében eljáró 
személyek felelősségét.66 A magyar állam nem hivatkozhat sem a jogos védelemre, 
melyet alapvető jogként is elismert, sem a végszükségre. Ezek az egyéni büntetőjogi 
felelősség megállapítása terén kapnak szerepet, és olyan helyzetekre nézve nyertek 
megfogalmazást, amikor az államnak nem áll módjában segítséget nyújtani a jog-
talan támadást elszenvedő vagy veszélyhelyzetben lévő személyeknek.67 Egy terror-
cselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésénél ugyanakkor az ál-
lam „jelen van”, hiszen a tűzparancsot kiadó/megerősítő és végrehajtó személyek az 
állam nevében, a közhatalom gyakorlásának keretében járnak el. Ez az intézkedés az 
állam cselekményének minősül, melyet ezek a jogintézmények nem igazolhatnak – 
már csak azért sem, mert egyik sem biztosít alanyi jogot az ölésre.68

Nem mellőzhető egy harmadik büntethetőséget kizáró ok, a jogszabály engedélyé-
nek említése sem.69 Érthető módon a Büntető Törvénykönyv érintett rendelkezése 
is felmerül a lehetséges igazoló érvek között, hiszen a honvédelmi törvény légierőre 
vonatkozó különös fegyverhasználati szabályai, a fedélzeten tartózkodó személyek 
körére tekintet nélkül, általánosságban megengedni látszanak a terrorcselekmény 
elkövetéséhez használt légi jármű lelövését.70 Kétségkívül meggyőzőnek tűnhet az 
érvelés: a honvédelmi törvény megengedi a lelövést, a büntetőjog általános része 
pedig kizárja a cselekmény büntethetőségét. Megnyugtató választ azonban ez sem 
kínál a fedélzeten tartózkodó személyek feláldozásával kapcsolatos alapvető jogi 
kérdésre. Hasonlóan a jogos védelemhez és a végszükséghez, a jogszabály engedélye 
is az egyéni büntetőjogi felelősség megállapítása terén kap szerepet, a magyar állam 
számára nem képez hivatkozási alapot. Ezen kívül a tárgyalt érvelés semmit nem 
árul el a megengedő jogszabály alapvető jogokkal való összhangjáról. A honvédel-
mi törvény egyáltalán nem foglalkozik a légi jármű lelövésének alapvető jogokra 

66  Gellér Balázs József (2005): i. m. p. 83.
67  Balogh Ágnes – Hornyák Szabolcs – Makai Lajos (2014): Kommentár a Büntető Törvény-

könyvről szóló 2012. évi C. törvényhez. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., 
Budapest, p. 82. Létezik olyan értelmezés is, mely szerint a végszükség az emberi életek szám-
szerűsítésének elfogadhatatlansága miatt, a megmenekülő és a feláldozott személyek számától 
függetlenül, nem terjed ki az élet kioltására. Karsai Krisztina (2013): „A büntethetőséget kizáró 
vagy korlátozó okok”, in Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz: Kommentár a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez (szerk. Karsai Krisztina) CompLex Kiadó, Budapest, 
pp. 93–94.

68  64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, pp. 297, 327. (Lábady Tamás alkotmánybíró 
párhuzamos véleménye).

69  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 24. §.
70  Mészáros Ádám Zoltán (2018): Szükség törvényt bont? Az ártatlant sújtó szükségcselekmé-

nyek a büntetőjogban. Ad Librum Kft., Budapest, pp. 132–133.
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gyakorolt hatásaival, bár „az állam magának adott felhatalmazása”71 a legnagyobb 
értékek, az emberi élet és az emberi méltóság, teljes és helyrehozhatatlan megsem-
misítésére kíván lehetőséget biztosítani. Megtévesztő lehet ebben az összefüggés-
ben például a rendőr és a katona fegyverhasználatának a légi jármű lelövésével való 
párhuzamba állítása is. Fontos követelmény, hogy a rendőrnek és a katonának a 
fegyverhasználat során (lehetőleg) kerülnie kell az élet kioltását.72 Ebből a negatív 
orientálásból nem következik az élet kioltásának teljes tilalma, ám elegendő ahhoz, 
hogy az állam eleget tegyen az élethez való jogból fakadó kötelezettségeinek.73 Ez a 
követelmény a légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályokból hiány-
zik, és ha szerepelne is a rendelkezések között, a megsemmisítő tűz kiváltása esetén 
aligha lenne értelmezhető vagy teljesíthető. Minőségi különbség van az élethez és az 
emberi méltósághoz való jog szempontjából az emberi élet bizonyosan bekövetkező 
és eshetőleges elvételének megengedhetősége között.74

V. NEMZETKÖZI JOG

Magyarország Alaptörvényének Q) cikk (2) bekezdése, a B) cikk (1) bekezdésében 
foglalt jogállamiság elvével szorosan összefonódva, előírja a nemzetközi jog és a 
magyar jog összhangjának biztosítását. A Záró és vegyes rendelkezések 8. pontja 
továbbá kimondja, hogy az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a magyar állam 
korábban vállalt nemzetközi kötelezettségeinek hatályát. Mivel a terrorcselekmény 
elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének a nemzetközi légi jog, az erő-
szak tilalmának elve, a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok nemzet-
közi védelme által alkotott szabályozási környezete érdemben nem változott meg, 
a lelövés nemzetközi jogi megítélésével kapcsolatban tett észrevételek és a megfo-
galmazást nyert következtetések érvényesek maradtak.75 Megjegyzendő, hogy bár 
a nemzetközi légi jog témánk szempontjából releváns szabályai, köztük a chicagói 
egyezmény és a nemzetközi szokásjog repülésben lévő polgári légi jármű elleni fegy-
ver alkalmazását tiltó előírásai,76 érdemben nem változtak meg, a terület folyamatos 

71  Trybunał Konstytucyjny, Wyrok z 30 września 2008 r., K 44/07, 14 (transl. Marek Łukasik).
72  1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, 17. § (2) bekezdés; 2011. évi CXIII. törvény a hon-

védelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedé-
sekről, 58. § (3) bekezdés. Ez a többi fegyverhasználati joggal rendelkező szervről is elmondható.

73  9/2004. (III. 30.) AB határozat, ABH 2004, pp. 179, 202–203.
74  Uo. p. 186.
75  Sulyok Gábor (2005): i. m. pp. 30–44.
76  1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. 

évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek 
kihirdetéséről; 2007. évi X. törvény a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. 
december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, 1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. 
október 26-án, 1995. szeptember 29-én, valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzőkönyvek, illet-
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fejlődése tapasztalható. Ezt bizonyítja például a nemzetközi polgári repülést érintő 
jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló pekingi egyezmény, vagy a légi jármű-
vek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló hágai egyezmény pekingi 
kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadása és hatálybalépése.77

VI. KÖVETKEZTETÉSEK

Mindezek nyomán kibontakozik a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári 
légi jármű lelövésének alkotmányjogi megítélése az új szabályozási környezetben. 
Ha az alaptörvényi háttér kapcsán nem történt változás és azt napjainkban is a várat-
lan támadás képezi, a magyar és a szövetséges légvédelmi készenléti erők csak olyan 
légi járműre nyithatnak tüzet, amelyik egy külső fegyveres csoport váratlan betöré-
sét is megvalósítja. Nyilvánvaló, hogy a váratlan támadás szabályai nem terjednek 
ki az elhárítani kívánt terrorcselekmények minden elképzelhető esetére, a belföldről 
megindított támadásokra például nem alkalmazhatók. Kétségkívül szélesebb moz-
gásteret nyújtana a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a terrorveszélyhelyzet és az 
Országgyűlés vagy a Kormány által a Magyar Honvédség vagy a külföldi fegyveres 
erők magyarországi alkalmazásának tárgyában hozott döntés. Egy folyamatban lévő 
támadás esetén azonban aligha nyílna alkalom a különleges jogrend kihirdetésére 
vagy a döntés meghozatalára. Korábban kihirdetett különleges jogrend vagy meg-
hozott döntés hiányában, hatékony és időszerű lépésekre talán még a terrorveszély-
helyzet szabályai alapján kerülhet sor, melyek akár a kihirdetés kezdeményezését 
követően is lehetővé teszik a szükséges intézkedések megtételét.

Hasonlóan a korábbi helyzethez, az új szabályozási környezet középpontjában 
is a honvédelmi törvény légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályai 
állnak. Ezek a rendelkezések hivatottak, többek között, a terrorcselekmény elköve-
téséhez használt polgári légi jármű lelövésének megalapozására, és szemlátomást 
minden ellenséges tevékenységet folytató légi jármű megsemmisítésére lehetősé-
get kívánnak biztosítani. Nem tulajdonítanak jelentőséget a légi jármű jellegének 

ve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvű szövegéről szóló 
Jegyzőkönyvek kihirdetéséről. Lásd még Papp, Zoltán (2016): States’ Interpretation of the Rules 
of International Law Regarding the Use of Force Against Civil Aircraft in Cases Before the Inter-
national Court of Justice. Pázmány Law Working Papers, 2016/13. pp. 1–16.

77  Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, 
Beijing, 10 September 2010, ICAO Doc. 9960; Protocol Supplementary to the Convention for 
the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Beijing, 10 September 2010, ICAO Doc. 9959. 
Kiemelendő, hogy a pekingi egyezmény 1. cikk (1) bekezdés f) pontja és 3. cikke szerint bűncse-
lekményt követ el és súlyos büntetéssel sújtandó minden olyan személy, aki egy szolgálatban lévő 
légi járművet jogellenesen és szándékosan az élet kioltására, súlyos testi sérülés vagy súlyos anya-
gi vagy környezeti kár okozására használ. Az egyezmény a katonai, a vám- és a rendőri szervek 
céljára használt légi járművekre nem alkalmazható (5. cikk (1) bekezdés).
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és jogállásának, a legszélsőségesebb és végső eszköz alkalmazását pusztán a magyar 
légtérben tanúsított magatartástól teszik függővé. Ezt az általános törvényi felhatal-
mazást ugyanakkor áthághatatlan korlátok veszik körül: a légierőre vonatkozó kü-
lönös fegyverhasználati szabályok a fegyveres erő alkalmazásáról/felhasználásáról, 
az alapvető jogok tiszteletben tartásáról és védelméről, továbbá a nemzetközi jog és 
a magyar jog összhangjáról szóló alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően érté-
kelendők, értelmezendők és alkalmazandók. Noha a kérdéses alaptörvényi rendel-
kezések mindegyikére tekintettel kell lenni, végső soron az alapvető jogokkal kap-
csolatos értékelési szempont fogja eldönteni a megsemmisítő tűz jogszerűségének 
kérdését.

Ha a terrorcselekményt pilóta nélküli polgári légi jármű felhasználásával követik 
el, a légvédelmi készenléti erők általi megsemmisítő tűz kiváltása lényegében min-
dig jogszerű. Hasonló a helyzet megítélése akkor is, ha az egyébként a fedélzeten 
tartózkodó személy által vezetett légi járművön valamilyen oknál fogva már nem 
található senki. Ha a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű-
vön kizárólag a terroristák tartózkodnak, a megsemmisítő tűz kiváltása bizonyos 
feltételek mellett szintén jogszerű. Ebben az esetben a terroristák életének kioltását 
a földön tartózkodó potenciális áldozatok élethez és emberi méltósághoz való jogá-
ból levezethető állami életvédelmi kötelezettség teszi lehetővé. (Ha a támadásra egy 
nemzetközi vagy egy nem nemzetközi fegyveres összeütközés keretében kerül sor, 
a terroristák megölését az esetleges harcosi minőségük vagy az ellenségeskedések-
ben való közvetlen részvételük is igazolhatja.) Hangsúlyozandó, hogy a nemzetközi 
emberi jogi fórumok gyakorlatára is figyelemmel, a terroristák élete csak bizonyos 
feltételek mellett oltható ki: ha a támadás egyértelműen mások élete ellen irányul, 
az erőszak alkalmazása feltétlenül szükséges, a katonai művelet körültekintően 
megtervezett, irányított és végrehajtott, és az állam hatékony hivatalos vizsgálatot 
folytat a körülmények és a felelősség tisztázása érdekében. Ha a polgári légi jármű 
felhasználásával elkövetett terrorcselekmény tisztán vagyoni jellegű kár okozására 
irányul, az állam tartózkodni köteles a terroristák életének kioltásától. Ily módon a 
honvédelmi törvényben szereplő „vagyonbiztonságot” veszélyeztető cselekmények, 
mások életének veszélyeztetése nélkül nem nyújtanak alapot az élet kioltásához. Egy 
emberi élettel szemben csak egy másik emberi élet képezheti mérlegelés tárgyát.

Ha ártatlan utasok és/vagy a személyzet tagjai is a terrorcselekmény elköveté-
séhez használt polgári légi jármű fedélzetén tartózkodnak, az állam abszurd jogi 
helyzetbe kerül: köteles megvédeni a földön tartózkodó potenciális áldozatok és a 
légi járművön tartózkodó utasok és a személyzet tagjainak életét, egyúttal köteles 
tartózkodni az utasok és a személyzet tagjainak feláldozásától. Ebben az esetben a 
légvédelmi készenléti erők nem semmisíthetik meg a légi járművet. Még a potenciá-
lis áldozatok megmentése érdekében sem engedhető meg a fedélzeten tartózkodó és 
a terrorcselekménynek szintén áldozatául eső ártatlanok élete feletti állami rendel-
kezés. Feláldozásuk súlyosan sértené az élethez és az emberi méltósághoz való jo-



A TERRORCSELEKMÉNy ELKöVETÉSÉHEZ HASZNÁLT POLGÁRI LÉGI JÁRMű … 57

gukat. Egy ember soha és semmilyen körülmények között nem kezelhető tárgyként. 
„Nincs az életre méltóbb és méltatlanabb.”78 Nem fogadhatók el ezért az olyan érvek 
sem, melyek szerint az utasok és a személyzet tagjai a beszállással hallgatólagosan 
hozzájárultak a lelövéshez, a kilátástalan helyzetük okán menthetetlenek, a fegyver-
ként használt légi jármű részeként kezelendők, az állam és a közjó érdekében köte-
lesek lennének feláldozni életüket, az életük védelme alól felmentést ad a potenciális 
áldozatok életének védelme, vagy az alapvető jogaik a terrorizmus elleni küzdelem-
ben „felfüggeszthetők” vagy „módosíthatók”.79 Feláldozásuk esetén olyan helyzet is 
előállhat, melyben a közeli hozzátartozók az élet önkényes elvételével és a megfelelő 
tájékoztatás elmulasztásával okozott hosszan tartó lelki fájdalom miatt, embertelen 
bánásmódra hivatkozással, alapjogi igényt érvényesíthetnek.80

Kifejezetten aggályos egy gyanús légi jármű lelövése annak tudatában, hogy a 
terroristák szándékára vonatkozó egyértelmű következtetést legfeljebb a célpont kö-
zelében lehet levonni. Egy gyanús légi járműnek a vélt célponttól és a lakott terüle-
tektől biztonságos távolságban való lelövése tehát minden esetben mérlegelésen és 
feltételezéseken alapszik. Maradéktalanul azonban soha nem zárható ki a tévedés és 
a megtévesztés lehetősége. Ebből kifolyólag nehéz eleget tenni a katonai művelet kö-
rültekintő tervezése, irányítása és végrehajtása kapcsán említett követelményeknek. 
Ha a hibás előkészítés vagy kivitelezés nyomán egy megsemmisített légi jármű ron-
csai a földön is életeket követelnek, vagy ha ilyen esetben nem kerül sor hatékony 
hivatalos vizsgálatra, az élethez való jog sérelme annak ellenére is megállapítható, 
hogy az állam szándéka nyilvánvalóan nem terjedt ki az áldozatok életének kioltásá-
ra. Látható, hogy a levegőben tartózkodó légi járművel szemben az állam cselekvési 
szabadsága és lehetősége rendkívüli mértékben korlátozott. Ez a körülmény újra a 
megelőzés és annak kiterjedt eszköztára felé irányítja a figyelmet. Korántsem vélet-
len, hogy a bevezetésben tárgyalt műveleti koncepció/rendszer is határozottan és 
elsődlegesen erre törekszik.

Mindent egybevetve, a terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jár-
mű lelövésének alkotmányjogi megítélésében érdemi változás nem tapasztalható, és 
nyitott maradt a honvédelmi törvény légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati 

78  23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, pp. 88, 104. (Sólyom László alkotmánybíró pár-
huzamos véleménye).

79  BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006, 1 BvR 357/05, 131–137; Trybunał 
Konstytucyjny, Wyrok z 30 września 2008 r., K 44/07, 15 (transl. Marek Łukasik).

80  Ha a légvédelmi készenléti erők mégis megsemmisítik az olyan légi járművet, melynek fe-
délzetén ártatlan utasok és/vagy a személyzet tagjai is tartózkodnak, az állam nevében jogsér-
tés elkövetésére kényszerülő személyek a terrorizmus elleni küzdelem egyik legsúlyosabb jogi és 
morális dilemmájával szembesülnek. Jakab András (2016): Az európai alkotmányjog nyelve. NKE 
Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, p. 137.
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szabályainak alkotmányosságával kapcsolatos kérdés.81 Érdemi újdonságnak legfel-
jebb a terrorveszélyhelyzet különleges jogrendi esetköre tekinthető, mely alkalmas 
lehet arra, hogy észszerűen rövid idő alatt kiszélesítse a magyar állam eredetileg a 
váratlan támadásra korlátozott, meglehetősen szűk mozgásterét. Ez a hatás kizáró-
lag az elhárítani kívánt terrorcselekményeknél érvényesül, a légvédelmi készenléti 
erők általi megsemmisítő tűz kiváltásának alkotmányjogi megítélését semmilyen 
más módon nem érinti.
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I. BEVEZETÉS

A nukleáris anyagok különösen veszélyes jellegéből következően ilyen anyagokkal 
történő különféle visszaélések, vagy netán terrorcselekmények, illetve nukleáris lé-
tesítményekkel szembeni bármiféle támadások olyan veszélyeket jelentenek, ame-
lyek megelőzése érdekében mind a nemzetközi közösségnek közös összefogással, 
mind pedig az államoknak egyénileg minden rendelkezésükre álló eszközzel fel kell 
lépniük. A jogellenesen megszerzett nukleáris anyagok – akár kisebb mennyiségben 
is – alkalmasak lehetnek terrorcselekmények elkövetésére, bizonyos mennyiségű 
nukleáris anyagok felhasználásával pedig akár nukleáris fegyverek is előállíthatók. 

Ismeretes, hogy az 1990-es évektől kezdődően jelentősen megnőtt a nukleáris és 
más radioaktív anyagokkal való illegális kereskedelem; de a New york-i ikertornyok 
ellen 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortámadás is intő figyelmeztetés volt 
a nukleáris létesítmények elleni esetleges támadások veszélyeire.1 

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy nukleáris anyagok kisebb vagy nagyobb 
mennyiségben történő jogellenes megszerzése meglehetősen gyakori. A Nemzetkö-
zi Atomenergia ügynökség (a továbbiakban: NAü) által közzétett IAEA Incident 
and Trafficking Database (ITDB)2 adatai szerint az 1993. január és 2016. december 
31. közötti időszakra vonatkozóan a szervezet tagállamai 3068 olyan esetet jeleztek, 
amikor nukleáris anyagok illegális kereskedelme, vagy rossz-szándékú felhasználá-
sa történt. Ezek között voltak olyanok, amikor nukleáris fegyverek előállítására is 
alkalmas mennyiségű nukleáris anyagról volt szó; legtöbbször azonban – szeren-

1 L. ezzel kapcsolatban Brunn, George: Enforcing International Standards: Protecting Nuclear 
Materials From Terrorists Post–9/11. .Arms Control Today; January/February 2007. (http://www.
armscontrol.org, letöltve 2018. nov. 24.), valamint

2  Az IAEA Incident and Trafficking Database-t (ITDB) a NAü 1995-ben hozta létre azzal a 
céllal, hogy nyilvántartást vezessenek a szervezet tagállamaiban előfordult nukleáris vagy radio-
aktív anyagokkal való illegális kereskedelemről, vagy egyéb meg nem engedett tevékenységekről, 
illetve azokról az esetekről, amikor ilyen anyagok kikerültek a szabályszerű ellenőrzések alól. Az 
ITDB-ben 134 állam vesz részt, köztük Magyarország.
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csére – csak néhány grammnyi nukleáris anyag eltűnéséről, kereskedelméről, stb. 
számoltak be. 

Mindezeken túlmenően, nukleáris fegyverek előállítására is alkalmas mennyisé-
gű nukleáris anyagok iránt nőtt bizonyos terroristacsoportok érdeklődése. Így pél-
dául az al-Kaida és a japán Aum Shinrikyo terroristacsoport – amely 1995-ben a 
tokiói metróban történt gáztámadás elkövetője volt – többször próbálkozott nukle-
áris anyagok illegális beszerzésével és nukleáris szakemberek toborzásával, csecsen 
terroristák pedig piszkos bombák előállításával kísérleteznek.3 Eddig még nem de-
rült fény arra, hogy az Iszlám Állam nukleáris fegyverek megszerzésére törekedne. 
Nem szorul bővebb magyarázatra, milyen következményei lennének annak, ha az 
Iszlám Állam netán hozzájutna nukleáris fegyverekhez. 

Egy biztos – amint ezt többen hangsúlyozzák –, a nemzetközi biztonságra reá-
lis veszélyt jelentene az, ha terroristaszervezetek szert tennének nukleáris fegyve-
rekre.4 

II. A TERRORIZMUSSAL SZEMBENI NEMZETKÖZI FELLÉPÉS KEZDETEI

A terrorizmussal szembeni nemzetközi fellépés kezdetei a két világháború közötti 
időszakra nyúlnak vissza, amikor a Nemzetek Szövetsége 1934-ben a terrorizmus-
sal összefüggő problémák tanulmányozására szakértői bizottságot hozott létre, azt 
követően, hogy 1934-ben Marseille-ben terroristák megölték I. Sándor jugoszláv 
királyt és Franciaország külügyminiszterét.5 A bizottság munkájának eredménye-
képpen 1937-re elkészült a terrorizmus megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 
nemzetközi szerződés tervezete, ez az okmány azonban soha nem lépett hatályba. 
Ettől függetlenül, e szerződés mindenképpen hatással volt a terrorizmus visszaszo-
rításával kapcsolatos második világháború utáni nemzetközi jogalkotásra.6

3  Vö. Bunn, Matthew – Malin, Martin B. – Roth, Nickolas – Tobey, William H.: Preventing 
Nuclear Terrorism. Continuous Improvement or Dangerous Decline? (Project on Managing the 
Atom Report) 2016. ii. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Preventing-
NuclearTerrorism-Web.pdf letöltve: 2018. október 19.

4  Vö. Bunn, Matthew – Maslin, Col-Gen. E.P.: All Stocks of Weapons-Usable Nuclear Materials 
Worldwide Must be Protected Against Global Terrorist Threats, 1. https://www.belfercenter.org/
sites/default/files/legacy/files/all-stocks-of-weapons-usable-material-eng.pdf. letöltve: 2018.ok-
tóber 22.

5  Erre vonatkozóan lásd Nándori Pál: A  Marselle-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

6  A szerződés kidolgozásával kapcsolatban lásd Saul, Ben, The Legal Response of the League 
of Nations to Terrorism. Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, Issue 1, 2006, Pages 
78–102, https://doi.org/10.1093/jicj/mqi096
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI JOGFEJLŐDÉS

A terrorizmus visszaszorításának kérdésével az ENSZ és más univerzális nemzet-
közi szervezetek immár több mint fél évszázada foglalkoznak, a terrorizmus le-
küzdéséről átfogó univerzális nemzetközi szerződés azonban mind ez idáig nem 
jött létre, és a terrorizmusnak mindmáig nincs általánosan elfogadott fogalma.7 
Regionális szinten átfogó egyezménynek tekinthető az Európa Tanács égisze alatt 
Strasbourgban 1977. január 27-én megkötött Európai egyezmény a terrorizmus visz-
szaszorításáról,8 valamint a Varsóban 2005. május 16-án kelt Egyezmény a terroriz-
mus megelőzéséről,9 továbbá az Amerikai Államok Szervezetének közgyűlése által a 
barbadosi Bridgetownban 2002. június 3-án elfogadott Inter-American Convention 
against Terrorism.10 

Az univerzális egyezmény hiánya mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a 
terrorizmus fogalmával kapcsolatban az államoknak nem sikerült egyetértésre jut-
niuk.11 A megegyezést leginkább az nehezítette, hogy nem jött létre megállapodás 
a tekintetben, vajon a nemzeti felszabadító mozgalmaknak a volt gyarmattartókkal 
szembeni akciói beletartoznak-e a fogalomba. Hasonlóképpen, az elnyomó rend-
szerekkel szemben fellépő különféle politikai csoportosulások által elkövetett cse-
lekmények minősítésének problémája szintén akadályozza egy átfogó terrorizmus-
ellenes egyezmény elfogadását.

Annak ellenére, hogy a terrorizmus visszaszorításáról átfogó, univerzális egyez-
mény nem jött létre, a terrorizmussal szembeni nemzetközi összefogás jegyében az 
ENSZ és több szakosított intézmény – így a Tengerészeti Szervezet, a Nemzetközi 
Légiközlekedési Szervezet –, valamint a NAü égisze alatt kidolgozásra került tizen-
három terrorizmus elleni szerződés.12 Ezek ún. szektorális egyezmények, amelyek 

7  A terrorizmus fogalmával kapcsolatban lásd Di Filippo, Marcello: The deffinition of terro-
rism in international law. 3- 19. In Research Handbook on International Law and Terrorism. Ed. 
Ben Saul. Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northhampton, MA, USA. 2014; valamint az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokról Lásd Duffy, Helen: The ’War on Terror’ and the framework of interna-
tional law. Cambridge University Press, 20007. 17–41. 

8  Magyarországon kihirdette az 1997. évi XCIII. törvény. 
9  Magyarországon kihirdette a 2011. évi II. törvény.

10  A szerződést lásd http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a–66.html
11  Ezzel összefüggésben lásd Bartha-Rigó Márta: A terrorizmus definíciójának hiánya és a fel-

merülő emberi jogi kérdések. Hadtudományi Szemle, 2017. X. évf. 4. sz. 156–168.
12  E szerződések a nukleáris anyagok fizikai védelméről, a nukleáris terrorcselekmények elleni 

fellépésről, a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, a terrorizmus finanszírozásának vissza-
szorításáról, a légi járművek és a repülés biztonságát veszélyeztető terrorista cselekményekről, a 
nemzetközileg védet személyek és a diplomaták ellen elkövetett cselekmények megelőzéséről és 
megbüntetéséről, a tengeren való hajózás biztonsága elleni jogtalan cselekmények leküzdéséről 
szólnak, egy egyezmény pedig a túszok szedését tiltja.
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egy-egy területre vonatkozóan foglalkoznak az adott területet érintő terrorcselek-
mények visszaszorításával.

Kifejezetten a nukleáris területre vonatkozó szektorális szerződés az 1980. június 
17-én Bécsben aláírt A nukleáris anyagok fizikai védelmével szóló egyezmény13 és an-
nak szintén Bécsben 2005. július 8-án kelt módosítása,14 valamint a 2005. szeptem-
ber 14-én New yorkban aláírt Nemzetközi egyezmény a nukleáris terrorcselekmények 
visszaszorításáról.15 E három okmányon túlmenően más szektorális egyezmények 
is érintik a nukleáris anyagokat és létesítményeket,16 így két, az ENSZ Közgyűlése 
által elfogadott okmány, az 1997. december 15-én kelt A robbantásos terrorizmus 
visszaszorításáról szóló egyezmény,17 valamint az 1999. december 9-i A terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról szóló egyezmény;18 továbbá a Nemzetközi Ten-
gerészeti Szervezet által Rómában 1988. március 12-én elfogadott A tengerhajózás 
biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló egyezmény, és ezen 
egyezményhez kapcsolódó szintén 1988. márciusában kelt Jegyzőkönyv a kontinen-
tális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények 
visszaszorításáról,19 valamint A nemzetközi légiközlekedés ellen elkövetett jogellenes 
cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény (ún. Pekingi Egyezmény).20 

A terrorizmus elleni átfogó szerződés hiányát a szektorális egyezmények annyi-
ban mindenképpen pótolják, hogy ezek az okmányok igen precízen definiálják – az 
egyes területek sajátosságainak figyelembevételével – mindazokat a cselekménye-
ket, amelyek az adott szerződés alkalmazásának szempontjából terrorista akcióknak 
minősülnek.21 

13  Magyarországon kihirdette az 1987. évi 8. törvényerejű rendelet.
14  A módosítást Magyarországon kihirdette a 2008. évi LXII. törvény.
15  Magyarországon kihirdette a 2007. évi XX. törvény.
16  Vö. Johnson, Peri: Facilitating the entry into force and implementation of the Amendment 

to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material: observations, challenges and 
benefits. In Nuclear law in progress. Ed Rafael Mariano Manovil, XXI AIDN/INLA Congress, 
Buenos Aires 2014. 534–535.

17  Magyarországon kihirdette a 2002. évi XXV. törvény.
18  Magyarországon kihirdette a 2002. évi LIX. törvény.
19  Az 1988. évi Egyezményt és a Jegyzőkönyvet Magyarországon kihirdette a 2003. évi LXVIII. 

törvény.
20  A pekingi egyezmény 2018. júniusában lépett hatályba, s az modernizálja a Montrealban 

1971. szeptember 3-án aláírt, A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésé-
ről szóló egyezményt, és azt kiegészítő, 1988. február 24-én szintén Montrealban kelt, A nemzetkö-
zi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról 
szóló jegyzőkönyvet, e szerződéseket kihirdette az 1973. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a 
2004. évi XXXVII. törvény. 

21  Az egyik legelső szektorális egyezmény regionális viszonylatban jött létre, az Amerikai Ál-
lamok Szervezete által 1971-ben elfogadott Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism 
Taking the Form of Crimes against Persons and Related Extortion that are of International Signifi-
cance. E szerződés előzményeihez tartozik, hogy az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején 
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III. A NUKLEÁRIS TERÜLETTEL KAPCSOLATOS TERRORCSELEKMÉNYEK 
ELLENI FELLÉPÉS SZERZŐDÉSES KERETEI 

A  nukleáris területtel kapcsolatos terrorcselekményeknek alapvetően három cso-
portja között tehető különbség. Az első csoportot azok a cselekmények képezik, 
amelyek nukleáris létesítmények ellen irányulnak, vagyis, amikor terrorista akciók-
kal nukleáris létesítményeket vesznek célba. A második csoportba sorolhatók mind-
azok az esetek, amikor a terrorcselekmények nukleáris anyagok felhasználásával 
történnek. Ezeknél a cselekményeknél gyakori, hogy aránylag kis mennyiségű nuk-
leáris anyagokat használnak fel, de előfordulhat az is, hogy illegálisan megszerzett 
nukleáris anyagokkal ún. piszkos bombákat állítanak elő; e bombák kétségtelenül 
nem tekinthetők nukleáris fegyvereknek, felrobbanásukkor azonban nemcsak páni-
kot és félelmet kelthetnek, hanem akár nagyobb területen radioaktív szennyeződést 
is okozhatnak. Harmadik csoportként említhetők azok az akciók, amikor terroris-
tacsoportok állítanak elő nukleáris bombákat. Ilyen fegyverek előállítása csak kellő 
mennyiségű plutóniumból vagy dúsított uránból történhet, ezekhez az anyagokhoz 
a terroristacsoportok vagy a feketepiacon próbálnak hozzájutni, vagy pedig közvet-
lenül nukleáris létesítményekből igyekeznek szert tenni.22

AZ ATOMSOROMPÓ-SZERZŐDÉS

A nukleáris területtel kapcsolatos terrorcselekmények visszaszorításának egyik leg-
fontosabb eszköze az 1968-ban létrejött Szerződés a nukleáris fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozásáról, az ún. atomsorompó-szerződés.23 Ezt az okmányt annak 
idején azért hozták létre, hogy megakadályozzák a nukleáris fegyverek horizontális, 
államok közötti további elterjedését; vagyis, elejét vegyék annak, hogy az öt nuk-
leáris fegyverrel rendelkező államon – az Egyesült Államokon, az Egyesült Király-
ságon, Franciaországon, Kínán, valamint az akkori Szovjetunión (ma Oroszorszá-
gon) – kívül újabb államok váljanak nukleáris fegyverrel rendelkező államokká.24 
A hidegháború után azonban – amint erre Daniel Joyner rámutat – a horizontális 
elterjedés veszélyének szempontjából már nemcsak államokkal kell számolni, ha-

több latin-amerikai államban politikai csoportosulások zsarolási célból mind gyakrabban rabol-
tak el külföldi diplomatákat; sőt, 1970-ben a Német Szövetségi Köztársaság nagykövetét, Karl von 
Spreti-t elrabolták és megölték.

22  Vö. Joyner, Christopher C.:  Countering Nuclear Terrorism: A  Conventional Response, 
European Journal of International Law. (2007) Vol. 18. No. 2. 227–229.

23  Magyarországon kihirdette a 1970. évi 12. törvényerejű rendelet.
24  A  szerződés 9. cikkének 3. bekezdése szerint „nukleáris fegyverrel rendelkező állam az, 

amely 1967. január 1-ét megelőzően nukleáris fegyvert vagy egyéb nukleáris robbanószerkezetet 
előállított és felrobbantott.” 
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nem nem állami szereplőkkel is;25 ismertes, hogy ezekről az atomsorompó-szerző-
désben nincs rendelkezés. Az okmánynak ezt a „hiányosságát” pótolta több ENSZ 
közgyűlési és biztonsági tanácsi határozat. Ezek közül a legjelentősebbek a Bizton-
sági Tanács S/Res./1540(2004) és S/Res./1887(2009) sz. határozatai.26 A 1540(2004) 
sz. határozatban a Biztonsági Tanács kötelezi a tagállamokat, hogy belső jogukban 
alkossanak meg minden olyan jogszabályt és olyan intézkedéseket foganatosítsa-
nak, amelyekkel megakadályozható, hogy nem állami szereplők terrorista célokra 
nukleáris, vegyi, biológiai fegyvereket és ezek hordozóeszközeit állítsanak elő, birto-
koljanak, szerezzenek stb. A határozatban a Tanács kimondta, hogy az államoknak 
tartózkodniuk kell a nem állami szereplők bármilyen formában való támogatásától. 

Jelen tanulmány kereteit mindenképpen meghaladná az említett biztonsági ta-
nácsi határozatok és az atomsorompó-szerződés közötti összefüggések vizsgála-
ta, annyit azonban mindenképpen leszögezhetünk, hogy ha komolyan vesszük a 
nukleáris fegyverek elterjedése megakadályozásának ügyét, akkor az atomsorom-
pó-szerződésben részes államoknak a nukleáris fegyverek elterjedésének megaka-
dályozásával kapcsolatos kötelezettségeik nemcsak államok, hanem nem állami 
szereplők vonatkozásában is értendők. Hiszen az atomsorompó-szerződés 1. cikke 
értelmében „A Szerződésben részes, nukleáris fegyverrel rendelkező valamennyi ál-
lam kötelezi magát, hogy sem közvetlenül, sem közvetve senkinek (kiemelés – L.V.) 
nem ad át nukleáris fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, illetve 
nem engedi át az ellenőrzést az ilyen fegyverek vagy robbanószerkezetek felett”.

Az atomsorompó-szerződés 3. cikkének 1. bekezdésében a nukleáris fegyverrel 
nem rendelkező államok számára előírt az a kötelezettség, hogy nukleáris iparukat 
vessék alá a NAü biztosítéki rendszerének, a nukleáris területtel kapcsolatos ter-
rorcselekményekkel szembeni küzdelem fontos eszköze, hiszen éppen az ügynök-
ség által végrehajtott biztosítéki ellenőrzések során deríthetnek fényt nemcsak arra, 
hogy a békés célok szánt nukleáris anyagokat valóban ilyen célokra használják-e fel, 
hanem arra is, hogy a létesítményekben nyilvántartott nukleáris anyagok hiánytala-
nul megvannak-e, s ezek illegálisan nem kerültek-e ki a rendszerből.27

25  Joyner, Daniel H.: Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Oxford University 
Press, 2011. 42.

26  A határozatokkal összefüggésben lásd Black-Branch, Jonathan: Nuclear Terrorism by States 
and Non-state Actors: Global Responses to Threats to Military and Human Security in Interna-
tional Law. Journal of Conflict and Security Law, vol. 22. Issue 2, 1 July 2017. 219–230.

27  A  biztositéki ellenőrzésekkel kapcsolatban lásd Rockwood, Laura: Legal Framework for 
IAEA Safeguards, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.
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A NUKLEÁRIS ANyAGOK ÉS LÉTESÍTMÉNyEK FIZIKAI VÉDELME 

Kezdeti lépések – soft law szabályozás

A nukleáris anyagok jogellenes megszerzésének, felhasználásának, továbbá az ilyen 
anyagokkal összefüggő szabotázs és más hasonló cselekmények megakadályozását, 
valamint a nukleáris létesítmények különféle jogellenes akcióktól való védelmét fi-
zikai védelemnek nevezik, s az – éppen a nukleáris anyagok különösen veszélyes 
jellegéből következően – részét képezi a nukleáris terrorizmus elleni küzdelemnek. 

A  nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme, az egyik olyan terület, 
amellyel a NAü az 1970-es évektől kezdődően foglalkozik, és szakértők közremű-
ködésével ajánlásokat dolgozott ki.28 Az ügynökség által összeállított szabályok a 
nukleáris anyagoknak mind békés, mind pedig katonai célú felhasználására, tárolá-
sára, szállítására vonatkoznak, legyenek azok államon belüliek, vagy pedig nemzet-
közi szállítások. A szabályok alkalmazása azonban nem kötelező és azok az államok 
számára csak ajánlásokat jelentenek arra vonatkozóan, hogy miképpen szervezzék 
meg a nukleáris anyagok államon belüli fizikai védelmi rendszerét, illetve miképpen 
növeljék a meglévő védelmi rendszerek hatékonyságát. Ezt az összeállítást a techni-
kai fejlődésből adódó követelményeknek megfelelően időről-időre felülvizsgálják.29 

Az 1980-as fizikai védelmi egyezmény

Minden bizonnyal az 1970-es években mind gyakrabban előforduló repülőgép-el-
térítések is közrejátszottak abban, hogy 1979. október 26-án elfogadták, majd pedig 
1980. március 3-án Bécsben és New yorkban egyidejűleg aláírásra került A nukle-
áris anyagok fizikai védelméről szóló nemzetközi egyezmény.30 Ez a szerződés azon-
ban – ellentétben a NAü soft law szabályaival – csak a békés célokra szánt nukleá-
ris anyagok nemzetközi szállítására vonatkozik; legfőbb célja megakadályozni azt, 
hogy országhatárokon át történő szállítások során a nukleáris anyagok felelőtlen 
elemek kezébe kerüljenek. Kétségtelen, az egyezmény preambulumában hangsú-
lyozza: „a nukleáris anyagok fizikai védelmének fontosságát a hazai felhasználás, 

28  Az első ilyen dokumentum 1975-ben jött létre lásd The Physical Protection of Nuclear Mate-
rial and Nuclear Facilities; IAEA document, INFCIRC/225.

29  A legutóbbi változatot lásd Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuc-
lear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), IAEA  Nuclear Security Series 
No. 13. 

30  A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. február 8-án lépett hatályba. 
Magyarországon kihirdetve az 1987. évi 8. tvr. által. A fizikai védelmi egyezménnyel kapcsolatban 
l. Siazon Jr., D.L.: The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. IAEA Bulletin, 
vol. 22. 1981. 57–62. 
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tárolás és szállítás során,” és 2. cikkének 2. bekezdésében utal arra, hogy az egyez-
mény bizonyos rendelkezései „a békés célra felhasznált nukleáris anyagokra a ha-
zai felhasználás és tárolás folyamán is vonatkozik”. Ugyanakkor azonban maga az 
okmány egyetlen rendelkezésében sem tesz említést azokról a nukleáris létesítmé-
nyekről, ahol ezeket a nukleáris anyagokat felhasználják, tárolják, raktározzák, stb. 
Ez a felemás megoldás arra vezethető vissza, hogy kidolgozása során nagy vita volt 
arról, hogy az egyezmény vonatkozzon-e a hazai felhasználású nukleáris anyagokra, 
illetve nukleáris anyagoknak országon belüli szállításaira; végül is – kompromisszu-
mos megoldásként – az került elfogadásra, hogy bizonyos esetekben lehetséges az 
okmány alkalmazása nukleáris anyagok országon belüli szállítása során is, mégpe-
dig akkor, ha a szállítás nemzetközi vízi úton vagy légi úton történik. (4. cikk 4. bek.)

Az egyezmény előírja, hogy az államok kötelesek belső jogukban bűncselekmény-
nyé nyilvánítani a nukleáris anyagokkal történő különféle visszaéléseket, és az el-
követőkkel szemben el kell járniuk (7–8. cikk), kivéve, ha azokat más államoknak 
kiadják (9–11 cikk).

A fizikai védelmi egyezmény 2005. évi módosításai

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény módosításának terve az 
1990-es évek végén merült fel, amikor több tagállam a NAü főigazgatójához fordult 
azzal, hogy az 1980-as fizikai védelmi egyezmény hiányos, s ideje lenne azt módosí-
tani. Az egyezmény felülvizsgálatával foglalkozó tárgyalások 1999-ben kezdődtek, s 
a szerződést módosító diplomáciai konferencia 2005. július 4. és 8. között Bécsben 
került megrendezésre.31

A fizikai védelmi egyezmény 2005-ben kelt módosításai több mint 10 évvel ké-
sőbb 2016. május 8-án léptek életbe. A módosítások hatálybalépését nagyban kés-
leltette az, hogy az 1980-as fizikai védelmi egyezmény 20. cikkének 2. bekezdésében 
a szerződés módosításainak hatálybalépése tekintetében a nemzetközi gyakorlat-
ban gyakran előforduló, a részes államok kétharmada általi megerősítő, elfogadó 
vagy jóváhagyó okmány letételét írja elő, ami nem igazán szerencsés formula.32 Ez 
a megoldás ugyanis igen csak késleltetheti a módosítások hatálybalépését, különö-
sen, ha nagyszámú szerződő félről van szó, illetve, ha a módosítások kidolgozása 
után jelentősen növekszik a szerződésben részes államok száma. Az 1980-as fizikai 

31  A módosításokkal kapcsolatban lásd Lourdes Vez Carmona, Maria de: The International 
Regime on the Physical Protection of Nuclear Material and the Amendment to the Convention 
on the Physical Protection of Nuclear Material. Nuclear Law Bulletin, No. 76. 2005. Issue 2. 29–46. 
és Johnson: i. m. 538–545.

32  Aust ezt a gyakorlatot bírálja, s – egyebek mellett – elrettentő példaként éppen a fizikai 
védelmi egyezményt hozza fel. Aust, Anthony: Modern Treaty Law and Practice. Cambridge Uni-
versity Press, 2002. 219.
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védelmi egyezmény esetében ez utóbbi történt, s a 2010-es évekre a módosítások ha-
tálybalépéséhez már több mint 100(!) állam ratifikációjára volt szükség.33 Mindezek 
következtében a nukleáris anyagok fizikai védelmére vonatkozó univerzális nemzet-
közi szerződésnek egészen a 2010-es évek közepéig egy több mint három évtizeddel 
korábbi változata volt érvényben.

Míg az 1980-as fizikai védelmi egyezmény preambulumában „a nukleáris anya-
gok jogtalan előállításából és felhasználásából származó esetleges veszélyek” elhárí-
tásáról, valamint „a nukleáris anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények rendkívül 
súlyos következménye”(i)ről szól, és a „terror,” „terrorizmus” vagy „terrorista akci-
ók” szavak elő sem fordulnak az okmányban; a módosított fizikai védelmi egyez-
mény már kifejezetten említést tesz a „terrorizmus minden formájának és meg-
nyilvánulásának világméretű fokozódásá”-ról, valamint „a nemzetközi terrorizmus 
és a szervezett bűnözés által előidézett fenyegetés”-ről. Kiemelve, hogy „a fizikai 
védelem fontos szerepet játszik a nukleáris fegyverek elterjedése elleni harcban és 
a terrorizmus elleni célok megvalósításában”; külön emlékeztetve az ENSZ Közgyű-
lésének A/Res. 40/60 sz. 1994. december 9-i határozatának függelékében található 
az „Intézkedések a nemzetközi terrorizmus felszámolásáról” című dokumentumra. 

A módosított fizikai védelmi egyezmény két vonatkozásban hozott fontos vál-
tozást. Egyfelől, a szerződés hatókörét igen jelentősen kiterjesztették, amennyiben 
az a jövőben nemcsak a nukleáris anyagokra, hanem magukra a nukleáris léte-
sítményekre is vonatkozik (2. cikk 1. bek.).34 Másfelől pedig, az egyezményben 
foglaltak alkalmazandók a nukleáris anyagok hazai felhasználására, tárolására és 
szállítására is. 

A fizikai védelmi egyezménnyel kapcsolatban újdonság az is, hogy az okmány 
2A cikkének 3. bekezdésében megjelenik egy meglehetősen terjedelmes, szinte ön-
álló dokumentumnak tekinthető rész, amely a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Lé-
tesítmények Fizikai Védelmének Alapelvei” címen tizenkét elvet tartalmaz.35 Ezen 

33  A módosított fizikai védelmi egyezmény hatálybalépéshez szükséges több mint száz ratifi-
káció eléréséhez minden bizonnyal hozzájárult a 2010-ben kezdődött un. Nuclear Security Sum-
mit folyamat lezárásaképpen 2016. március 31-én Washingtonban megtartott csúcstalálkozó. Vö. 
Rauf, Tariq: The entry into force of the Amendment to Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material. Commentary. SIPRI, 2.  https://www.sipri.org/commentary/2016/entry-for-
ce-amendment-convention-physical-protection-nuclear-material; letöltve 2018. 10. 22.

34  Erre tekintettel változott az egyezmény elnevezése, s azt „Egyezmény a nukleáris anyagok és 
nukleáris létesítmények fizikai védelméről” címre változtatták.

35  A tizenkét elv a következő: az állam felelőssége; felelősségek nemzetközi szállítás alatt; tör-
vényi és szabályozási keretek; hatáskörrel rendelkező hatóság; az engedélyesek felelőssége; őrzés-
védelmi kultúra; fenyegetettség; fokozatos megközelítés; mélységi védelem; minőségbiztosítás; 
veszélyhelyzetre szóló tervek; titokvédelem. 
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elveknek az egyezménybe való beiktatása nem egyéb, mint – amint erről majd még 
szó lesz – soft law normáknak egy nemzetközi szerződésbe történő beépítése.36 

A felülvizsgált fizikai védelmi egyezmény 2. cikkének 5. bek. világossá teszi, hogy 
az okmány nem érinti a katonai célokra használt vagy tárolt nukleáris anyagokat, 
illetve olyan nukleáris létesítményeket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak. Ha-
sonlóképpen nem tartoznak az egyezmény hatálya alá az államok fegyveres erői ál-
tal hivatalos tevékenykedésük során használt és a nemzetközi jog más szabályai alá 
tartozó nukleáris anyagok. Így az egyezmény továbbra is csak a békés célokra szánt 
nukleáris anyagokra és létesítményekre vonatkozik. 

A módosítások során az 1980-as egyezményben foglaltakhoz képest további cse-
lekményeket nyilvánítottak bűncselekménnyé.37 A felülvizsgált egyezmény megerő-
sítette és bővítette az államok közötti együttműködést a jogellenesen eltulajdonított 
vagy az egyezményben meghatározott cselekmények következtében eltűnt nukleáris 
anyagok felkutatása, visszajuttatása, valamint a jogsértéseket elkövetők felelősségre 
vonása terén. 

A nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény

Még folyamatban voltak az 1980-as fizikai védelmi egyezmény felülvizsgálatával 
kapcsolatos tárgyalások, amikor – éppen a fizikai védelmi egyezmény hiányosságai-
ra tekintettel – az ENSZ keretében is foglalkozni kezdtek a nukleáris terrorizmussal. 
A világszervezet Közgyűlése 1996. december 17-én kelt A/Res. 51/210. sz. határo-
zatával létrehozott egy valamennyi tagállam számára nyitva álló ad hoc bizottságot, 
azzal a feladattal, hogy szerződéstervezetet dolgozzon ki a terrorista bombázások 
leküzdéséről, majd pedig egy másik szerződést a nukleáris terrorizmus visszaszorí-
tásáról. A bizottsághoz a nukleáris terrorizmus elleni fellépésről az Orosz Föderáció 
nyújtott be tervezetet. Orosz részről az új szerződés létrehozásának szükségességét 
azzal indokolták, hogy a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 1980-as egyez-
mény számos hiányossággal rendelkezik, s nem képes arra, hogy megfelelő választ 
adjon a nukleáris terrorizmus veszélyeire; így az új szerződés ezeket a hézagokat 
pótolná, s az vonatkozna a katonai célú nukleáris létesítményekre és anyagokra is, 
továbbá lehetőséget teremtene arra, hogy fellépjenek a terrorizmus új és veszélyes 

36  Norbert Pelzer rámutat rá arra, hogy az elveknek egy része azonos a fizikai védelmi egyez-
mény bizonyos rendelkezéseivel, más elvek azonban nem tekinthetők normatív szabályoknak. 
Pelzer, Norbert: Learning the Hard Way: Did the Lessons Taught by the Chernobyl Nuclear Acci-
dent Contribute to Improving Nuclear Law? In International Nuclear Law in the Post-Chernobyl 
Period. IAEA-NEA, OECD-NEA, 2006. 98. 

37  Lásd a módosított fizikai védelmi egyezmény 7. cikkének 1. bekezdését.
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megnyilvánulásai ellen, előmozdítsák a hatékony megelőzési intézkedéseket, vala-
mint az államok közötti együttműködést.38 

A  nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény több mint tíz évig 
tartó előkészítő munka után, 2005. április 13-án – mindössze néhány héttel az 
1980-as fizikai védelmi egyezmény felülvizsgálatával foglalkozó, 2005. július 4. és 
8. között megtartott diplomáciai konferenciát megelőzően – került elfogadásra. Az 
egyezmény létrejöttének nagy volt a visszhangja, miután a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadások után ez volt az első terrorizmusellenes szerződés. Az egyezmény 
kidolgozása során egyébként – amint erre Odette Jankowitsch-Prevor több helyütt 
utal – eléggé nyilvánvaló volt a Közgyűlés és a NAü közötti rivalizálás, noha a szer-
ződés kidolgozásába az ügynökséget is bevonták.39

Az egyezmény megkötését annak idején nagyban hátráltatta az, hogy bizonyos 
nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok fenntartással voltak bármiféle olyan 
szöveggel kapcsolatban, amely lehetővé tette volna a szerződés olyképpen való ér-
telmezését, hogy a nukleáris fegyverrel rendelkező államok hadereje számára le-
gitimálják az ilyen fegyverek felhasználását. Végül is az a megoldás született, hogy 
az okmány 4. cikkébe beiktattak egy rendelkezést miszerint „4. A jelen Egyezmény 
nem értelmezhető akként, mintha bármely módon vonatkozna a nukleáris fegyve-
rek Államok általi használatára, vagy az azokkal való fenyegetés jogszerűségére.” 
Vagyis, ebben az egyezményben sem található állásfoglalás a nukleáris fegyverek al-
kalmazásának megengedettsége, illetve tilalma tekintetében. Ez nyilvánvalóan ösz-
szefügg a Nemzetközi Bíróság 1996-os A nukleáris fegyverekkel való fenyegetés vagy 
azok alkalmazásának jogszerűsége tárgyában meghozott tanácsadó véleményében 
foglaltakkal.40 Ismeretes, hogy ebben a döntésében az ENSZ legfőbb bírói fóruma 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nemzetközi jogban nincsenek olyan sza-
bályok, amelyek tiltanák, illetve amelyek megengednék nukleáris fegyverek alkal-
mazását, vagy az azokkal való fenyegetést; ugyanakkor azonban – hangsúlyozta a 
testület – a nemzetközi jog mai állapotára tekintettel a Bíróság nem tud végleges 
következtetésre jutni abban a kérdésben, hogy a nukleáris fegyverekkel való fenye-

38  A szerződés kidolgozásáról bővebben lásd Jankowitsch-Prevor, Odette: International Con-
vention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Nuclear Law Bulletin, No. 76. 2005. 
Issue 2. 10–13. és Joyner, Christopher C.: i. m. 229–232. 

39  A szerző megemlíti, a tárgyalások során a NAü részéről javasolták, hogy – a nukleáris ter-
rorizmus visszaszorításáról szóló szerződés helyett – dolgozzanak ki egy olyan közös okmányt, 
amely egyaránt vonatkozna a tervezett szerződésre és a fizikai védelmi egyezményre, s amely a 
fizikai védelmi egyezményre mint lex specialis-ra utalna. Jankowitsch-Prevor: i. m. 18.

40  A Bíróság döntésével kapcsolatban lásd Eric David: Le statut des armes nucléaires à la lu-
mière de l’avis de la CIJ du 8 juillet 1996. In International Law, the International Court of Justice 
and Nuclear Weapons. Eds. Laurence Boisson de Chazournes and Phillipe Sands. Cambridge 
University Press, 1999. 209–227.
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getés, vagy azok alkalmazása jogszerű-e vagy jogellenes, az önvédelem olyan szélső-
séges körülményei között, amikor az állam léte a tét. 41 

A  nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény 2007. június 7-én 
lépett életbe,42 vagyis, az okmány hatályba lépésére nem kellett olyan sokat várni, 
mint a módosított fizikai védelmi egyezmény esetében. Ennek oka nyilvánvalóan 
összefügg azzal, hogy egyfelől e szerződés esetében a hatálybalépést „mindössze” 
22 állam ratifikációjához, elfogadásához, jóváhagyásához kötötték; másfelől pedig, 
9/11 után az államok világosan látták a nukleáris terrorizmus veszélyeit, s azt, hogy 
a terrorizmus leküzdéséhez nemzetközi összefogás szükséges. 

Az egyezmény 1. cikkében pontosan meghatározza, hogy mely nukleáris anyagok 
és nukleáris létesítmények vonatkozásában elkövetett, a 2. cikkben pontosan defini-
ált cselekmények minősülnek az okmány értelmében büntetendőnek. A 3. cikk sze-
rint az egyezmény csak a „nemzetközi vonatkozású” cselekményeket érinti, s nem 
alkalmazható, ha a cselekményt egyetlen állam területén követik el, az elkövető és az 
áldozatok ezen állam polgárai, továbbá, ha a cselekmény elkövetésével gyanúsított 
személy az adott állam területén tartózkodik, továbbá, ha más állam joghatósága 
nem állapítható meg. Az okmányban előforduló definíciók a nukleáris anyagok és 
létesítmények tekintetében a NAü és a különféle nukleáris tárgyú nemzetközi szer-
ződésekben található meghatározásokat követik, a büntetni rendelt cselekmények-
nél pedig a büntetőjogban használt fogalmak jelennek meg. Ez az egyezmény sem 
tartalmazza a terrorizmus általános fogalmát, de a szabályozott területen pontosan 
meghatározza, mi tekinthető a szerződés értelmében nukleáris terrorista akciónak. 
Christopher Joyner szerint az okmány nagy érdeme, hogy a nukleáris terrorizmust 
új nemzetközi bűncselekményként határozza meg.43 Ebben a szerződésben is meg-
található az ún. katonai kizárási klauzula, amelyre a későbbiekben még visszatérünk. 

A nukleáris terror egyezményben is megjelenik az aut dedere aut judicare elv; 
vagyis, az okmány az államok számára előírja a szerződésben meghatározott cselek-
mények elkövetőinek felelősségre vonását és bíróság elé állításukat, illetve az ügyben 
joghatósággal rendelkező államnak való kiadatásukat (9–11. cikkek). Az egyezmény 
ösztönzi az államok közötti együttműködést a nukleáris terrorizmusnak minősü-
lő cselekmények megelőzésében, kivizsgálásában, valamint az ilyen cselekményeket 
elkövetők felelősségre vonásában. 

Érdemes megemlíteni, hogy az egyezmény 8. cikkében kifejezetten utal a NAü- 
nek a nukleáris  anyagok védelmére vonatkozó ajánlásaira, kiemelve, hogy a részes 
államok minden intézkedést megtesznek „a radioaktív anyagok védelmének bizto-
sítása érdekében, figyelembe véve a Nemzetközi Atomenergia ügynökség vonatko-
zó ajánlásait és jogosítványait.”

41  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. I.C.J. Report, 1996. 266.
42  Magyarországon kihirdette a 2007. évi XX. törvény.
43  Joyner, Christopher C.: i. m. 33–34. 
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IV. AZ EGYEZMÉNYEK GYENGE PONTJAI 

A KATONAI CÉLÚ ALKALMAZÁSOK ÉS A KATONAI  
TEVÉKENySÉGEK KIZÁRÁSA

A nukleáris anyagok fizikai védeleméről szóló 1980-as egyezmény és 2005. évi mó-
dosításainak, valamint a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény 
leginkább kifogásolható rendelkezései azok, amelyek összefüggésbe hozhatók a ka-
tonai célú nukleáris anyagokkal és létesítményekkel, illetve a katonai vonatkozású 
tevékenységekkel. 

Amint erről már korábban szó volt, az 1980-as fizikai védelmi egyezmény és an-
nak 2005. évi módosításai értelmében ezen okmányok a katonai célokra használt 
nukleáris anyagokra és létesítményekre nem vonatkoznak, noha az egyezmény alap-
jául szolgáló NAü soft law szabályok alkalmazandók mind a békés, mind pedig a 
katonai célú nukleáris anyagokra és létesítményekre. Tény, már az 1980-as fizikai vé-
delmi az egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokon a katonai célú nukleáris anyagok 
fizikai védelmének ügye az egyik legvitatottabb kérdés volt; a delegátusok azonban 
végül is megelégedtek azzal, hogy csak a preambulumban érintsék a katonai célú 
nukleáris anyagokat, „elismerve a katonai célokra felhasznált nukleáris anyagok ha-
tékony fizikai védelmének fontosságát és tudomásul véve, hogy ezeket az anyagokat 
most és a jövőben is szoros fizikai védelem alatt kezelik.” A katonai célokra használt 
nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme az 1980-as egyezmény felülvizs-
gálata során sem került be az okmányba, s szintén kimaradtak egyéb nem békés 
célokra szánt létesítmények, függetlenül attól, hogy azokban jelenleg vannak-e nuk-
leáris anyagok, vagy sem.

A katonai célú nukleáris anyagoknak és létesítményeknek a fizikai védelmi egyez-
mények hatóköréből való kizárása következtében – amint erre Rauf rámutat – a leg-
jobb esetben is legfeljebb a világ nukleárisanyag-készletének csak mintegy 15%-a(!) 
van megfelelő fizikai védelem alatt, annak következtében, hogy a nukleáris anyagok 
mintegy 85%-át katonai célokra használják.44 Mindez azt eredményezi, hogy a világ 
meglévő nukleárisanyag-készletének döntő része tekintetében a fizikai védelmi szint 
– finoman szólva – bizonytalan; csak remélni lehet, hogy az államok a katonai célú 
nukleáris anyagokat és létesítményeket legalább ugyanolyan szintű fizikai védelem-
ben részesítik, mint a békés célúakat. 

A módosított fizikai védelmi egyezményben és a nukleáris terror visszaszorítá-
sáról szóló egyezményben – a terrorizmus leküzdésére létrejött más nemzetközi 
szerződésekhez hasonlóan – megtalálható az ún. „katonai kizárási” klauzula. A fe-
lülvizsgált fizikai védelmi egyezmény 2. cikk 4. bek. (b) pontja értelmében „b) Az 
egyezmény nem vonatkozik a fegyveres erők tevékenységére fegyveres konfliktus 

44  Rauf: i. m. 4. A szerző a Nuclear Threat Initiative adataira hivatkozik. 
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alatt, ahogy az a nemzetközi humanitárius jog szerint értendő, amelyet azon jog 
szabályoz, továbbá nem vonatkozik az államok katonai erői által folytatott tevékeny-
ségre, amennyiben az a nemzetközi jog egyéb szabályai alá esik.” Ezzel szó szerint 
azonos szövegű rendelkezés található a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szó-
ló egyezmény 4. cikkének 2. bekezdésében.45 

A  katonai kizárási klauzulák azt jelentik, hogy az egyezmények nem érintik a 
fegyveres erők tevékenységét, mindaddig, amíg azok „fegyveres konfliktus” kereté-
ben történnek, és ezeket a nemzetközi humanitárius jog szabályozza;46 hasonlókép-
pen kizárják az államok katonai erőinek a nemzetközi jog egyéb szabályai alá eső 
tevékenységét.47 Vagyis, e klauzulák világossá teszik, állami szereplők által bizonyos 
nukleáris anyagokkal vagy fegyverekkel elkövetett cselekmények, illetve nukleáris 
létesítmények elleni akciók semmiképpen nem tekinthetők terrorista cselekmé-
nyeknek.48 Meg kell jegyezni, a nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyez-
mény szerint jogellenesnek minősülő magatartások a cselekmények szélesebb körét 
ölelik fel, mint amelyek a humanitárius nemzetközi jog alapján az államok fegyveres 
erői számára fegyveres összeütközések idején a nukleáris létesítményekkel szemben 
tiltottak.49 

A katonai kizárási klauzulák hatókörének pontos meghatározása nagy jelentősé-
gű lehet abból a szempontból, hogy az egyezmények szerinti jogsértő tevékenységek 
elkövetői, a felelősségre vonás, illetve a kiadatás elkerülése végett ne hivatkozhassa-
nak arra, hogy cselekményüket „fegyveres konfliktus” idején követték el. 

ELEGENDŐ-E A SOFT LAW SZABÁLyOZÁS?

Amint erről már szó volt, a fizikai védelmi egyezmény vonatkozásában a soft law 
normák igen jelentős szerepet játszanak; nemcsak azért, mert fizikai védelmi sza-
bályok kezdetben a NAü által közreadott soft law normaként jelentek meg, hanem 
annak okán is, hogy magába a módosított fizikai védelmi egyezménybe is beépí-
tettek soft law normákat. Gondolunk itt mindenekelőtt az okmány 2A cikkének 3. 

45  A két egyezménynek ezek a rendelkezései angolul teljesen azonosak. A magyar nyelvű ki-
hirdető jogszabályokban azonban a két bekezdés fordítása némileg eltér egymástól.

46  A „fegyveres konfliktus” fogalmának meghatározása szempontjából nyilvánvalóan a nem-
zetközi humanitárius jog szabályait kell irányadónak tekinteni.

47  Miután a katonai tevékenység is többféleképpen értelmezhető, így az Egyesült Államok és 
más államok ezekhez a bekezdésekhez fenntartásokat fűztek.

48  A szerződés kidolgozása során voltak olyan törekvések, hogy állami szereplők által nukleá-
ris anyagokkal és fegyverekkel elkövetett akciókra is vonatkozzon az okmány.

49  Lásd ezzel kapcsolatban a szerzőtől: A nukleáris létesítmények fegyveres támadásoktól való 
védelme a humanitárius nemzetközi jog alapján. In Lamm, Vanda (szerk.): Nukleáris jog a 21. 
század első évtizedeiben. Complex Kiadó, Budapest, 2013, 159–175.
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bekezdésében található a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Létesítmények Fizikai 
Védelmének Alapelvei” címet viselő részre. Egyébként a nukleáris terrorizmus visz-
szaszorításáról szóló egyezményben is említést tesznek a NAü ajánlásairól.

A nukleáris energia békés célú hasznosításával kapcsolatos szabályozások terén 
a soft law normák különös fontossággal bírnak; ezeket az irányelveket, ajánlásokat, 
stb., szakértői bizottságok dolgozzák ki, s azokat a nemzetközi szervezetek vezető és 
irányító testületei hagyják jóvá.50 Az így létrejött soft law jellegű szabályok képezik 
az alapjait a belső jogi normáknak, biztosítva a szabályozás egységességét, szaksze-
rűségét és megalapozottságát.

Napjainkban egyébként különféle nemzetközi szervezetek nagy számban hoznak 
létre ilyen technikai jellegű ajánlásokat, irányelveket. Nem véletlen, hogy a Nemzet-
közi Bíróság Az Uruguay folyón létesített papírmalom ügyében – egy Argentína és 
Uruguay közötti megállapodást (az “1975 Statute”-t) értelmezve – kimondta, hogy 
a nemzetközi technikai jellegű szervezetek által kidolgozott irányelvek és ajánlások 
noha „formailag nem bírnak kötelező jelleggel, az állam által figyelembe veendők, s 
azok annyiban relevánsak, hogy a belső jogi szabályok, szabályozások és intézkedé-
sek összhangban (‘con adecuación’) legyenek az említett irányelvekkel és szabályo-
zásokkal”.51 Vagyis, a Nemzetközi Bíróság szerint, noha ezek a normák nem kötele-
zőek, a belső jogi szabályok megalkotása során figyelembe veendők. 

Visszatérve a felülvizsgált fizikai védelmi egyezményhez, a soft law normáknak 
a szerződésbe való beépítése nyilván nem változtat ezen normák jogi státusán, 
ugyanakkor azonban növeli azok jelentőségét, s ez – amint erre Boyle rámutat 
– jelzi, hogy a normák két típusa meglehetősen komplex területeken igen csak 
hatnak egymásra.52

Kétségtelen, valamely szerződésben a soft law normákra történő hivatkozás min-
denképpen egyfajta rugalmasságot biztosít, megteremtve különböző államok igényei-
hez, a tudomány és technika fejlődéséhez való alkalmazkodás lehetőségét, anélkül, 
hogy a szerződések módosításának hosszas folyamatát végig kellene járni. Sajnos 
azonban a felülvizsgált fizikai védelmi egyezmény a soft law normák alkalmazása te-
rén túlságosan is nagy szabadságot biztosít az államoknak, amennyiben a „Nukleáris 
Anyagok és Nukleáris Létesítmények Fizikai Védelmének Alapelvei” részben található 

50  Az ilyen szabványokkal és szabályozásokkal kapcsolatban lásd Wetherall, Anthony: Nor-
mative Rule Making at the IAEA: Codes of Conduct. Nuclear Law Bulletin, No. 75. 2005. Issue 1. 
71–93.; Reyners, Patrick: (2010), Three International Atomic Energy Agency Codes. In Interna-
tional Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, OECD, 2010. Paris, 171–185; Boustany, K.: 
The IAEA Code of Conduct on the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive 
Materials: A Step Forwards or Backwards?, Nuclear Law Bulletin, No. 67. 2001. Issue 1. 9–20.

51  Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentine v. Uruguay). Judgment of 20 
April 2010. ICJ Reports, 2010. 45. 

52  Vö. Boyle, A.: Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law. International 
and Comparative Law Quarterly, 1999, Vol. 48, No. 4. 906.
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elveket az okmány 2A cikk 3. pontja értelmében a szerződő államoknak „az ésszerű-
ség és a gyakorlati megvalósíthatóság határain belül” kell csak alkalmazniuk. 

Szintén a soft law normákkal kapcsolatos kifogásként említhető az, hogy a felül-
vizsgált fizikai védelmi egyezmény a „Nukleáris Anyagok és Nukleáris Létesítmé-
nyek Fizikai Védelmének Alapelvei” F pontjában az „őrzésvédelmi kultúra” megle-
hetősen nehezen definiálható fogalmával operál.53 Meg kell jegyezni, hogy ez erősen 
emlékeztet két másik, a nukleáris létesítmények technikai biztonságával foglalkozó 
nemzetközi szerződésben, az 1994. évi Nukleáris biztonsági egyezményben,54 vala-
mint az 1997-es ún. közös hulladék-egyezményben55 megjelenő „biztonsági kultúra” 
kifejezésre. E két szerződésnél a biztonsági kultúra az okmányok preambulumában 
fordul elő, és abban az összefüggésben jelenik meg, hogy „elősegítsék a hatékony 
biztonsági kultúra kialakítását.”56 Az még talán el is fogadható, hogy egy szerződés 
preambulumába iktassanak be ilyen nehezen definiálható fogalmat. A felülvizsgált 
fizikai védelmi egyezmény esetében azonban valójában normatív rendelkezések he-
lyén, ezek helyett szerepel az „őrzésvédelmi kultúra,” ami már mindenképpen ki-
fogásolható. Joggal feltételezhető ugyanis, hogy bizonyos mértékű „őrzésvédelmi 
kultúra” létezik a részes államokban, a kérdés azonban az, s ezt kellett volna a szer-
ződésben meghatározni, hogy az őrzésvédelmi kultúra milyen szintje szükséges a 
terrorista akciókkal szembeni eredményes védelemhez.

Elismerve a soft law normák jelentőségét bizonyos technikai kérdések rendezésé-
nél, éppen a nukleáris területet érintő visszaélések, netán terrorcselekmények meg-
előzése érdekében, igen csak fontos lett volna, ha a nukleáris anyagok és létesítmé-
nyek fizikai védelme tekintetében az államok nem soft law normákat építenek be a 
szerződésbe, hanem kötelező érvényű szabályokat. 

V. KONKLÚZIÓK

Az atomsorompó-szerződés, valamint a nukleáris anyagok és létesítmények terro-
rista akcióktól való védelme szorosan összefügg egymással. Egyfelől, a nukleáris 
területet érintő terrorcselekmények megelőzésében az atomsorompó-szerződésnek 

53  Az F pont a következőképpen szól: „F ALAPELV: Őrzésvédelmi kultúra. A fizikai védelem 
megvalósításában szerepet játszó minden szervezetnek kellő prioritást kell adnia az őrzésvédelmi 
kultúrának, az őrzésvédelmi kultúra fejlesztésének és fenntartásának annak érdekében, hogy an-
nak hatékony megvalósítása a teljes szervezeten belül biztosítva legyen.” 

54  Magyarországon kihirdette az 1997. évi I. törvény.
55  Hivatalos nevén: Közös egyezmény a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radio-

aktív hulladékok kezelésének biztonságáról; Magyarországon kihirdette a 2001. évi LXXVI. tör-
vény.

56  Lásd a nukleáris biztonsági egyezmény preambulumának (iv) pontját és a közös hulladék- 
egyezmény preambulumának (v) pontját. 
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különös jelentősége van, s a nukleáris fegyverrel rendelkező államok számára meg-
állapított, a nukleáris fegyverek és nukleáris robbanószerkezetek, illetve az azokkal 
kapcsolatos ismeretek átadásának tilalma ma már nemcsak a nukleáris fegyverrel 
nem rendelkező államok irányába értendő, hanem a nem állami szereplők vonat-
kozásában is. Másfelől pedig, a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelmi 
rendszere nagyon is kiegészíti az atomsorompó-szerződésben foglaltakat, illetve a 
szerződés szerinti biztosítéki rendszert. 

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 1980-ban kelt egyezmény az egyik 
legelső volt a terrorizmussal szembeni nemzetközi összefogás jegyében született 
szerződéseknek. A fizikai védelmi egyezmény 2005. évi módosításai következtében 
jelentős mértékben megerősödött a nukleáris anyagok fizikai védelmének rendsze-
re, növekedett az államok együttműködési kötelezettsége, bővítették az elkövetők 
felelősségre vonására vonatkozó szabályokat stb. Mindemellett azonban az egyez-
mény továbbra is csak a békés célú nukleáris anyagokra és létesítményekre vonatko-
zik, ami azt jelenti, hogy az okmányban foglaltak a világ nukleáris anyag készletének 
nagyjából a 15%-t érintik. Szintén kifogásolható, hogy az egyezményben kötelező 
érvényű normák helyett soft law normákra utalnak, aminek következtében túlsá-
gosan nagy az államok mozgástere a fizikai védelmi szabályok alkalmazása terén.

A módosított fizikai védelmi egyezmény több helyütt erőteljesen hangsúlyozza az 
államok felelősségét a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelméért. Mind-
ez azonban nem szoríthatja háttérbe az egész nemzetközi közösség felelősségét, hi-
szen a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme csak megfelelő nemzet-
közi összefogással valósulhat meg. A nemzetközi közösség minden egyes államának 
– együttesen és külön-külön – nagyon is oda kell figyelnie a többi államban meglévő 
fizikai védelmi szabályokra és védelmi szintekre, hiszen valamely államban meglévő 
laza fizikai védelmi rendszerek következményeként megszerzett nukleáris anyago-
kat könnyen lehet, hogy más államokban fognak terrorista akciókra felhasználni.

A nukleáris terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezménnyel kapcsolatban el-
mondható, hogy az jelentős mértékben hozzájárul a nukleáris terrorizmus leküzdé-
séhez  és a nukleáris biztonság növeléséhez, főleg azzal, hogy a nukleáris terrorista 
cselekményeket nemzetközi bűncselekménnyé nyilvánítja. E szerződésnek a katonai 
kizárási rendelkezései azonban kritikával illethetők, s itt is az történt, hogy az egyez-
mény létrejötte és annak minél szélesebb körben való elfogadtatásának érdekében a 
tárgyalások során megfogalmazott több olyan javaslat  végül is nem került be a szer-
ződésbe, amelyek mindenképpen növelték volna az okmány hatékonyságát.57

57  Vö. Joyner, Christopher C: i. m. 232. 
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I. BEVEZETÉS

A nemzetközi közjogban a terrorizmus elleni küzdelem sokáig kizárólag nemzet-
közi szerződések szintjén jelent meg, egyfajta kriminalizációs, kiadatási és szank-
ciós kötelezettséget keletkeztetve a részes felek között1. Az utóbbi időben azonban 
„finomhangoltabb”, célzott eszközök is megjelentek már, elsősorban a 2001. szep-
tember 11-i terrorcselekmények utáni lépések hosszú sorában. Jelen tanulmány a 
Magyarország számára legfontosabb univerzális és regionális nemzetközi szerződé-
seket, azok főbb szabályait, valamint univerzális nemzetközi szervezetek (Egyesült 
Nemzetek Szervezete – ENSZ) vonatkozó szabályanyagát vizsgálja. Jelen írás nem 
vizsgálja részletesebben a nemzetközi terrorizmus kriminológiai vonatkozásait, a 
terrorizmus jól elkülönülő szakaszait, a jogirodalomban és kriminológiai szakiro-
dalomban rendszeresen vizsgált fázisait, noha az egyes szakaszok jellemzői jelen-
tősen meghatározzák egy-egy időszak jogalkotási törekvéseit, így pl. a nemzetközi 
jogalkotásban érvényesíteni kívánt állami célokat, tipikus elkövetési magatartások 
visszaszorítását. Marcello Di Filippo klasszifikációja szerint a terrorizmus elleni küz-
delem és a nemzetközi jog leginkább az államközi együttműködés formáiban, az 
egyének számára kínált védelem kérdéskörében, a nemzetközi büntetőjogi rezsim 
és államfelelősség alkalmazásában, valamint a fegyveres támadás és más intézke-
dés igazolásában találkozik.2 Ez viszont jól megmutatja, hogy a terrorizmusra vo-

1  Bartkó Róbert (2004): A terrorizmus és a politikai bűncselekmény kapcsolata az 1856-os Bel-
ga Merényleti Záradék relációjában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Series Juridica et 
Politica 18. pp. 185–194.

2  Di Filippo, Marcello (2014): The Definition(s) of Terrorism in International Law. In Saul, Ben 
(ed.): Research Handbook on International Law and Terrorism. Edward Elgar, Cheltenham, UK – 
Northampton, MA, USA, pp. 2–3.

A téma nemzetközi jogi vonatkozásairól lásd Saul, Ben (2006): Defining Terrorism in Interna-
tional Law. Oxford University Press, Oxford, pp. 7–9.; Duffy, Helen (2005): The ’War on Terror’ 
and the Framework of International Law. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 17–46.; 
Bartkó Róbert (2011): A  terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi büntetőjogban. Jog–Ál-
lam–Politika 3. Különszám pp. 155–171., Bartkó Róbert (2011): A terrorizmus elleni küzdelem 
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natkozó joganyag (szóljon akár a megelőzés garanciáiról, az elkövetők felelősségre 
vonásától az áldozatok megsegítéséig) implicit módon a nemzetközi jog számos te-
rületén vizsgálható.

A könyvrészlet felsorolja egyrészről i) az irányadó univerzális nemzetközi szer-
ződéseket, másrészről ii) a legfontosabb regionális szerződéseket. Bővebb kifejtést 
azok a szerződések nyernek, amelyeknek Magyarország is részese.3 Az írás végén 
pedig az ENSZ keretében kialakult szabályanyag ismertetése történik, a Közgyűlés 
és a Biztonsági Tanács határozataira fókuszálva. Az írás alapgondolata, tézise az, 
hogy az említésre kerülő szabályanyag hatékonyságát kizárólag az államok végre-
hajtása, „jogalkalmazása”, kriminalizációs hozzáállása és alapossága adhatja, mivel 
önmagában a nemzetközi jog által közvetlenül kínált eszközök a terrorizmus elleni 
fellépésre csak igen korlátozottan (vagy egyáltalán nem) képesek. 

II. RELEVÁNS UNIVERZÁLIS ÉS REGIONÁLIS NEMZETKÖZI  
SZERZŐDÉSEK A TÉMÁBAN

Jelen fejezetben egyrészről azok a globális hatályú, döntően az ENSZ égisze alatt kötött 
nemzetközi szerződések kerülnek bemutatásra, amelyeket kifejezetten a terrorizmus 
elleni harc nevesített céljára fogadtak el4; másrészről viszont számos olyan nemzetközi 
szerződés is született, amelyeket nem kizárólag a terrorizmus elleni dedikált küzdelem 
jegyében írtak alá. E szerződések azonban – tárgyuk, a bennük foglalt eszközök, eljá-
rások, folyamatok miatt – ma már tipikusan kapcsolódnak a terrorcselekményekhez, 
így ezek is fontos szerepet játszanak napjaink terrorizmus elleni küzdelmében.

A szerződések közös jellemzői általában a részes államoknak egyfajta kriminali-
zációs kötelezettség előírása (terrorcselekmények vagy manapság leginkább terror-
cselekményként elkövetett – pl. túszszedés – deliktumok büntetése és üldözése), 
kölcsönös jogsegély és a kiadatási kérdések tisztázása, illetve részben előkerülnek jog-
hatósági kérdések is.

kriminálpolitikai kérdései, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 130–140.; Újvári Emese 
(2008): A nemzetközi terrorizmus és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem. Debreceni Jogi 
Műhely, V. évfolyam, 4. szám.

3  Fontos hozzátenni, hogy az államok – így hazánk – számos kétoldalú megállapodást kötnek 
a terrorizmus elleni küzdelem jegyében. Eme szerződésekben az univerzális és regionális szerző-
désekben megismert megoldásokat alkalmazzák bilaterális szinten, mintegy konkretizálva azokat 
a két érintett állam speciális államközi szintjére.

4  A  témában lásd bővebben: Bartkó Róbert (2005): A  terrorizmus fogalmának bővülése az 
ENSZ egyezményi rendszerének tükrében. Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensi-
um. Tomus 6. pp. 57–79.
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II.1. UNIVERZÁLIS SZERZŐDÉSEK

A nem kifejezetten a terrorizmus céljából elfogadott legfontosabb szerződések köré-
be sorolhatóak az alábbiak:

1) az 1963-as tokiói egyezmény a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselek-
ményekről és egyéb cselekményekről;5

2) az 1970-es hágai egyezmény a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének 
leküzdéséről;6 
az 1971-es montreali egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni jogelle-
nes cselekmények leküzdéséről7 és az ezt kiegészítő 1988-as kiegészítő jegyző-
könyv a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és 
erőszakos cselekmények visszaszorításáról;8 

3) az 1973-as egyezmény a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmé-
nyek megelőzéséről és megbüntetéséről;9

4) az 1979-es túszszedés elleni egyezmény;10

5) az 1979-es nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény (illetve an-
nak 2005-ös módosítása);11

6) az 1988-as római egyezmény a tengeri hajózás biztonsága elleni jogellenes cse-
lekmények leküzdéséről;12

7) az 1988-as egyezmény a kontinentális talapzaton létesített rögzített létesítmé-
nyek biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről;13

5  1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. Ma-
gyarországon kihirdette: 1971. évi 24. törvényerejű rendelet.

6  1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Magyarországon ki-
hirdette: 1972. évi 8. törvényerejű rendelet.

7  1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation. 
Magyarországon kihirdette: 1973. évi 17. törvényerejű rendelet.

8  1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence art Airports Serving Inter-
national Civil Aviation. Magyarországon kihirdette: 2004. évi XXXVII. törvény.

9  1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Pro-
tected Persons. Magyarországon kihirdette: 1977. évi 22. törvényerejű rendelet.

10  1979 International Convention against the Taking of Hostages. Magyarországon kihirdette: 
1987. évi 24. törvényerejű rendelet.

11  1979 Convention on Physical Protection of Nuclear Material. Magyarországon kihirdette: 
1987. évi 8. törvényerejű rendelet. 2005-ös módosítás (Amendment to the Convention on Physi-
cal Protection of Nuclear Material) kihirdetése: 2008. évi LXII. törvény. 

12  1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Martitime Na-
vigation. Magyarország nem részes fél.

13  1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf. Magyarország nem részes fél.
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8) az 1991-es montreali egyezmény a plasztik robbanóanyagoknak a felismerésük 
érdekében történő jelzéséről;14

9) a 2010-es pekingi egyezmény a nemzetközi polgári repülés biztonsága elleni 
jogellenes cselekmények leküzdéséről;15 

10) a 2010-es pekingi kiegészítő jegyzőkönyv a légi járművek jogellenes hatalomba 
kerítésének leküzdéséről;16 

11) a 2013-as fegyverkereskedelmi szerződés.17

A  fenti szerződésekre feltétlenül igaz, hogy noha nem kifejezetten a terrorizmus 
fogalomkörére fókuszálnak, ugyanakkor a terrorcselekmények tipikus elkövetési 
módjait figyelembe véve az ehhez felhasznált eszközökhöz való hozzájutás megne-
hezítését és a joghatósági kérdések tisztázását tűzik ki célul az államok. Főleg az 
1960-as és 1970-es évek legfőbb elkövetési módjaira adott válaszok jelennek meg 
ezekben a szerződésekben. 

Nevesítve kizárólagosan a terrorizmus elleni küzdelem égisze alatt elfogadott szer-
ződések körébe sorolhatóak az alábbiak:

1) az 1997-es New york-i egyezmény a robbantásos terrorizmus visszaszorításá-
ról;18

2) az 1999-es New york-i egyezmény a terrorizmus finanszírozásának visszaszo-
rításáról;19

3) a 2005-ös nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló egyezmény.20

Itt érdemes arról szólni, hogy a nemzetközi terrorizmusról szóló átfogó egyezmény 
(Comprehensive Convention on International Terrorism)21 tárgyalásai leálltak az 
ENSZ Közgyűlés Ad Hoc Bizottsága és állandó Jogi Bizottságának égisze alatt, mivel 
a kulcskérdést jelentő terrorizmusdefinícióban nagyfokú különbségek mutatkoznak 
az államok részéről (pl. függetlenségi mozgalmak küzdelmei egyes államok oldalán 
terrorizmusként értelmezendőek), eme ellentétek feloldása nélkül pedig lehetetlen 

14  1991 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Ma-
gyarország nem részes fél.

15  2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Avia-
tion. Magyarország nem részes fél.

16  2010 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft. Magyarország nem részes fél.

17  2013 Arms Trade Treaty, Magyarországon kihirdette: 2014. évi V. törvény.
18  1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. Magyarországon 

kihirdette: 2002. évi XXV. törvény.
19  1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Magyar-

országon kihirdette: 2002. évi LIX. törvény.
20  2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Magyaror-

szágon kihirdette: 2007. évi XX. törvény.
21  http://www.un.org/en/ga/sixth/72/int_terrorism.shtml.
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a szerződés elfogadása. Ugyanakkor a Közgyűlés 2018-ban felkérte a Hatodik (Jogi) 
Bizottságot, hogy a 74. ülésszakra (2019) készítsen elő egy végső tervezetet az átfogó 
egyezmény szövegéről.

II.2. REGIONÁLIS SZERZŐDÉSEK

Az európai régióban elfogadott és Magyarország által is aláírt szerződések22 pedig a 
következők:

1) az 1977-es strasbourgi egyezmény a terrorizmus visszaszorításáról;23 
2) a 2001-es kiberbűnözésről (hivatalosan: számítástechnikai bűnözésről) szóló 

egyezmény (noha az egyezmény a kiberterrorizmus jelenségét nem ismeri),24 
illetve annak 2003-as strasbourgi kiegészítő jegyzőkönyve a rasszista és xeno-
fób számítógépes tartalmak megbüntetéséről;25

3) az ún. 2005-ös prümi szerződés;26

4) a 2005-ös varsói egyezmény a terrorizmus megelőzéséről;27

5) a 2005-ös pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatá-
sáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról 
szóló egyezmény.28

22  Jelen írásnak nem tárgya az EU keretében elfogadott lépések elemzése, így ezek nem is sze-
repelnek a listában. 

23  1977 European Convention on the Suppression of Terrorism. Magyarországon kihirdette: 
1997. évi XCIII. törvény.

24  2001 Convention on Cybercrime. Magyarországon kihirdette: 2004. évi LXXIX. törvény. 
A szerződés leginkább a kiberbűnözés olyan területeire fókuszál, mint a pornográfia, adattartal-
makkal kapcsolatos visszaélések, szerzői vagy szomszédos jogok megsértése. Így pedig a kiberter-
rorizmus ma már jól ismert formái nehezen vonhatók az egyezmény hatálya alá.

25  2003 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, Concerning the Criminalisa-
tion of Acts of a Racist and Xenophobic Nature Committed through Computer Systems. Magyar-
ország a jegyzőkönyvnek nem részese.

26  A Prümi szerződés hivatalos nevén: Convention between the Kingdom of Belgium, the Fe-
deral Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of 
Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up 
of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal 
migration. Magyarországon kihirdette: 2007. évi CXII. törvény.

27  2005 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. Magyarországon ki-
hirdette: 2011. évi II. törvény.

28  2005 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of 
the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism. Magyarországon kihirdette: 2008. 
évi LXIII. törvény.
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Az Európán kívüli és az európai régióban elfogadott, de Magyarország által alá nem 
írt regionális szerződések körében megemlíthetőek továbbá, ezek tárgyalására jelen 
írás keretében nem kerül sor.

1) az 1971-es egyezmény a személyek elleni és nemzetközileg jelentős zsarolással 
kapcsolatos terrorizmus megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény29 
(Amerikai Államok Szervezete égisze alatt);

2) az 1987-es SAARC-egyezmény a terrorizmus elleni fellépésről és annak 2004-
es jegyzőkönyve30 (Dél-ázsiai Regionális Együttműködés Szövetsége – SAARC 
– égisze alatt);

3) az 1998-as arab egyezmény a terrorizmus elleni fellépésről31 (Arab Liga kereté-
ben);

4) az 1999-es nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemről szóló egyezmény32 (Isz-
lám Államok Konferenciája keretében);

5) az 1999-es a terrorizmus megelőzéséről és az ellene való fellépésről szóló 
egyezmény (Afrikai Egységszervezet) és annak 2004-es kiegészítése;33

6) az 1999-es terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló 
minszki egyezmény (Független Államok Közösségének égisze alatt);34 

7) az 2002-es amerikaközi egyezmény a terrorizmus ellen35 (Amerikai Államok 
Szervezete égisze alatt);

8) a 2007-es ASEAN antiterrorizmus egyezmény36 (Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége – ASEAN – keretében).

29  1971 Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Aga-
inst Persons and Related Extortion that are of International Significance.

30  1987 SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, 2004 Additional Protocol 
to the Convention.

31  1998 Arab Convention on the Suppression of Terrorism.
32  1999 Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating Internatio-

nal Terrorism.
33  1999 Organisation of African Union Convention on the Prevention and Combating of Ter-

rorism and 2004 Protocol.
34  1999 Treaty on Cooperation among States Members of the Commonwealth of Independent 

States in Combating Terrorism.
35  2002 Inter-American Convention Against Terrorism. 
36  2007 ASEAN Convention on Counter Terrorism.
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III. A SZERZŐDÉSEK KÖZÖS PILLÉREI

A releváns szerződések közös pillérei voltaképpen négy kérdéskört jelentenek:
1) a tényállási kérdéseket, elkövetési magatartást,
2) a kriminalizációs kötelezettséget,
3) a joghatóság kérdését, valamint
4) a kiadatási és jogsegéllyel kapcsolatos kérdéseket.

Az univerzális szerződésekre általában igaz, hogy a jogellenes cselekedet (legyen az 
légi jármű hatalomba kerítése vagy terrorcselekmény) tényállási definícióját, illetve 
az elkövetési magatartás meghatározását lényegében valamennyi szerződés tartal-
mazza. Azt azonban már fontos hangsúlyozni, hogy pl. a terrorizmus tárgyában lét-
rejött egyezmények terrorizmusdefiníciói között vannak különbségek. Mi több, sok 
esetben ezek a definíciós, korántsem elhanyagolható különbségek okozzák azt, hogy 
teljes univerzalitást és a lehető legszélesebb körű elfogadottságot nem tudják elérni 
az adott szerződések. További fontos, immáron általánosan alkalmazott megoldás 
ezekben a szerződésekben a kriminalizációs kötelezettség előírása a részes államok 
számára. 

A terrorizmus elhatárolása más bűncselekményektől sok esetben bonyolult kér-
dés, leginkább a szándék (dolus specialis) és elkövetés módja (modus operandi) 
tekintetében határozza meg a szakirodalom37 a tényállási különbséget egyéb, ha-
sonlóan súlyos bűncselekményektől. Természetesen a helyzetet bonyolítja, hogy a 
szerződések eltérő terrorizmusdefiníciója nem segíti egy univerzális, valamennyi 
állam számára elfogadott tényállás meghatározását. Számos esetben éppen azokon 
a kardinális kérdéseken múlhat a terrorizmus definiálása, amelyekben vita van az 
államok között, és amelyek miatt egyes államok nem csatlakoznak bizonyos nem-
zetközi szerződésekhez, még ha a szerződés fő céljával alapvetően egyet is értenek. 

A három legjelentősebb univerzális terrorizmusellenes egyezmény (1997-es rob-
bantásos terrorizmus visszaszorításáról szóló, 1999-es finanszírozásról szóló, vala-
mint a 2005-ös nukleáris terrorizmusról szóló) a bűncselekmények elkövetési és 
bűnsegédi magatartását is büntetni rendeli, ahogy az ilyen cselekmények kísérleteit 
is (mindhárom egyezményben a 2. cikkben jelennek meg). Közös jegy még az is, 
hogy a címet és a preambulumot leszámítva egyik egyezmény sem említi kifejezet-
ten a terrorizmus vagy terrorcselekmény fogalmakat, ehelyett következetesen a bün-
tetőjogilag szabatos(abb) „bűncselekmény” (offence) szót használják.38 Voltaképpen 

37  Bár ebben is vannak viták, lásd Di Filippo: i. m. pp. 15–16.
38  Lásd az 1997-es egyezményben implicit módon az 5. cikk jelöli meg a terrorizmus jelensé-

gét, az 1999-es egyezményben mindez a 2. cikkben jelenik meg, míg a 2005-ös egyezményben 
a 6. cikkben található a fogalom-meghatározás. A fogalmi kérdésekben a regionális szerződések 
körébe sorolt 2005-ös pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, le-
foglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezmény leginkább 
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ezek az elkövetési magatartások, azaz modus operandi tevékenységek tekinthetők 
– általános, univerzális fogalom hiányában – a terrorizmus fogalma meghatározá-
sának.

Ugyanakkor az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló 2005-ös varsói 
egyezménye foglalja magában a legrészletesebb szabályozást. A terrorcselekmények 
fogalma alá valamennyi, az egyezmény függelékében nevesített szerződés szerinti 
cselekmény beletartozik. A regionális egyezményben továbbá definiálásra kerülnek 
még olyan tényállások is, mint terrorcselekmények elkövetésére való nyilvános iz-
gatás, terroristák toborzása és kiképzése, valamint a jogi személyek felelősségének 
kérdése.39 

A  joghatóság kérdése valamennyi szerződés integráns és lényegi részét képezi. 
A  légi járművekkel kapcsolatos cselekmények vonatkozásában a lajstromozó ál-
lamnak van elsődlegesen joghatósága, ugyanakkor ezt felülírhatja a 1963-as tokiói 
egyezmény szerint néhány olyan esetkör, amikor a bűncselekmény elkövetése miatt 
leginkább érintett joghatósága is megállapítható.40 A  szerződő államoktól elvárás 
továbbá az is, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
joghatóságuk fennálljon bizonyos esetekben.41 E megoldás kiküszöböli azt az eshe-
tőséget, ha például a lajstromozó állam segítségével, tudtával, beleegyezésével, tá-
mogatásával valósítanák meg a cselekményt, így pedig a lajstromozó államnak nyil-
vánvalóan nem lenne érdeke joghatóságot gyakorolni, és büntetőeljárást indítani.

A három nevesített univerzális terrorizmusellenes egyezmény megoldása a jog-
hatóság kérdésében viszonylag egységesnek mondható. A részes államoknak meg 

az 1999-es finanszírozási egyezményre utal vissza, amikor az 1. cikk h) pontjában, a terrorizmus 
finanszírozása kapcsán önálló kategóriát nem alkot, hanem a definíciót az 1999-es egyezmény 
alapján állapítja meg. További technikai, együttműködési szabályai, a lehetséges intézkedések 
köre viszont már részletesebb és konkrétabb formát ölt, amely betudható, hogy régióbeli államok 
között, regionális egyezmények keretében jóval könnyebb egységes technikai intézkedéseket és 
nyomozati lépéseket foganatosítani, mint egy nagy globális szerződés esetében, a lehető legtöbb 
állam bevonását, mint legfőbb célt szem előtt tartva.

39  Lásd 5–10. cikkek. Az egyezmény az előkészületet és kísérletet büntetni rendeli, illetve isme-
ri a járulékos bűncselekményeket kategóriáját is.

40  Az esetköröket lásd az egyezmény 3. cikkében. Hasonló rendelkezést tartalmaz egyébiránt a 
diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szó-
ló egyezmény 3. és 8. cikke is, valamint a túszszedés elleni egyezmény 5. cikke.

41  Ezek az esetkörök (túlmenően az általános büntetőjogi univerzális joghatósági kérdéseken) 
leginkább azon államok joghatóságát alapozzák meg, amelyek területén várhatóan elkövetnék 
a jogellenes cselekedetet, amelyek állampolgára az elkövető, a potenciális áldozatok, túszok ál-
lampolgársága szerinti államok, amelynek területére kihatással van a cselekmény, vagy amely 
államot az elkövetés révén valamilyen tevékenység megtételére vagy attól való tartózkodásra 
kényszerítenék. Ezeket a szabályokat lásd 1963-as tokiói egyezmény 4. cikkében, az 1970-es hágai 
egyezmény 4. cikkében, az 1971-es montreáli egyezmény 5. cikkében, az 1979-es túszszedés elle-
ni egyezmény 5. cikkében.
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kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy joghatóságuk fenn-
álljon azokban az esetekben, amikor

a) a bűncselekményt az adott állam területén követték el; vagy
b) a bűncselekményt az adott állam lobogója alatt hajózó hajó vagy olyan repülő-

gép fedélzetén követték el, amely a bűncselekmény időpontjában az adott ál-
lam törvényei szerint volt lajstromozva; vagy

c) a bűncselekményt az adott állam állampolgára követte el.42

Ugyanakkor az egyezmények szerint (csak apróbb különbségek találhatók) ki-
segítő jelleggel a részes államok akkor is megállapíthatják joghatóságukat, ha 

a) a cselekményt az adott állam állampolgára ellen követték el; vagy
b) a cselekményt az adott állam valamely állami vagy kormányzati telephelye el-

len követték el külföldön, beleértve az adott állam nagykövetségeit, valamint 
egyéb diplomáciai és konzulátusi épületeit; vagy

c) a cselekményt hontalan személy követte el, akinek szokásos tartózkodási helye 
az adott államban van; vagy

d) a cselekményt annak érdekében követték el, hogy az adott államot valamilyen 
cselekmény megtételére, vagy az attól való tartózkodásra rákényszerítsék; vagy

e) a cselekményt az adott állam kormánya által működtetett repülőgép fedélzetén 
követték el.43

A kiadatási és kölcsönös jogsegéllyel kapcsolatos kérdések szintén a vonatkozó szerző-
dések többségének sarkalatos pontjai, ugyanakkor a szerződésekben eltérő megol-
dásokat ismerünk. Míg az 1963-as tokiói egyezmény szerint „az Egyezmény egyet-
len rendelkezését sem lehet úgy értelmezni (…), hogy az kiadatási kötelezettséget 
írna elő” (16. cikk, 2. pont),44 addig az 1970-es hágai, az 1971-es montreali egyez-
mény, a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és 
megbüntetéséről szóló 1973-as egyezményei 8. cikkei, a túszszedés elleni egyezmény 
10. cikkei, valamint az 1979-es nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 
11. cikkei voltaképpen ugyanúgy rendelkeznek a kiadatás kapcsán. Eszerint a szer-

42  Lásd az 1997-es egyezmény 6. cikke 1. bekezdését, az 1999-es egyezmény 7. cikke 1. bekez-
dését és a 2005-ös egyezmény 9. cikke 1. bekezdését.

43  Közös továbbá eme egyezmények azon szakasza is, miszerint valamennyi részes fél „megteszi 
a szükséges intézkedéseket a (…) meghatározott cselekmények feletti joghatóságának megállapítá-
sára olyan esetekben, amikor a gyanúsított a területén tartózkodik, és e személyt (…) joghatóságot 
megállapító más Részes Államnak nem szándékozik kiadni.” Lásd az 1997-es egyezmény 6. cikke 2. 
és 4. bekezdését, az 1999-es egyezmény 7. cikke 2. és 4. bekezdését és a 2005-ös egyezmény 9. cik-
ke 2. és 4. bekezdését. Hasonlóan fogalmaz az 1977-es regionális terrorizmusellenes egyezmény 
6. cikke, illetve a szintén regionális 2005-ös varsói egyezmény 14. cikke is.

44  Kivételt ugyanezen cikk 1. pontja ismer: „azt a cselekményt, amelyet a Szerződő Államok 
valamelyikében lajstromozott légijárművön követtek el, a kiadatás szempontjából úgy kell tekin-
teni, mintha nemcsak az elkövetés helyén követték volna el, hanem annak az államnak a területén 
is, ahol a légijárművet lajstromozták.”
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ződésben taglalt bűncselekményt a részes felek között kötött kiadatási szerződések 
szempontjából feltétlenül kiadatási bűncselekménynek kell tekinteni; a szerződés-
ben nem részes felektől érkezett kiadatási kérelmek esetében az egyezményeket 
kiadatási jogalapnak kell tekinteni, valamint a bűncselekményt részes felek között 
úgy kell tekinteni a kiadatás szempontjából, mintha nemcsak az elkövetés helyén 
követték volna el, hanem az egyezmény szabályai szerint a joghatóságát megállapító 
állam területén is. 

A jogsegély kérdéséről az 1963-as tokiói egyezmény hallgat, ugyanakkor az 1970-
es hágai (10. cikk), az 1971-es montreali egyezmény (11. cikk), a diplomáciai kép-
viselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 
1973-as egyezmény (10. cikk), valamint a túszszedés elleni egyezmény szerint (10. 
cikk) a részes államok a legszélesebb körű jogsegélyt nyújtják egymásnak a bűn-
cselekmények miatt indított büntetőeljárás során. A szerződések szerint „a jogsegély 
iránti kérelem teljesítésére minden esetben a megkeresett Állam jogszabályai az irány-
adók.”45 Az 1979-es nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 2005-ös 
módosítása során éppen az idézett 11. cikket két bekezdéssel egészítették ki, egy-
részről a kiadatási vagy jogsegéllyel összefüggő cselekményeket nem lehet azon az 
alapon visszautasítani, hogy azok politikai bűncselekmények (11A cikk), másrészt 
a faji, vallási, nemzetiségi hovatartozás, etnikai származás vagy politikai meggyő-
ződés alapján történő üldözés alapos vélelme esetén nem keletkezik kiadatási vagy 
kölcsönös jogsegélynyújtási kötelezettség (11B cikk).

A  jogsegély kérdését tágabb nemzetközi segítségnyújtási aspektusba helyezi a 
2013-as fegyverkereskedelmi szerződés, amely szerint a részes államoknak joguk-
ban áll i) jogi és jogalkotási, ii) intézményi kapacitásépítési, továbbá iii) műszaki, 
materiális és pénzügyi segítséget kérni.46 A 16. cikk 2. bekezdése szerint a részes 
államok segítséget kérhetnek az ENSZ-től, egyéb nemzetközi, regionális, szubre-
gionális szervezetektől és kétoldalú (bilaterális) úton is. Ez a fajta, szinte teljes körű 
nemzetközi együttműködésre ösztökélő segítségnyújtás (pl. államhatárokat átlépő 
fegyvermozgások, kereskedelmi tevékenységek esetén) már jobban megfelel a glo-
balizálódó 21. században megjelenő új kihívásoknak, amelyekre a nemzetközi ter-
rorizmus is csak ráerősít.

A kiadatás és jogsegély kérdésének az 1997-es, 1999-es és 2005-ös terrorizmus-
ellenes egyezmények már az előzőekben vizsgált univerzális szerződésekhez képest 
jóval nagyobb hangsúlyt szentelnek, ahogyan a regionális 2005-ös varsói egyezmény 
is. A fentiekben tárgyalt szerződések hasonló jellegű szabályain túlmenően ezekben 

45  A szerződések szerint viszont ez a rendelkezés nem érinti „az olyan kétoldalú vagy többol-
dalú szerződésben meghatározott kötelezettségeket, amely szerződés a büntető ügyekben nyúj-
tandó kölcsönös jogsegélyt egészben vagy részben szabályozza vagy szabályozni fogja”, illetve az 
olyan eseteket, amelyekben más szerződésekbe foglalt kölcsönös jogsegélynyújtási kötelezettség 
keletkezik.

46  Lásd a szerződés 16. cikkének 1. bekezdését.
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már konkrétabban jelenik meg a nyomozati, büntető- vagy kiadatási eljárásokban 
való fokozott nemzetközi együttműködés kötelezettsége.47 A  terrorcselekmények 
esetén a politikai indíttatás(sal való visszaélés) lehetősége is megjelenhet, ezért a 
három szerződés egyaránt tartalmaz egy olyan garanciális szabályt, hogy a „kiada-
tás vagy kölcsönös jogsegély céljából a (…) meghatározott bűncselekmények egyike 
sem tekinthető politikai bűncselekménynek, politikai bűncselekményhez kapcsolódó 
bűncselekménynek vagy politikai indítékból elkövetett bűncselekménynek. Következés-
képpen az ilyen bűncselekményen alapuló kiadatási vagy kölcsönös jogsegély iránti 
kérelem nem utasítható el kizárólag azon az alapon, hogy az politikai bűncselekmény-
re, politikai bűncselekményhez kapcsolódó bűncselekményre vagy politikai indítékból 
elkövetett bűncselekményre vonatkozik.”48 E szabályok az előzőekben tárgyalt szer-
ződésekben csak kivételesen, főként az utóbbi évek módosításaiban jelentek meg, 
így az 1979-es nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 2005-ös mó-
dosításának 11A cikkében, más szerződésekben azonban hasonló jellegű rendelke-
zés nemigen fordul elő. Ez elsősorban annak tudható be, hogy míg számos terror-
cselekménynek minősülő magatartási forma erőteljes politikai formát ölthet, addig 
a klasszikus bűncselekményi kategóriák (önmagában például a repülőgép-eltérítés 
is, ha nem terrorizmus céljából történik) jellemzően köztörvényes jelleget öltenek, 
mert haszonszerzési, menekülési, zsarolási céllal követik el ezeket. 

A  regionális szerződések körébe sorolt 2005-ös prümi szerződésnek egy pillé-
re alkotja a deklarált terrorizmus elleni harcot, a szerződés 3. fejezetében (16–19. 
cikkek) szól a terrorcselekmények megelőzését célzó intézkedésekről, legfontosabb 
szerepet az információ-átadásnak szánva a nemzeti kapcsolattartó pontok között a 
terrorcselekmények megelőzése érdekében, amely a széleskörű együttműködés és 
segítségnyújtás egyik fő megnyilvánulási formája. Mivel azonban európai uniós tag-
államok között jött létre, ezért külön lex specialis joghatósági, kiadatási kérdésekről 
a szerződés nem rendelkezik.

IV. A NEMZETKÖZI JOG ÚJABB ESZKÖZEI A TERRORIZMUS  
ELLENI KÜZDELEMBEN

Az univerzális és regionális szabályozás bemutatásán túl feltétlenül szólni kell első-
sorban az ENSZ égisze alatt elfogadott stratégiák, határozatok és elsődlegesen ún. 
intelligens vagy célzott szankciók kérdésköréről, amelyek az újabb kihívásokra rea-

47  Lásd az 1997-es egyezmény 10. cikke 1. bekezdését, az 1999-es egyezmény 12. cikke 1. be-
kezdését, a 2005-ös egyezmény 17. cikke 1. bekezdését, valamint a regionális 2005-ös egyezmény 
17. cikk 1. bekezdését, illetve különösen 18–19. cikkeit (kiadatás és büntetőeljárás, valamint ki-
adatás).

48  Lásd az 1997-es egyezmény 11. cikkét, az 1999-es egyezmény 14. cikkét, a 2005-ös egyez-
mény 15. cikkét, valamint a regionális 2005-ös varsói egyezmény 20. cikk (1) bekezdését.
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gálnak.49 A terrorizmus elleni küzdelemben két főszerve lát el releváns funkciókat, a 
Közgyűlés és a Biztonsági Tanács.

A Közgyűlés terrorizmus elleni tevékenysége50 leginkább szerződések kodifikáció-
jában való közreműködést, valamint stratégiaalkotást jelent. A plenáris főszerv 51/210. 
számú közgyűlési határozattal51 1997-ben felállított egy ad hoc bizottságot a nemzet-
közi terrorizmus elleni küzdelem érdekében. A bizottságnak valamennyi ENSZ-tag-
állam, szakosított intézményben és a Nemzetközi Atomenergia ügynökségben részt 
vevő állam tagja lehet. A bizottság dedikált feladata a terrorcselekmények elleni küz-
delem jegyében szerződések kidolgozása az államok számára, a meglévő szerződések 
felülvizsgálata és a vonatkozó jogi keretrendszer további fejlesztésének elősegítése.

A Közgyűlés 2006-ban fogadta el az ENSZ globális terrorizmusellenes stratégiá-
ját (Global Counter-Terrorism Strategy).52 A Stratégia 2 évente kerül felülvizsgálatra, 
amely egyfajta akciótervet is magában foglal, miközben közismert, hogy a Közgyűlés 
határozatainak nagy része csak ajánlás jellegű, azaz abból az államok számára jogi 
kötelezettség nem következik. A túlnyomóan általános törekvéseket tartalmazó Stra-
tégiának és Akciótervnek 4 kiemelt területe van, ezeken a területeken ösztönzi első-
sorban együttműködésre az államokat a Közgyűlés, e területek pedig: i) a terrorizmus 
terjedését elősegítő feltételek meghatározása; ii) terrorizmus megelőzése és az ellene 
való küzdelem eszközei; iii) kapacitásépítés az államok számára a terrorizmus elleni 
küzdelemben és megelőzésében, erősítve egyben az ENSZ tevékenységét; valamint iv) 
az emberi jogok és a rule of law tiszteletben tartása a terrorizmus elleni küzdelemben. 

A Közgyűlés további lépései közé tartozik – a teljesség igénye nélkül – a technikai 
segítségnyújtás, a vonatkozó szerződések végrehajtásához kapcsolódó számos hatá-
rozat. A Közgyűlés kapcsán újfent hangsúlyozandó, hogy ez a főszerv államokra kö-
telező döntéseket e körben nem képes hozni, azonban a Stratégia kétévente esedékes 
felülvizsgálata révén megfelelő tapasztalatok, jó gyakorlatok figyelembevételére, ál-
lami javaslatok megfontolására, illetve módosításokra adódik lehetőség.

A  Biztonsági Tanács (BT) az ENSZ Alapokmánya VII. fejezet alapján a tagál-
lamokra kötelező döntést hozhat a béke veszélyeztetése és támadó cselekmények 
esetében. A BT első ízben a 2001. szeptemberi támadások után hozta létre a Ter-
rorizmusellenes Bizottságot (Counter Terrorism Committee),53 majd számos köte-
lező erejű határozatot hozott – többek között – kritikus infrastruktúra védelméhez, a 

49  Megjelenésük javarészt a 2001. szeptemberi terrortámadások utánra tehető, noha a Köz-
gyűlés és a Biztonsági Tanács működésében már voltak bizonyos előképei ezeknek az intézke-
déseknek. 

50  Lásd Boulden, Jane (2014): The United Nations General Assembly and Terrorism. In Saul 
(2014): i. m. pp. 555–571.

51  A/RES/51/210.
52  A/RES/60/288. 
53  S/RES/1373. A bizottság mandátumát újra és újra meg kell újítani, illetve megtörtént időköz-

ben a struktúrájában egy reform is. A BT releváns tevékenységéről és általában az 1373-as BT-ha-
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Stratégia Végrehajtó Igazgatóságához, konkrét terrortámadások elítéléséhez, ad hoc, 
egy adott helyzettel foglalkozó munkacsoport felállításához kapcsolódó kérdésekben.

A Terrorizmusellenes Bizottságot létrehozó 1373. számú BT-határozattal ugyan-
akkor a BT kötelező jelleggel kijelölte az államok számára a terrorizmus-elleni küz-
delem kereteit és megfelelő lépéseit (így leginkább információcsere, finanszírozási 
formák befagyasztása, kriminalizáció, menedéknyújtás tilalma a terroristák számá-
ra, szerződésekhez való csatlakozás formájában). A BT-határozat újdonsága továb-
bá, hogy a BT mint a nemzetközi béke és biztonság fő letéteménye kimondta: a 
nemzetközi terrorizmus fenyegeti a nemzetközi békét és biztonságot, ezáltal a ter-
rorcselekményt minden ENSZ-tagállam köteles büntetendővé nyilvánítani. 

A nem kizárólag államokhoz kötődő, nemzetközileg szervezett terrorszervezetek 
megjelenésével alapvető változás ment végbe a szankcionálás kérdésében is, hiszen 
a felismerés szerint az egyes tagállamok szankcionálása helyett célzottabb szankci-
ókra van szükség. Így ma már beszélhetünk az intelligens szankciókról (smart sanc-
tions) vagy célzott szankciókról (targeted sanctions),54 amelyek egyes, terrorizmussal 
vádolt személyek elleni fellépést tesznek szükségessé. Az eredendően 1999-ben, az 
1267. számú BT-határozattal létrehozott megoldással a BT hosszú listákat tart nyil-
ván a terrorizmussal vádolható személyekről (és szervezeteikről), akik ellen vagyoni 
eszközök befagyasztását,55 utazási tilalmat és fegyvereladási tilalmat kell elrendelni. 
Emellett a BT által vezetett listákra is felkerülnek ezek a személyek személyes ada-
tokkal, amelyeket természetesen megismernek az ENSZ-tagállamok megfelelő ha-
tóságai. Eme szankciók előírják a tagállamoknak, hogy segítsenek a terrorizmussal 
vádolt személyeknek hazatérni származási országukba, illetve az államok között a 
hatékony információcserét is megkövetelik. 

A BT 2014-ben, 2178. számú BT-határozatában foglalt állást amellett kötelező jel-
leggel, hogy a külföldi (azaz nem állampolgár) terroristák toborzását, beszervezését, 
utazását és eszközökkel való ellátását, valamint finanszírozásukat is akadályozni, ül-
dözni kell, illetve utazási tilalmakat kell ellenük elrendelni.56

Az új típusú, államokhoz egyre kevésbé kötődő terrorcselekmények elleni fellé-
pés egyfajta, de teljes sikerrel nem feltétlenül kecsegtető garanciáját jelentik a célzott 
szankciók a terrorizmusban kulcsszerepet játszó egyének vagy entitások korlátozá-
sa, felderítése, elfogása és eljárás alá vonása révén. Mindenestre az ENSZ-en belül a 
hatékony küzdelem szempontjából ezek a listák és természetesen az egyéb korlátozó 
intézkedések tagállamok általi végrehajtása – a terrorizmus terjedését előidéző okok 
felmérése, kiiktatása mellett –jelentik a terrorizmus elleni küzdelem lényegét. 

tározat kritikai értékeléséről lásd Hinojosa-Martínez, Luis Miguel (2014): A Critical Assessment 
of the United Nations Security Council Resolution 1373. In Saul (2014): i. m. pp. 626–650.

54  S/RES/1267. 
55  Hazai alkalmazásáról lásd 2017. évi LII. törvény.
56  S/RES/2178.
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V. KONKLÚZIÓ

összegzésképpen megállapítható, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet érintő uni-
verzális, regionális és kétoldalú szerződések száma meglehetősen nagy, azonban 
azok teljes körű végrehajtása elmarad a várakozástól. Sajnos, egy átfogó antiterroriz-
mus-szerződés megalkotásnak esélyei egyelőre meglehetősen korlátozottak, mivel 
több olyan kérdéses és vitás pont van az államok között (pl. terrorcselekmény fogal-
ma), amelyek könnyen gátját jelentik a folyamatnak. Nagy bizonyossággal elmond-
ható, hogy a létező és hatályos szerződések elegendőek lehetnek egy hatékonyabb 
nemzetközi együttműködéshez, azonban a terrorizmus különböző formáihoz való 
viszonyulás kérdése, de legfőképpen az egyes terrorizmussal terhelt konfliktusok-
ban tapintható politikai érdekek nagymértékben megosztják az államokat. A  ter-
rorizmus elleni harc szerződései ugyanakkor valamiféle általános definíciókat már 
megalkottak, ismertek általában a joghatósági, kiadatási és jogsegéllyel kapcsolatos 
rendelkezések (kiegészülve a nemzetközi együttműködés tipikus eszközeivel), és 
fontos jogi normák születtek a terrorizmus finanszírozása ellehetetlenítése tárgyá-
ban is. Különösen fontos további szempont, hogy a terrorizmus elleni harc nem 
lehet indok az alapvető emberi jogok megsértéséhez vagy azok relativizálásához, az 
ugyanis realitás már manapság is.57

Mivel a terrorizmus egyre nagyobb károkat okoz a kibernetikai rendszerekben 
és platformokon, ezért a nemzetközi jogalkotásnak előbb-utóbb foglalkoznia kell a 
kiberterrorizmus elleni küzdelemmel.58 Talán eme lépések és a BT által elrendelt cél-
zott szankciók jövőbeni hatékonysága (az államok hozzáállása függvényében) lesz a 
terrorizmus elleni küzdelem fokmérője.

57  A  kérdésről lásd Davis, Jeffrey (2016): Uncloaking Secrecy: International Human Rights 
Law in Terrorism Cases. Human Rights Quarterly, Vol. 38, No. 1, pp. 58–84.

58  Az államok egyes belső jogi lépéseik, stratégiáik mellett az Észak-atlanti Szerződés Szer-
vezete (NATO) égisze alatt már elkészült egy nem kötelező szakértői anyag (Tallini Kézikönyv 
és immáron Tallin 2.0 is), igaz, nem elsősorban a kiberterrorizmus, hanem a kiberhadviselés és 
kiberműveletek kérdésében, de számos pontjukon érintik a terrorizmus kérdéskörét. Lásd Tallini 
kézikönyv a kiberhadviselésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályokról (Tallinn Manual on the 
International Law Applicable to Cyber Warfare) és Tallin Kézikönyv 2.0 a kiberműveletekre vo-
natkozó nemzetközi jogi szabályokról (Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable 
to Cyber Operations). Lásd Kelemen Roland – Pataki Márta (2015): A kibertámadások nemzet-
közi jogi értékelése. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2015/1. szám, pp. 53–90.; Goodman, Marc 
(2008): Understanding International “Cyberterrorism”: A Law Enforcement Perspective. In Gal, 
Cecilia & Kantor, Paul & Shapira, Bracha (eds.): Security Informatics and Terrorism: Patrolling the 
Web: Social and Technical Problems of Detecting and Controlling Terrorists’ Use of the World Wide 
Web. NATO Science for Peace and Security Series, Vol. 15. Amsterdam, pp. 8–16.
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PhD. egyetemi docens

„A szabadságszerető ember […] mindenféle fenyegetést és terrorizálást 
nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisztessé-
ges emberekkel összefog, az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekin-
tet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra 
kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesü-
lése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége 
miatt lehetséges.”1

I. ALKOTMÁNYOS ÉRTÉKEK A TERRORIZMUS ÁRNYÉKÁBAN

Az 1990-es években új szelek söpörtek végig az európai jogállamokon, amikor is a 
gazdaság olyan szikár értékei, mint a hatékonyság átvették az uralmat a sokkal in-
kább emberbarát elvek felett.2 Mára már szinte közhellyé vált, hogy az ikertornyok 
ledőlésével 2001-ben egy új fejezet nyílt a jogállamiság és a hatékonyság küzdelmé-
ben. A terrorizmusfenyegetettségből következik „az a kétségbevonhatatlan megálla-
pítás, hogy az államok első számú kötelessége az állampolgárok életének, biztonsá-
gának és vagyonának védelme. Mivel az állampolgárok véletlenszerűen kiválasztott 
csoportjait megcélzó terrortámadások éppen ezeket az érdekeket fenyegetik, az ál-
lamnak akár azon az áron is kötelessége megvédeni polgárait, hogy az ennek során 
igénybe veendő eszközök más fontos erkölcsi érdekek érvényesülését korlátozzák.”3 

1  Bibó István: A szabadságszerető ember tízparancsolata. In Debreczeni József: Bibó-breviári-
um. Alexandra, Pécs, 2011. 42.

2  Harlow, Carol: Global administrative law: the quest for principles and values. The European 
Journal of International Law, Vol. 17, No. 1., 2006. 200.

3  Az érvelésre hivatkozik: Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fund-
amentum, 2005. 3. szám, 179.
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A terrorizmus hatására azonban valóban fel kell adni a hagyományos alkotmá-
nyos értékeket? Vajon milyen mértékben lehet korlátozni egyes alapjogokat a nem-
zetbiztonság vagy közbiztonság védelme érdekében? 

Az alkotmány kezdetben empirikus fogalomként jelent meg, mely egy adott or-
szág állapotát, jogi-politikai viszonyait írta le. A felvilágosodás eszmerendszerének 
uralomra jutását követően alakult át ez a fogalom az állam hatalmi berendezkedését 
és a hatalomgyakorlás módját meghatározó követelménnyé, a leíró fogalomból te-
hát előíró, normatív kritérium lett. Az alkotmány napjainkban így már egy alapvető 
értékrendet is tartalmaz, mely magában foglalja a jogilag védendő érdekeket, a ve-
zető célokat és alapelveket.4 Az alkotmány ezen megközelítéséhez kapcsolható az 
alkotmányosság fogalma. Alkotmányosságon legáltalánosabb megközelítésben az 
alkotmány érvényesülésének sajátosságait értjük,5 az alkotmányosság Sári János 
szavaival élve „nem más, mint a hatalmi viszonyok alávetése a jognak, hogy a poli-
tikai hatalom megvalósítása során adódó konfliktusok a jog (játék)szabályai szerint 
oldódjanak meg”.6 A jogszabályokban megjelenő rendelkezések mellett napjainkban 
kiemelkedő szerepet játszanak egyéb olyan jogforrások, amelyek jogszabályi erővel 
nem bírnak, sőt, egyes esetekben még kötelező jogi jellegük is hiányzik. Éppen ezért 
tartalmi értelemben az alkotmányosság a jogilag szabályozott és korlátozott állami 
főhatalom követelményét rejti, olyan kritériumok együttese, amelyek az ideális de-
mokratikus alkotmány tartalmát és megvalósulását jellemzik.7

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az eljárási garanciák a jog-
államiság és jogbiztonság elvéből fakadnak és alapvető jelentőségűek az egyes jog-
intézmények működésének kiszámíthatósága szempontjából.8 Az alanyi jogok és 
kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmá-
nyos elvéből következnek. Megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a 
jogbiztonság szenved sérelmet.9 A jogbiztonság kettős követelményt támaszt a jog-
alkotóval szemben. Ennek megfelelően elsősorban a létrejött jogviszonyok stabilitá-
sának eljárásjogi biztosítékait kell megteremtenie. Az állam hatékony működésének 
biztosítása ugyanakkor nem eredményezheti a jogbiztonságból levezethető eljárási 
garanciák sérelmét azáltal, hogy a címzettek számára biztosított alkotmányos jo-
gok gyakorlását akadályozza meg. A  jogbiztonság követelményéből következik az 

4  Petrétei József: Alkotmány és alkotmányosság. Magyar Közigazgatás, 1995/1. 2–3.
5  Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság. Korona Kiadó, Budapest, 

1997. 127.
6  Sári János: Alkotmányosság – túl az alkotmányjogi norma határán. Társadalmi szemle, 

1997/11. 56.
7  Lásd Kukorelli István: Alkotmánytan I. Osiris Kiadó. Budapest, 2007. 22–28.; Kukorelli Ist-

ván – Schmidt Péter (szerk.): Az alkotmányosság alapjai. Társadalom – demokrácia – alkotmá-
nyosság. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989. 14–16.

8  Lásd 11/1992. (III. 5.) AB határozat (ABH 1992, 77, 85.)
9  Lásd 75/1995. (XII. 21.) AB határozat (ABH 1995, 376, 383.)
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igazságszolgáltatás és az államigazgatás kiszámítható és hatékony működése, de a 
címzettek joggyakorlásának biztosítása is.10 E követelményeknek azonban megfelelő 
egyensúlyban kell lenniük a jogi szabályozásban. Azt, hogy ez a megfelelő egyensúly 
a hatályos szabályokban fennáll-e, az Alkotmánybíróság vizsgálhatja. A hatékony-
ság és az eljárás alá vont személyek jogai érvényesítésének követelménye ellentétbe 
kerülhet egymással. Alkotmányellenességhez vezethet, ha a jogi szabályozás egyol-
dalúan biztosít elsőbbséget akár a hatékonyság, akár a címzettek jogai érvényesülé-
se követelményének. A hatékonyságnak biztosított feltétlen elsőbbség az eljárás alá 
vont személyek jogai érvényesítését hiúsíthatja meg. Az eljárás alá vont személyek 
jogai érvényesítésének parttalan lehetősége pedig az eljárást kezdeményezők jogér-
vényesítését lehetetleníti el.11 A fenti gondolatok már régóta jelen vannak a jogiro-
dalomban is, rámutatva arra, hogy az eredményesség és a hatékonyság jelentősége 
az utóbbi évtizedekben egyértelműen megnövekedett, ezzel azonban a jogszerűség 
követelményei nem veszíthetnek jelentőségükből.12

Ahogyan arra már Bibó István is rámutatott, a jogszerűség vizsgálatakor nem 
egy statikus rendszerből kell kiindulni, hanem „szüntelenül újra kell gondolni, is-
mét és ismét megújítani azokat a formákat, amelyekben a jogszerűség megjelent.”13 
A jogszerűség biztosítékrendszere tehát nem egyszer s mindenkorra adott, hanem 
időről időre újragondolandó, újra meghatározandó. A globalizáció napjainkban ér-
vényesülő rendszerében az alkotmányos jogállam jogrendszere hármas befolyásolt-
ság és meghatározottság alatt áll. A nemzeti alkotmány hagyományosan meghatá-
rozó jellege mellett ugyanis egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetközi jogi és a 
szupranacionális jogi befolyás,14 érdemes tehát ebbe az irányba fordítani figyelmün-
ket. Az alkotmányos állam egyik fontos fogalmi összetevője ugyanis az állami hata-
lomgyakorlás jog alá rendelése, a törvényesség, melynek kereteit és tartalmi követel-
ményeit a Magyarországra is kötelező nemzetközi egyezmények határozzák meg.15

Az Európa Tanácsra a nemzetközi közvélemény sokáig „Európa demokratikus 
lelkiismereteként” tekintett, melynek fő tevékenységét a demokrácia, a jogállamiság 
és az emberi jogok védelme alkotta, míg a gazdasági integráció kérdései az Euró-

10  A  hatékonyságról bővebben lásd Fábián Adrián: A  hatékony közigazgatás – a new public 
management és a magyar reformfolyamatok. PhD tanulmányok, 1. kötet. 2004. 143–200.

11  Vö. 46/2003. (X. 16.) AB határozat.
12  Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos 

rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 155.
13  Megjegyzendő, hogy bár Bibó a közigazgatás jogszerűségével kapcsolatosan fejtette ki a fenti 

gondolatait, azonban az elmélet hatása nyilvánvalóan túlmutat ezen a jogterületen. Hivatkozik 
rá: Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos 
rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 154.

14  Elemzi: Ádám Antal: A magyar alkotmányos jogállam újszerű feladatairól és működéséről. 
Jogtudományi Közlöny, 2007. április. 163.

15  Lásd Ádám Antal: A közigazgatás értékkötöttsége az alkotmányos jogállamban. Tér és Tár-
sadalom, 3/1999. 22.
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pai Közösségek keretein belül merültek fel.16 Az Európa Tanács alapelvi tevékeny-
ségével kapcsolatosan elsőként óhatatlanul az Emberi Jogok Európai Egyezményére 
gondolunk. Az Egyezmény a XX. század második felére megkerülhetetlen követel-
ményrendszerré lett egy magára valamit is adó és magát demokratikusnak deklará-
ló állam számára. Annak ellenére, hogy az Egyezmény alapvetően az emberi jogok 
alkotmányjogi dimenzióját ragadja meg, mégis nagy hatással bír a nemzeti jogrend-
szerek európaizálódását tekintve. Ez a hatás különböző mértékben észlelhető az 
egyes államokban, azonban az Egyezmény formális jogi státusza az adott országban 
nem szükségképpen határozza meg a jogrendszerre gyakorolt hatásának erősségét.17

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének aláírásával az Európa Tanács tagálla-
mai kifejezték azon eltökéltségüket, hogy tiszteletben tartanak bizonyos jogelveket, 
amelyek az államnak a magánszemélyekkel való viszonyát szabályozzák. Ezen elvek 
azután számos, a Miniszteri Bizottság által elfogadott döntés és ajánlás révén tovább-
csiszolódtak, amely jogforrások így a részes államok által alkalmazandó azon alapvető 
elveket tartalmazzák, amelyeket az adott kormányzatnak követnie kell ahhoz, hogy 
eleget tegyen a jogállamiság kívánalmának. Az Európa Tanács ajánlásai és döntései 
kétségkívül nagy hatással bírnak, érdemes azonban ezzel kapcsolatosan megjegyezni 
azt, hogy az egyes államok által megkötött egyezményekkel ellentétben az ajánlások 
és határozatok nem bírnak jogi kötőerővel a tagállamok számára. Mindazonáltal nem 
elhanyagolható erkölcsi és politikai hatásuk van, amely két dologból ered: mindenek-
előtt, meglehetősen nehéz, habár nem lehetetlen egy kormányzat számára hosszú időn 
keresztül olyan jogelveknek a figyelmen kívül hagyása, amelyek tiszteletben tartására 
a térség összes többi állama vagy legalábbis az országok többsége ígéretet tett. Ezen 
túlmenően, nyilvánvalóan kétséges lenne egy olyan állam jóhiszeműsége, amely nem 
csupán részt vett a javaslat kidolgozásában, de szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy az 
egy határozat vagy ajánlás formáját öltse, majd később megtagadja annak követését. 
A politikusok, az állampolgárok és a különféle politikai nyomást gyakorló tényezők 
így kiválóan felhasználhatják ezen jogi normákat érveléseik alátámasztására, valamint 
további érvek is levezethetők a szövegekből az egyes nemzeti jogok alapján, természe-
tesen csak a jogforrások tartalmával és szellemiségével összhangban.18

A következőkben tekintsük át, milyen hatást gyakorolt az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) alkalmazása során az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az alapjogok fejlődésére a terrorizmus-
sal összefüggésben. 

16  Lásd Masenkó-Mavi Viktor: Európai alapjogok: megjegyzések egy befejezetlen történethez. 
Nemzetközi Közlöny, 2008/2. 67.

17  Schwarze, Jürgen: The convergence of the administrative laws of the EU Member States. 
European Public Law, Vol. 4. Issue 2. Kluwer Law International Ltd. 1998. 200–203. 

18  Lásd Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Aut-
horities and Private Persons. A Handbook (a továbbiakban: Kézikönyv). Directorate of Legal Affa-
irs. Strasbourg, 1996. 5–6.
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II. MIT TEHET MEG AZ ÁLLAM ÉS MIT NEM A TERRORIZMUS  
ELLENI HARC JEGYÉBEN?

II.1. AZ ÁLLAMI JOGKORLÁTOZÁS MEGENGEDHETŐSÉGE AZ EMBERI JOGOK 
EURÓPAI BÍRÓSÁGA SZERINT

Elöljáróban leszögezhető, hogy sem az Egyezmény, sem a Bíróság esetjoga nem 
tartalmaz definíciót a terrorizmusra nézve, a Bíróság esetről esetre igyekszik meg-
határozni annak tartalmát. Ez alapján terrorista cselekmény alatt az egyének vagy 
csoportok által elkövetett olyan vétségeket érti, amelyek az erőszak eszközéhez nyúl-
nak vagy erőszakkal fenyegetnek egy állam, annak intézményei vagy lakosságával 
szemben általánosságban, illetve meghatározott egyének által, akik szeparatista tö-
rekvések, szélsőséges ideológiák vagy fanatizmus által vezérelve a terror melegágyát 
szándékoznak megteremteni az állami szervek, meghatározott egyének vagy a tár-
sadalom csoportjai körében.19

A terrorizmus egy olyan veszedelem, ami számos ártatlan ember életét követelte, 
és szembemegy az alapvető demokratikus értékekkel és emberi jogokkal, élükön az 
élethez való joggal. Az egyes kormányzatok, rendőri és igazságszolgáltatási szervek, 
amelyek a küzdelem élvonalában állnak, egy vékony mezsgyén kell, hogy egyensú-
lyozzanak a hatékony bűnüldözés és az alapvető jogok tiszteletben tartása között. 
Vajon hogyan tudják sikerre vinni ezt? Mit tehetnek meg és mit nem a hatékonyság 
érdekében? 

Hosszú idő telt el a Bíróság első ilyen tárgyban hozott ítélete20 óta, melynek során 
a bírósági ítéletek azt mutatják, hogy a részes államoknak össze kell egyeztetniük a 
terrorizmus elleni harcban alkalmazott eszközeiket az emberi jogok tiszteletben tar-
tására vonatkozó kötelezettségükkel.21

A részes államok számára már hosszú ideje nyitva áll egy kiskapu a terrorizmus 
kapcsán, mely alapján félrepillanthatnak bizonyos, Egyezményben foglalt jogok 
megsértésének potenciális veszélye esetén. Az Egyezmény 15. cikke lehetővé teszi 
ugyanis az Egyezmény hatályának felfüggesztését szükséghelyzet esetén: 

Egyezmény 15. cikk, 1. és 2. bekezdés
„1. Háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas 
Szerződő Fél a jelen Egyezményben meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket 

19  Recommendation 1426 (1999), European democracies facing up to terrorism (23 September 
1999), para. 5.

20  Lawless v. Ireland, 332/57, 14 November 1960
21  COURTalks disCOURs, Bringing the Convention closer to Home. Terrorism. Council of 

Europe / European Court of Human Rights, 2016. 1. (Forrás: www.echr.coe.int; letöltés ideje: 
2018. 10. 24.)
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tehet a helyzet szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben, feltéve, hogy az ilyen 
intézkedések nem ellentétesek egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeivel.
2. E rendelkezés alapján nem lehet eltérni a 2. cikk rendelkezéseitől, kivéve a jogszerű hábo-
rús cselekmények következtében okozott haláleseteket, vagy a 3. cikk, 4. cikk (1. bekezdés), 
valamint a 7. cikk rendelkezéseitől.”

A fenti esetben tehát az állam bizonyos abszolút jogoktól eltekintve a jogkorlátozás 
legális eszközéhez nyúlhat, és korlátozhatja a legtöbb egyezményes jogot, méghozzá 
úgy, hogy meglehetősen széles mérlegelési joga van annak megállapítására, hogy 
egy adott esetben egy konkrét helyzet szükséghelyzetnek minősül-e vagy sem, ezál-
tal az egyén jogai vagy a nemzetbiztonsági érdek élvez elsőbbséget.22 

Az Egyezmény 15. cikkével összefüggésben a következő logikai alap állapítható 
meg az állami mérlegelés számára. A szöveg objektív értelmezést javasol mind az 
eltérés igazolása, mind pedig a megtett intézkedések megfelelősége tekintetében, a 
demokrácia, szubszidiaritás és arányosság elvei konkrét eszközt jelentenek az állami 
mérlegelés számára. Egy valós veszély a demokratikus hatóságokat őszinte dilemma 
elé állítja, melyben dönteniük kell az Egyezménybe foglalt kötelezettségeik teljesí-
tése és a 15. cikk által lehetővé tett joggyakorlás között, mely utóbbival eltérhet-
nek az előbbiektől, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. Ezen körülmények 
felmerülésének megítélése általában nem könnyű, magában foglalhatja egyfelől az 
összeütköző közérdekek, másfelől pedig a rend és stabilitás egymással történő ösz-
szemérését. Az Egyezményt nem lehet akként értelmezni, hogy a benne foglalt jogo-
kat abban az esetben is fenn kell tartani, ha ezzel kockára tennénk egy adott nemzeti 
demokrácia egységét azzal, hogy ezáltal korlátozzuk az állam azon képességét, hogy 
hatékonyan megbirkózzon a rendbontással. Egy adott vészhelyzet az arányos vála-
szok sorát hozhatja magával, melyek közül nem könnyű választani. Ezt a választást 
azonban a nemzeti hatóságokra kell bízni, három okból is. Először, közelebb vannak 
a tűzhöz, és ezért elméletileg jobb helyzetben vannak a megfelelő döntés megho-
zatalához. Másodszor, a választás természeténél fogva inkább politikai, mint bírói, 
és rendkívül vitatható lehet. Harmadszor, eltérő válaszok igazolhatók a különbö-
ző államokban bekövetkezett különféle vészhelyzetek esetén. Az állami diszkréció 
eszközének megítélésében a kulcsmomentum a bizonyítékok hihetőségében rejlik, 
hogy a kérdéses állam demokratikus egysége nyíltan veszélyben van, és rendkívüli 
intézkedések nélkül nem lehet megvédeni.23

A terrorizmus elleni harc ugyanakkor nem ad az állam számára egyfajta szabad-
kártyát a joghatósága alá tartozó egyének jogaiba való beavatkozásra. A tagállamok-

22  Leander v. Sweden, 9248/81, § 59, 26 March 1987
23  United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, judgment of 30 October 1998, Re-

ports of Judgments and Decisions, 1998-I, 1, 45. §.



AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGyEZMÉNyE ALKALMAZÁSÁNAK GyAKORLATA… 103

nak ugyanis mindig világosan bizonyítaniuk kell, hogy a küzdelemben alkalmazott 
eszközök igazolhatóak az Egyezmény szövege vagy a bírósági joggyakorlat alapján.

A következőkben vizsgáljuk meg, melyek azok a területek, ahol a legingoványo-
sabb a talaj a részes államoknak a Bíróság esetjoga alapján? Egy terrorizmussal gya-
núsítható személy esetén melyek az ellene lefolytatható eljárás során azok a csomó-
pontok, ahol fokozottan felmerülhet az egyezménysértés lehetősége? 

II.2. A TERRORIZMUST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK MEGENGEDHETŐSÉGE

a) Távoli veszély – A terrorizmus megelőzése általában

Ezen cél jegyében vajon jogosult-e az állam a telefonforgalom vagy az e-mail kom-
munikáció lehallgatására? Korlátozhat-e bizonyos sajtóorgánumokat, betilthat-e 
gyűléseket, feloszlathat-e egyesületeket vagy más civil szervezeteket? 

Vizsgálatunk fő területei e körben a 8–11. cikkek által védett „minősített” (tehát 
korlátozható) jogok (családi és magánélet tiszteletben tartásához való jog; gondo-
lat-, lelkiismereti és vallásszabadság; véleménynyilvánítás szabadsága; gyülekezés és 
egyesülés szabadsága).24 A korlátozási metódus a rájuk vonatkozó gyakorlatból ke-
rült át a többi jog területére. Ezen jogok korlátozásának legitim céljai között az aláb-
biak szerepelnek az Egyezményben: a nemzetbiztonsági, a közbiztonság és a köz-
rend védelme, a területi sértetlenség, az ország gazdasági jóléte (ennek gyakorlati 
relevanciája elenyésző), zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség 
vagy az erkölcsök védelme, mások jogainak és szabadságainak, illetve jó hírnevének 
védelme, bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének 
és pártatlanságának fenntartása.25

A következőkben vegyük közelebbről szemügyre ezeket a jogokat és a korlátozá-
suk alapjául szolgálható elveket és érdekeket. 

A minősített jogok közül a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
az egyik legismertebb, amely alávethető bizonyos korlátozásoknak a szövegben sze-
replő okok miatt.

8. cikk 
Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tisztelet-
ben tartsák. 

24  Részletesen elemzi Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In Szamel Katalin 
(szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 174–177. o.

25  Uo. 113. o.
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2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 
be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az 
ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség 
vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 
szükséges.

A fenti szabály a jogkorlátozást csak a „törvényben meghatározott” esetekben teszi 
lehetővé, mely előírás szintén megtalálható az Egyezmény később elemzésre kerülő 
9. és 10. cikkeiben is. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a jogkorlátozást jogi felhatal-
mazással kell alátámasztani, hanem azt is, hogy a felhatalmazás forrása hozzáférhető 
kell, hogy legyen azon egyének számára, akik érdeklődnek ez iránt. Az elv megköve-
teli továbbá, hogy legyen egy bizonyos fokú egyértelműség a hazai jogrendszerben, 
annak érdekében, hogy az egyén meg tudja határozni az intézkedés valószínűsíthető 
következményeit, ezáltal a tágabb közérdek kérdései is felszínre kerülhessenek. Ter-
mészetesen a Bíróság tudomásul vette, hogy abszolút értelemben vett egyértelműség 
nem biztosítható, ugyanakkor kifejezte a szükségességét annak, hogy legalább az 
előreláthatóság bizonyos szintje biztosítva legyen. A Bíróság kimondta: „Az előrelát-
hatóság követelménye nem jelenti azt, hogy az egyént fel kell jogosítani arra, hogy előre 
láthassa azt, hogy a hatóság mikor hallgathatja le az ő kommunikációját és így ehhez 
tudja igazítani a magatartását. Mindazonáltal, a jognak elég világosnak kell lennie a 
kifejezéseit tekintve ahhoz, hogy megfelelő útmutatást adhasson az állampolgároknak 
azon körülményekre és feltételekre nézve, amelyek esetén a hatóságok felhatalmazást 
kapnak a beavatkozásra.”26 

A Bíróság már az 1970-es években elfogadta azt, hogy a posta, levélforgalom és 
telekommunikáció feletti titkos lehallgatást lehetővé tévő jogalkotás bizonyos ki-
vételes körülmények között szükséges lehet egy demokratikus társadalomban 
nemzetbiztonsági érdekből, illetve zavargások vagy bűncselekmények megelőzése 
céljából.27 A lehetséges terrorista gyanúsítottak műholdas nyomkövető (GPS) alap-
ján történő megfigyelését a Bíróság szintén nem tartotta jogsértőnek, megállapítva, 
hogy az nem ütközik az Egyezmény 8. cikkébe. A Bíróság ugyanakkor megköve-
telte, hogy megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre ezen eszközök önkényes 
alkalmazásának megakadályozására.28 Ugyanakkor azon a rendőrség számára egy 
speciális terroristaellenes szabályozással biztosított azon jogok, amelyek lehetővé 
tették az egyének feltartóztatását és átvizsgálását anélkül, hogy bármilyen észszerű 
alapja lett volna azt feltételezni, hogy bármilyen vétséget követtek volna el, sérti az 
Egyezményben rögzített magánélethez való jogukat. Ebben az esetben ugyanis a 

26  Malone v United Kingdom [1985] 7 EHRR, 14, 40.
27  Klass and Others v. Germany, 5029/71, 6 September 1978, Series A, No. 28, § 48
28  Uzun v. Germany, 35623/05, § 80, ECHR 2010 (extracts)
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rendőrség számára biztosított mérlegelési jog túlságosan széles volt, és nem kapcso-
lódtak hozzá megfelelő garanciák az esetleges visszaélések ellen.29

Szintén nem állapított meg egyezménysértést a Bíróság abban az esetben, amikor 
a brit hatóságok szomáliai terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységben való rész-
vétellel gyanúsítottak egy személyt, melynek következtében megfosztották őt a brit 
állampolgárságától, és megtiltották számára az országba történő belépést. A kérel-
mező az Egyezmény 8. cikkének megsértésére hivatkozott, a Bíróság azonban nem 
találta megalapozottnak a kérelmet. Döntésében rámutatott arra, hogy habár az ál-
lampolgárság önkényes elvétele vagy visszavonása bizonyos körülmények között fel-
vetheti a magánélethez való jog megsértését, a jelen ügyben ez nem merül fel, mivel 
a hatóságok itt gyorsan, gondosan és jogszerűen jártak el.30

9. cikk 
Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság 
„1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog ma-
gában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a val-
lásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, 
mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre 
juttatásának jogát. 
2. A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meg-
határozott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban 
a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és sza-
badságainak védelme érdekében szükségesek.”

A  gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság két kapcsolódó garanciát is hordoz 
magában, amelyek a vallással összefüggésben ábrázolhatók. Először is, az egyénnek 
abszolút joga van ahhoz, hogy vallással vagy meggyőződéssel bírjon, továbbá hogy 
a választott meggyőződését megváltoztassa. Másodszor pedig, az egyénnek minősí-
tett joga van a vallása vagy meggyőződése kifejezésére, példának okáért ragaszkodni 
egy meghatározott vallási ruhaviselethez. Ezen minősített jog ugyanakkor korláto-
zásnak vethető alá a közérdek Egyezményben itt felsorolt elemei alapján. 

10. cikk 
Véleménynyilvánítás szabadsága 
„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja 
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavat-

29  Gillan and Quinton v. the United Kingdom, 4158/05, § 87, ECHR 2010 (extracts)
30  K2 v. the United Kingdom, 42387/13, ECHR 084 (2017)
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kozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép 
vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben 
meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak 
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalom-
ban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés 
megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, 
a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártat-
lanságának fenntartása céljából.”

A véleménynyilvánítás szabadsága központi szerepet játszik az Egyezmény demok-
ratikus alátámasztásában, az ebből eredő jogviták gyakran kerülnek a Bíróság elé. 
Habár a testület gyakran tesz hitet ezen jog különös fontossága mellett, nem abszo-
lút természetű jog, az Egyezményben szereplő okokból korlátozható. 

A Bíróság egyik döntése értelmében újságírók vád alá helyezése azon okból, hogy 
egy fegyveres terroristacsoport feltételezett tagjai által készített nyilatkozatokat tet-
tek közzé, amelyben erőszakra buzdítottak, nem sértette az újságírói szólásszabadsá-
got.31 Hasonlóképpen, egy mérsékelt összegű pénzbüntetés kiszabása a terrorizmus 
megbocsátásának pártolása miatt, amelyet egy, a 2001-es amerikai terrortámadást 
ábrázoló karikatúra és provokatív képszöveg készítőjére szabtak ki, nem sértette a 
szerző 10. cikkben foglalt jogait. Ebben az ügyben a Bíróság elfogadta azt az érvelést, 
hogy a közlés időpontja alapján – ami csupán két nappal az események után történt 
– a szerzőnek tisztában kellett lennie műve lehetséges hatásaival.32

Egy másik ügyben egy speciális terrorellenes jogszabály alapján függesztették fel 
a hatóságok egy napilap kiadását, és bár csupán rövid időre, a Bíróság megállapította 
a 10. cikk sérelmét. A cenzúra ezen formájának alkalmazásával ugyanis a nemzeti 
bíróság, a Bíróság álláspontja szerint, igazolatlan korlátot valósított meg a sajtó kri-
tikus őrző (watchdog) funkciója kapcsán.33

Nem történt egyezménysértés viszont abban az ügyben, amelyet egy újság 
többségi tulajdonosa vitt a Bíróság elé, akit szeparatista propaganda terjesztésével 
vádoltak. Az általa tulajdonolt hetilap meglehetősen markáns olvasói leveleket kö-
zölt, amelyekben Délkelet- Törökország brutális elnyomásával vádolták a hatósá-
gokat. Tekintettel a publikált szövegek átfogó terrorizmus kontextusára, valamint 
arra a tényre, hogy alkalmasak voltak az erőszak és gyűlölet felkorbácsolására, a 
Bíróság elfogadta azon kormányzati álláspontot, hogy a helyi hatóságoknak meg-

31  Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey, 22147/02 and 24972/03, §§ 29–37, 23 January 2007
32  Leroy v. France, 36109/03, §§ 36–48, 2 October 2008
33  Ürper and Others v. Turkey, 14526/07 et al., §§ 44–45, 20 October 2009
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felelő és lényeges okuk volt beavatkozni a kérelmező véleménynyilvánítási szabad-
ságába.34

Hasonló okokat találunk a minősített jogok közül utolsóként a gyülekezési és 
egyesülési szabadság egyezménybeli szövegében is.

11. cikk
Gyülekezés és egyesülés szabadsága 
„1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesü-
lés szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz 
való csatlakozásnak a jogát. 
2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alá-
vetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a 
zavargás vagy bűnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások jogai 
és szabadságai védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem tiltja, hogy e jogoknak a fegy-
veres erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását a törvény 
korlátozza.”

Az Egyezmény ezen cikke foglalja magában a politikai pártok és egyéb szervezetek 
működésének jogát. Egy esetben a Bíróság úgy találta, hogy a kormány nem sértette 
meg a fenti előírást, amikor feloszlatta azokat a politikai pártokat, amelyek közvet-
len politikai céljai ellentétben álltak az ország alkotmányába foglalt demokratikus 
alapelvekkel. Az ügyben a nemzeti bíróságok megállapították, hogy a kérdéses poli-
tikai pártok a terroristaszervezetek eszközei voltak, és a tagjai által kifejtett beszédek 
és cselekedetek nem zárták ki az erőszak alkalmazását céljaik eléréséhez.35

Egy másik esetben a Bíróság nem állapított meg egyezménysértést, amikor is 
olyan választói csoportokat zártak ki a választáson való részvételből, amelyek ille-
gális párttevékenységet folytattak, és amelyeket a terrorszervezetekkel való kapcso-
latuk miatt oszlattak fel. Ezen szervezetek megszüntetése arányos volt ugyanis a de-
mokrácia védelméhez fűződő államcéllal, és mivel a hatóságok részéről semmiféle 
önkényesség nem volt megállapítható, nem sérült a közügyek megvitatásához való 
véleménynyilvánítási jog.36

34  Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], 26682/95, §§ 59–65, ECHR 1999-IV
35  Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 25803/04 and 25817/04, §§ 94–95, ECHR 2009
36  Etxeberria and Others v. Spain, 35579/03 et al., §§ 51–56, 30 June 2009; Herritarren Zerrenda 

v. Spain, 43518/04, § 43, 30 June 2009
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b) Közvetlen veszély – Beavatkozás egy terrorista támadás  
megakadályozása érdekében

Alkalmazhat-e az állam halálos erőszakot egy terrortámadás megakadályozása ér-
dekében? 

A kérdés azt a paradoxont veti fel, hogy az államok az Egyezmény 2. cikke értel-
mében kötelezettséggel tartoznak tiszteletben tartani mindenki élethez való jogát, 
ami ugyanakkor magában foglalja az állítólagos terroristák életének védelmét is. 
A Bíróság az egyik irányadó alapügyében kifejtette, hogy a halálos erőszak önvéde-
lemből történő alkalmazása mindenképpen szükséges kell, hogy legyen ahhoz, hogy 
igazolást nyerjen. Az eset alapján az angol titkosszolgálat által az Ír Köztársasági 
Hadsereg (IRA) három tagjának meggyilkolása, akik feltételezhetően bombatáma-
dást készítettek elő, az Egyezmény 2. cikkébe ütközőnek minősült, mivel a művelet 
kivitelezhető lett volna a halálos erőszak igénybevétele nélkül is.37

Másrészről viszont, egy moszkvai színházban történt túszejtés során a túszejtők 
semlegesítésére alkalmazott gáz használata miatt bekövetkezett túszok halála nem 
valósított meg egyezménysértést, mivel a gáz, bár veszélyes és potenciálisan halálos 
volt, nem egy célzott halálos eredmény érdekében alkalmazták. A gáz a kívánt hatást 
váltotta ki, hiszen magatehetetlenné tette a terroristákat és elősegítette a túszok egy 
részének kiszabadítását, és csökkentette a robbantás valószínűségét. Ugyanakkor, a 
Bíróság ezen ügyben azt is megállapította, hogy az állam nem tett eleget a 2. cikk-
ben foglalt kötelezettségeinek, mivel a 900 túsz kiszabadítására irányuló akciót nem 
megfelelően készítették elő.38

II.3. Őrizetbe vétel és letartóztatás terrorista gyanúsítottak esetén 

Egyezmény 5. cikk, 1. bekezdés, c) pont
„1. […] Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvény-
ben meghatározott eljárás útján:
[…]
c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy a bűncselekmény elköve-
tése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű oknál fogva 
szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után 
a szökésben;”

37  McCann and Others v. the United Kingdom [GC], 18984/91, 27 September 1995, § 213, Series 
A no. 324

38  Finogenov and Others v. Russia, 18299/03 and 27311/03, ECHR 2011 (extracts)
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A  fenti követelmény alapján mindenekelőtt akkor igazolható egy terrorizmussal 
gyanúsított személy letartóztatása, ha annak észszerű indoka van.39 A bűncselek-
mény elkövetésére vonatkozó „alapos gyanú” előfeltétele olyan tényállási elemek 
vagy információk megléte, amelyek egy objektív külső szemlélőt meggyőznének 
arról, hogy az érintett személy esetlegesen bűncselekményt követett el.40 Ennél fog-
va sérti az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontját az, ha a hatóságok nem vizsgálják ki 
ténylegesen az adott üggyel kapcsolatos alapvető tényállási elemeket annak ellenőr-
zése céljából, hogy a feljelentés megalapozott-e.41 Ugyanakkor az, hogy mi minősül 
„alaposnak”, az adott ügy valamennyi körülményének fényében dönthető el.42

A nyomozó hatóságnak természetesen rendszeresen őrizetbe kell vennie egy ter-
rorizmussal gyanúsított személyt olyan információk alapján, amelyek megbízha-
tóak, azonban nem hozhatók napvilágra anélkül, hogy ne sodornák veszélybe az 
információ forrását. A Bíróság álláspontja szerint éppen ezért az Egyezmény fenti 
rendelkezése nem magyarázható akként, hogy aránytalan terhet rójon a hatóságok-
ra, miközben hatékony intézkedésekkel próbálnak szembeszállni a terrorizmussal 
éppen azért, hogy eleget tegyenek az Egyezményből fakadó életvédelmi kötelezett-
ségüknek.43 A terrorizmussal összefüggésben – noha a Szerződő Államoktól nem 
lehet megkövetelni, hogy egy terrorizmussal gyanúsított személy letartóztatását 
megalapozó gyanú alaposságát a bizalmas információforrások feltárása révén bizo-
nyítsák – a Bíróság megállapította, hogy a terrorizmus bűntettének kezelésével kap-
csolatos szükségszerűségek nem igazolhatják az „alapos jelleg” fogalmának olyan 
mértékű kitágítását, amely már csorbítaná az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontjában 
biztosított védelem körét.44 

Általában véve a terrorizmussal gyanúsított személyek letartóztatásának időtar-
tama nem lépheti túl az észszerű időtartamot. Ennek megfelelően, egy esetben egy 
vélhetően baszk terroristaszervezethez tartozó személyek majdnem hat évig tartó 
előzetes fogva tartása egyezménysértőnek minősült.45 A szabadsághoz való jog ma-
gában foglalja azt a követelményt is, hogy a terrorizmussal gyanúsított személyek 
fogva tartásának jogszerűségét gyorsan vizsgálják felül, ennek hiányában ugyanis 

39  Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 12244/86, 12245/86 and 12383/86, 30 
August 1990, Series A no. 182, § 35

40  Ilgar Mammadov kontra Azerbajdzsán, 88. pont; Erdagöz kontra Törökország, 51. pont; Fox, 
Campbell és Hartley kontra Egyesült Királyság, 32. pont

41  Stepuleac kontra Moldova, 73. pont; Elçi és társai kontra Törökország, 674. pont
42  Fox, Campbell és Hartley kontra Egyesült Királyság, 32. pont
43  O’Hara v. the United Kingdom, 37555/97, § 35, ECHR 2001-X
44  Lásd Az Egyezmény 5. Cikkére vonatkozó kézikönyv. A  szabadsághoz és a biztonsághoz 

való jog. Európa Tanács / Emberi Jogok Európai Bírósága, 2014. 16–17. (Forrás: www.echr.coe.
int; letöltés ideje: 2018. 10. 24.)

45  Berasategi v. France, 29095/09, 26 January 2012; Esparza Luri v. France, 29119/09, 26 January 
2012; Guimon Esparza v. France, 29116/09, 26 January 2012; Sagarzazu v. France, 29109/09, 26 
January 2012 and Soria Valderrama v. France, 29101/09, 26 January 2012
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egyezményt fog sérteni az adott állam.46 A tagállamoknak a felülvizsgálat során ter-
mészetesen szem előtt kell tartaniuk a tisztességes eljárás kötelezettségét is. Ameny-
nyiben a kérelmezők elleni nem titkos bizonyítékokat a hatóságok megfelelően 
részletezik, és így lehetőség nyílik a jogszerűség hatékony vizsgálatára, úgy az állam 
eljárása kielégíti az egyezményes eljárási garanciákat.47

II.4. A terrorista gyanúsítottakkal vagy vádlottakkal való  
bánásmód fogva tartásuk alatt 

Egyezmény 3. cikk
„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni.”

A terrorizmussal gyanúsított személyekkel kapcsolatos bánásmód a fogva tartásuk 
során természetesen nem ütközhet az Egyezmény 3. cikkébe, mivel ez a szabály egy 
abszolút tilalmat ír elő a kínzás, embertelen és megalázó bánásmód kapcsán. Aho-
gyan arra a 3. cikkre vonatkozó egyik alapügyben a Bíróság leszögezte, meghatáro-
zott kihallgatási technikák, mint a fej csuklyába húzása és tartása, az alvás, az élelem 
és a víz megvonása, vagy a fogvatartott folyamatos zajhatásnak való kitétele nem 
állhat összhangban a fenti egyezményes követelménnyel, mivel intenzív pszichikai 
és mentális szenvedést okoz az áldozatoknak.48

A vélelmezett terrorista személyeknek a büntetés-végrehajtási intézetekben azo-
nos védelmet kell kapniuk, így például egy teljes testvizsgálat, ami a személy leg-
intimebb testrészeit is érinti, egy terrorizmussal gyanúsított személy esetén minden 
egyes börtönlátogatást követően a 3. cikkbe ütközőnek minősült, mivel folyamatos 
megalázó bánásmódot valósított meg.49

Ugyanakkor nem történt egyezménysértés abban az ügyben, ahol egy veszélyes 
nemzetközi terroristát életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek és magánzárká-
ban tartottak nyolc éven keresztül. A Bíróság ebben az esetben akként döntött, hogy 
a fogva tartás feltételei általában nem voltak olyan súlyosak, hogy embertelen vagy 
megalázó bánásmóddá tornyosultak volna, mivel figyelembe vették a kérelmező 
fogva tartásának pszichikai körülményeit, azt a tényt, hogy nem volt teljes elszige-
teltségben, valamint az ő személyiségét és azt a veszélyt, amit magában hordozott.50 

46  M.S. v. Belgium, 50012/08, § 166, 31 January 2012
47  A. and Others v. the United Kingdom [GC], 3455/05, § 220–222, ECHR 2009
48  Ireland v. the United Kingdom, 5310/71, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, § 168
49  Frérot v. France, 70204/01, §§ 47–48, 12 June 2007
50  Ramirez Sanchez v. France [GC], 59450/00, § 150, ECHR 2006-IX
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Egy másik ügyben egy fogvatartott terroristáról a Bíróság kimondta, hogy a kom-
munikációs lehetőségek hiánya a látogatókhoz való kapcsolattartás lényeges nehéz-
ségeivel párosulva embertelen bánásmódhoz vezetett.51

II.5. A terrorista gyanúsítottakkal szembeni büntetőeljárások lefolytatása 

Egyezmény 6. cikk, 1. bekezdés
„1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot 
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vá-
dak megalapozottságát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe 
történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes 
időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez 
az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás 
kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban részt vevő felek magánéletének védelme szempontjá-
ból szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, 
mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek 
folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.”

Csakúgy, mint mindenki más esetében, a hatóságoknak a terrorizmussal gyanúsí-
tott személyek számára is biztosítaniuk kell a tisztességes eljárást. Nemzetbiztonsági 
okok miatt tehát nem kényszeríthető az eljárás alá vont személy vallomás tételére,52 
amennyiben pedig vallomását jogellenesen szerzik be – például egy kiskorú személy 
számára a nyomozó hatóság nem biztosít jogi képviseletet –, úgy vallomása nem 
használható fel bizonyítékként ellene.53 Ha pedig úgy tartanak fogva egy gyanúsítot-
tat, hogy hét napon keresztül nem érintkezhet védőjével, majd a kapcsolattartásukat 
korlátozzák és ellenőrzik, szintén egyezménysértő.54

A fentieknél súlyosabb eljárási szabálysértés esetén természetesen mindig bekö-
vetkezik az egyezmény megsértése. Olyan esetben például, ahol a vallomást a ható-
ságok kínzással vagy más, embertelen bánásmód útján szerzik be, az eljárás egészét 
automatikusan tisztességtelennek kell tekinteni, hiába hivatkozik az állam komoly 
érdekekre a saját oldalán. Ez nem csupán akkor alkalmazandó, ha a bánásmód sér-
tettje az eljárás alá vont személy, hanem akkor is, ha az eljárás más szereplője (pl. 
tanú) szenved el hasonlókat.55

51  Öcalan v. Turkey (no. 2), 24069/03 et al., 18 March 2014
52  Heaney and McGuinness v. Ireland, 34720/97, § 58, ECHR 2000-XII
53  Salduz v. Turkey [GC], 36391/02, §§ 62–63, ECHR 2008
54  Öcalan v. Turkey [GC], 46221/99, §§ 148, CEDH 2005-IV
55  Gäfgen v. Germany [GC], 22978/05, § 187, 1 June 2010
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II.6. A terrorista gyanúsítottak vagy vádlottak kiutasítása és kiadatása 

Egyezmény 3. cikk
„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni.”

Egyezmény 5. cikk, 1. bekezdés, f) pont 
„1. […] Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvény-
ben meghatározott eljárás útján: 
[…] 
f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés megakadá-
lyozása céljából vagy olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki ellen 
intézkedés van folyamatban kiutasítása vagy kiadatása céljából.”

Abban az esetben, amikor valós veszély áll fenn a gyanúsított vagy elítélt terrorista 
kínzására egy másik államban, az adott országba történő visszaküldés tilalma ab-
szolút jellegű, tekintet nélkül az illető múltjára, vagy arra, hogy mit követett el. Pél-
dának okáért, a Bíróság kimondta, hogy egy ítélet végrehajtása során egy terrorista 
kiadatása Tunézia számára, ahol távollétében elítélték, a 3. cikk sérelmével jár, mivel 
az olasz kormány nem szerzett be megfelelő diplomáciai garanciákat annak érdeké-
ben, hogy a kérelmező ne legyen kitéve az Egyezmény által tiltott bánásmódnak.56

A Bíróság más ügyekben azzal szembesült, hogy a kérelmezett államok annak el-
lenére teljesítettek kiadatásokat, hogy a Bíróság előtt folyamatban volt a kérelmező 
ügye és panasza érdemben még nem volt elbírálva. Az ilyen megoldás pedig egyez-
ménysértő.57

Az 5. cikk 1. bekezdésének f) pontja vagy más pontjai nem engedik meg, hogy az 
állam a személy szabadsághoz való joga és a társadalom terroristafenyegetéstől való 
megóvásához fűződő érdek közötti egyensúlyra hivatkozzon.58

A  kérdéskör a fentieken túl kapcsolódik a tisztességes eljáráshoz való joghoz 
is. A Bíróság megállapította, hogy egy kérelmező átadása egy ügyben az Egyesült 
Királyság által Jordániának, ahol különböző terrorista cselekményekkel vádolták, 
egyezménysértő, mivel fennállt annak a valós veszélye, hogy az ellene szóló bizonyí-
tékokat az ottani hatóságok más személyek kínzása útján szerezték be.59

A kiadatások és kiutasítások mellett külön kategóriaként kénytelenek vagyunk 
szólni azokról a rendkívüli kiszolgáltatásokról vagy jogon kívüli átszállításokról 

56  Saadi v. Italy [GC], 37201/06, ECHR 2008
57  Trabelsi v. Belgium, 140/10, §§ 121–139 and 144–154, 4 September 2014
58  A. és társai kontra Egyesült Királyság [GC], 171. pont. Lásd Az Egyezmény 5. Cikkére vo-

natkozó kézikönyv. A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog. Európa Tanács / Emberi Jogok 
Európai Bírósága, 2014. 22. (Forrás: www.echr.coe.int; letöltés ideje: 2018.10.24.)

59  Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, 8139/09, §§ 285 and 287, ECHR 2012
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egyes terrorista személyek kapcsán, amikor is éppen azért szállítják el őket az adott 
állam joghatósága alól, hogy a kihallgatása vagy fogva tartása a rendes jogrendsze-
ren kívül legyen. Ez a megoldás teljességgel összeegyeztethetetlen a jogállamiság 
elvével és az Egyezmény által védett értékekkel, mivel tudatosan semmibe veszi a 
megfelelő eljárás garanciáit.60 A Bíróság ezen az alapon állapította meg egy libanoni 
származású német állampolgár fogva tartásának jogellenességét az Egyezmény 5. 
cikke alapján, akit terrorista kapcsolatokkal gyanúsítottak, és akit ezért kiszolgál-
tattak a CIA-nak, aki akkor a korábbi Jugoszlávia területén működött.61 Egy másik 
esetben a gyanúsított átadása a Lengyelország területén tevékenykedő CIA számára, 
akik aztán az USA Guantánamo-öbölbeli tengerészeti bázisára szállították, szintén 
egyezménysértőnek minősült.62

III. ZÁRSZÓ 

Ackerman szerint a terrorizmus nem az állam létét, hanem annak politikai auto-
ritását érinti. A  terrorizmus célja az, hogy a társadalom fenyegetettség érzetének 
szüntelen gerjesztésével az állam cselekvőképességébe vetett bizalmat lerombolja, 
és ilyen módon valóságosan is aláássa az állam képességét arra, hogy az események 
felett kontrollt gyakoroljon. Ezért szerinte az alkotmányos rendszer reformjának el-
sősorban arra kell irányulnia, hogy a kormányzat képes legyen fenntartani a cselek-
vőképességével kapcsolatos közbizalmat.63

Ackerman paradoxonja szerint: „A probléma gyökerét maga a demokrácia jelenti. 
Egy sztálinista rezsim útlezárásokkal és hírzárlattal válaszolna egy támadásra, az or-
szág lakosságának túlnyomó részét tudatlanságban tartaná, és a dolgok úgy folytatód-
nának, mintha minden a legnagyobb rendben volna.”64 Egy demokráciában azonban 
ez nem történhet meg.

A terrorfenyegetésre adott állami reakciók a legáltalánosabban úgy jellemezhe-
tők, mint az állam cselekvési terének tágítására tett lépések. Az állam cselekvési le-
hetőségeit liberális demokráciák esetében jogi vonatkozásban „belülről” a jogállam 
eljárási szabályai, az alkotmányba foglalt egyéni jogok és a hatalmi ágak egyensúlya 

60  Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom (dec.), 24027/07, 11949/08 and 36742/08, 
§ 114, 6 July 2010

61  El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia [GC], 39630/09, ECHR 2012
62  Al Nashiri v. Poland, 28761/11, §§ 518–519, 24 July 2014
63  Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fundamentum, 2005. 3. szám, 

180.
64  Bruce, Ackerman: A  terrorizmus és az alkotmányos rend. Miskolci Jogi Szemle, 2008. 2. 

szám, 131–132.
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korlátozza, „kívülről” pedig a nemzetközi jog, a nemzetközi szerződések és intéz-
mények.65 

Ackerman koncepciója a terrorfenyegetésre a vészhelyzetre szóló alkotmány: 
„Amerikai honfitársainkat kell felszólítanunk arra, hogy közösen építsük fel a fékek 
és ellensúlyok egy olyan új rendszerét, amely képes ellenállni a huszonegyedik század-
ban jelentkező tragikus merényleteknek és az ezeket követő, előre megjósolható pánik-
nak”.66

Ez azonban véleményem szerint semmiképpen nem járhat azzal, hogy egy újabb 
frontot nyissunk a pozitív jogi és természetjogi jogállamfelfogás küzdelmében. Ilyen 
jelentős „pálfordulás” történelmi példája a német jogfejlődésben volt leginkább tet-
ten érhető. A második világháború előtti német jogállam (Rechtsstaat) még nélkü-
lözte a napjainkban természetes jogelvek katalógusát. Csupán annyit értettek a foga-
lom alatt, hogy az államnak a jog által meghatározott kereteken belül kell eljárnia, a 
jognak pedig pontosan meghatározottnak, kiszámíthatónak és kikényszeríthetőnek 
kell lennie. Leegyszerűsítve: a jog az jog, tartalmára tekintet nélkül. A jogállam ezen, 
később formális jelzővel illetett változata tehát híján volt az olyan magasabb rendű 
és elidegeníthetetlen értékeknek, mint az alapvető jogok vagy az igazságszolgáltatás 
alapvető jogelvei. A  második világháború tapasztalatai után, Gustav Radbruch 
nevéhez kötődően terjedt el azután a természetjogi gondolkodás, mely a jog fogal-
mába beemelte az igazságosság követelményét is.67 A  jogállam tehát nem azono-
sítható pusztán az állami szervek jogszerű eljárásával (a formális jogszerűséggel), 
tartalmaznia kell ugyanis meghatározott jogi és erkölcsi értékek megvalósítását és 
egyfajta hatalmi önkorlátozást.68 Ellenkező esetben ismételten valóssággá válhat Jó-
zsef Attila 1935-ben elemi erővel megfogalmazott víziója: 

„Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg.”69

65  Miklósi Zoltán: Terrorizmus, alkotmányosság, szuverenitás. Fundamentum, 2005. 3. szám, 
183.

66  Bruce, Ackerman: A  terrorizmus és az alkotmányos rend. Miskolci Jogi Szemle, 2008. 
2. szám, 147.

67  Nolte, Georg: General principles of German and European administrative law. A compari-
son in historical perspective. The Modern Law Review, Vol. 57, No.2. Blackwell Publishing Ltd. 
1994. 200–201.

68  Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság. Korona Kiadó, Budapest, 1997. 
129.

69  József Attila: Levegőt (1935)
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Ennek megakadályozásának eszköze az igazságszolgáltatás, a bírák és a bíróságok 
kezében van. Barak szavaival élve minden bíró – legyen nemzeti vagy nemzetközi 
– legfőbb feladata a demokrácia védelme, amit egyszerre kell védeniük a jelen ta-
nulmányban vizsgált felállásban mind terrorizmustól az egyik oldalon, mind pedig 
az államok által a terrorizmus elleni küzdelemben felhasználni kívánt eszközöktől a 
másik oldalon. A bírák természetesen minden egyes ügyben próbára vannak téve, a 
legnagyobb próbatételt azonban az jelenti, ha egy terrorizmussal kapcsolatos eset-
tel találják szembe magukat, ahol szintén védelmezniük kell a mindenkit megil-
lető emberi jogokat. Ha ilyen esetben kudarcot vallanak, akkor fennáll a veszélye, 
hogy kudarcot fognak vallani béke esetén, általános körülmények között is, hiszen a 
mezsgye a terror és a béke között nem feltétlenül olyan széles, mint gondolnánk. Ez 
nem vezethet ugyanakkor oda, hogy hadat üzenve a terrornak olyan fekete lyukak 
keletkezzenek, amelyekben nem beszélhetünk jogról. Mindig kell, hogy legyenek 
olyan jogi normák, amelyeket az államoknak be kell tartaniuk, a terrorizmus elleni 
harcot nem a jogon kívül, hanem jogi normák alapján kell megvívni, a terror nem 
vezethet a jogi normák erodálásához, hiszen akkor pont ezzel elérné a célját. Éppen 
ezért, ez nem csupán az állam küzdelme az ellenségeivel szemben, hanem a jog küz-
delme is a jogtalanság ellen.70
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A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM 
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN: 

A TERRORTÁMADÁSRA ADANDÓ VÁLASZ  
A SZOLIDARITÁSI ÉS A KOLLEKTÍV VÉDELMI 

KLAUZULA TÜKRÉBEN

KNAPP LÁSZLÓ
egyetem tanársegéd

I. BEVEZETÉS

A 2001. szeptember 11-i New york-i terrortámadást követően az Európai Unó szá-
mos intézkedést fogadott el a terrorcselekmények megelőzése és kezelése céljából. 
E bűncselekményekre adandó reakció alapszereződési kereteit már az Alkotmányos 
Szerződés is rögzítette ún. szolidaritási klauzula néven, amelyet – gyakorlatilag 
megegyező tartalommal – átvett a 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés is. 
A meglévő jogi keretek ellenére a 2015. novemberi, százharminc ember halálát kö-
vetelő, tragikus párizsi terrortámadások után a francia vezetés nem e rendelkezésre, 
hanem a – szintén a Lisszaboni Szerződés által beillesztett – ún. kollektív védelmi 
klauzulára való hivatkozással fordult segítségért a többi tagállamhoz.

Ezen rendelkezések beillesztése is érzékelteti, hogy a közös biztonság- és véde-
lempolitika alapjait lefektető Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta végbement 
folyamat eredményeként egyre nagyobb számú, ilyen tárgyú rendelkezést és eszközt 
tartalmaz az Európai Unió joga. Ugyanakkor az a tény, hogy az említett eseményt 
követően – eddig egyetlen alkalomként – az érintett tagállam nem a szolidaritási 
klauzulát, hanem a fegyveres támadások esetére kidolgozott kollektív védelmi klau-
zulát hívta fel, számos kérdést vet fel a két szabály funkciója, illetve egymáshoz való 
viszonya vonatkozásában.

A fentiek apropóján jelen tanulmány górcső alá kívánja venni a terrorcselekmé-
nyek elkövetése utáni fellépés uniós jogi kereteit. Az ezzel összefüggő vizsgálat ma-
gában foglalja a két említett klauzulának és az ezekhez kapcsolódó szabályozásnak 
az elemzését, illetve egymással történő összevetését. Az előbbiek célja annak feltér-
képezése, hogy az elfogadott rendelkezések betöltik-e a nekik szánt funkciót, azaz a 
jelenlegi uniós jogi keretek között beszélhetünk-e hatékony közös fellépési mecha-
nizmusról az Európai Unió valamelyik tagállamában elkövetett terrorcselekmény 
esetén.
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II. A SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

A  szolidaritási klauzula – a kollektív védelmi klauzulával megegyezően – az Al-
kotmányos Szerződést 2002–2003 között kidolgozó Európai Konvent munkájának 
eredményeként került az alapszerződési rendelkezések közé. Míg azonban az alább 
bemutatandó kollektív védelmi klauzula egy már létező rendelkezés főbb elemei-
nek az átvételét jelentette, addig a szolidaritási klauzula új szabálynak minősült. Az 
Alkotmányos Szerződés kidolgozása nem sokkal a 2001. szeptember 11-i terrortá-
madást követően zajlott, és a Konvent védelempolitikával foglalkozó VIII. munka-
csoportja szükségesnek tartotta a katonai-védelmi együttműködést jelentő kollektív 
védelmi klauzulától eltérő rendelkezésnek is a beillesztését. A munkacsoportot ve-
zető Michel Barnier javaslatára végül nemcsak a terrortámadás esete került a jogsza-
bályhely szövegébe, hanem a természeti és az ember okozta katasztrófák is.1

Végül a klauzula az Alkotmányos Szerződésnek az Unió hatáskörei gyakorlásáról 
szóló különös rendelkezései közé, I–43. cikként került. Azonban ez csupán a szoli-
daritási klauzulát jelenleg tartalmazó Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 222. cikk (1) bekezdésének feleltethető meg, amely tartalmazta a felhív-
hatóság eseteit. A végrehajtásra vonatkozó szabályok – a mostani EUMSz. 222. cikk 
(2) –(4) bekezdései – a Szerződésnek az Unió külső tevékenységéről szóló rendelke-
zések közé III–329. cikként kerültek beillesztésre. A klauzula pozitív visszhangot ka-
pott, a 2004. március 11-i madridi terrortámadást követően az Európai Tanács által 
kiadott, a terrorizmussal szembeni fellépésről szóló nyilatkozat kifejezetten utalt a 
szerződéstervezet fent idézett cikkére.2

Az Alkotmányos Szerződés elvetését követően kidolgozott Lisszaboni Szerződés 
lényegét tekintve átvette az Európai Konvent által a terrorizmus vonatkozásában 
kidolgozott szabályokat. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) közös bizton-
ság- és védelempolitikával foglalkozó részében található 43. cikk (1) bekezdése ki-
mondja, hogy az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi 
biztonságot erősítő missziók tevékenysége „hozzájárulhat” a terrorizmus elleni küz-
delemhez, illetőleg a rendelkezés ide sorolja a harmadik országok ilyen célú tevé-
kenységének a megsegítését is.

A jelenlegi szabályozás kialakulása szempontjából lényegesebb, hogy a korábbi, 
ún. harmadik pillért képező bel- és igazságügyi együttműködés, majd rendőri és 
igazságügyi együttműködés büntetőügyekben megnevezésű szabályozási terület ke-
retében kialakult normákat is átvette, illetőleg továbbfejlesztette a Lisszaboni Szer-

1  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): The European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter 
of Effective Tool? UI Occasional papers, No. 2. (https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publi-
cations/ui-publications/the-european-unions-solidarity-clause-empty-letter-or-effective-tool-
min.pdf, letöltés dátuma: 2018. 09. 25.), pp. 2–4.

2  Konstadinides, Theodore (2013): Civil Protection Cooperationin EU Law: Is There Roomfor 
Solidarity to Wriggle Past? Euopean Law Journal, Vol. 19, No. 2, March 2013, pp. 272–273.
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ződés. E tárgykört jelenleg az EUMSz-nek „A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség” megnevezésű része tartalmazza, és az ebben szereplő 
rendelkezések többek között lehetővé teszik a terrorizmus megelőzése és leküzdése 
érdekében a különböző pénzeszközök befagyasztását,3 illetve a 83. cikk jogalapot 
teremt arra, hogy a különösen súlyos bűncselekmények vonatkozásában – így a ter-
rorizmus esetén is – a bűncselekményi tényállások és büntetési tételek szabályozási 
minimuma irányelvekben történjen rögzítésre.4 Ez utóbbi alapján került elfogadás-
ra a terrorizmus elleni küzdelem uniós jogi szabályozásának egyik legfontosabb ele-
me, a 2017/541 irányelv,5 amely a tagállamok bűntető anyagi jogának vonatkozó 
szabályait harmonizálta.6 Emellett a rendőrségi együttműködésre irányadó rendel-
kezések körében az Europol feladatellátásának egyik célkitűzéseként – általában a 
bűncselekményekre történő utalást követően – a terrorizmus megelőzését és leküz-
dését külön kiemeli az EUMSz.7

Magát a szolidaritási klauzulát – az Alkotmányos Szerződéssel ellentétben – 
egyetlen jogszabályhely, az EUMSz-nek az Unió külső tevékenységéről szóló ötödik 
része tartalmazza, a VII. címet jelentő 222. cikk alatt. Az alább bemutatandó tartalmi 
elemeire tekintettel a klauzula elhelyezése a külső tevékenységek között meglepőnek 
tűnhet, mindenesetre egyértelmű volt a megfogalmazóinak azon szándéka, hogy 
elhatárolják a közös biztonság- és védelempolitikára irányadó rendelkezések közé 
helyezett kollektív védelmi klauzulától.8 Az EUMSz. 222. cikke kimondja, hogy:

(1) Ha egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta kataszt-
rófa áldozatává válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás szellemében együttesen lépnek 
fel. Az Unió minden rendelkezésére álló eszközt, ideértve a tagállamok által rendelkezés-
re bocsátott katonai erőforrásokat is, mozgósít annak érdekében, hogy:

3  EUMSz. 75. cikk.
4  Maliszewska-Nienartowicz, Justyna (2017): “A New Chapterinthe EU Counterterrorism Po-

licy? The Main Changes Introduced by theDirective 2017/541 on CombatingTerrorism.” XXXVII 
Polish Yearbook of International Law. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. p. 190. 

5  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus 
elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB 
tanácsi határozat módosításáról. HL L88., 2017.3.31., pp. 6–21.

6  Lásd erről Bartkó Róbert (2017): Challenges of Fight against Terrorism with reference to 
the last amendment of the new Hungarian Criminal Code. Polish Political Science Yearbook 46. 
pp. 315–327; Bartkó Róbert – Sántha Ferenc (2018): Az Európai Unió jogalkotása és hatása a 
terrorcselekmény hazai büntetőjogi szabályozására. In Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi ta-
nár 70. születésnapjára (szerk: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina et. al.), Szeged, pp. 83–100.

7  EUMSz. 88. cikk.
8  Wouters, Jan-Duquet, Sanderijn (2013): Managing the Unmanageable: the European Union 

and Terrorism. Working Papers: EU and Global Governance, No. 122, October (https://ghum.
kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/122woutersduquet, letöltés dátuma: 2018. 
10. 01.), p. 13.
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a) megelőzze a terrorista fenyegetést a tagállamok területén, megvédje a demokratikus 
intézményeket és a polgári lakosságot egy esetleges terrortámadástól, terrortámadás 
esetén egy tagállamnak, politikai vezetése kérésére, a területén segítséget nyújtson;

b) természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén egy tagállamnak, politikai vezetése 
kérésére, a területén segítséget nyújtson.

(2) Amennyiben egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta 
katasztrófa áldozatává válik, e tagállam politikai vezetésének kérésére a többi tagállam se-
gítséget nyújt számára. E célból a tagállamok a Tanács keretében egyeztetnek egymással.
(3) E szolidaritási klauzulának az Unió általi végrehajtására vonatkozó részletes szabályo-
kat – a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének együttes javaslata 
alapján – a Tanács határozatban állapítja meg. Ha ennek a határozatnak védelmi vonatko-
zásai vannak, a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikk (1) bekezdése szerint 
határoz. Erről az Európai Parlamentet tájékoztatni kell.
E bekezdés alkalmazása során és a 240. cikk sérelme nélkül a Tanácsot a Politikai és Biz-
tonsági Bizottság – a közös biztonság- és védelempolitika keretében kialakított struktú-
rákra támaszkodva –, valamint a 71. cikkben említett bizottság segíti, amelyek szükség 
esetén együttes véleményt terjesztenek elő számára.
(4) Az Unió és tagállamai eredményes fellépésének biztosítása érdekében az Európai Ta-
nács rendszeresen értékeli az Uniót fenyegető veszélyeket.

A klauzula által felállított mechanizmus tartalmának feltárása több kapcsolódó nor-
mával történő együttes értelmezés útján lehetséges. Egyrészt ilyen a Lisszaboni Szer-
ződés révén a fenti cikkhez fűzött 37. Nyilatkozat, amely kimondja, hogy:

Azon intézkedések sérelme nélkül, amelyeket az Unió abból a célból fogad el, hogy eleget 
tegyen a terrortámadás, illetve természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává vált 
tagállammal szembeni szolidaritási kötelezettségének, a 222. cikk egyetlen rendelkezése 
sem érintheti egy másik tagállam azon jogát, hogy a fenti tagállamra irányuló szolidaritási 
kötelezettségének eleget téve megválassza a kötelezettség teljesítésének leghatékonyabb 
módját.

Emellett a (3) bekezdésben szereplő jogalkotási felhatalmazás alapján elfogadott, 
a szolidaritási klauzula Unió által történő végrehajtására vonatkozó részletes sza-
bályokról szóló 2014/415/EU-határozat,9 valamint a már említett, a terrorizmus 
elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló 2017/451 irányelv.

9  2014/415/EU: A Tanács határozata (2014. június 24.) a szolidaritási klauzula Unió által tör-
ténő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról. HL L 192., 2014.7.1., pp. 53–58.
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Ez utóbbi adja meg a terrortámadás fogalmát, amelyet az EUMSz. 222. cikké-
nek értelmezése kapcsán a 2014/415/EU-határozat is alkalmazandónak rendel.10 
A  2017/541 irányelv definíciójának középpontjában olyan szándékos bűncselek-
mény áll, amely – különböző módokon megvalósítva – komoly kárt okozhat egy 
államnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. A rendelkezés a cselekmény mögöt-
ti célokat a lakosság megfélemlítésében, egy kormány illetve nemzetközi szervezet 
arra való jogellenes kényszerítésében, hogy valamilyen intézkedést megtegyen, vagy 
attól tartózkodjon, valamint abban ragadja meg, hogy a támadás súlyosan destabili-
zálja vagy lerombolja ezen entitások alapvető politikai, alkotmányos, gazdasági vagy 
társadalmi struktúráit.11 Maga a 222. cikk nem utal a nemzetközi szervezetek ellen 
elkövetett terrortámadásokra, de mivel a kerettényállásnak is tekinthető klauzula 
tartalmát képező irányelvi rendelkezés igen, így azok is ode tartoznak, beleértve az 
uniós intézményeket, illetve más, a tagállamok területén megtalálható nemzetközi 
szervezeteket is.

A részletes szabályokat rögzítő határozat elfogadását megelőzően nem volt egyér-
telmű, hogy milyen súlyú bűncselekmény, illetve katasztrófa esetén hivatkozhatnak 
a klauzulára a terrortámadást elszenvedett tagállamok. A jogirodalomban különbö-
ző javaslatok jelentek meg ezzel kapcsolatban, amelyek többek között szubszidiari-
tási küszöb és katasztrófakatalógus meghatározására vonatkoztak.12 Gyakorlatilag 
az előbbi került rögzítésre azáltal, hogy a részletes szabályokról szóló határozat ak-
kor teszi lehetővé az említett kérés előterjesztését, ha az érintett tagállam már kime-
rítette a nemzeti és uniós szinten rendelkezésre álló eszközöket, illetve megítélése 
szerint az előállt válsághelyzetre nem tudna a rendelkezésre álló reagálási képessé-
geivel megfelelően válaszolni.13

Terrortámadás bekövetkezése esetén azután indul be a klauzula által rögzített 
mechanizmus, miután az érintett tagállam politikai vezetése a segítségnyújtásra vo-
natkozó kérést a Tanács elnöksége illetve a tagállamok elé terjeszti, illetve ezt az 
Európai Bizottság elnökének is el kell küldeni.14 A válaszlépés politikai és stratégiai 
irányítását a Tanács végzi, a konkrét válaszintézkedéseket annak elnöksége teszi. 
Ezek kialakításában meghatározó szerepe van a Bizottság tagjainak és a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőnek, akik azonosítják a reagáláshoz szükséges eszkö-
zöket, és tanácsot adnak erről a Tanács számára. A Tanács elnökségének tevékeny-

10  2014/415/EU határozat, 3. cikk b) pont.
11  2017/541 irányelv, 3. cikk. Lásd Bartkó Róbert (2019): i. m.
12  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): The EU in the face of disaster: Implementing 

the Lisbon Treaty’s Solidarity Clause, SWP Comments 9, April, (https://www.swp-berlin.org/fi-
leadmin/contents/products/comments/2010C09_orz_pks_ks.pdf, letöltés dátuma: 2018.10.01.), 
pp. 5–6.

13  2014/415/EU határozat, 4. cikk (1) bekezdés.
14  Uo. 4. cikk (2) bekezdés és 222. cikk (2) bekezdés.
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ségét a Főtitkárság, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és a terrorizmus elleni 
küzdelem uniós koordinátora segíti.15

A klauzula meghatározó sajátossága, hogy a terrortámadás bekövetkezése esetére 
nem vagylagos jelleggel az Európai Unió, illetve a tagállamok, hanem ezek együt-
tes fellépését írja elő, a „szolidaritás szellemében”. Ugyanakkor tartalmukat tekintve 
a vonatkozó jogszabályhelyek élesen elhatárolják ezeket egymástól. A  fent idézett 
37. Nyilatkozat egyfajta prioritásként tekint az Unió által elfogadott intézkedésekre, 
amelyeket a tagállami vállalások nem sérthetnek, illetve a kettő közötti „koheren-
cia és kiegészítő jelleg” érdekében a reagálás politikai szintű koordinálását a Tanács 
végzi.16 A klauzula és az idézett 37. Nyilatkozat együttesen úgy értelmezendő, hogy 
a tagállamok kötelesek valamiféle segítséget nyújtani, azonban ennek tartalmát és 
jellegét maguk határozhatják meg.17 A két segítségtípus elhatárolását támasztja alá 
a 2014/415/EU-határozat is, amely kifejezetten kizárja az előírásainak alkalmazását 
a klauzula tagállamok általi végrehajtásának esetére.18

Az Unió által nyújtandó segítség tartalma kapcsán a klauzula csupán a „min-
den rendelkezésére álló eszköz” fordulatot alkalmazza, illetve – mintegy szélsőséges 
esetként – ide sorolja a tagállamok által rendelkezésre bocsátott katonai erőforrá-
sokat is. Az elsőként említett széles megfogalmazást a határozat igyekszik leszű-
kíteni azzal, hogy főszabályként a már meglévő eszközök és eljárások használatát 
írja elő, amelyek közül a polgári védelmi mechanizmus kap kiemelt szerepet;19 az 
együttműködés e formáját szintén a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után 
kezdték kidolgozni.20 A mechanizmus keretében felállított Veszélyhelyzet-kezelési 
Koordinációs Központnak (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) ál-
landó műveleti kapacitás rendelkezésre bocsátását kell biztosítania a tagállamok és 
a Bizottság számára, illetve az ERCC felé is továbbítania kell a támadást elszenvedett 
tagállam kérését.21 Megjegyzendő, hogy a védelmi vonatkozású fellépésekre a hatá-
rozat a közös kül- és biztonságpolitikára, illetve a biztonság- és védelempolitikára 
vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni.22

15  Uo. 5. cikk. A terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora pozíciót a 2004. évi madridi 
terrortámadásokat követően hozták létre, feladata a Tanács ilyen tárgyú munkájának koordiná-
lása. Lásd Fuchs-Drapier, Marie (2011): The European Union’s Solidarity Clause in the Event of 
a Terrorist Attack: Towards Solidarity or Maintainging Sovereignty? Journal of Contingencies and 
Crisis Management, Vol. 19, No. 4, December, p. 193.

16  Uo. 1. cikk (2) bekezdés.
17  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 6.
18  2014/415/EUhatározat, (1) preambulumbekezdés.
19  Uo. (4)-(5) preambulumbekezdések, Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/

EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról. HL L 347., 
2013.12.20.,pp. 924–947.

20  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): i. m., pp. 1–2.
21  2014/415/EU határozat, (10) preambulumbekezdés, 4. cikk (2) bekezdés.
22  Uo. (13) preambulumbekezdés.
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Ugyanakkor egységes szabály vonatkozik a klauzula területi hatályára, mivel ezt 
az EUMSz. 222. cikke az általános tényállási rendelkezések között tartalmazza. En-
nek megfelelően az Unió és a tagállamok által terrortámadás esetén nyújtandó se-
gítség kizárólag a tagállamok területére korlátozódhat.23 Ezt a kategorikus lehatáro-
lást összefüggésbe lehet hozni a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően 
megjelent azon szakirodalmi állásponttal, amely szerint az államilag nem támoga-
tott terrorcselekmények esetén is lehet élni az önvédelem jogával, amely akár más 
állam területén végzendő műveletekre is kiterjedhet. Azonban e megközelítés nem 
áll összhangban a nemzetközi jog szabályaival, tekintettel arra, hogy egy ilyen lépés 
az erőszak tilalmának alapelvébe ütközne.24 Mindebből az a következtetés vonható 
le, hogy a szolidaritási klauzula területi hatályának ilyen rögzítése az önvédelem jo-
gának széles értelmezését volt hivatott kiküszöbölni, illetve azt is alátámasztja, hogy 
e szabály elsődlegesen az államilag nem támogatott terrorcselekmények esetére vo-
natkozik.25

A rendelkezés végül az Európai Tanács számára írja elő az Uniót fenyegető veszé-
lyek rendszeres értékelését. Gyakorlatilag ez az első olyan rendelkezés, amely uniós 
politikai testület részére határoz meg ilyen jellegű feladatot.26 önmagában az Eu-
rópai Tanács általi értékelés annak veszélyét is felveti, hogy a tagállamok bizonyos 
információkat nem bocsátanának rendelkezésre.27 Valószínű ezen szempontok is 
közrejátszhattak abban, hogy a 2014/415/EU-határozat az uniós szintű fenyegetés-
értékelés kapcsán feljogosítja az Európai Tanácsot arra, hogy felkérje a Bizottságot, 
a főképviselőt és az ügynökségeket jelentés elkészítésére, amelyben a terrorizmus 
elleni küzdelem uniós koordinátora is részt vehet.28

III. A KOLLEKTÍV VÉDELMI KLAUZULA

Míg a fent bemutatott szolidaritási klauzula új szabályként került az Alkotmányos 
Szerződésbe, a kollektív védelmi klauzula egy több évtizedes múltra visszatekintő 
norma átvételét jelentette. Előzményének az Egyesült Királyság és Franciaország 
között 1947-ben kötött dunkerque-i szerződés minősült, amely egy újabb német tá-

23  Az uniós fellépés esetén a határozat ezt részletezi, és azon tagállami területeket sorolja ide, 
amelyekre a Szerződések hatálya kiterjed; ide tartoznak a szárazföldi, a belvízi és a parti tengeri 
területek, a légtér, illetve egyes, a tengerhez kapcsolódó infrastrukturális eszközök a kontinentális 
talapzattal bezárólag.

24  Sulyok Gábor (2005): A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövé-
sének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 3. sz., p. 35.

25  Konstadinides, Theodore (2013): i. m., p. 278.
26  Myrdal, Sara – Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 18.
27  Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., p. 193.
28  2017/415/EU-határozat, 8. cikk.
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madás esetére hozott létre kollektív védelmi mechanizmust.29 E megállapodás min-
tájára az említett államok a Benelux államokkal 1948-ban megkötötték a brüsszeli 
szerződést,30 amely nemcsak kollektív védelmi klauzulát tartalmazott, hanem az 
együttműködés szervezeti kereteként létrehozta a Nyugati Uniót is.31 Mindez egy-
részt az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (North Atlantic Treaty Organization, 
NATO) létrehozó washingtoni szerződés és abban az abban szereplő kollektív védel-
mi klauzula előképe volt,32 másrészt ennek továbbfejlesztéseként került kialakításra 
a Nyugat-európai Unió (Western European Union, WEU) működését is szabályozó, 
1954. évi módosított brüsszeli szerződés is.33 Ez utóbbi gerincét a kollektív védelmi 
klauzulát tartalmazó V. cikk jelentette, amely kimondta, hogy: „Ha a Magas Szer-
ződő Felek valamelyikét fegyveres támadás éri Európában, a többi Magas Szerződő 
Fél – az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével összhangban – minden rendelkezésre 
álló katonai és egyéb segítséget és támogatást megad.”34

A Nyugat-európai Unió a következő évtizedekben az Európai Közösségekkel pár-
huzamosan működött, nagyrészt ugyanazokkal a tagállamokkal. Kapcsolatukban az 
Európai Unió létrehozása jelentett új fejezetet, ugyanis a Maastrichti Szerződés már 
tartalmazta a közös biztonság- és védelempolitika első elemeit, amelyek rögzítették 
az Unió és a WEU közötti együttműködés kereteit a védelmi jellegű döntések kidol-
gozására.35 Az Amszterdami és Nizzai Szerződések megteremtették a WEU integrá-
lásának a lehetőségét a fokozatosan kialakítandó közös védelempolitikába, de erre 
végül az Alkotmányos Szerződés kidolgozásakor került sor.36 Az Európai Konvent 
már említett, védelempolitikai kérdésekkel foglalkozó VIII. munkacsoportjában el-

29  Treaty of Alliance and Mutual Assistance between His Majesty in respect of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the President of the French Republic, Dun-
kirk, 4 March 1947. UNTS Vol, 9, p. 187.

30  Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, Brus-
sels, 17 March 1948. UNTS Vol. 19, p. 51.

31  Reichard, Martin (2006): The EU-NATO Relationship: A Legal and Political Perspective. Al-
dershot: Ashgate Publishing Ltd., p. 181.

32  North AtlanticTreaty, Washington, 4 April 1949. UNTS Vol. 34, p. 243. Magyarországon 
kihirdette: 1999. évi I. törvény a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő 
csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről.

33  Protocol modifying and completing the Treaty of Economic, Social and Cultural Collabo-
ration and Collective Self-Defence, Paris, 23 October 1954. UNTS Vol. 211, p. 342. Lásd Sulyok 
Gábor (2002): i. m., p. 102.

34  „Ifany of the High Contracting Partiess hould be the object of an armed attack in Europe, 
the other High Contracting Parties will, in accordance with the provision of Article 51 of the 
Charter of the United Nations, afford the party so attacked allt he military and other aid and 
assistance int heir power.”

35  J.4 cikk (2) bekezdés.
36  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): “Aritcle 42. [CSDP: Goals and Objectives, Mutual 

Defence].” The Treatyon European Union (TEU): A Commentary. Ed. Herman-Josef Blanke and 
Stelio Mangiameli. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 1222–1223.
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térő álláspontok alakultak ki a kollektív védelmi klauzula beillesztéséről. Megha-
tározó volt az a 2002. novemberi francia–német javaslat, amely a tagállamoknak a 
Nyugat-európai Unió keretében fennálló ezen kötelezettségüknek az EU-ba történő 
„átültetéséről” szólt, nem valamennyi tagországra nézve kötelező jelleggel, hanem 
megerősített együttműködésként.37 Ennek szellemében végül a tagállami kimara-
dást lehetővé tevő megfogalmazás került az Alkotmányos Szerződésbe – a szoli-
daritási klauzulával megegyező módon –, az uniós hatáskörök gyakorlásáról szóló 
különös szabályok közé, a közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó rendel-
kezések alá, az I–41. cikk (7) bekezdésébe.

Az Alkotmányos Szerződésben foglalt kollektív védelmi klauzulát módosítás nél-
kül vette át a Lisszaboni Szerződés, amely ezt az EUSz. közös kül- és biztonságpo-
litikai tárgyú rendelkezései között szereplő közös biztonság- és védelempolitikáról 
szóló szabályokhoz, a 42. cikk (7) bekezdéseként illesztette be.38 A jogszabályhely 
rögzíti, hogy:

A tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam 
– az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden 
rendelkezésére álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az 
egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét.
Az e területen vállalt kötelezettségeknek és együttműködésnek összhangban kell lenniük 
az Észak- atlanti Szerződés Szervezetének keretein belül tett kötelezettségvállalásokkal, 
amely szervezet az abban részes államok számára továbbra is a kollektív védelem alapját 
képezi, és annak végrehajtási fóruma marad.

E megfogalmazás – valamennyi, fent említett kollektív védelmi klauzulával meg-
egyező módon – mintegy nemzetközi jogi megalapozásként utal az ENSZ Alapok-
mányának 51. cikkére, amely kimondja, hogy „A jelen Alapokmány egyetlen ren-
delkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres 
támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogát mindaddig, 
amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság fenntartására szükséges 

37  Reichard, Martin (2006): i. m., pp. 198–200.
38  A  közös biztonság- és védelempolitika és a bekezdés sajátosságai alapján a szakirodalom 

egy része kollektív védelmi helyett kölcsönös védelmi vagy kölcsönös segítségnyújtási klauzulának 
nevezi a szabályt – lásd Moser, Carolyn (2015): Awakening dormant law – or the invocation 
of the European mutual assistance clause after the Paris attacks. VerfBlog, 2015/11/18. (https://
verfassungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-assis-
tance-clause-after-the-paris-attacks/, letöltés dátuma: 2018. 10. 22.). Jelen tanulmány a többségi 
szóhasználatot követi, amelyet a bekezdésnek az ENSZ Alapokmánya 51. cikkére, illetve az abban 
foglalt kollektív önvédelem jogára való utalása is alátámaszt.
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rendszabályokat meg nem tette.”39 Ezen előírás a béke veszélyeztetése, a béke meg-
szegése és a támadó cselekmények esetére irányadó eljárás rendelkezései között 
szerepel utolsó cikként, gyakorlatilag kivételes szabályként. Az államok önvédelmé-
nek „természetes jogát” pusztán deklarálja, illetve ezt a fegyveres támadások eseté-
re korlátozza, habár az utóbbi megállapítása az áldozatul esett állam megítélésétől 
függ.40A kollektív önvédelem jogának kodifikálását az tette indokolttá, hogy a la-
tin-amerikai államoknak az ENSZ létrehozása előtti, ilyen tárgyú megállapodásait 
ne lehessen utólag az Alapokmányba ütközőnek minősíteni.41

Az EUSz. 42. cikk (7) bekezdésében található „fegyveres támadás” megfogalma-
zás az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében szereplő kifejezés átvételét jelentette. 
Ugyanakkor mindkét kifejezés értelmezésénél nehézséget okoz, hogy az egyes nyel-
vi változatok más fogalmat tartalmaznak. Az 51. cikk angol verziója fegyveres táma-
dásról, míg a francia fegyveres agresszióról szól.42 A 47. cikk (7) bekezdésének angol 
(!) és francia változata fegyveres agressziót,43 a német és a magyar fegyveres támadást 
foglal magában.44Mindez az agresszió tartalmának meghatározásáról szóló 1974. évi 
3314. számú ENSZ közgyűlési határozat ismeretében tekinthető problémásnak.45 
A határozat ugyanis ennek egyik eseteként sorolja fel a fegyveres erők általi táma-
dást, többek között az érintett állam területének bombázása vagy a partvidékének 
elaknásítása mellett.46 A  kollektív védelmi klauzula érvényesülését leronthatja az 
eltérő megfogalmazás, ugyanis a fegyveres támadáson kívüli agresszív cselekmény 
bekövetkezése esetén egyes tagállamok – így Magyarország is – alappal hivatkozhat 
arra, hogy ő csak a fegyveres támadás esetére vállalt segítségnyújtási kötelezettséget. 
Azonban az ENSZ Alapokmányának 51. cikkére való kifejezett utalás egyértelműen 
a nemzetközi joggal konform értelmezést támasztja alá,47 amely alapján az áldozatul 
esett állam döntésén múlik, hogy mindez fennáll-e – az ezzel ellentétes álláspont 
az önvédelem lényegének megtagadása lenne.48 A közgyűlési határozatnak további 
lényeges tartalmi eleme, hogy az agressziót – és így az ebbe a kategóriába tartozó 
fegyveres támadást – is kizárólag államok által tartja megvalósíthatónak,49 így a fenti 

39  Magyarországon kihirdette: az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról 
szóló 1956. évi I. törvény.

40  Lásd alább, illetve Sulyok Gábor (2002): Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az 
Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének tükrében. Állam- és Jogtudomány, XLIII. évf., pp. 105–109.

41  Sulyok Gábor (2002): i. m., pp. 103–104.
42  „Armed attack” illetve „agression armée”.
43  „Armed agression” illetd „agression armée”.
44  „Bewaffneter Angriff ”.
45  General Assembly resolution 3314 (XXIX), Definition of Agression, A/RES/3314 (14 Decem-

ber 1974).
46  Uo. Article 3.
47  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m. p. 1225.
48  Sulyok Gábor (2002): i. m., p. 108.
49  General Assembly resolution 3314 (XXIX), Article 1.
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összefüggés alapján a 42. cikk (7) bekezdése is csak valamely állam közvetlen vagy 
közvetett részvételével végrehajtott támadás esetén alkalmazható.50

A  kollektív védelmi klauzula alkalmazhatóságának további feltétele, hogy az a 
„tagállamok valamelyikének területe elleni” fegyveres támadás esetére vonatkozik. 
Az Észak-atlanti Szerződésben szereplő „rokon” klauzula ezt főszabályként a tag-
államok észak-amerikai és európai területeiben adja meg, de oda sorolja a Rákté-
rítőtől északra fekvő szigeteiket, és az ott tartózkodó vízi és légi járműveiket is.51 
A mintául szolgáló módosított brüsszeli szerződés a valamelyik tagállammal szem-
beni, Európában történt fegyveres támadásokat foglalta magában.52 Az előzőektől 
eltérően az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése kifejezetten – és kizárólagosan – a tag-
államok területét jelöli meg, ami kizárja az ezeken kívül tartózkodó vízi és légi jár-
művek elleni fegyveres támadás esetén a klauzula alkalmazhatóságát. Ugyanakkor 
a rendelkezés nem korlátozódik Európára, ami azzal a következménnyel jár, hogy 
adott esetben a tagállamok tengerentúli területei ellen intézett fegyveres támadás 
esetén is alkalmazandóvá válik. E nagyvonalú megközelítéssel szemben az uniós jog 
területi hatályára vonatkozó szabályok állítanak fel korlátokat,53amelyek az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdésének értelmezésekor is irányadóak.54

A rendelkezés a segítségnyújtásra kötelezett vonatkozásában konkrétabb, annak 
tartalma kapcsán általánosabb előírásokat tartalmaz. A klauzulának lényeges sajá-
tossága, hogy pusztán a tagállamok számára teremt segítség és támogatás megadá-
sára irányuló kötelezettséget. Ezt a jogszabályszövegen felül a külügyi és biztonság-
politikai főképviselő is megerősítette a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat 
követően, a cikk Franciaország általi felhívása után. Federica Mogherini leszögezte, 
hogy a szabály nem tesz szükségessé tanácsi döntéshozatalt vagy bármilyen formális 
döntést, illetve nem foglalja magában a közös biztonság- és védelempolitika eszkö-
zeit sem. Kiemelte, hogy ebben az esetben a segítség és a támogatás nyújtása bila-
terális jellegű, amelyek vonatkozásában az Unió legfeljebb elősegítheti hatékonyabb 
alkalmazásukat.55 Azonban ezek mibenléte kapcsán a klauzula csupán azt írja elő, 
hogy a tagállam „minden rendelkezésére álló segítséget és támogatást” köteles meg-
adni. A megfogalmazás miatt e kötelezettség pontos tartalma bizonytalan, azonban 

50  Sulyok Gábor (2005): i. m., p. 35.
51  Észak-atlanti Szerződés, 6. cikk.
52  Modified Brussels Treaty, ArticleV.
53  EUSz. 52. cikk és EUMSz. 355. cikk. Ez alapján az uniós jog – így a klauzula is – alkalmazan-

dó például Francia Guyanán vagy Madeira szigetén.
54  Fischer, Mattias G. – Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1226.
55  Remarques introductives de la HauteReprésentante et Vice-Présidente Federica Mogher-

inilors de la conférence de presseavec Jean yves Le Drian, Ministre de la Défense Français, 17 
novembre 2015. (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5553_fr) – idézi 
Faleg, 2015 2.
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mindenképp ide sorolandó a katonai jellegű segítségnyújtás is.56 Ugyanakkor a klau-
zula arra enged következtetni, hogy a többi tagállam maga határozhatja meg, hogy 
a segítségnyújtási kötelezettsége teljesítéséhez milyen kapacitások állnak a rendel-
kezésére.

Míg a NATO és a WEU égisze alatt kialakított klauzulák önálló kollektív védelmi 
mechanizmust hoztak létre, erről az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése vonatkozásában, 
a jogszabályhely két eleme miatt, nem beszélhetünk. Az egyik a bekezdés harmadik 
mondata, amely előírja, hogy a klauzula „nem érinti egyes tagállamok biztonság- és 
védelempolitikájának egyedi jellegét.” A megfogalmazás az EUSz. 42. cikk (2) be-
kezdésében szereplő ún. ír formulához hasonló, amelyet már a politika alapjait le-
fektető Maastrichti Szerződés is tartalmazott az említett ország kezdeményezésére. 
A formula lehetőséget teremt arra, hogy egyes, hagyományosan katonailag függet-
len államoknak ne kelljen részt venni bizonyos kötelezettségvállalásokban. A poli-
tika kormányközi jellege miatt e rendelkezés inkább szimbolikus jellegű.57 Habár 
pusztán maga a közös biztonság- és védelempolitika rendelkezik a katonai-védelmi 
szövetség egyes sajátosságaival, az érintett tagállamokra tekintettel a bilaterális jel-
legű kollektív védelmi klauzulába is beillesztettek egy ilyen mondatot annak meg-
alkotása során. Jelenleg Ausztria, Finnország, Írország, Málta és Svédország minősül 
függetlennek, Ciprusnak vannak szövetségi jellegű kötelezettségvállalásai, ugyan-
akkor a klauzula kidolgozása során egyik állam sem tett nyilatkozatot a jogszabály-
hellyel kapcsolatban. Mindezek alapján esetről esetre kell megvizsgálni, hogy az 
adott tagállam magára kötelezőnek tartja-e szabályt, bizonyos azonban, hogy se-
gítséget akkor kérhet, ha maga is hajlandó támogatást nyújtani a fegyveres támadás 
áldozatául esett másik tagállamnak.58

Az EUSz. 42. cikk (7) bekezdésének másik, sok szempontból lényegesebb eleme a 
harmadik mondat, amely azon uniós tagállamok esetén, amelyek egyúttal a NATO 
tagjai is, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét nevezi meg a kollektív védelem alap-
jának és végrehajtási fórumának. E mondat szerepelt volna már az Alkotmányos 
Szerződésben is, amelynek kidolgozása során az atlanti elkötelezettségű államok – 
elsősorban Dánia, az Egyesült Királyság és Hollandia – támogatták azt az elképzelést, 
hogy a kialakítandó klauzula ellenére továbbra is az euroatlanti szervezet kollektív 
védelmi mechanizmusa élvezzen primátust.59 E mondat beillesztése gyakorlatilag a 
világpolitikai realitások figyelembevételeként is értelmezhető, ugyanakkor alapvető 
eltérést jelentett a módosított brüsszeli szerződés V. cikkéhez képest, és gyakorlati-
lag megszüntette a más, ilyen jellegű együttműködéstől független európai kollektív 
védelmi mechanizmust. Ugyanakkor a „NATO first” formula létének jogosságát alá-

56  Fischer, Mattias G. – Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1227.
57  Uo. p. 1216.
58  Reichard, Martin (2006): i. m., pp. 211–214.
59  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 12.
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támasztja, hogy az Európai Unió nem rendelkezik a közös biztonság- és védelempo-
litika égisze alatt az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez hasonló intézményesített 
döntéshozatali mechanizmussal és végrehajtási képességekkel, ami alapján jelenleg 
leginkább a két rendszer „békés együttéléséről” beszélhetünk.60

IV. A KÉT KLAUZULA ÁLTAL KIALAKÍTOTT RENDSZER  
ÉS FRANCIAORSZÁG KÉRÉSE

Habár mindkét klauzula biztonságpolitikai kérdésekkel (is) foglalkozik, és gyakor-
latilag egyidejűleg kerültek az uniós alapszerződésekbe, elhelyezésük, jogi jellegük 
és tartalmuk is sok szempontból eltér egymástól. A szolidaritási klauzula az EUMSz. 
külső tevékenységekről szóló részében szerepel, ezzel szemben a kollektív védelmi 
klauzula az EUSz. közös kül- és biztonságpolitikai rendelkezései között található. 
Míg az első esetén főszabály szerint érvényesülnek a szupranacionális jogi-intézmé-
nyi szerkezet sajátosságai, az utóbbi szigorúan kormányközi jellegű. E különbséget 
támasztja alá, hogy az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdése vonatkozásában, azonban az EUMSz. 222. cikke esetén elvileg 
eljárhat, feltéve, hogy az érintett intézkedésnek nincs közös kül- és biztonságpoliti-
kai vonatkozása.61 Meghatározó eltérés továbbá, hogy a kollektív védelmi klauzulát a 
klasszikus, állam által indított fegyveres támadás, illetve legfeljebb a valamely állam 
által támogatott terrorakció esetén lehet alkalmazni,62 míg a szolidaritási klauzula a 
nem állami hátterűek mellett az állami támogatással megvalósult terrortámadások 
esetén is a segítségnyújtás alapjává válhat.63Az előzőek miatt a két jogszabályhely 
nem hoz létre koherens rendszert, aminek folytán nem jelenthető ki, hogy az egyik 
rendelkezés lex specialis viszonyban állna a másikkal.64

A szolidaritási és kollektív védelmi klauzula eltérő jellegét támasztja alá a két ren-
delkezés elemeinek egymással történő összehasonlítása is.65 Míg az előbbi nagyszámú 
– nemcsak a tagállami biztonságra veszélyt jelentő – esetre irányadó, addig az utóbbi 
viszonylag szűk körben, fegyveres támadás bekövetkezésére vonatkozik. Jelentős kü-
lönbségek mutatkoznak a klauzulák között az Unió részvétele szempontjából is. Az 
EUMSz. 222. cikke az Unió – így az uniós intézmények – számára is előírja a segítség-
nyújtást, illetve magát a mechanizmust kifejezetten integrálni kívánja a már meglévő 
eszközökbe,66 amelynek céljából szoros kapcsolatot hoz létre a polgári védelem intéz-

60  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m. p. 1230.
61  EUMSz. 275. cikk. Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., p. 186.
62  Sulyok Gábor (2005): i. m., p. 35.
63  Vö. Konstadinides, Theodore (2013): i. m., p. 278.
64  Fischer, Mattias G.-Thym, Daniel (2013): i. m., p. 1225.
65  Myrdal, Sara-Rhinard, Mark (2010): i. m., p. 20.
66  Fuchs-Drapier, Marie (2011): i. m., pp. 190–192.
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ményeivel és eljárásaival. Ezzel szemben az EUSz. 42. cikk (7) bekezdése egyértelműen 
bilaterális jellegű, az uniós intézményekre nem, csak a tagállamokra ró kötelezettsé-
get, amelynek megfelelően a közös biztonság- és védelempolitika eszközei sem kap-
nak szerepet a valamely tagállamot ért fegyveres támadás esetén.67 Ugyanakkor egyik 
klauzula sem ad pontos meghatározást a nyújtandó segítség jellegéről; a szövegezés 
arra enged következtetni, hogy mindkettő esetén ez lehet katonai természetű is,68il-
letve a többi tagállamnak nagyfokú mozgástere van annak meghatározásában, hogy 
milyen eszközök „állnak rendelkezésére” mindehhez.69 Lényeges különbség mutat-
kozik a támogatás területi dimenziójában is, ugyanis míg a szolidaritási klauzula az 
Unió illetve a tagállamok által teljesítendő segítségnyújtást explicite a tagállamok 
területére korlátozza, addig a kollektív védelmi klauzula nem ír elő ilyen megszo-
rítást, ami azzal a következménnyel járhat, hogy e fellépés akár a támadást indító 
harmadik állam területére is kiterjedhet.

A két klauzula tartalmának fényében meglepőnek tűnhet, hogy 2015 novembe-
rében Franciaország nem a terrortámadás esetét explicite tartalmazó EUMSz. 222. 
cikkére, hanem a fegyveres támadást magában foglaló EUSz. 42. cikk (7) bekezdé-
sére hivatkozva kért a többi tagállamtól segítséget. A klauzula felhívása hasonlóvá 
tette mindezt a 2001. szeptember 11-i eseményeket követő amerikai lépéshez. Amíg 
azonban az Egyesült Államok – a fegyveres támadás korábban bemutatott jellegével 
összhangban – igyekezett mindent megtenni annak bizonyítása érdekében, hogy 
állami támogatás állt az akciók mögött, a francia lépés vonatkozásában erre nem 
került sor. A november 13-i támadást követően François Hollande elnök az akciót 
háborús oknak nevezte,70 illetve kijelentette, hogy Franciaország háborúban áll.71 
November 16-án került sor a kérés előterjesztésének bejelentésére,72 amelyet más-
nap a Külügyek Tanácsa keretében ülésező tagállami védelmi miniszterek előtt mu-
tatott be Jean-yves Le Drian francia védelmi miniszter. Ő a rendelkezés szimbolikus 
jellegét emelte ki, amelynek alkalmazására először kerül sor. A kérés fő tartalmát az 
képezte, hogy a többi tagállam nyújtson támogatást Franciaország számára elsődle-
gesen a Szíriában és Irakban zajló műveletekhez, illetve más fellépésekhez.73 A ké-

67  Faleg, Giovanni (2015): European security after the Paris attacks. CEPS Commentary (htt-
ps://www.ceps.eu/system/files/GF%20European%20Security%20after%20Paris.pdf, letöltés dá-
tuma: 2018.10.09.), p. 2.

68  Von Ondarza, Nicolai-Parkes, Roderick (2010): i. m., p. 2.
69  Konstadinides, Theodore (2013): i. m., pp. 280–281.
70  Paris attacks: Hollande blames Islamic State for ‘act of war’. (https://www.bbc.com/news/

world-europe–34820016, letöltés dátuma: 2018.10.15.)
71  Paris attacks: Hollande says ‘France is atwar’. (https://www.bbc.com/news/av/world- 

europe–34836367/paris-attacks-hollande-says-france-is-at-war, letöltés dátuma: 2018.10.15.)
72  Moser, Carolyn (2015): i. m.
73  Remarques introductives de la Haute Représentante et Vice-Présidente Federica Mogher-

inilors de la conférence de presseavec Jean yves Le Drian, Ministre de la DéfenseFrançais, 17 
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rést a védelmi miniszterek egyhangúlag támogatták, de a klauzula bilaterális jellege 
miatt annak végrehajtásához formális tanácsi döntésre nem volt szükség.74

A francia vezetés választásának hátterében jogi és politikai megfontolások együt-
tesen álltak. A terrortámadás egyértelműen nem minősült fegyveres támadásnak, 
annak bizonyíthatatlansága miatt, hogy állami támogatás állna mögötte. Az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdésére való hivatkozást egyrészt az tette szükségessé, hogy a ter-
rortámadás esetére rendelkezésre álló szolidaritási klauzula az uniós és a tagállami 
segítségnyújtást is a támadást elszenvedett tagállam területére korlátozza, Francia-
országnak pedig éppen az volt a célja, hogy a többi tagállam egy harmadik ország-
ban támogassa a részvételével is zajló műveleteket.75 A szolidaritási klauzula elleni 
további érvként volt felhozható az uniós intézmények részvétele e mechanizmus 
kapcsán, amely lelassította volna a reagálási folyamatot.76 Tekintettel arra, hogy 
Franciaország nem a szolidaritási, hanem a kollektív védelmi klauzula felhívása 
mellett döntött, kérdésként merülhet fel, hogy miért nem az Észak-atlanti Szerző-
dés 5. cikkére hivatkozva tette mindezt, amikor a NATO-val kapcsolatban az EUSz. 
42. cikk (7) bekezdése kimondja, hogy „az abban részes államok számára továbbra 
is a kollektív védelem alapját képezi, és annak végrehajtási fóruma marad.” A kettő 
közötti választás lehetséges, ugyanis a klauzulák nem kizárják, hanem inkább ki-
egészítik egymást.77Az 5. cikk elutasítása mögött többek között az húzódott, hogy az 
abban szereplő „fegyveres támadás” a párizsi terrorcselekmények vonatkozásában 
nem állt fenn. Habár erről az uniós klauzula esetén sem volt szó, ennek felhívása 
beilleszthető volt Franciaország azon politikai törekvései közé, amelyek az európai 
biztonság- és védelempolitika fejlesztésére – illetve a tagállamok ilyen jellegű hozzá-
járulásának növelésére – vonatkoznak.78

novembre 2015. (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5553_fr, letöltés 
dátuma: 2018. 10. 24.)

74  14120/15 (OR. en) PRESSE 69 PR CO 61 Outcome of theCouncil Meeting, 3426th Council 
meeting, ForeignAffairs, Brussels, 16 and 17 November 2015. (https://www.consilium.europa.eu/
media/23101/st14120en15.pdf, letöltés dátuma: 2018. 10 .24.) p. 6.

75  Moser, Carolyn (2015): i. m.
76  Faleg, Giovanni (2015): i. m. p. 2.
77  Helwig, Niklas: The Teething of EU’s Mutual Defence Clause, VerfBlog, 2015/11/18. (https://

verfassungsblog.de/the-teething-of-eus-mutual-defence-clause/, letöltés dátuma: 2018. 10. 22.)
78  Moser, Carolyn (2015): i. m.
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V. KONKLÚZIÓ

Míg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően az Európai Unió tagálla-
mainak többsége számára a NATO és a WEU égisze alatt kialakított védelmi klauzu-
lák fektették le a kollektív biztonság alapjait, addig a jelenleg hatályos alapszerződési 
rendelkezések az Észak-atlanti Szerződés klauzulájával fennállt párhuzamosságot 
gyakorlatilag megszüntették, valamint az új típusú veszélyforrásokra való reakció 
jogi kereteinek megteremtésével a tagállamok közötti biztonságpolitikai tárgyú 
együttműködést jelentősen kiszélesítették. A kétezres évektől kezdődően Európá-
ban is egyre nagyobb számban megvalósított terrortámadások szükségessé is tették 
egy cizelláltabb rendszer kialakítását, tekintettel arra, hogy a kollektív védelmi klau-
zulák alkalmazása kifejezetten a fegyveres támadások esetére korlátozódott. A szo-
lidaritási klauzula értelmezését az uniós jog másodlagos forrásai is segítik, amelyek 
megadják a terrortámadás fogalmának főbb tartalmi elemeit, valamint az ennek be-
következése esetére irányadó részletes szabályokat.

A kialakított szabályozási keretek első alkalmazására azonban nem az irányadó 
nemzetközi jogi fogalomkészlettel összhangban került sor. Habár politikailag ért-
hető, hogy a terrortámadásokat követően a francia vezetés kommunikációjának 
meghatározó elemévé vált a háborús helyzetre történő utalás, mégis kérdéseket vet 
fel, hogy az esemény kapcsán a valamely állam által indítható fegyveres támadásra 
irányadó klauzulát nevezték meg a segítségnyújtás jogalapjaként anélkül, hogy ilyen 
állami szerepvállalás az akció mögött felfedezhető lett volna. Mindez pont azzal a szo-
lidaritási klauzula mögött meghúzódó jogpolitikai célkitűzéssel ment szembe, hogy 
nem állami eredetű terrortámadás esetén az Unió tagállamai – ilyen minőségükben – 
valamely harmadik ország területén haderő bevetésével ne léphessenek fel.

A kollektív védelmi klauzula széles értelmezése és felhívása vonatkozásában meg-
határozó volt, hogy a terrortámadásokat magára vállaló Iszlám Állam ellen azok 
elkövetése idején már folyamatban voltak műveletek Szíria és Irak területén. Ennek 
hiányában az uniós mechanizmus életbeléptetése vélhetően jóval nagyobb visszhan-
got váltott volna ki a nemzetközi közösség részéről. Ugyanakkor az adott körülmé-
nyek között egyetlen tagállam sem jelezte aggályait a felhívás miatt, sőt a védelmi 
miniszterek egyhangúlag támogatásukról biztosították francia kollégájukat. Mindez 
érzékelteti, hogy a tagállamok széles mozgásteret élveznek a klauzula alkalmazása 
kapcsán, illetve rámutat a rendelkezés politikailag szenzitív jellegére is, amely sa-
játosság éppen a nemzetközi joggal összhangban történő felhívását támasztja alá. 
Ha egy jövőbeni terrortámadásra a valamely harmadik államban már zajló művelet 
erősítése tűnne a legmegfelelőbb válasznak, akkor az erre vonatkozó kérést indokolt 
lenne az alapszerződési kereteken kívül előterjeszteni. De remélhetőleg erre nem 
lesz szükség.
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I. BEVEZETÉS

Az Európai Parlament 2017. február 16. napján fogadta el a terrorizmus elleni uniós 
szintű küzdelem módosított jogi kereteit megfogalmazó 2017/541 számú Irányelvet 
(a továbbiakban: Irányelv). Az Irányelv az Európai Unió valamennyi tagállamának 
közös és egységes fellépését hivatott elősegíteni a terrorizmus új típusú formáival 
szemben. Az Irányelv nem titkolt célja, hogy szélesítse a büntetendővé nyilvánítan-
dó cselekmények körét, ami mellett azonban illeszkedik ahhoz a folyamathoz is, 
amely a terrorizmus elleni tagállami fellépésben a büntetőjogi eszközök mellett a 
közjogi és védelmi jellegű eszközök megerősítését is célozta.1 Ezzel összefüggésben 
az Unió az Irányelv keretei között már fel kíván lépni az ún. „külföldről visszatérő 
harcosokkal” szemben is. Az ezen személyekben rejlő biztonságpolitikai kockázat 
felismerése okán a jogi fellépést szorgalmazta már korábban az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa is a 2178 (2014) számú határozatában2. A  „külföldi harcosok” a későbbi 

1  A téma hazai vonatkozásai kapcsán lásd Csink Lóránt (szerk. 2017): A nemzetbiztonság ki-
hívásainak hatása a magánszférára. Pázmány Press, Budapest; Simicskó, István (2016): A terro-
rizmus elleni védelem fokozása a különleges jogrendi kategóriák bővítésével. In Hadtudomány 
3–4. szám pp. 100–113.; Farkas Ádám (2017): A terrorizmus elleni harc, mint kiemelt ágazatközi 
fegyveres védelmi feladat. In Szakmai Szemle 3. szám pp. 5–20.; Farkas Ádám (2017): Gondolatok 
az állam fegyveres védelmének lehetséges intézmény-fejlesztési irányairól. In Katonai Jogi és Ha-
dijogi Szemle 1–2. szám pp. 103–124.; Farkas Ádám (2018): Gondolatok az állam fegyveres védel-
mének lehetséges szabályozásfejlesztési irányairól. In Honvédségi Szemle 4. szám pp. 20–32.; Far-
kas Ádám (2016): Gondolatok a terrorveszélyhelyzetről. In Szakmai Szemle 3. szám pp. 174–189.; 
Kelemen Roland – Németh Richárd (2018): A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszcip-
lináris megközelítése, In Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági 
kihívások erőterében, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, pp. 147–169.; Kelemen 
Roland (2016): Pillanatképek a kivételes állapot elméleti kérdéseinek köréből, In Katonai Jogi és 
Hadijogi Szemle 1–2. szám pp. 65–80.

2  Mitsilegas, Valsamis (2016): „The European Union and Preventive Justice. The Case of Ter-
rorist Sanctions.” EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in 
Europe. Oxford: Hart Publishing. pp. 240–241.
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elkövetők radikalizálásban való szerepük, illetve a külföldi militáns, terroristacso-
portokkal való kapcsolatuk folytán komoly veszélyt és egyben kihívást is jelentenek 
az Unió valamennyi tagállamának3. 

Az Unió álláspontja szerint a terrorcselekmények jelentik a legsúlyosabb táma-
dást az Unió alapértékeinek tekinthető jogállamiság és demokrácia ellen4. Mint-
hogy a terrorizmus súlyos fokban veszélyezteti az Unió által képviselt demokratikus 
értékeket, az Irányelv a büntetendővé nyilvánítandó magatartások körének bővíté-
sével törekszik elérni, hogy a jövőben sikeresebb legyen az Unió a terrorizmus elleni 
küzdelemben. Ennek megfelelően a terrorcselekmény tényállása mellett külön sza-
bályozásra kerülnek a terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, melyek révén 
az Unió azt reméli, hogy a terroristagyanús személyek még egy adott akció végre-
hajtása előtt – az előkészítő fázisban, vagy akár még azt megelőzően – kiemelhetők 
lesznek a társadalomból. Az Irányelv egyebekben az Unió átfogó terrorizmusellenes 
politikájának fontos, jogi részét képezi, mely politikát egyebekben további más ele-
mek – így az EUROPOL és az EUROJUST munkája, a különféle cselekvési tervek és 
politikai szinten megfogalmazott stratégiák, az Unió külső határainak ellenőrzésére 
irányuló tevékenység is kiegészítenek5.

Jelen tanulmány célja, hogy az Irányelv részletes, dogmatikai elemzésén keresztül 
bemutassuk, hogy az elmúlt időszakban a külpolitikában erősen összekovácsolódott 
V4 államaiban milyen formában sikerült az Irányelv által megfogalmazott célkitűzé-
seket beemelni a belső büntetőjogi szabályrendszerbe. Írásunk tehát nem kizárólag 
a hazai, hanem a szlovák, a cseh és a lengyel Btk. terrorcselekményhez kapcsolódó 
tényállásainak bemutatására is kiterjed – azonban csak olyan mélységben, ahogyan 
arra a hazai szabályok kritikai szempontú vizsgálatával összefüggésben indokolt ki-
térni. Tanulmányunknak nemcsak az ad aktualitás, hogy az Irányelv 28. cikk (1) be-
kezdése alapján az egyes tagállamoknak legkésőbb 2018. szeptember 08. napjáig6 
át kellett ültetniük saját belső jogukba az abban megfogalmazott elvárásokat, hanem 
az is, hogy a magyar jogalkotó az Irányelv elfogadása óta a hatályos Btk. szövegét 
több helyen is módosította, kiegészítette, illetve jelen tanulmány írásakor is szakmai 

3  Vestergaard, Jørn (2018): „‘Foreign Terrorist Fighters’—De-Radicalisation and Inclusion vs 
Law Enforcement and Corrections in Denmark.” The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, 
Present and Future. Ed. Chloé Brière and Anne Weyembergh. Oxford: Hart Publishing. p. 257.

4  Az Európai Parlament és a Tanács 2017/541 számú Irányelve, Preambulum (2) bekezdés. 
5  Murphy, Cian C. (2014): „Counter-Terrorism Law and Policy: Operationalisation and Nor-

malisation of Exceptional Law after the ‘War on Terror’.” EU Security and Justice Law: After Lisbon 
and Stockholm. Ed. Diego Acosta Arcarazo and Cian C. Murphy. London: Hart Publishing Ltd. 
pp. 168–169.

6  Ezzel kapcsolatosan kiemeljük, hogy a tagállamoknak az átültetést megvalósító tagállami 
rendelkezésekről jelentést kell küldenie az átültetési határidő lejártát követően haladéktalanul 
a Bizottságnak, akinek 2020. március 08-ig kell összefoglaló jelentést adnia az egyes tagállami 
megoldásokról a Parlament és a Tanács irányába.
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egyeztetés alatt áll a T/3457-es számú törvényjavaslat, mely sok más büntetőjogi 
tárgyú jogszabály mellett a Btk. terrorizmushoz kapcsolódó rendelkezéseit is érin-
tené. Az elemzés során természetesen törekszünk majd arra, hogy de lege ferenda 
javaslatokkal segítsük a hazai jogalkotást, elsősorban a büntetendővé nyilvánítandó 
cselekmények tényállásai tekintetében. 

Megállapítható, hogy az Irányelv Hivatalos Lapban megjelent szövege az Euró-
pai Parlament elé tárt szövegjavaslattól7 lényeges eltéréseket nem tartalmaz, így 
az elemzés során a javaslat és az elfogadott Irányelv szövege közötti összevetéseket 
nem szükséges elvégezni. Hangsúlyozzuk, hogy jelen tanulmánynak elsődlegesen 
az egyes terrorizmussal összefüggésben büntetendővé nyilvánított magatartásoknak 
– a terrorizmus finanszírozását kivéve – az elemzése a célja, általános részi kérdések-
kel terjedelmi korlátok okán nem foglalkozunk.

II. AZ IRÁNYELV ÉS A V4 ÁLLAMOK BÜNTETŐJOGI MEGOLDÁSAI

A  terrorcselekmény fogalma az Irányelvben (Irányelv 3. cikk). A  terrorcselekmény 
fogalmának meghatározása során az Irányelv 3. cikke változatlanul a bűncselek-
mény összetett jellegét hangsúlyozza, ezzel összefüggésben pedig cél, – valamint 
eszközcselekményeket leltároz fel. Első olvasatra olybá tűnik, hogy az Irányelv sze-
rinti definíció egy tényállási elemmel bővebb, mint a hazai Btk. szerinti fogalom. Az 
Irányelvben ugyanis megjelenik a terrorista cselekmények „jellegük, vagy összefüg-
géseik” okán egy államra, vagy egy nemzetközi szervezetre gyakorolt komoly káros 
hatása. Nézetünk szerint azonban ez nem tekinthető önálló, a büntetőjogi tényállás 
szintjén expressis verbis szabályozandó elemnek, tekintettel arra, hogy az egyes ter-
rorista eszközcselekmények fent megjelölt jellege éppen a speciális célzat okán tud 
megjelenni. Azaz nevezett eszközcselekmények a célcselekmények révén gyakorol-
nak súlyos hatást egy adott állam, vagy nemzetközi szervezet életére, működésére. 
Éppen ezért kijelenthető, hogy a terrorcselekmény tényállásának magyar Btk. sze-
rinti alapesete mind az egyes célcselekmények, mind az egyes eszközcselekmények, 
mind pedig a tényálláshoz kapcsolt szankciókeret vonatkozásában megfelel az uniós 
követelményeknek, így álláspontunk szerint módosítási szükséglet a Btk. 314. § (1), 
valamint (4) bekezdésével összefüggésben nem merül fel.

Az implementáció során alapvetően az Irányelv által kínált szabályozási modellt 
követte a szlovák Btk.8 is, amely a 419. cikkelyben – a hazai megoldással egyezően 

7  P8_TA-PROV (2017) 0046. European Parliament legislative resolution of 16 February 2017 
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on combating 
terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism. 

8  Érdemes megjegyezni, hogy a terrorista extrémitások büntetendővé nyilvánított magatartá-
sainak körét a szlovák Btk. külön rendelkezésében a 140b. cikkelyében tételesen meghatározza. 
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– összetett bűncselekményként tekint a terrorcselekmény tényállására9, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az egyes lehetséges eszközcselekmények körét az adott elkövetési 
magatartás leíró jellegű tényállásban történő megfogalmazása révén határozza meg. 
Hasonló megoldást követ a cseh Btk. is a 311. cikkely (1) bekezdésében10. E kör-
ben tehát mind a szlovák, mind pedig a cseh megoldás eltér a szabályozástechnikai 
szempontból egyszerűbb és rugalmasabb hazai megoldástól, ahol az eszközcselek-
mények gyűjtőkategória alkotása révén kerültek meghatározásra, és a jogalkotói 
értelmezés eszközével került sor ezen kategória tételes kibontására az egyes bűn-
cselekmények nevesítésével a Btk. 314. § (4) bekezdésében. A lengyel megoldás en-
nél sokkal érdekesebb. A lengyel jogalkotó – még az Irányelvet megelőző 2002-es 
kerethatározatnak való megfelelés jegyében – nem azt a módszert követte, hogy a 
terrorcselekmény különös részi tényállásában jelölte meg az eszközcselekményként 
értékelhető büntetendő magatartásokat. Egy tágabb „terrorista bűncselekmény – 
koncepció” megalkotása érdekében kibővítette az eszközcselekmények körét azáltal, 
hogy a lengyel Btk. általános részi rendelkezései között a 115. § 20. pontjában elhe-
lyezte a terrorista bűncselekmény törvényi fogalmát. Ennek alapján minden olyan 
magatartás annak minősülhet, amelyet az Irányelvben is említett terrorista célokból 
követnek el, feltéve, hogy az adott bűncselekmény különös részi büntetési tételkere-
te legalább 5 évi szabadságvesztéssel fenyegetett11. További érdekesség, hogy a lakos-
ság megfélemlítése mint célcselekmény a lengyel Btk.-ban szintén tágabban került 
meghatározásra, tekintettel arra, hogy a megfélemlítési célzat a lengyel jogalkotó 
szerint már „sok ember” vonatkozásában is tényállásszerű lehet. A „sok ember” az 
emberek nagyobb számát jelenti, azonban ez szűkebb csoport a teljes lakossághoz 
képest, mellyel szintén tágít a lengyel jogalkotó a tényállás alkalmazhatósági körén12.

A terroristacsoporthoz kapcsolódó bűncselekmények (Irányelv 4. cikk). Az Irányelv 
4. cikke elvi éllel rögzíti, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intéz-
kedéseket annak érdekében, hogy büntetendő cselekménynek minősítsék a terro-
ristacsoport irányítását, valamint az abban való részvételt, beleértve a csoport infor-
mációval, illetve anyagi eszközökkel való ellátását, valamint a csoport működésének 
finanszírozását is. Ugyanakkor az Irányelv szerint a terroristacsoport tevékenységé-
ben való részvétel csak abban az esetben minősül ekként, ha az elkövető a fent fel-

9  Szintén megjegyzendő, hogy a teljes anyagi büntetőjog szintjén speciális elkövetési szándék-
ként értékeli a terrorista indíttatású elkövetést a szlovák Btk. a 140. cikkelye alapján.

10  Kiemelésre érdemes ugyanakkor, hogy a cseh szabályozásban a terrorcselekmény jogalkotó 
által súlyosabbnak tekintett és nevesített eredményei bekövetkezése mellett maga az alapeseti 
fordulat is súlyosabbnak minősül (pl. emberek nagyobb csoportja az elkövetés eredményeképpen 
elveszíti otthonát, vagy a közlekedés nagyobb mérvű megzavarásával jár). 

11  Patryk Gacka (2017): Foreign terrorist fighters from the perspective of Polish and European 
Criminal Law. Studia Iuridica issue LXXI. p. 33.

12  Michalska-Warias, A. (2011), Fighting Terrorism in Polish Criminal Law – the influence of EU 
legislation. „Białostockie Studia Prawnicze”, issue 10. p. 160. 
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sorolt példálózó jellegű elkövetési magatartásokat annak tudatában követi el, hogy 
ezzel hozzájárul a terroristacsoport büntetendő13 cselekményeihez14. Figyelemmel 
arra, hogy az Irányelv a terrorista bűncselekmény vonatkozásában a részességet a 
14. cikke alapján irányozza el büntetni rendelni, az a megállapítás tehető, hogy az 
Irányelv 4. cikkelye alatt szabályozott terroristacsoporthoz kapcsolódó bűncselek-
mények olyan deliktumok, amelyek nem egy, a kapcsolódó büntetendő magatartást 
megvalósító személy által is már előzetesen ismert terrortámadás megvalósításához 
kapcsolódnak. Ellenkező esetben ezen cselekmények már vagy egy befejezett, vagy 
kísérleti szakban maradt konkrét terrorista bűncselekmény valamely elkövetői alak-
zata mentén, vagy pedig a sui generis előkészületi cselekmények mentén bünteten-
dők. Azaz a 4. cikkely szerinti cselekmények elkövetői már abban a tudatban fejtik 
ki magatartásukat, hogy ismert előttük a terrorista szándék, illetve az, hogy tevé-
kenységükkel ezen szándék gyakorlati megnyilvánulását segítik, azonban a konkrét 
akcióhoz még nem kapcsolódnak15. 

Ami az Irányelv 4. cikk b) pontja szerinti részvételt illeti, álláspontunk szerint eb-
ben a tekintetben a hatályos magyar joganyag megfelel ennek az elvárásnak, hiszen 
ezen magatartás büntetendőségét a Btk. 318. § (2) bekezdése szerinti fordulat bizto-
sítja. Az Irányelv 4. cikk a) pontja szerinti terroristacsoport irányítása büntetendővé 
nyilvánítására vonatkozó igénnyel összefüggésben azonban már más a helyzet. Néz-
zük meg az ezzel kapcsolatos hazai jogalkotási előzményeket. 

A magyar jogalkotó elsőként 2016-ban a terroristacsoportokhoz kapcsolódó bün-
tetendő cselekmények körét a Büntető Törvénykönyvben kiszélesítette16. A  Btk.-t 
2016. július 17. napjával módosító 2016. évi LXIX. tv. (a továbbiakban: Mód. tv.) 62. 
§-a új alapesettel egészítette ki a terrorcselekmény tényállását. A módosítás alapján 
10–20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, ha valaki 
azért, hogy más államot, nemzetközi szervezetet, vagy állami szervet arra kénysze-
rítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, terroristacsoportot szervez17. 
A szervezés nem új keletű elkövetési magatartás a Btk.-ban, hiszen ismert például 

13  Az angol nyelvű szövegben „criminal activities”-ként szereplő tényállási feltételt a magyar 
szövegben, mint „büntetendő tevékenységet” találhatjuk meg. Ugyan a büntetendő cselekmény 
fogalma arra utalhatna, hogy a terrorista csoport egyéb, nem terrorista cselekménynek minősü-
lő büntetendő magatartásához való kapcsolódás is ebbe a körbe tartozik, azonban álláspontunk 
szerint itt a részt vevő magatartásának kifejezetten abban a tudatban kell megvalósulnia, hogy 
azzal terrorista bűncselekmény elkövetéséhez járulhat hozzá. Ez következik a terrorista csoport 
Irányelvben is megfogalmazott definíciójából (lásd Irányelv 2. cikk 3. pont I. fordulat). 

14  Irányelv 4. cikk b) pont utolsó fordulata. 
15  Megjegyezzük, hogy ezt támasztja alá az Irányelv 13. cikke is, amely a terrorista csoporthoz 

kapcsolódó bűncselekmények büntetendőségéhez nem követeli meg a terrorista bűncselekmény 
tényleges elkövetését. 

16  Bartkó Róbert (2016): Változások a hazai terrorizmus elleni büntetőjogi küzdelemben. Ma-
gyar Jog 9. szám, pp. 535–540

17  Btk. 314. § (2) bekezdés b) pont.
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a hivatalos személy elleni erőszak tényállásában is. A szervező az a személy, aki „a 
korábban nem létező csoport létrehozása érdekében tevékenykedik”18, aki cselek-
vőségével „létrehozza” magát a csoportot19, jelen esetben a terroristacsoportot. 
Azaz a kriminalizálás alapja nem egy adott terrorcselekmény terroristacsoport ke-
retei közötti elkövetése, hanem önmagában olyan csoport létrehozása, ahol a tagok 
egyértelmű célja terrorcselekmények jövőbeni megvalósítása. A módosítás azonban 
korántsem volt sem jogtechnikai, sem pedig dogmatikai szempontból helyes.

Egyrészt nem volt összhangban a Btk. 319. §-ában meghatározott terroristacso-
port definícióval, tekintettel arra, hogy a kiegészített 314. §-ra a jogalkotói értelme-
zés akkori szöveg szerinti értelmezése szerint nem vonatkozott a Btk. 319. §-ában 
definiált terroristacsoport-fogalom. Másrészt a terroristacsoport szervezése a 2016-
os módosítás eredményeképpen teljesen indokolatlanul két síkon vált büntetendővé. 
Egyrészt a Btk. 314. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tényállás alapján, amennyiben 
a szervező célja kizárólag csak az állami szerv, más állam, vagy nemzetközi szerve-
zet befolyásolása volt. Másrészt egyéb, a 314. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti 
célok esetében attól függően, hogy ez a magatartás milyen természetű volt, vagy a 
Btk. 315. § (2) bekezdése, vagy pedig a Btk. 318. § (2) bekezdése szerint. Ezzel te-
hát technikailag a magyar jogalkotó ugyanazon elkövetési magatartást egyrészt egy 
önálló, befejezett, alapeseti szintre emelt tényállás keretei között rendelte büntetni, 
másrészt pedig egyfajta sui generis előkészületi, illetve bűnsegédi magatartásként. 
Ezáltal pedig ugyanazon cselekménynek két teljesen más büntetési tételkerete is lett. 

A harmadik, szintén dogmatikai szempontú probléma ezzel a szabályozási for-
mával az volt, hogy a terroristacsoport szervezését – tulajdonképpen – kétszeresen 
is célzatos bűncselekménnyé tette, ahol a szervező vonatkozásában a célkitűzések 
kumulálódása jelentett a normaszöveg-környezetben gondot. Azzal ugyanis, hogy 
a terroristacsoport szervezését konkrét célhoz kötötte a jogalkotó, egyben lényeges 
ellentmondást is keletkeztetett a tényálláson belül. A terroristacsoport tagjainak cél-
ja a Btk. 319. §-a alapján terrorcselekmény elkövetése. Ebből tehát az is következik, 
hogy a szervező által „beszervezett személyek” – a tulajdonképpeni merénylők, vagy 
egyéb segítő személyek – célja nemcsak az állami apparátus, vagy más állam, nem-
zetközi szervezet erőszakos befolyásolása lehet, hanem akár a lakosság megfélemlí-
tése, vagy más állam, nemzetközi szervezet működésének tényállásban értékelt for-
mában történő megzavarása, destabilizálása. Így érthetetlen volt, hogy a jogalkotó a 
szervezést végző személy vonatkozásában miért tette a tényállás részévé kifejezetten 
csak a Btk. 314. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célzatot? A szervező és a csoport 

18  Mészár Róza (2013): A hivatalos személy elleni bűncselekmények (In Magyar Büntetőjog 
– Kommentár a gyakorlat számára. III. kiadás /szerk. Dr. Kónya István/ HVG-ORAC Lap-és 
Könyvkiadó Kft, Budapest). p. 1185.

19  Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál (2012): Büntetőjog II. (szerk. Busch Béla) HVG 
ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft, Budapest. p. 465.
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tagjainak célkitűzései általában fedik egymást, amit a tényállásnak is érvényre kell 
juttatnia, arról nem is beszélve, hogy ez a szabályozási forma nem biztosította, hogy 
az Irányelv 4. cikk a) pontja szerinti elkövetési magatartás, azaz a terroristacsoport 
irányítása is önállóan büntetendő legyen. 

A dogmatikai problémákra a hazai jogirodalom egyértelműen ráirányította a jog-
alkotó figyelmét, melynek köszönhetően a fentebb jelzett anomáliák egy része 2017-
ben korrekció alá került, amennyiben az elemzett részek a 2017. évi XXXIX. tv. 59. 
§-ával, valamint a 63. §-ával módosításra kerültek. A magyar jogalkotás azonban az 
irányítás mint elkövetési magatartás önálló büntetendővé nyilvánításával mind a mai 
napig adós. Mint ahogyan az irányítás ebben a formában nem jelenik meg a szlovák, 
illetve a lengyel Btk.-ban sem a terrorista csoport vonatkozásában. A szlovák Btk. 297. 
cikkelye a terroristacsoport szervezésére, a tagként való részvételre, illetve a csoport 
tevékenységében való egyéb közreműködő és támogató magatartásokra fókuszál, ez-
zel is összhangot teremtve az Irányelv 4. cikkely b) pontja és a szlovák belső jog között. 

Álláspontunk szerint azonban az irányítás és a szervezés nem tekinthetők azonos 
tartalmú fogalmaknak, mint ahogyan arra az Irányelv által alkalmazott distinkcióból 
is következtetni lehet. A hatályos magyar szabályok tehát további módosítást igényel-
nek – a jelenlegi Btk. 314. § (2) bekezdés b) pontjának kiegészítése mellett az alábbiak 
szerint: „(2) bek. b) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki terroristacsoportot szervez, 
vagy vezet.” Az természetesen lehet vita tárgya, hogy a terroristacsoport vezetése, vagy 
szervezése egy konkrét terrorcselekmény elkövetésével megegyező tárgyi súlyú cselek-
mény-e. A magunk részéről a tételkeret azonos mértékén történő meghatározásában a 
cselekmények társadalomra és közbiztonságra veszélyességének egyenrangúsága, va-
lamint az Irányelv 15. cikk (3) bekezdéséből eredő azon kötelezettségünk okán nem 
látunk problémát, hogy az irányítóval szemben a büntetési tételkeret felső határának 
– az Irányelv által javasolt –15 évnek kell lennie. A fenti jogpolitikai indokok pedig 
azon érvet is súlytalanná teszik, hogy a terroristacsoport irányítójával szemben al-
kalmazható büntetési tétel meghatározása során különbséget kellene tenni aközött, 
hogy a tevékenység már egy konkrét akcióhoz kötődik-e, vagy sem.

A terrorcselekmény elkövetésére irányuló nyilvános uszítás. Az Irányelv – figyelem-
mel az elmúlt időszak terrorista akcióira és az egyes szervezetek azzal kapcsolatosan 
kifejtett „propaganda-kampányára” – rögzíti, hogy a tagállamoknak minden olyan 
magatartást is büntetniük kell, amely terrorcselekmény elkövetésére irányuló nyílt 
felhívás céljából nagy nyilvánosság előtt közvetve, vagy közvetlenül magasztalja, il-
letve szorgalmazza a terrorcselekmények megvalósítását. Azaz ebben az esetben az 
elkövető a cselekmény kifejtésekor nem egy konkrét terrorcselekményhez kapcsoló-
dik büntetendő magatartásával20, hanem azt mint eszközt „reklámozza” a nyilvános-

20  Erre maga az Irányelv is utal a 13. cikkben, amikor kimondja, hogy a büntetendőséget attól 
függetlenül biztosítani kell, hogy fennáll-e a kapcsolat az uszító magatartás és a terrorista bűn-
cselekmény között. 
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ság előtt, azaz az uszító magatartás hatására fennáll a terrorista bűncselekmény el-
követésének veszélye. Megjegyezzük, hogy a hazai jogalkotás megelőzte az Európai 
Uniót, hiszen a Módtv. egy szubszidiárius bűncselekményi alakzattal is kiegészítette 
a Btk.-t, azonban immáron annak nem a közbiztonság elleni bűncselekményeket 
tartalmazó fejezetében, hanem – számunkra érthetetlen okból – a köznyugalom el-
leni kriminalitásokat taglaló szerkezeti egységben. A Btk. legutóbbi módosítása a 
nagy nyilvánosság előtt elkövetett terrorizmus támogatására való uszítást, erre irá-
nyuló hírverés folytatását immáron önállóan is büntetni rendeli21. Ezen tényállás 
az elmúlt időszak terrorista akcióit, valamint azok elkövetőit tekintve különösen is 
indokolt. Több esetben is előfordult ugyanis, hogy a merénylő nem tartozott konk-
rétan valamely terrorszervezethez, azonban az elektronikus tömegtájékoztatási esz-
közök segítségével sugárzott propagandával egyetértve, a radikalizálódás irányába 
fordult, „hűségesküt téve” a szervezetnek. 

Fontos tehát leszögezni, hogy az ezen tényállásban értékelt uszítás, vagy hírverés 
folytatása nem egy konkrét terrorista támadáshoz, terrorcselekményhez kapcso-
lódik, de ilyen, vagy ehhez hasonló szélsőséges magatartások megvalósításának a 
veszélyét egyértelműen magában hordozza. Ilyenformán pedig a radikalizálódás 
egyik eszköze lehet, ezért elengedhetetlen az ilyen magatartásokkal szembeni fel-
lépés. Éppen ezért az ilyen uszító cselekmények elsősorban a közbiztonságot és 
csak másodlagosan a köznyugalmat sértik, így az elsődleges jogi tárgy okán, in-
dokoltabb lett volna ezen tényállást a terrorcselekményhez kapcsolva egy önálló 
tényállásban a Btk. 318. §-a szerinti „Terrorizmus finanszírozása”, valamint a Btk. 
319. § szerinti „Értelmező rendelkezés” között elhelyezni „Terrorcselekmény elkö-
vetésére irányuló uszítás” cím alatt. A cselekmény egyértelműen a terrorizmushoz 
kapcsolódó cselekmény, így a háborús uszítás tényállásán belüli szabályozásának 
nincs dogmatikai alapja. 

A terrorcselekmények elkövetéséhez vezető radikalizálódás elleni fellépés szük-
ségességére a lengyel jogalkotó is hangsúlyt fektetett, hiszen a 255a. § 1. pontja 
alapján minden olyan tartalomnak a nagy nyilvánosság előtti terjesztését bün-
tetni rendeli, ami hozzájárulhat későbbi terrorista akciók elkövetéséhez. Ugyanez 
a szemlélet mondható el a szlovák Btk.-ról is, ahol a terrorizmus egyéb formáit 
szabályozó 419b. § (1) bekezdése által tilalmazott magatartásnak minősül minden 
olyan cselekmény, amellyel nagy nyilvánosság előtt az elkövető a terrorista cselek-
mények elkövetését támogatja, vagy arra másokat ösztönöz. 

Az ún. „toborzói” magatartás büntetendősége. Az Európai Unió már a 2002-es ke-
rethatározat 2008-as módosításában a terrorizmussal összefüggő bűncselekmény-
nek minősítette a terroristák toborzását. Az Irányelv megtartva az Unió korábbi jog-
politikai álláspontját, a 6. cikkben a tagállamok számára előírja, hogy nyilvánítsák 
büntetendő magatartássá a terrorista bűncselekmény elkövetésére, vagy az elköve-

21  Lásd Btk. 331. § (2) bekezdés.
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tésben való közreműködésre történő felhívást. Kiegészítő rendelkezésként – tekin-
tettel arra, hogy Unió is felismerte, hogy egyre gyakrabban fordulnak gyermekko-
rúak a szélsőséges ideológiák irányába22 – az Irányelv 15. cikk (4) bekezdése előírja, 
hogy a tagállamok tegyék meg annak érdekében is a szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítsák a gyermekkorúak irányába toborzói magatartást kifejtő személyekkel 
szembeni súlyosabb szankció kiszabásának a lehetőségét. Megjegyezzük, hogy a 
bűncselekmény elnevezése – tudniillik „terroristák toborzása” – alapvetően az elkö-
vető eredményes közreműködését sugallja, ugyanakkor mind az angol, mind pedig 
a magyar nyelvű szöveg „felhívásról” beszél. A magyar dogmatikában a „felhívás” 
eredménytelen felbujtást, azaz egy sui generis előkészületi magatartást jelent. Ha 
a felhívás eredményes, akkor már felbujtás valósul meg az alapbűncselekménnyel 
összefüggésben. Álláspontunk szerint az Uniónak nem lehetett kitűzött célja ezen 
dogmatikai alapokból kiindulva kizárólag azon toborzói magatartást üldözni, amely 
alapvetően eredménytelen jellegű, így a toborzó eredményes és eredménytelen fel-
hívásával is foglalkozni kívánunk.

A jelenlegi szabályok szerint a magyar jogban az elkövető magatartása a felhívás 
eredményességétől és annak egy konkrét terrorcselekménnyel való kapcsolatától 
függően a Btk. 314. § (1)-(2) bekezdéséhez kapcsolódó felbujtás miatt, vagy a Btk. 
315. § (1)– (2) bekezdései szerinti sui generis tettesi magatartás mentén bünteten-
dő23. Az első esetben a felhívó büntetendőségének egyrészt az a feltétele, hogy a fel-
hívás eredményes legyen, másrészt pedig, hogy a felhívott személy a közreműködő 
magatartását kifejtse, vagy azt legalább megkezdje. A magatartás minősítése ebben 
az esetben aszerint alakul, hogy a támogatással összefüggésben a konkrét terrorcse-
lekmény legalább a kísérlet szakába jutott-e, vagy sem. Amennyiben kísérleti szak-
ba lépett a cselekmény, akkor a toborzott személy cselekménye – annak jellegétől 
függően már vagy bűnsegédlet, az erre történő rábírás pedig szintén az, tudniillik 
az közvetett bűnsegély, vagy pedig tettes, és a rábíró ehhez kapcsolódik felbujtó-
ként. Amennyiben a felbujtás eredménytelen – azaz „felhívás” valósul meg –, vagy 
a konkrét terrorcselekmény elkövetése még nem lépett kísérleti szakba, a toborzó a 
Btk. 315. § (1)-(2) bekezdése szerint büntetendő tettesként, vagy a toborzással érin-
tett személy által megvalósított sui generis előkészület felbujtójaként. 

A dogmatikai problémát a toborzással kapcsolatosan a 13. cikk szerinti szabály 
eredményezi, mely alapján a toborzói magatartás büntetendőségét akkor is bizto-
sítani kell, amennyiben annak nincs kapcsolata terrorista bűncselekménnyel. Ál-
láspontunk szerint a konkrét terrorista bűncselekményhez nem kapcsolódó azon 
toborzói magatartás, amely a felhívás okán eredménytelen, nem sorolható be a Btk. 
315. § (1)-(2) bekezdései szerinti sui generis előkészületként értékelhető „felhív” 

22  Europol (2016): TE-SAT 2016, p. 11.
23  Bartkó Róbert (2011): A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései. UNIVERSI-

TAS-GyŐR Nonprofit Kft, Győr, p. 241.
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elkövetési magatartása alá, hiszen ezen tényállás a terrorcselekmény elkövetése cél-
jából kerül kifejtésre, azaz van kapcsolata konkrét terrorista bűncselekménnyel. 
Álláspontunk szerint tehát a fenti alakzat nem más, mint a terrorizmus támoga-
tására való rábírni törekvés, amely akár részét képezhetné az előző alpontban em-
lített tényállásnak a következők szerint: „Aki nagy nyilvánosság előtt a terrorizmus 
támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogató hírverést folytat, illetve 
a terrorizmus támogatására más rábírni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósuk meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

Amennyiben azonban a felhívás eredményes, álláspontunk szerint a toborzó ma-
gatartása beilleszthető a Btk. 314. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervezői maga-
tartásba, és mindaddig, amíg az eredményes felhívással érintettek száma nem éri el 
a 3 főt, annak kísérlete, azt követően pedig befejezett cselekmény. 

Az Irányelv 15. cikk (4) bekezdésének való megfelelés érdekében pedig indokolt 
lehet az alábbi minősítő körülmény beiktatása részben az előbb említett, részben 
pedig a Btk. 315. § (1)-(2) bekezdései által átfogott tényállásokhoz: „amennyiben azt 
14. életévét be nem töltött személy vonatkozásában követik el”.

összehasonlítva a hazai Btk. szövegét akár a szlovák, akár a lengyel Btk.-val, az 
látszik, hogy a terrorista aktivitás csoport keretei közötti kifejeződése, és az ehhez 
tartozó „toborzói magatartások” büntetendővé nyilvánítottak az említett V4 orszá-
gokban is /a szlovák Btk.-ban pl. a 129. § (6)-(7) bekezdése, valamint a 297. §-a 
alapján, a lengyel Btk.-ban a 258. § (4) bekezdése alapján/, ugyanakkor a fentebb, de 
lege ferenda javaslatunk által említett sikertelen toborzás nem. Minthogy az Irány-
elv ezen tevékenységgel összefüggésben „felhívásról” beszél, mindenképpen szüksé-
gesnek látjuk a hazai szabályok módosítását.

Az ún. „kiképzés” és a kapcsolódó magatartások büntetendősége. Az Európai Unió 
is felismerte, hogy a büntetendőséget ki kell szélesíteni a „terroristává válás” idő-
szakára is. Ennek érdekében az Irányelv 7–8. cikkei előírják a tagállamok számá-
ra, hogy a kiképzéshez kapcsolódó cselekményeket mind a kiképző, mind pedig a 
„képzésben részt vevő” személy tekintetében büntetni rendeljék. Azaz minden olyan 
magatartás, amely a későbbi terrortámadás megvalósításának céljából az elkövetés-
hez szükséges ismeretek átadására, illetve azok elsajátítására irányul, terrorizmussal 
összefüggő és büntetendő cselekménynek kell, hogy minősüljön. A magyar jogalko-
tó e körben azt a megoldást választotta, hogy a fenti magatartásokat, mint a konkrét 
terrorcselekményt megelőző előkészületi cselekményként értékeli, azaz a „képzés-
ben részt vevő” személy a Btk. 315. § (1)–(2) bekezdése tekintetében „vállalkozásért”, 
míg a kiképző a „feltételek biztosításáért” vonható felelősségre, amennyiben ezen 
magatartások konkrét terrorista bűncselekmény elkövetésével állnak kapcsolatban. 
A magyar megoldástól eltérően a V4 államaiban nem sui generis tényálláson belül, 
hanem a terrorizmus egyéb formájaként szabályozott önálló tényálláson keresztül 
megoldott az Irányelv által támasztott, fentiekben említett követelményeknek való 
megfelelés. A szlovák Btk. a 419b. § (2) bekezdésében nevesíti azokat az elkövetési 
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magatartásokat, melyek a kiképzés fogalma alá sorolhatók (pl. robbanóanyagok, lő-
fegyverek, nukleáris anyagok kezelésére, tárolására, szállítására, felhasználására vo-
natkozó szakismeretek átadása, megszerzése). A lengyel Btk. 255a. § 2. pontja pedig 
azon személy büntetendőségét említi, aki részt vesz olyan képzésben, amely lehetővé 
teszi a későbbiek során terrorcselekmény elkövetését. Ebben az esetben a „szakis-
mereteket átadó” személy büntetőjogi felelőssége az említett tényálláshoz kapcsoló-
dó részesi magatartásként értékelhető. 

A probléma a magyar jogi szabályozással összefüggésben – a toborzói tevékeny-
séggel azonos módon – az Irányelv 13. cikkében rejlik, hiszen a kiképzői és a ki-
képzésben részt vevői magatartásokat abban az esetben is büntetni rendeli, ha azok 
kapcsolata egy konkrét terrorista bűncselekménnyel nem állapítható meg. Ebben az 
esetben tehát arról van szó, hogy annak tudatában adják át, illetve szerzik meg a „fel-
használói szintű ismereteket”, hogy azok segítségével a kiképzett személy a későb-
biekben – csatlakozva valamely terrorszervezethez – bevethető terroristává válik. 
Álláspontunk szerint ezen magatartások büntetendősége jelenleg nem megoldott a 
Btk.-ban, melyet fel tudna oldani az a normaszerkesztési forma, amit akár a szlovák, 
akár a lengyel Btk. követ. Ha ugyanis önmagában az oktatási tevékenységgel össze-
függő magatartást büntetné a hazai jogalkotó – természetesen összefüggésben azzal, 
hogy az alkalmas lehet terrorcselekmény megvalósítására is –, a fenti dogmatikai 
probléma feloldhatóvá válna. 

A terrorista célzatú utazás büntetendősége. A terrorizmus elleni küzdelem totá-
lissá válását mutatja, hogy az egyes államok büntetőjogi válaszlépései olyan minő-
ségűek lettek, hogy elkezdett eltűnni a határ háború és bűnüldözés között24. Egyre 
gyakrabban kerülnek megalkotásra olyan törvényi tényállások, melyek segítségével 
hatékonyabb lehet a terroristagyanús elemek társadalomból való kiemelése, ezzel 
mintegy előbbre hozva a büntetendőséget25. A világ újabb és újabb biztonságpoliti-
kai kihívásaira az anyagi büntetőjog azzal reagál, hogy az adott bűncselekményhez 
már egészen korán kapcsolódó, azaz a tényleges megvalósítást jóval korábban meg-
előző, előkészítést, felkészítést jelentő cselekményeket is büntetni kívánja26. 

A 2016. július 17. napjával hatályba lépett Btk. módosítás is tulajdonképpen ezen 
jogalkotói büntetőpolitika irányvonalának része, amennyiben a Btk. 316. §-át egy 
új tényállással egészítette ki. A  módosítás értelmében kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel volt büntetendő annak az elkövetőnek a magatartása, aki terro-
ristacsoporthoz csatlakozás céljából Magyarország területéről kiutazik vagy azon át-
utazik. Nyilvánvaló tény egyrészt az, hogy bizonyos társadalmi rétegek tekintetében 

24  Albrecht, Peter-Alexis (2005): Kriminolgie 3. Aufl. Beck, München, 4.
25  Nagy Ferenc (2007): Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról. Magyar Jog 

2. szám, 65–75.
26  Sieber, Ulrich (2016): The paradigm shift in the global risk society: from criminal law to glo-

bal security law – an analysis of the changing limits of crime control. Journal of Eastern-European 
Criminal Law vol.1. p. 15.
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a radikalizálódás, a terrorista ideológiával való szimpátia kialakulása a globalizáció 
káros hozadéka. Másrészt azon megállapítással is nehezen lehet vitatkozni, hogy a 
tömeges migráció a terrorista sejtek tagjainak mozgását is jelentősen megkönnyíti. 
Ugyanakkor a jogalkotó álláspontunk szerint egy, a gyakorlatban nehezen bizonyít-
ható tényállást alkotott meg a Btk. 316. § b) pontjának törvénybe iktatásával, ráadá-
sul azt is hiányosan tette meg. A törvény elkövetési magatartásként értékelte az adott 
személy vonatkozásában a nevesített célzat melletti kiutazást hazánkból, valamint 
az azon való átutazást. Érthetetlen okból azonban nem számolt azzal a lehetőséggel, 
hogy egy adott csoport hazánkban is szerveződhet, működhet, azaz az országunkba 
történő beutazáshoz is kapcsolódhat terroristacsoporthoz való csatlakozási szán-
dék. A jogirodalomban felvetett ezzel kapcsolatos aggályokra a jogalkotó a 2017. évi 
XXXIX. törvénnyel reagált. A Btk.-t módosító jogszabály 61. §-a újraszabályozta a 
Btk. 316. §-át, egyben új 316/A. §-t iktatott be a tényállásba, egyértelműsítve, hogy a 
törvény által nevesített célzat melletti beutazás Magyarország területére szintén ter-
rorcselekménynek minősül. Hasonló megfontolásokat követett a szlovák jogalkotó 
is, figyelemmel arra, hogy a Szlovák Köztársaság területére történő beutazást, az on-
nan történő kiutazást, valamint az ország területén való terrorista célzatú átutazást 
– immáron a hazai szabályokkal egyező módon – bűncselekménynek minősítette a 
Btk. 419d. §-ával27. A lengyel Btk. megoldása ugyanakkor mind a hazai, mind pe-
dig a szlovák megoldástól eltér. A lengyel Btk. 259a. cikkelye értelmében a Lengyel 
Köztársaság határának terrorista bűncselekmény elkövetése céljából történő átlépé-
se minősül bűncselekménynek. Látható, hogy a lengyel megfogalmazás jóval egy-
szerűbb, és valamennyi fent említett határátlépéshez kapcsolódó magatartást felölel. 

Az Irányelv szövege szerint ugyanakkor a tagállami büntető jogalkotások számá-
ra elérendő cél, hogy büntetendő cselekmény legyen egyrészt a tagállamok területé-
re történő beutazás terrorizmushoz kapcsolódó célkitűzéstől függetlenül attól, hogy 
az elkövető magányos merénylő, vagy egy adott terroristacsoport tagjaként valósítja 
meg azt. Ezen beutazási célokat az Irányelv széles körben határozza meg, ameny-
nyiben azok között nevesíti a terrorcselekmény végrehajtását, a terrorcselekmény 
elkövetésének támogatását – amikor is tehát az elkövető maga aktívan nem vesz 
részt a merénylet tényleges kivitelezésében –, valamint a kiképzési célzatot – annak 
mind aktív (azaz a kiképző), mind pedig a passzív (azaz a kiképzésben részt vevő) 
oldalát tekintve. Másrészt az Irányelv büntetendő cselekménnyé kívánja nyilvání-
tani azt is, ha az elkövető csak egy későbbi terrorista támadás előkészítő munká-
latainak megvalósítása céljából lép be egy tagállam területére, mely utóbbi célzat a 
fenti módosításnak köszönhetően már a hatályos magyar Btk.-ban is megjelenik. 

27  A szlovák megoldás érdekessége, hogy a jogalkotó az utazás célzatai közül a terrorcselek-
mény tényállásának elkövetését kiveszi. Azaz értelemszerűen, ha az elkövető magatartása már a 
terrorcselekmény konkrét tényállásához kapcsolható, akkor önmagában az utazással megvalósí-
tott befejezett deliktum büntetlen maradhat a súlyosabb alakzat büntetendősége okán. 
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Ugyanakkor egy ilyen „utazás” kifejezetten a terrorizmus finanszírozásához is kap-
csolódhat, mely miatt indokoltnak tartjuk a Btk. 316/A. §-ban említett célzatokat a 
terrorizmus finanszírozását szabályozó tényállásra, mint célzatra történő fordulattal 
kiegészíteni. 

III. KONKLÚZIÓ

A fentiekben – a tanulmány által meghatározott keretek között – annak bemutatá-
sára törekedtünk, hogy vázoljuk elsősorban hazánk, másodsorban pedig az elmúlt 
időszakban az irreguláris migráció elleni harcban összekovácsolódott V4 egyéb 
országainak büntető anyagi jogi szabályozását a terrorizmus elleni küzdelemmel 
kapcsolatosan, különös tekintettel az Irányelvből fakadó implementációs kötele-
zettségekre. Nem volt célunk részletes dogmatikai elemzést elvégezni valamennyi 
vizsgált uniós tagállam belső büntetőjogi rendelkezéseit érintően, inkább az elté-
rő jogtechnikai megoldások, valamint a hazai büntető anyagi jogi rendelkezésekkel 
szemben megfogalmazható módosítási irányok feltárása képezte vizsgálatunk tár-
gyát. Szintén nem érintettük a terrorizmus finanszírozásának témakörét, mert úgy 
véljük, hogy ez egy önálló tanulmány tárgyát kell, hogy képezze részben terjedelme, 
részben pedig az egyéb – alapvetően más jogágakhoz tartozó – jogintézményekkel 
való kapcsolatára figyelemmel. 

Azt viszont az elvégzett összehasonlító elemzés vonatkozásában egyértelműen 
kijelenthetjük, hogy a V4 országainak belső joga alapvetően harmonizál az Irány-
elvben megfogalmazott követelményekkel, az átültetési határidőt követő időszakra 
az Irányelvből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében kardinális módosítási 
szükség nem merül majd fel. Az egyes országok büntetőjogi normái között nem 
tartalmukban, mint inkább jogtechnikai szempontból vannak különbségek, melyek 
néhány tényállási elem vonatkozásában tágabb, vagy szűkebb értelmezésre adnak 
ugyan lehetőséget, de nem tekinthetők olyan mérvű különbségnek, mely miatt va-
lamely vizsgált tagállam büntetőjogi megoldását el kellene, vagy el lehetne vetni. 
Álláspontunk szerint – még a jelzett módosítási javaslatok mellett is – kijelenthető, 
hogy a V4 országainak büntetőjoga felkészült a terrorizmus elleni nemzetközi harc 
kiszélesítésére, és hatékony jogi védelmet tud biztosítani a tagállami állampolgárok-
nak a terrorista jellegű bűncselekmények elkövetőivel szemben. 
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I. BEVEZETÉS

A blokkláncokat már most a 21. század legfontosabb találmányának tartják, és je-
lentőségét tekintve az internethez hasonlítják. A blokklánc lényegében egy decent-
ralizált vagy megosztott főkönyv, amely a kriptográfiai eljárásoknak köszönhetően 
alkalmas a tranzakciók hitelesítésére, méghozzá közvetítő személy vagy szerv nél-
kül. A blokkláncok segítségével tranzakciókat bonyolíthatunk le, méghozzá anonim 
módon. Alkalmazásuk rengeteg előnnyel járhat az élet különböző területein. Lét-
rehozásuk célja az volt, hogy a hagyományos pénzügyi közvetítő rendszer hibáit 
kiküszöbölve egy gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb módszert hozzanak létre a 
pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. Emellett biztosíthatják a tranzakciók transz-
parenciáját, igazolhatják az áruk származását, valós időben, megbízható és hiteles 
adatokkal láthatják el a hatóságokat, lehetővé tehetik a folyamatos adóbeszedést 
közvetlenül a tranzakciót követően emberi közreműködés nélkül stb. Bár renge-
teg pozitív hozadéka lehet a használatuknak mind az állam, mind a természetes 
és jogi személyek számára, azonban működési mechanizmusuk veszélyeket is rejt 
magában. Ezen veszélyek egyike, hogy a blokkláncokon a tranzakciók anonim mó-
don kerülnek rögzítésre, és kriptovalutában történik az ellenérték kifizetése. Ennek 
következtében a blokkláncok alkalmasak a bűncselekmények – így a terrorizmus 
– finanszírozására és a pénzmosásra. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként 
lehetne a blokkláncokat és a hozzájuk kapcsolódó kriptovalutákat olyan módon sza-
bályozni, hogy megakadályozhassuk a blokkláncok illegális tevékenységekre való 
felhasználását.

Mindenek előtt szükséges a kriptovaluták és a blokkláncok fogalmának tisztázá-
sa, és működésük ismertetése.

A kriptovaluták olyan decentralizált digitális valuták, melyek nem minősülnek 
törvényes fizetőeszköznek, de csereeszközként vagy fizetőeszközként általánosan el-
fogadnak és használnak, és amelyet nem egy központi bank, állami hatóság, hanem 
egy fejlesztő/fejlesztői csapat bocsát ki, szabályoz és kontrollál, valamint kriptográ-
fiát használ az új kriptovaluta egységek kibocsátására, tárolására és a tranzakciók 
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rögzítésére.1 A kriptovalutákat azért hozták létre, hogy olyan digitális valuta jöjjön 
létre, amely úgy működik, mint a „hagyományos pénzek”. Azonban a blokklánc a 
technológiának köszönhetően közvetlenebb, gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb 
pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé. A  hagyományos banki tranzakciók lassúak 
(főként, ha külföldi bankszámlára szeretnénk pénzt utalni), és rengeteg adminiszt-
rációs feladattal és költséggel jár, továbbá bizalmi problémák is felmerülnek, mivel ki 
van téve a csalások és kibertámadások veszélyének, továbbá az emberi hiba lehető-
ségét sem zárhatjuk ki. A blokkláncrendszerek segítségével kihagyható a folyamat-
ból a harmadik fél, amellyel időt, pénzt spórolhatunk, és a bizalmat is megteremti.2 

Amikor létrehozunk egy felhasználói fiókot valamely blokklánchoz kapcsoló-
dóan, akkor automatikusan kapunk mellé egy ún. digitális pénztárcát (pl. Bitcoin 
esetén egy Bitcoin Walletet). A tranzakciók ezek között a digitális pénztárcák kö-
zött zajlanak. A digitális pénztárcák olyan online szolgáltatások, amelyek lehetővé 
teszik akár törvényes fizetőeszközök, akár virtuális valuták tárolását és kezelését, 
valamint tranzakciók valós idejű lebonyolítását. A kriptovalutákhoz kapcsolódó di-
gitális pénztárcák a kriptovaluták tárolására és kezelésére szolgáló programok. Való-
jában nem magát a rendelkezésünkre álló kriptovaluta mennyiséget tárolják, hanem 
az ahhoz való hozzáféréshez szükséges privát és nyilvános kriptográfiai kulcsokat, 
amelyek segítségével kapcsolódhatunk a blokklánchoz és elvégezhetjük a tranzakci-
ókat.3 Kriptovalutához eredetileg csak az ún. bányászás révén juthattunk, hanem 
lehetőség van már arra is, hogy törvényes fizetőeszközért vegyünk kriptovalutát.4 
Utóbbit az ún. digitálisvaluta-váltóknál tehetjük meg, ők azok a személyek, akik üz-
letszerű tevékenységük során valamely digitális valutának egy másik digitális valuta, 
vagy valamely állam törvényes fizetőeszköze ellenében, vagy valamely állam törvé-
nyes fizetőeszközének digitális valuta ellenében történő adásvételét végzik.5

De mi is az a blokklánc, amelyek működéséhez a kriptovaluták kapcsolódnak?6 
A  blokklánc egy megosztott (distributed) főkönyv vagy decentralizált adatbázis, 

1  Ametrano, Ferdinando M. (2014): Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solu-
tion. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2425270 (2018.10.23.)

2  Tapscott, Don – Tapscott, Alex (2016): Blockchain Revolution: Hot the Technology Behind 
Bitcoin is Changing Money, Business and the World, Portfolio Penguin, London, p. 55–59.

3  Levitin, Adam. J.: Pandora’s Digital Box (2017): The Promise and Perils of Digital Wallets, 
in University of Pennsylvania Law Review Vol 166, p. 34. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2899104 (2018. 10. 11.)

4  Chiu, Jonathan – Koeppl, Thorsten V. (2017): The Economics of Cryptocurrencies – Bitcoin 
and Beyond, p. 7. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048124 (2018. 
11. 12.)

5  Financial Crimes Enforcement Network (2013): Application of FinCEN’s Regulations to Per-
sons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. Elérhető: https://www.fincen.gov/
sites/default/files/shared/FIN–2013-G001.pdf (2018. 11. 04.)

6  A blokkláncnak jelenleg nem létezik jogi definíciója. A fogalmi pontosítás szükségességéről 
lásd részletesen:  Glavanits Judit – Király Péter Bálint (2018): A blockchain-technológia alkalma-
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amely nyilvános, és a kriptográfiai eljárásoknak köszönhetően hitelt érdemlően és 
visszamenőleg megváltoztathatatlan módon bizonyítja a rögzített adatokat (pl. meg-
történt tranzakciókat) bármilyen közvetítő személy vagy szerv nélkül.7 A blokklánc 
egy ún. peer-to-peer protokoll, azaz egy olyan számítógépes hálózat, amelynek fel-
használói (jobban mondva azok csomópontként működő számítógépei) egymással 
közvetlenül kommunikálnak, központi kitüntetett csomópont (számítógép) nélkül. 
Mindez azt jelenti, hogy a blokklánchoz felhasználóként bárki csatlakozhat, és a 
csatlakozást követően tranzakciókat kezdeményezhetnek közvetlenül egymás irá-
nyába, anonim módon. A tranzakciók hitelesítését is a felhasználók végzik a blokk-
lánc rendelkezésére bocsátott számítógépes kapacitásuk által, úgy, hogy a tranz-
akciókat blokkokba foglalva hozzáadják a főkönyvként működő blokklánchoz.8 
Megfelelő mennyiségű számítógépes erőforrás rendelkezésre bocsátása esetén a 
blokklánc képes a tranzakciókat megbízható módon rögzíteni, mivel a teljes blokk-
lánc folyamatosan frissítésre és megosztásra kerül a hálózat tagjai közt. Azaz min-
den egyes pillanatban, a hálózat valamennyi számítógépe képes igazolni bármely 
tranzakció megtörténtét.9

A blokkláncok működésének lényeges eleme az ún. konszenzus mechanizmus, 
amely ahhoz szükséges, hogy a számítógépek megegyezésre jussanak a blokklánc 
frissítését illetően, annak érdekében, hogy valamennyi számítógépen azt követően 
egységes legyen a blokklánc adattartalma.10 Miként is történik mindez? A blokklán-
cok működését a BitCoin nevű blokklánc Proof of Work konszenzus mechanizmu-
sának példáján keresztül szeretném bemutatni. A tranzakciókat minden 10 percben 
blokkokba csomagolják, azaz összesítik az ezekre vonatkozó adatokat. majd az új 
blokkba foglalt tranzakciókat a számítógépek hitelesítik (pl. megerősítik, hogy a ve-
vőnek ténylegesen rendelkezésére állt az adott mennyiségű kriptovaluta).11 Azt kö-
vetően az új blokk tranzakciókra vonatkozó adatsorát kiegészítik a megelőző blokk 
ún. fejrészével. Ez a fejrész gyakorlatilag úgy működik, mint egy lakcím. Minden 
blokk rendelkezik egy egyedi fejrésszel, ami által azonosítani lehet. Ez tehát azt je-
lenti, hogy minden blokk utal a megelőző blokkra, következésképpen visszakövet-

zásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége. Jog–Állam–Politika, 
2018/3. szám, (megjelenés alatt).

7  De Filippi, Primavera – Wright Aaron (2018): Blockchain and the Law: The Rule of Code, 
Harvardy University Press, London, p. 13–14.

8  Reed, Jeff (2017): Blockchain – 4 in 1 Bundle Book: Blockcahin, Smart Contracts, Investing in 
Ethereum, FinTech, Jeff Reed, p. 3–5.

9  Kakavand, Hossein – Kost De Sevres, Nicolette – Chilton, Bart (2016): The Blockchain Re-
volution: An Analysis of Regulation and Technology Related to Distributed Ledger Technologies, 
p. 4–5. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf m?abstract_id=2849251 (2018. 11. 05.)

10  Schwartz, David et al. (2014): The Ripple Protocol Consensus Algorithm. p. 6–7. Elérhető: 
https://ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf (2018. 11. 04.)

11  Mukhopadhyay, Mayukh (2018): Ethereum Smart Contract Development – Build Blockcha-
in-based Decentralized Applications Using Solidity, Pact Publishing, Birmingham, p. 15–18.
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hető a tranzakciók láncolata a legelső tranzakcióit magában foglaló eredeti blokkig. 
Miután a megelőző blokk fejrészét is hozzáadták az új blokkhoz, elkezdődik az abba 
foglalt adatok titkosítása egy kriptográfiai rejtvénnyel.12 A blokkláncot működtető 
valamennyi számítógép (azaz az ún. bányászok) azon verseng, hogy melyikük tudja 
leghamarabb megoldani ezt a kriptográfiai rejtvényt, ugyanis amelyikük elsőként 
oldja meg BitCoin (vagy más blokkláncok esetén másfajta kriptovalutát) kap jutal-
mul munkájáért. Ezt követően az új blokkot hozzáadják a blokklánchoz, majd meg-
osztásra kerül a rendszer valamennyi számítógépén.13

A tranzakciók gyakorlatilag megváltoztathatatlanok miután a blokklánchoz ad-
ták őket. Ennek oka, hogy a teljes blokklánc megtalálható valamennyi számítógé-
pen, és minden blokk utal a megelőző blokkra. Ez azt jelenti, hogyha egy hacker 
meg kívánja változtatni valamely tranzakciót, akkor nem csak az adott tranzakciót 
magába foglaló blokkot kell módosítania, hanem a soron következőt, majd az azt 
követőt és így tovább, mivel valamennyi blokk tartalmazza a megelőző blokk fej-
részét. Ráadásul ezeket a változtatásokat a blokkláncot működtető számítógép több 
mint felén meg kellene tennie, hiszen a tranzakcióra vonatkozó konszenzus létrejöt-
téhez a számítógépek több mint felének egyetértése szükséges.14

II. MIKÉNT HASZNÁLHATÓK FEL A BLOKKLÁNCOK ÉS  
A KRIPTOVALUTÁK A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁRA?

A terrorizmus finanszírozásának két „hagyományos” módja van: az ún. Hawala 
hálózat, valamint a nemzetközi bankrendszer. A Hawala hálózat esetén egy ősi, in-
formális „átutalási” rendszerről van szó. A hálózat akként működik, hogy az ügyfél, 
aki pénzt szeretne juttatni egy másik államba, akkor felkeresi a hawaladart (lénye-
gében operátort), aki átveszi az összeget, és majd telefonon vagy faxon keresztül 
értesíti a másik államban működő hawaladart, hogy adja ki az „átutalt” összeget az 
ügyfél által megjelölt személynek.15 Lényegében anélkül juttathat pénzt az ügyfél 
a Hawala hálózat segítségével egyik országból a másikba, hogy a pénz ténylegesen 
helyet változtatott volna. Mivel a hawaladarok mára szinte valamennyi államban 

12  Drescher, Daniel (2017): Blockchain Basics – A  Non-technical Introduction in 25 Steps, 
Apress, New york, p. 23.

13  Hayes, Adam (2014): What factors give cryptocurrencies their value: An empirical analysis. 
p. 2. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2579445 (2018. 10. 13.)

14  Denery, Keegan F. (2016): The Blockchain – The Fifth Disruptive Cumputing Paradigm, 
p. 5–6. Elérhető: https://www.academia.edu/33147652/Blockchain_The_Fifth_Disruptive_Com-
puting_Paradigm?auto=download (2018. 10. 04.)

15  Shah, Anand Ajay (2007): The international regulation of Informal Value Transfer Systems, 
in Utrecht Law Review, Vol. 3, No. 2. p. 193–218. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1083689 (2018. 11. 23.)
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megjelentek, ezért nem jelent gondot a terroristák számára forrásokat juttatni a 
célországba egy terrorista támadás megvalósítása érdekében.16 A rendszer előnye a 
terroristák számára, hogy mivel egy informális tőkemozgásról van szó, ezért a ha-
tóságok által gyakorlatilag követhetetlen a pénz útja. A rendszer alapja a bizalom: 
egyrészt az ügyfeleknek meg kell bízniuk a hawaladarokban, másrészt a hawalada-
roknak is bízniuk kell abban, hogy a másik országban tevékenykedő kollégájuk 
teljesíti a kötelességét.17 Viszont éppen ez okozza a módszer problémáját, hiszen 
megnehezíti a több forrásból származó források összegyűjtését, vagy éppen kiosz-
tását a világ különböző pontjaira, ha nem ismerjük a célország hawaladarját, és 
így nem merjük rábízni pénzünket. A terrorizmus finanszírozásának ez a módsze-
re tehát lassú, és nem eléggé dinamikus a terroristák céljainak megvalósításához. 
Ezzel szemben a hagyományos bankrendszer esetén egy olyan közvetítő végzi a 
pénz átutalását, amelyben minden ügyfél bízik, ráadásul a bank szavatolja azt is, 
hogy a másik fél valóban rendelkezik megfelelő mennyiségű tőkével az ellenér-
ték megfizetéséhez. Azonban a bankoknak és más pénzügyi szolgáltatóknak szi-
gorú szabályoknak kell megfelelniük tevékenységük során. Ezek közé tartoznak 
a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni (továbbiakban AML/
CFT – Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) rendel-
kezések. A hagyományos bankrendszeren keresztül lefolytatott tranzakciók tehát 
könnyedén nyomon követhetők a hatóságok számára, így nagy kockázatot jelent a 
terroristaszervezetek számára annak használata.18

Ezt a problémát küszöbölik ki a blokkláncok a terroristaszervezetek számára, az-
által, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy megbízzunk harmadik személyekben, 
anélkül, hogy ehhez egy közvetítő személyt vagy szervet (pl. bankot) kellene igény-
be vennünk. A blokkláncokat és a hozzájuk kapcsolódó kriptovalutákat eredetileg 
éppen azzal a céllal hozták létre, hogy ezáltal „kikerülhetők” legyenek ezek a közve-
títő intézmények, és ezáltal egy gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb módszert hoz-
zanak létre a pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. Holott éppen ezek a közvetítő 
intézmények töltik be az „őrök” szerepét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa elleni harcban, hiszen az ezek megakadályozását és felderítését szolgáló normák 
rajtuk keresztül érvényesülnek. (A pénzügyi szolgáltatók észlelték, hogy a blokklán-
cok fenyegetik a pozíciójukat a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása terén. Mára már 

16  Schneider, Friedrich (2010): The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Organized Cri-
me Organizations: A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results, in IZA Dis-
cussion Paper No. 4860. p. 20–22. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1584191 (2018. 11. 12.)

17  Passas, Nikos (1999): Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations; a study 
into so-called underground banking networks, WODC, Hága, p. 13–15. Elérhető: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1327756 (2018. 10. 13.)

18  Brantly, Aaron (2014): Financing Terror Bit by Bit, in CTC Sentinel, Vol 7 . Issue 10, p. 1–5. 
Elérhető: https://ctc.usma.edu/app/uploads/2014/10/CTCSentinel-Vol7Iss101.pdf (2018. 10 .13.)
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a pénzügyi szolgáltatók is elkezdték fejleszteni saját blokkláncaikat költségeik csök-
kentése érdekében. Emellett a pénzügyi szolgáltatók azon a ponton is kapcsolódnak 
a kriptovalutákhoz, amikor azokat törvényes fizetőeszközre váltják. Ekkor a pénz-
ügyi szolgáltatóknak az AML/CFT szabályoknak való megfelelés érdekében kellő 
körültekintéssel kell eljárniuk. Ezt különösen megnehezíti az a tény, hogy a digitális 
pénztárcák bizonyos blokkláncok esetén teljesen anonimak, és a VPN programok 
miatt abban sem lehetnek biztosak, hogy az IP cím, amelyről az adott digitális pénz-
tárcát használják, valóban megfelel a valóságnak. Azaz a pénzügyi szolgáltatók nem 
tudják azonosítani a személyt, aki a kriptovalutát törvényes fizetőeszközre kívánja 
váltani, és nem tudják felmérni annak a kockázatát, hogy vajon a kérdéses kriptova-
luta összeg bűncselekmény elkövetéséből származik-e.)19

Miként is zajlik a pénzmosás a kriptovaluták segítségével? Először is az elkövető 
törvényes fizetőeszközért egy digitálisvaluta-váltónál kriptovalutát vesz, (gyakorta 
egy stróman segítségével, vagy az anonimitásukat fokozó egyéb eszközök, pl. VPN 
igénybevételével). Ezt a kriptovalutát, aztán egy másikra, majd egy harmadikra 
váltják és így tovább, egészen addig, amíg el nem jutnak egy olyan kriptovalutá-
hoz, amelyhez tartozó blokkláncrendszer megfelelő anonimitást biztosít számukra. 
Eddig a pontig még nyomon követhető a pénzmozgás, azaz a kriptovalutát vissza 
lehetne követni ahhoz a személyhez, aki vásárolta.20 Itt jönnek be azonban a kép-
be az ún. kriptovaluta-keverő szolgáltatások (cryptocurrency mixing service vagy 
cryptocurrency tumbler). Ezeknél a szolgáltatóknál ugyanúgy létrehozhatunk egy 
külön digitális pénztárcát, amelyre átutaljuk a kriptovalutánkat, mint a blokkláncok 
esetén, azzal a különbséggel, hogy előbbi esetben annak létrehozásához nem kell 
megadnunk személyes adatainkat. A kriptovaluta-keverő szolgáltató több felhasz-
nálótól gyűjt össze kriptovalutáat, amikor pedig valamely felhasználó ki szeretné 
venni a kriptovalutáját, akkor az összegyűjtött kriptovalutákból véletlenszerűen kap 
meg annyit egy általa megjelölt digitális pénztárcába, amennyit eredetileg betett. Az 
általa betett kriptovalutát pedig valamely más felhasználó fogja hasonló módon vé-
letlenszerűen megkapni. Ez azt jelenti, hogy az azonosíthatóan bűncselekményből 
származó kriptovalutákat olyan kriptovalutákkal vegyítik, amelyek „tiszták”, majd 
újra kiosztják úgy, hogy többé már nem lehet megállapítani, hogy mely kriptovalu-
tát, mely felhasználó tette be a „keverőbe”. (Ez rendszerint úgy történik, hogy több 
kisebb összegű tranzakció keretében, különböző fiókokhoz utalják át az összeget, 
hogy ne lehessen az eredetileg a „keverőbe” betett, majd visszakapott összeg egye-

19  Holman, Daniel – Stettner, Barbara (2018): Anti-Money Laundering Regulation of Cryp-
tocurrency: U.S. and Global Approaches, in The International Comparative Legal Guide to: An-
ti-Money Laundering 2018, Global Legal Group, London. p. 26–39. Elérhető: http://www.alleno-
very.com/publications/en-gb/Documents/AML18_AllenOvery.pdf (2018. 11. 24.)

20  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): Anti-Money Laundering in Times of Crypto-
currencies, p. 1–3. Elérhető: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/anti-money-la-
undering-in-times-of-cryptocurrency.pdf (2018. 11. 24.)
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zősége alapján azonosítani az eredetét). Szintén a kriptovaluták eredetének elfedését 
célozza a Dark Wallet nevű program, amely az egyidőben végrehajtott tranzakciókat 
fogja össze egy tranzakcióba, ami által nem lehet megállapítani, hogy melyik krip-
tovaluta honnét származik. E rendszerek lényege eredetileg az lenne, hogy tovább 
erősítse a kriptovaluták anonim jellegét, azonban tökéletesen alkalmasak arra, hogy 
követhetetlenné tegyék a kriptovaluta útját, mivel a kriptovaluta-keverő szolgáltató 
által a „keveréshez” használt algoritmus nem nyilvános, és legtöbbször nem is ve-
zetnek nyilvántartást az általuk végzett műveletekről.21 Miután a pénzmosók tranz-
akciók és kriptovaluta-keverések hosszú láncolatát követően megfelelő mértékben 
elfedték a pénz eredetét, nincs más dolguk, mint egy digitálisvaluta-váltónál ismé-
telten törvényes fizetőeszközre váltani kriptovalutájukat.22

A kriptovaluták tehát remek lehetőséget biztosítanak az illegális tevékenységek 
finanszírozására, mert megkönnyítik a határokon átnyúló tranzakciók lebonyolí-
tását, mindezt ráadásul anonim, vagy legalábbis pszeudoanonim módon, az ilyen 
tranzakciókra vonatkozó korlátok, jogszabályok megkerülésével. Egy konkrét példa 
a kriptovaluták illegális tranzakciókra való felhasználására a 2013-ban a hatóságok 
sikeres nyomozását követően leállított weboldal, a Silk Road. A Silk Road a „deep 
weben” üzemelő illegális kereskedőoldal volt, amely e tekintetben hasonlított az 
eBay-re vagy az Amazonra. Viszont a Silk Roadon keresztül kábítószerek, fegyverek 
és más tiltott termékek cserélhettek gazdát. A felhasználók anonimitást élveztek az 
oldalon, köszönhetően annak, hogy a BitCoin nevű kriptovalutával fizethettek az 
árukért (továbbá mert a Tor nevű titkosító program segítségével lehetett belépni az 
oldalra. A tranzakciókat a hatóságok tehát nem tudták konkrét személyhez kötni.23 
Az anonimitással kapcsolatban ki kell emelni, hogy a blokkláncok esetén maguk a 
tranzakciók nyilvánosak, és csupán a tranzakcióban résztvevő felek kiléte marad 
rejtve a külső szemlélő számára. Ezt a lehetőséget használhatják ki, és használják 
is ki nap mint nap a terroristaszervezetek, akik könnyedén finanszírozhatják tevé-
kenységüket egy biztonságos, gyors és olcsó tranzakciós mechanizmusnak köszön-
hetően, kilétük felfedése nélkül.24

21  Chohan, Usman W. (2017): The   Cryptocurrency   Tumblers: Risks,   Legality   and   Oversight, in 
Discussion  Paper  Series: Notes on the 21st Century, p. 1–6. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3080361 (2018. 11. 24.)

22  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): i. m. p. 1–3.
23  Brantly, Aaron (2014): i. m. p. 1–5.
24  Mandjee, Tara (2015): Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework, in 

Journal of Business & Securities Law, Vol. 15. Issue. 2., p. 47. Elérhető: https://digitalcommons.law.
msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jbsl (2018. 11. 05.)



158 KIRÁLy PÉTER BÁLINT

III. MIT TEHETÜNK A BLOKKLÁNCOK ÉS KRIPTOVALUTÁK  
JELENTETTE VESZÉLY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN?

Az USA-ban a FinCEN már egy 2013-as, virtuális valutákról szóló iránymutatásá-
ban rávilágított arra a veszélyre, miszerint a virtuális valuták használata megkönnyí-
ti a pénzmosást és a bűncselekmények, így többek közt a terrorizmus finanszírozá-
sát. Emellett kimondta azt is, hogy a digitálisvaluta-váltók pénzügyi szolgáltatásnak 
minősülnek, függetlenül attól, hogy nem törvényes fizetőeszközök, hanem digitális 
valuták adásvételét végzik. Azaz nekik is be kell tartani a pénzügyi szolgáltatókra 
vonatkozó szabályokat. Ebben az iránymutatásban elhatárolta a digitálisvaluta-vál-
tóktól a felhasználókat, akik csupán azért szereznek meg digitális valutákat, hogy 
abból árukat és szolgáltatásokat vásároljanak. Értelemszerűen a felhasználókra nem 
vonatkoznak a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó szabályok.25

A blokkláncok előnye, hogy valamennyi forgalomban lévő kriptovaluta jelenlegi 
és volt tulajdonosa nyomon követhető a hatóságok számára, amennyiben lehető-
vé tesszük számukra a blokklánchoz való hozzáférést. Ez gyakorlatilag azt jelen-
ti, hogyha valakinek ellopják a digitális pénztárcájában tárolt kriptovalutát, akkor 
annak az útja lekövethető. Következésképpen az ellopott kriptovalutát nem tudná 
használni a lopás elkövetője, mivel a blokklánc azonnal észlelné, hogy a kriptovaluta 
tulajdonosi láncolata nem teljes, mivel az nem egy rögzített és hitelesített tranzakció 
eredményként került a tetteshez. Ebben az esetben a blokklánc nem hitelesítené a 
bűncselekmény elkövetője által kezdeményezett azon tranzakciót, amelyben az ello-
pott kriptovaluta szerepel, a másik oldalról pedig a jogszerű tulajdonosa beperelheti 
az ellopott kriptovaluta aktuális birtokosát, vagy azt digitálisvaluta-váltót, amelyen 
keresztül az aktuális birtokoshoz került.26 Ugyan az iménti példának nem a terroriz-
mus finanszírozása a központi eleme, de jól szemlélteti, hogy az illegális tevékeny-
ségből származó kriptovaluta összegek további felhasználása miként akadályozható 
meg a blokkláncrendszerek tulajdonságainak kihasználásával.

Az iménti gondolatmenettel azonban két probléma is akad. Az első az, hogy a 
tranzakciók hitelesítéséhez a node-ok (a blokkláncot üzemeltető számítógépek) 
több mint felének egyetértése szükséges. Azaz csak addig működik a fent leírt mó-
don a blokklánc, és jelzi ki hibásnak az illegálisan megszerzett kriptovaluta felhasz-
nálásával kezdeményezett tranzakciót, amíg a node-ok több mint fele „a jó fiúk” 
kezében van. De ha a lopás elkövetője megszerezné a node-ok több mint felét, ak-
kor már hitelesíteni tudná a lopás által megszerzett kriptovalutát tartalmazó tranz-
akcióját. A másik probléma pedig az, hogy jelenleg a tranzakciók anonim módon 

25  Financial Crimes Enforcement Network (2013): i. m.
26  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): Making Bitcoin Legal, p. 2. 

Elérhető: https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/making-bitcoin-legal.pdf (2018. 11. 23.)
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zajlanak, azaz nem ismerjük a személyes adatait annak a személynek, aki az ellopott 
kriptovaluta aktuális birtokosa, ami pedig megnehezíti az igényérvényesítést.

Az első problémára az jelentheti a megoldást, ha létrehozunk egy állami blokk-
láncot, amelynek valamennyi node-ja (vagy legalábbis azok többsége az állam tulaj-
donában áll. Ebben az esetben biztosak lehetünk, hogy csak olyan tranzakciókat hi-
telesít a rendszer, amelyek legálisak. Sőt, akár kialakítható lehetne egy EU blokklánc 
is, amelyben valamennyi tagállam a GDP-je vagy lakosságszáma, vagy valamely más 
mutató arányában lenne köteles bizonyos számú node-ot fenntartani, és a rendszer 
működéséhez rendelkezésre bocsátani. Rajtuk kívül más node nem csatlakozhatna 
a rendszerhez, vagy ha csatlakozhat, akkor is a tagállamok birtokolnák a node-ok 
több mint felét. Ráadásul, ha lehetővé tesszük, hogy egy ilyen blokklánchoz vala-
mennyi tagállam hatóságai hozzáférhessenek, akkor az megkönnyítené a tagálla-
mok nyomozóhatóságai közti együttműködést is.

A második probléma megoldását jelentené egy olyan reguláció, miszerint a digi-
tális pénztárcákra úgy kell tekinteni, mintha bankszámlák lennének, a digitálisva-
luta-váltókra pedig úgy, mintha „rendes” pénzváltó helyek lennének. Mindez több 
jogkövetkezménnyel is járna, révén ennek megfelelően vonatkozna az ilyen rend-
szerek üzemeltetőire a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályok, többek 
közt csak engedéllyel lehetne ilyen tevékenységet folytatni és meg kellene felelni-
ük a „know-your-customer” és a pénzmosás megelőzését szolgáló normáknak. Ki 
kell terjesztenünk az AML/CFT szabályok hatályát a blokkláncokra, és a digitális-
valuta-váltókra, akkor ezáltal biztosíthatjuk a tranzakciók transzparenciáját a sze-
mélyazonosság megadásának követelményével pedig csökkenthető a blokkláncokra 
jellemző anonimitás. Emellett a terrorizmus finanszírozása a veszélyének további 
csökkentése érdekében a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó AML/CFT szabályok 
szigorítanunk kellene (különösen, amikor a náluk kezelt pénzt az ügyfél kriptova-
lutára kívánja váltani, vagy fordítva).27 A  másik oldalról ugyanis éppen a blokk-
láncok jelenthetik a megoldást a kriptovaluták által generált veszélyekre, így akár 
kihasználhatjuk a bennük rejlő potenciált a pénzmosás és más bűncselekmények fi-
nanszírozásának felderítésére. A blokkláncokon ugyanis a tranzakciók mindenképp 
rögzítésre kerülnek, méghozzá nyilvánosan, és még ha az ember számára a kripto-
valuta útja követhetetlen is, egy pénzmosáskockázat-elemző program lefuttatásával 
azonosíthatókká válhatnak az illegális tevékenységből származó összegek. Ha pedig 
kötelezővé tesszük az ügyfél-megismerési (know-your-customer) szabályok alkal-
mazását a blokkláncok vonatkozásában, akkor azonosítani is lehetne az érintett di-
gitális pénztárcák tulajdonosait.28 

27  FATF Report (2010): Money Laundering Using New Payment Methods. Elérhető: http://www.
fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20using%20New%20Payment%20Methods.
pdf (2018. 11. 23.)

28  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): i. m. p. 1–3.
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Ezen szabályok hatályának kiterjesztése a blokkláncokra több szempontból is 
áldásos következménnyel járna. Egyrészt a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozásának folyamatát jelentős mértékben megnehezítené, ha kötelezővé tennénk 
valamennyi blokklánc esetén a számlanyitáskor a számlatulajdonos adatainak meg-
adását, hogy a számla tulajdonosa a hatóságok által azonosítható legyen. Ez csök-
kentené a blokkláncokon keresztül történő pénzmosás és terrorizmus finanszírozás 
veszélyét. Ráadásul abban az esetben is valamely állami szervhez tudnánk fordulni, 
ha a kriptovaluta pénztárcánkat ellopnák, hiszen a hatóságok azonosítani tudnák a 
kriptovaluta aktuális tulajdonosát, ráadásul a blokklánc hitelességének köszönhe-
tően vissza tudná vezetni a tranzakciók útját a bűncselekményig és annak elkövető-
jéig.29 Másrészt blokkláncok pénzügyi szolgáltatóként való kezelése emellett azzal az 
előnnyel is járna, hogy amennyiben pedig pénzügyi szolgáltatónak tekintjük a digi-
tálisvaluta-váltókat és a digitálispénztárca-szolgáltatókat, akkor ezzel a felhasználók 
igénybe vehetik a kapcsolódó fogyasztóvédelmi eszközöket is, amely nagyobb biz-
tonságot kölcsönöz nekik az adott blokklánc használata során. Ez értelemszerűen 
a blokkláncnak is érdeke, hiszen több felhasználót tud vonzani, ha a regisztrációja 
révén a felhasználók biztonságban érezhetik nála a pénzüket. Amely blokklánc vi-
szont nem regisztrál az állami hatóságnál, azt az észszerűen gondolkodó felhaszná-
lók el fogják kerülni, és veszít az értékéből.

A pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok hatályának kiterjesztését ki-
egészítő további javaslat, hogy a blokkláncoknak legyen egy hivatalos állami nyil-
vántartása, amelybe csak azon blokkláncok kerülhetnének be, amelyek megfelelnek 
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek (így például nyilvántartják a 
náluk számlát nyitó személyek adatait, hasonlóan a bankokhoz). A pénzváltók csak 
ezekhez a blokkláncokhoz kapcsolódó kriptovalutákat válthatnák át törvényes fize-
tőeszközre. Ez kettő előnnyel is járna. Egyrészt ez a hivatalos blokkláncnyilvántartás 
tartalmazná az üzemeltetők személyes adatait, ami azt jelenti, hogy a blokkláncok 
mögött álló személyek felelősségre vonhatóvá válnának, azaz rajtuk keresztül ki le-
hetne kényszeríteni az illegális tevékenységek megakadályozását célzó állami sza-
bályozás érvényesülését. Másrészt egy ilyen nyilvántartás azt is biztosítaná, hogy a 
természetes és jogi személyek a bejegyzett blokkláncokat használják, hiszen ellen-
kező esetben nem tudnák az illegálisan szerzett jövedelmüket felhasználni. Így az 
anonimitást – és ezáltal akár a terrorizmust és más bűncselekmények finanszírozá-
sát – biztosító blokkláncok, és a kapcsolódó kriptovaluták nagyban veszítenének az 
értékükből, hiszen nehezebben lehetne törvényes fizetőeszközre váltani őket. Tehát 

29  Ahmed, Sami (2017): Cryptocurrency & Robots: How to Tax and Pay Tax on Them, in South 
Carolina Law Review 697, p. 41. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3083658 (2018. 10. 10.)
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a blokkláncok is érdekeltté válnának abban, hogy a jogszabályokat betartsák, mert 
ezáltal növelni tudják a felhasználók számát és a kapcsolódó kriptovaluta értékét.30

Persze az a következmény, hogy megszűnne a kriptovaluták egyik vonzerejét je-
lentő anonimitás/pszeudoanonimitás, ami pedig előfordulhat, hogy eltántorítaná a 
befektetőket, és visszavetné az innovációt. 31 Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a 
kriptovaluták által biztosított anonimitás eleve nem teljes, mivel a tranzakciók ma-
guk nyilvánosak, és értelemszerűen két Bitcoin pénztárca között történnek meg, 
amely pénztárcák már hozzáköthetők egy konkrét személyhez, például a lebonyo-
lított tranzakciók analízise révén, vagy amikor a pénztárcán lévő kriptovalutát egy 
olyan platformon keresztül használja, amely megköveteli a személyazonosság iga-
zolását. A  személyazonosítás természetesen időigényes még ebben az esetben is, 
viszont lehetőséget biztosít a hatóságok számára, hogy az illegális tranzakcióban 
érintett pénztárcákat egy konkrét személyhez kösse.32 A  javaslat éppen azt a célt 
szolgálja, hogy a hatóságok ne csak akkor tudják azonosítani a pénztárca tulajdono-
sát, ha egy pénzügyi szolgáltatót vesz igénybe, hanem már a blokkláncon keresztül 
lebonyolított tranzakciók során is.

A  transzparencia azonban nem lenne teljes még ebben az esetben sem, hiszen 
az anonimitás könnyen fokozható a felhasználók által például azáltal, ha minden 
tranzakcióhoz létrehoznak egy új digitális pénztárcát (ugyanis semmi nem tiltja, 
hogy valaki több ilyennel rendelkezzen), vagy ha kriptovaluta-keverő szolgálta-
tás, esetleg anonimitást elősegítő szoftvereket (pl. Tor, VPN) használnak. Utóbbiak 
használata természetesen magas szintű számítógépes ismereteket igényel, éppen 
ezért egyes terroristaszervezetek a közösségi média különböző fórumain osztot-
tak meg több tudományos cikket és videót a blokkláncok anonimitása növelésének 
módszereiről. Amíg ezeket a lehetőségeket ki nem vesszük a bűnelkövetők kezéből, 
addig hiába vezetjük be a know-your-customer szabályokat a digitális pénztárcák és 
digitális valutaváltók kapcsán, hiszen a terroristák mindig egy lépéssel a hatóságok 
előtt tudnak maradni.33

A másik megoldatlan probléma, hogy az egyes államok más és más magatartáso-
kat minősítenek bűncselekménynek. Márpedig a blokkláncok esetén az interneten 
működő rendszerről van szó, amely lehetővé teszi határokon átnyúló tranzakciók 
lebonyolítását. Erre jelenthet megoldást, ha az egyes államok okos szerződésként 

30  Marian, Omri y. (2015): A Conceptual Framework for the Regulation of Cryptocurrencies, 
in University of Chicago Law Review Dialogue 53, p. 13. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2509857 (2018. 10. 11.)

31  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): i. m. p. 2.
32  Reid, Fergal – Harrigan, Martin (2013): An Analysis of the Anonymity in the Bitcoin Sy-

stem, in yaniv Altshuler et al (szerk.): Security and Privacy in Social Networks, Springer, New 
york, p. 197–223. Elérhető: https://users.encs.concordia.ca/~clark/biblio/bitcoin/Reid%202011.
pdf (2018. 10. 11.)

33  Brantly, Aaron (2014): i. m. p. 1–5.
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belekódolják a blokklánc protokolljába a büntetőtörvénykönyvük normáit valamint 
a kétoldalú kölcsönös jogsegélyszerződéseiket, a kettős büntethetőségre vonatko-
zó szabályokat stb., és megfelelő programokat írnak az illegális tevékenységek mo-
nitorozására.34 Ha valamennyi állam megtenné ezeket, akkor a blokklánc azonnal 
jelezni tudná az érintett állam hatóságának, hogy a blokkláncon olyan tranzakciót 
hajtottak végre, amely az adott állam jogába ütközik, sőt az okos szerződéseknek kö-
szönhetően akár a rendszer azonnal meg is tudná indítani az eljárást.

Szintén felmerül további aggályként a transzparencia és a magánérdekek ösz-
szehangolásának kérdése. Megfelelő jogi védőhálót kell biztosítani a felhasználók 
számára a róluk tárolt adatok kapcsán. Ez különösen az üzleti titok kapcsán lehet 
releváns probléma, ugyanis a vállalkozásoknak érdeke fűződhet ahhoz, hogy az ada-
taihoz ne férjenek hozzá pl. a versenytársai. Így szükséges lehet annak pontos meg-
határozása, hogy mely hatóságok, mely esetben, milyen jogalapon és feltételek fenn-
állása esetén férhetnek hozzá a felhasználók blokkláncon tárolt adataihoz. 

IV. ÖSSZEGZÉS

A  blokkláncrendszereket és a kriptovalutákat a 21. század elejének egyik legfon-
tosabb találmányának tarthatjuk. A  felhasználási lehetőségeinek tárháza végtelen. 
Alkalmas lehet a tulajdonosi lánc és az eredetiség igazolására,35 forradalmasíthatja 
a blokklánc a kereskedelmet az ún. okos szerződések révén,36 és egyes szerzők pe-
dig a pénzügyi közvetítőrendszer radikális változását vizionálják a megjelenésüknek 
köszönhetően, hiszen a jelenleg használt technológiákhoz viszonyítva egy olcsóbb, 
gyorsabb és közvetlenebb módját biztosítja a tranzakciók megvalósításának.37 Sőt, 
egyes vélemények szerint alkalmas akár teljesen feleslegessé tenni a ma ismert bank-
rendszert.38 

Ahogy azonban bemutatásra került a blokkláncok legalább annyi veszélyt rejte-
nek magukban, mint ahány problémára megoldást kínálnak. Ezen kockázatok kö-

34  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): i. m. p. 2.
35  Kim, Henry – Laskowski, Marek (2017): Agriculture ont he Blockchain – Sustainable Solu-

tions for Food, Farmers, and Financing, Blockchain Research Institute, Toronto, p. 6–7. Elérhető: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3028164 (2018. 10. 11.)

36  Schroeder, Jeanne L. (2015): Bitcoin and the Uniform Commercial Code, in Cardozo Legal 
Studies Research Paper No. 458, p. 1–59. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2649441 (2018. 11. 12.)

37  Koch, Christoffer – Pieters, Gina C. (2017): Blockchain Technology Disrupting Traditional 
Records Systems, in Financial Insights, Vol. 6, Issue. 2, p. 1–4. Elérhető: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=29975 88 (2018. 11. 12.)

38  Hockett, Robert C. – Omarova, Saule T. (2016): The Finance Franchise, in Cornell Law 
School research paper No.16–29, p. 1208. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2820176 (2018. 10. 12.)
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zül a tanulmány keretei között a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával 
kapcsolatos felhasználási lehetőségeit vizsgáltuk meg. Megállapításra került, hogy a 
blokkláncokon keresztül anonim módon lehet pénzösszegeket mozgatni az állam-
határokra tekintet nélkül, amely lehetőséget a terroristaszervezetek ki is használnak 
a külföldi államokban tevékenykedő társaik költségeinek finanszírozására. A pénz 
útjának nyomon követését tovább nehezítik az ún. kriptovaluta-keverő szolgáltatá-
sok, amelyek megkönnyítik a bűncselekményből származó pénzösszegek eredeté-
nek elleplezését.

Éppen ezért szükségesnek tartom az AML/CFT szabályok kiterjesztését blokk-
láncokra, a digitálispénztárca-szolgáltatókra, és a digitálisvaluta-váltókra. Hiszen 
maguk a tranzakciók eddig is nyilvánosak voltak a blokkláncok nyilvántartásában, 
és csupán azt kellene elérni, hogy a digitális pénztárcák tulajdonosai ismertté válja-
nak a hatóságok előtt. Ezt a célt szolgálnák a know-your-customer előírások, amely 
alapján a digitális pénztárca létrehozásakor a felhasználónak kötelező lenne meg-
adni a személyes adatait. Ezáltal megszüntethető lenne a blokkláncok anonimitá-
sa, és transzparensebbé válnának a blokkláncon keresztül lebonyolított tranzakciók. 
Ennek köszönhetően a megszűnne a lehetőség a terroristaszervezetek számára arra, 
hogy lenyomozhatatlan módon finanszírozzák tevékenységüket ezen új technológia 
segítségével.

Természetesen ez azzal járna, hogy éppen a blokkláncok létrejöttének egyik 
okát szüntetnénk meg, amely minden bizonnyal jelentős ellenállásba fog ütközni 
a blokkláncok üzemeltetői részéről. Ez az ellenállás már meg is mutatkozott 2013-
ban, amikor Anthony Gallippi, a BitPay vezérigazgatója az USA  Szenátusa előtti 
meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy „Az 1990-es évek elején, amikor az internet 
gyerekcipőben járt, a Kongresszus a ’várjunk, és majd meglátjuk’ megközelítést al-
kalmazta. Hol lennének ma a közösségi média és az internet egyéb ingyenes alkal-
mazásai, ha az 1990-es évek elején az Internetet ugyanúgy engedélyhez kötöttük 
vagy megadóztattuk volna, mintha az távközlési szolgáltató lett volna?”39 Vélemé-
nyem szerint azonban mára eljött az idő arra, hogy komolyan vegyük a blokklán-
cok jelentette veszélyeket, hiszen ezek a rendszerek egyre nagyobb szerephez jut-
nak a nemzetközi kereskedelemben. Azonban valóban nem szabad túlszabályozni 
a megjelenő új technológiákat, mert azzal gátat szabunk a fejlődésnek. Éppen ezért 
a blokkláncok kapcsán az egyik legfőbb kérdés az, hogy miként találjuk meg az 
egyensúlyt a szabályozás egyre erősödő igénye és az innováció támogatása között.

39   Statement of CEO of Bitpay Anthony Gallippi (2013), Before the United States Senate 
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, The Present and Future Impact of Vir-
tual Currency. Elérhető: https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/GallippiTestimony-
111913NSITFEP.pdf (2018. 11. 10.)
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I. BEVEZETÉS

A nemzetközi, főként az Európai Uniót érintő migrációs nyomás az elmúlt két évti-
zedben egyre intenzívebbé vált. Ennek eredményeképpen az Unió tagállamai egyre 
nagyobb számban kényszerültek a fejlődő világ országaiból érkező migránsokat fo-
gadni1. Addig, amíg 2009 és 2010 között évente nagyságrendileg 100 000 volt a tag-
állami határokon tetten ért illegális bevándorlók száma2, ez a szám 2014-re 280 000 
főt is meghaladóra emelkedett összeurópai szinten. Ez 138%-os emelkedést jelent a 
korábbi években mért adatokhoz képest3. Szintén tényszerűen rögzíthető, hogy az 
elmúlt időszakban az illegálisan az Európai Unió területére lépő bevándorlók száma 
csak tovább növekedett, 2015-ben és 2016-ban példa nélküli szintre. A FRONTEX 
adatai alapján 2015-ben a migrációs krízis csúcspontján közel 1 800 000 illegális 
határátlépést rögzítettek az uniós államok, míg 2016-ban ez a szám – bár jóval ke-
vesebb, azonban még mindig kiugróan magasnak tekinthető – 511 047 irreguláris 
határátlépés volt4. 

Az illegális migrációt, mint jelenséget az egyes tagállamok eltérően határozzák 
meg, így arra saját belső jogukban is eltérő válaszokat adnak. Van ahol szabály-
sértésként tekintenek rá, máshol pedig közigazgatási jogi válaszokat adnak a prob-
lémára. Rögzíthető azonban, hogy a kriminalizáció nem igazán elterjedt válasz, a 
nyugat-európai államokban jellemzően a jogellenes határátlépést, valamint a tar-
tózkodást nem is tekintik bűncselekménynek5. Hazánkban az irreguláris migráció 
megfékezése érdekében 2015-ben bevezetett jogszabály-módosításoknak köszön-

1  Triandafyllidou, A & Maroukis, T. (2012): Migrant smuggling: Irregular migration from Asia 
and Africa to Europe. Springer, p.1.

2  Morehouse, Christal & Blomfield Michael (2011): Irregular migration in Europe. Migration 
Policy Institute, Washington DC, p. 8.

3  European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016.
4  FRONTEX (2018): Risk Analysis for 2018. p. 8.
5  Guild, E. et. al. (2016): Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beeings: 

Policy Dilemmas in the EU. CEPS Paperback, 22 February 2016. p. 24.
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hetően immáron új határvédelmi tényállások kerültek be a Btk.-ba, illetve az ezek 
miatti büntetőeljárásokat is új külön eljárás megalkotásával speciális eljárási ren-
delkezések alá vonta a jogalkotó. Bár Európa még mindig megosztott abban, hogy 
hogyan kell az illegális bevándorlásra tekinteni, mégis a politikai párbeszéd során 
gyakran minősítik azt olyan jelenségként, amely veszélyezteti az állami szuvereni-
tást, valamint a közbiztonságot is, mely miatt az egyes államoknak joguk van határa-
ikat megvédeni. Ezek a megállapítások megalapozottnak tűnnek, amennyiben visz-
szatekintünk az elmúlt időszak európai eseményeire. A híradásokból tetten érhető, 
hogy az irreguláris migráció milyen mértékben képes a közbiztonságot befolyásolni, 
mely miatt a 2015-ös évet követően számos európai állam a migráció kontrollálása, 
és káros következményei elleni fellépés érdekében különféle politikai, jogi intézke-
déseket vezetett be felülírva ezzel a korábban elfogadott intézkedéseket, melyek egy 
viszonylag szabályozott, és könnyen kontrollálható, alapvetően a bevándorlás legális 
jellegéből kiinduló migrációs politika részét képezték6. 

A migráció – legyen az irreguláris vagy legális – jelensége nem új keletű, hiszen 
már évtizedek óta jelen van az európai kontinensen. „A migráció az emberiség ki-
alakulása óta a világ változásainak természetes kísérőjelensége, mely időnként fel-
erősödik, robbanásszerűvé válik, időnként pedig enyhül.”7 Az elmúlt évtizedekben 
számtalan komoly politikai, illetve gazdasági változás következett be a világban, 
melynek egyik káros hatása, hogy szinte robbanásszerűen erősödött fel a migrá-
ciós nyomás. Ezzel párhuzamosan pedig változott annak jellege és módszere is8. 
A tömeges bevándorlás – figyelembe véve a migrációs hullámmal érkező személyek 
származását, hitbéli meggyőződését, a nyugati államokkal szemben támasztott el-
várások beteljesülésének hiányából fakadó kiábrándultságot – a befogadó társadal-
makban komoly közbiztonsági kockázatot jelent, melynek eredménye sajnálatosan 
a bűnügyi statisztikában is tapintható módon jelenik meg. 

Az elmúlt években felerősödött, és a kontinenst érő migrációs hullám rámutatott 
arra, hogy az Európai Unió és ezen belül a tagállamok nagy része által korábban 
érvényesített liberálisnak mondható migrációs politika komoly biztonsági defici-
tet okozott Európában9. Azok a pozitív elvárások, illetve hatások, melyek kiinduló-
pontként szolgáltak és számos tagállamban szolgálnak mind a mai napig egy „meg-
engedőbb” bevándorlás-politika számára, a jelenlegi, kontrollálatlan, méreteiben is 

6  Broaders, Dennis & Engbersen, Gottfried (2007): The fight against illegal migration. Identifi-
cation Policies and Immigrants’ Counterstrategies. Amercian Behavioral Scientist Vol. 50. Nbr. 12. 
p.1592.

7  Tóthné Dr. Demus Mária (2005): Új kihívások a hazánkat érintő illegális migráció kezelésé-
ben. Ügyészek Lapja 3/2005. p. 53. 

8  Szűcs János (1996): Embercsempészek: az illegális migráció haszonélvezői. Belügyi Szemle 
3/1996., p. 77. 

9  Böröcz Miklós (2013): Az Európai Unió közös kül-, és biztonságpolitikájának néhány főbb 
kihívása napjainkban. Terror & Elhárítás 2/2013. szám, p. 81.
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új típusúnak tekinthető bevándorlási helyzetben súlytalanná kezdenek válni. Az ir-
reguláris migráció más bűncselekményi formák, így az embercsempészés felerősö-
désével jár együtt, de az egyes terroristacsoportok is könnyen profitálhatnak belőle, 
hiszen „katonáikat” gyakorlatilag könnyebben tudják eljuttatni a célországba. Ehhez 
pedig a hálózathoz esetleg már korábban csatlakozott, akár legális migrációs hát-
térrel rendelkező személyek is könnyebben tudnak segítséget adni, illetve az ilyen 
személyek külföldi kiképzésének nyomon követése is nehezebbé válhat a bűnüldöző 
hatóságok számára.

A fentiekkel összefüggésben rögzíthető, hogy „a migráció egyszerre lehet eszkö-
ze és katalizátora a terrorista cselekményeknek. Utóbbi esetben a migráció révén 
alakulnak ki konfliktusok, amelyek később erőszakos cselekményeket eredményez-
nek, míg előbbi tekintetében a meglévő migrációs hálózatok segítik az erőszaktevők 
beutazását, integrálódását”10. Bár sokan cáfolják a közvetlen oksági kapcsolatot il-
legális/legális migráció és a terrorizmus között, a statisztikai adatokból arra min-
denképpen következtetés vonható le, hogy a migrációs helyzet okozta instabilabb 
belbiztonsági helyzet egyértelműen kedvez a terrorista akciók eszkalálódásának. Az 
EUROPOL által közzétett vonatkozó jelentés szerint például 2015-ben már növe-
kedett a terrorveszély Európában a 2014-es adatokhoz képest. Addig ugyanis, amíg 
2014-ben uniós szinten 774 személy került letartóztatásra terrorizmus, vagy az-
zal összefüggő bűncselekmény alapos gyanújával, addig ez a szám 2015-ben már 
1077 volt11. Az utóbbi években pedig egyre inkább a külföldi kiképzésből visszatérő 
„harcosok” jelentenek az egyes tagállamok szintjén belbiztonsági kockázatot. Ezen 
személyek ugyan nem az illegális bevándorlási hullám „tagjai”12 – tudniillik ezek-
ben az esetekben jellemzően tagállami állampolgárokról beszélhetünk –, azonban a 
kontrollálhatatlan migráció lehetőséget teremt számukra, hogy „kiképzésük befe-
jeztével” visszatérjenek az állampolgárságuk szerinti tagállamba, azaz a potenciális 
célországba. 

Jelen tanulmány célja éppen a fentiekből kifolyólag annak vizsgálata, hogy van-e, 
s ha igen, milyen természetű kapcsolat az irreguláris bevándorlás és a terrorveszély 
fokozódása között. A vizsgálat fókuszában az EUROPOL ún. TE-SAT jelentései, va-
lamint a FRONTEX évente megjelenő kockázatelemzései állnak, mely statisztikai 
adatok kellő alapot adhatnak arra, hogy a feltett kérdésre a tudomány oldaláról tud-
junk választ adni. Hangsúlyozzuk, hogy jelen tanulmánynak nem feladata az Unió, 
valamint a hazai terrorizmus ellenes büntetőjogi fellépés eszközrendszerének vizs-
gálata, mint ahogyan nem célja a migráció okainak vizsgálata sem. 

10  Hautzinger Zoltán (2016): Idegen a büntetőjogban. AndAnn Kft, Pécs 2016., pp. 35–36. 
11  EUROPOL (2016): TE-SAT 2016, p. 10. 
12  Brière, Chloé & Weyembergh, Anne (2018): The Needed Balances in EU Criminal Law Past, 

Present and Future. Hart Publishing, Oxford, p. 257.
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II. AZ IRREGULÁRIS MIGRÁCIÓ ALAKULÁSA AZ EURÓPAI  
UNIÓBAN 2014–201713 KÖZÖTT

A FRONTEX minden évben az előző évre vonatkozó részletes szakmai tanulmányá-
ban (Risk Analysis) teszi közzé a tagállamok jelentéseiből összegyűjtött adatok alap-
ján az Európai Unió határőrizeti tevékenységéről, annak aktuális helyzetéről szóló 
összefoglaló anyagát. Ebben a szervezet külön foglalkozik az Uniót érintő irregulá-
ris migrációval, annak aktuális állapotával, külön elemezve az adatokat jellemzően 
állampolgárság, illetve az egyes migrációs útvonalak tekintetében. Jelen tanulmá-
nyunkban meghatározott kutatási kérdés megválaszolásához ezért elengedhetetlen 
ezeknek a statisztikai adatoknak a felleltározása és azok elemzése, hiszen a migrációs 
útvonalak által meghatározott célországok és az adott célországokban az EUROPOL 
jelentései alapján detektált terrorista akciók között lehet és érdemes a kapcsolatot 
keresni. Vizsgálatainkat 2014 és 2017 közötti időszakra koncentráljuk. 2014-et azért 
határoztuk meg kiindulópontként, hogy értelmezhető legyen a 2015-ben bekövet-
kezett „migrációs robbanás” mérete, valamint, hogy látható legyen, hogy az Unió 
határőrizeti tevékenységének és az egyes tagállamok által bevezetett biztonsági in-
tézkedéseknek milyen hatásai voltak a bevándorlásra. A  tanulmány lezárásakor a 
2018-as évre vonatkozó összesített adatokat még sem a FRONTEX, sem pedig az 
EUROPOL nem tett közzé, ennek okán zártuk a 2017-es évvel vizsgálódásunkat. 

2014-ben a FRONTEX adatai szerint a korábbi évekhez képest rekordszámú volt 
az Unió területén a detektált irreguláris határátlépés, hiszen a több mint 280 000-es 
szám a duplája volt annak, amit a tagállamok jelentettek az ún. „arab tavasz” idő-
szakával érintett 2011-es évben14. Ez a növekedés a Szíriában zajló háborúra és az 
ebből eredő instabil belpolitikai helyzetre volt elsődlegesen visszavezethető. Ez a 
számadatokban is egyértelműen nyomon követhető, hiszen a több mint 280 000 il-
legális bevándorlóból 79 169 esetében a kiindulási hely Szíria volt15. Emellett szintén 
magas számmal érkeztek bevándorlók Líbián keresztül Eritreából, valamint a feke-
te-tengeri és a nyugat-balkáni útvonalakon Afganisztánból és Koszovóból. Ameny-
nyiben összevetjük az adatokat, az mutatható ki, hogy a legnagyobb emelkedés a 
Közép-Mediterrán (277%), a Kelet-Mediterrán (105%), a fekete-tengeri (193%), va-
lamint a nyugat-balkáni (117%) útvonalakon volt tapasztalható a 2014-es évben a 
2013-as adatokhoz képest. 

2015-ben azonban az Uniót érintő illegális bevándorlás mind mennyiségi, mind 
pedig minőségi szinten átalakult. Ebben az évben ugyanis a második világháborút 
követő időszakot tekintve precedens nélküli mértéket ért el a tagállamok által fel-

13  Ehelyütt jelezzük, hogy a tanulmány lezárásának időpontjára (2018. szeptember) is tekintet-
tel nem volt lehetőség a FRONTEX 2018-as évre kiadott jelentését is az elemzés tárgyává tenni.

14  FRONTEX (2015): Annual Risk Analysis for 2015. p.17. 
15  FRONTEX (2015): i. m. p. 18.
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derített és a FRONTEX felé közölt irreguláris határátlépéseknek a száma. Minőségi 
szempontból ettől az időszaktól kezdve három olyan, jellegét tekintve új típusú kihí-
vással szembesültek a hatóságok, melyek alapvetően a migrációs nyomás méretének 
rövid időn belüli megnövekedése okozott. Az egyik azon – tömegesen érkező – be-
vándorlók köre, akik hamis úti okmányokkal, vagy éppenséggel okmányok nélkül, 
magukat más – jellemzően háború sújtotta állam – állampolgárának vallva érkeztek 
az EU határaihoz. Ezen személyek kiszűrése rendkívül nehéz volt. A második – az 
elsőként említett nehézségből fakadóan – a menekült státuszra ténylegesen is jogo-
sult személyek azonosítása volt. Míg a harmadik az illegális tartózkodás felszámo-
lása. Ez vagy abból eredően állt elő, hogy a migráns ellenőrizetlenül lépett be egy 
uniós tagállam területére, vagy pedig abból, hogy engedélyezett tartózkodási ideje 
lejárt, és önként nem hagyta el az adott tagállam területét16. Az említett tényezők 
igazán nehézségként azért jelentkeztek a határőrizeti hatóságok gyakorlatában, mert 
az előző évhez képest több mint hatszoros volt az Unióban illegális módon belépő, 
vagy belépni szándékozó személyek száma. A FRONTEX 2015-ös évre vonatkozó 
összesítése alapján a tagállamokban összesen 1 822 337 esetben regisztráltak illegá-
lis határátlépőt, mely számadattal szemben elenyésző a belépésében visszatartott, 
illetve ténylegesen is kitoloncolt személyek száma – utóbbiak száma együttesen sem 
érte el a 300 000-et17. Ebben az időszakban a bevándorlással leginkább érintett terü-
letek a nyugat-balkáni, a Kelet-Mediterrán, valamint a Közép-Mediterrán útvonalak 
voltak, mely köszönhető az illegális bevándorlók állampolgárság szerinti megoszlá-
sának is. A legtöbb migráns szírnek, afgánnak, irakinak, szomáliainak, nigériainak, 
illetve eritreainak vallotta magát. Az illegális bevándorlók több mint 80%-a ebben 
az időszakban a fent nevezett útvonalakon kísérelt meg az Unió területére bejutni.

A 2015-ös évet követően 2016-ban a tagállamok jelentései alapján mintegy 72%-
os visszaesés volt tapasztalható18 a 2015-ös adatokhoz képest az Európai Unió külső 
határain regisztrált illegális határátlépések számát illetően. Bár a kiugró és példa 
nélküli számot hozó 2015-ös évet megelőző években a 2016-os adatokhoz képest 
is kedvezőbb statisztikákat tudott a FRONTEX közzétenni, az elmondható, hogy 
2016-ban jelentősen csökkent az illegálisan az Unió területére belépni szándékozók 
száma, mindösszesen 511 371-re19. Az irreguláris bevándorlók között még mindig 

16  FRONTEX (2016): Annual Risk Analysis for 2016. p.15.
17  FRONTEX (2016): i. m. p. 14.
18  Ez természetesen több tényezőre is visszavezethető. Így például az EU–Török Megállapodás-

ra, amely 2016. márciusában lépett hatályba, és amely alapján Törökország vállalta, hogy meg-
erősíti szárazföldi és tengeri határellenőrzését, valamint, hogy visszafogadja a Görögországból 
Törökországba visszairányított migránsokat is. Emellett a nyugat-balkáni útvonalon tapasztalha-
tó visszaesés egyértelműen összefüggésbe hozható a Magyarország által bevezetett határvédelmi 
intézkedésekkel, így pl. az államhatártól számított 8 km-es sávban való feltartóztatás lehetőségé-
vel, a fizikai és a jogi határzárra vonatkozó rendelkezések 2015. őszi hatályba lépésével. 

19  FRONTEX (2017): Risk Analysis for 2017. p. 18.
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a magukat szíriainak és afgánnak vallók száma volt nagyon magas. Ugyanakkor a 
FRONTEX adatai alapján az Afrikából érkezők száma is jelentősen növekedett, hi-
szen a 180 000 főt meghaladó szám több mint négyszerese annak az átlagos szám-
nak, ami például a Közép-, és a Nyugat-Mediterrán útvonalon 2009 és 2013 között 
volt tapasztalható20. Az afrikai kontinensről a legnagyobb számban a magukat nigé-
riainak, illetve eritreainak vallók érkeztek. Az Unió területére belépni szándékozók 
számát tekintve nem túl magas, 8267 esetben azonosítottak hamis, vagy hamisított 
dokumentumokat a hatóságok a bevándorlóknál. Minthogy nagyon gyakori, hogy 
az embercsempészek hamis okmányokkal is ellátják „szolgáltatásuk keretei között” 
a migránsokat, a hatóságoknak a vizsgálatkor a dokumentumok hitelességének el-
lenőrzésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Érdekes statisztikai adat, hogy az azono-
sított és a hatóságok által lefoglalt hamis okiratok jellemzően tartózkodási engedé-
lyek, útlevelek, személyazonosító igazolványok, vagy vízumok voltak. A hamisítók 
– figyelembe véve az adott bevándorló által megjelölt célországot is – jellemzően 
spanyol, olasz, francia, német és belga, valamint görög hatósági dokumentumokat 
hamisítottak a fenti tárgykörben21. Szintén érdemes kiemelni, hogy a jogellenes tar-
tózkodások száma is csökkent a 2016-os évben, a közel félmilliós szám nem fel-
tétlenül összeurópai szinten érdekes, hanem akkor, ha megvizsgáljuk, hogy mely 
tagállamokra koncentrálódnak ezek az adatok jellemzően. Ha figyelembe vesszük 
az elmúlt időszak akciót, külön is érdekes adat, hogy az illegális tartózkodások szá-
ma Franciaországban, Svájcban, Ausztriában, Németországban, Olaszországban és 
Belgiumban volt nagyon magas22. 

A  FRONTEX 2017-es évre vonatkozóan közzétett jelentése alapján rögzíthető, 
hogy a statisztikai adatok 2017-ben ismét javuló tendenciát, illetve a migrációs nyo-
más enyhülését mutatták. A közzétett 204 719 detektált illegális határátlépés mint-
egy 60%-kal kedvezőbb helyzetképet mutat az előző év adatához képest. Amennyi-
ben az állampolgársági összetételt nézzük, még mindig nagyon magas volt ebben az 
évben is a Szíriából, Afganisztánból, Irakból, valamint a Nigériából érkezők száma. 
A lefoglalt hamis okmányok száma is csökkent az előző év adatához képest 6700-ra, 
ugyanakkor azon országok köre, amikhez tartozó okmányok – útlevél, tartózkodási 
engedély, vízum stb. – tekintetében kísérelték meg a hamisítást az embercsempész 
hálózatok részeként funkcionáló hamisítók, jellemzően nem változott. Mint aho-
gyan azon tagállamok köre sem, ahol a legmagasabb számban regisztráltak a ható-
ságok illegálisan az ország területén tartózkodó személyeket.

összességében tehát elmondható, hogy a migrációs nyomás csökkenő tendenciát 
mutat az Európai Unióban, ugyanakkor még mindig nem elhanyagolható egyrészt 

20  Érdekes kiemelni, hogy a megjelölt időszakban például átlagosan 40 000 fő körül szóródott 
az Afrikából érkező illegális határátlépők száma. 

21  FRONTEX (2017): i. m. pp. 22–23.
22  FRONTEX (2017): i. m. p. 25.
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azon személyek száma, akik az Unióba kívánnak mindenfajta jogcím nélkül beván-
dorolni, másrészt azoknak a száma, akik vagy a migrációs hullám elmúlt négy évé-
ben, vagy akár még korábban érkeztek be valamely tagállam területére, azonban már 
az ott-tartózkodásuk jogellenessé vált. Érdekes kiemelni az adatokból – a későbbi 
terrorizmussal összefüggő vizsgálatok kapcsán is –, hogy Szíriából, Afganisztánból, 
Irakból, valamint Nigériából, illetve Eritreából érkeznek legnagyobb számban mig-
ránsok, illetve Franciaország, Ausztria, Németország, Olaszország, Belgium és az el-
múlt évtől kezdődően Spanyolország is azon országok közé tartozik, amelyeknek az 
illegális tartózkodókkal szemben is komolyan fel kell lépnie. Ezen felsorolt államok 
között találhatjuk meg jellemzően azokat is, melyeknek hatóságai által kiállított ok-
mányokat igyekeznek az irreguláris bevándorlással összefüggésben a legnagyobb 
számban hamisítani. Ezeknek az adatoknak feltevésünk szerint az elmúlt időszak 
terrorista akcióira vonatkozó statisztikák vizsgálata során lehet majd jelentősége.   

1. táblázat. A felderített illegális határátlépések száma az Unióban 2014–2017 között 

Év/Útvonal 2014 2015 2016 2017
nyugat-afrikai 276 874 671 421
Nyugat-Mediterrán 7 842 7 164 10 231 23 143
Közép-Mediterrán 170 664 153 946 181 459 118 962
Kelet-Mediterrán 50 834 885 386 182 277 42 305
Albániából kiinduló cirkulációs útvonal 8 841 8 932 5 121 6 396
fekete-tengeri 433 68 1 537
Nyugat-Balkán 43 357 764 038 130 261 12 178
keleti szárazföldi 1 275 1 920 1 349 776

(Forrás: FRONTEX Risk Analysis for 2015–2018, https://frontex.europa.eu)

III. A TERRORVESZÉLYEZTETETTSÉG ALAKULÁSA 2014 ÉS 2017 KÖZÖTT 
EURÓPÁBAN AZ EUROPOL JELENTÉSEI ALAPJÁN

2014-ben a tagállamok jelentései alapján mindösszesen 201 terrorizmushoz kapcso-
lódó esetet regisztrált az EUROPOL. Ebben a számban mind a megkísérelt, illetve 
végrehajtott, mind pedig a hatóságok által meghiúsított merényletek szerepelnek. 
A  konkrét elkövetések száma ebből 199, emellett 774 személyt tartóztattak le az 
európai Unióban a 2014-es évben terrorizmussal összefüggő bűncselekmény meg-
alapozott gyanúja miatt. Ez a szám összeurópai szinten nem tekinthető kiemelke-
dőnek, ugyanakkor az EUROPOL már ebben az évben felhívta a figyelmet a vallási 
indíttatású terrorista akciók számának növekedésére. Ebben két tényező is szerepet 
játszott. Egyrészt a muszlim országokkal szembeni agresszió megtorlásának szándé-
ka az abban részt vevő uniós tagállamokkal szemben. Másrészt pedig az al-Kaida ál-
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tal összefogott kisebb terroristacsoportok közötti konfliktusok felerősödése, illetve 
az Iszlám Állam egyre erősödő hatalma és nyugatellenes doktrínáinak térhódítása 
is23. A vallási szempontok által motivált terrorista akciók, illetve az azokhoz kap-
csolódó hatósági intézkedések 93%-a 2014-ben Franciaországra, Belgiumra, Auszt-
riára, Spanyolországra, Hollandiára, Németországra, valamint Bulgáriára koncent-
rálódott24. Emellett a fentiekben jelzett 774 letartóztatásból 395 eset egyértelműen 
a vallási indíttatású terrorizmushoz kapcsolódott25. Szintén érdekes, ha megnézzük 
a konkrét terrortámadásokra vonatkozó statisztikai adatokat. Ezekből az látható, 
hogy Nagy-Britannia mellett Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, 
Olaszországban és Görögországban regisztráltak konkrét akciókat, és ezek közül 
az országok közül Spanyolország, Franciaország, Belgium és Olaszország található 
meg azon a listán, ahol a vallási orientáción alapuló terrorizmushoz kapcsolódó le-
tartóztatások szerepelnek26. 

Az EUROPOL már a 2014-es évre vonatkozó jelentésében felhívta a figyelmet a 
terrorista – elsősorban kiképzési – célzatú utazások elleni fellépés szükségességére, 
2015-ben azonban már konkrét összefüggésre törekedett rávilágítani az ún. „kül-
földről érkező harcosok”, valamint a dzsihadista terrorizmus eszkalálódása között. 
2015-re egyértelművé vált, hogy a dzsihadista terrorista sejtek – melyek jellemzően 
az Iszlám Államhoz voltak köthetők – helyben és egyre inkább gyors toborzó mun-
ka eredményeképpen szerveződnek, könnyen támadható célpontokat választanak, 
melyek ellen alapvetően „érzelmileg motivált” akciókat hajtanak végre27. Mint lát-
ható volt, 2015-ben a migrációs hullám is jelentősen felerősödött, melynek okán 
az EUROPOL vizsgálta az irreguláris migráció és a terrorizmus közötti esetleges 
kapcsolatot. Ekkor még az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy ugyan egy-
értelmű bizonyítékok a kapcsolat fennállására nincsenek, ugyanakkor már ebben 
az évben is volt olyan terrorista támadás, melynek az elkövetője a Szíriából érkező 
migrációs hullám részeseként jutott el a célországba28. Megvizsgálva azonban a sta-
tisztikai adatokat elmondható, hogy a konkrét terrorista akciók számában jelentős 
változás a 2015-ös évben sem volt tapasztalható, hiszen 211 volt összeurópai szinten 
a megkísérelt, illetve végrehajtott merényletek száma. Ugyanakkor a terrorizmus-
sal összefüggő bűncselekmény miatti letartóztatottak száma nagyobb mértékben, 
1077-re növekedett, melyből 687 eset vallási indíttatású, elsősorban dzsihadista ter-

23  EUROPOL (2015): TE-SAT 2015. p. 6. 
24  Megjegyezzük, hogy nevezett államok nem mindegyikében történt ténylegesen is terrorista 

akció. 
25  EUROPOL (2015): i. m. p. 19.
26  Ezen a listán található még például Németország és Ausztria is. 
27  EUROPOL (2016): TE-SAT 2016. p. 6.
28  Ilyen volt például a 2015. november 13-i párizsi merénylet, ahol két elkövető is Görögor-

szágban lépett be az Unió területére. 
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rorista szándékhoz volt kapcsolható29. összefoglalva tehát az látható, hogy 2014-hez 
képest 2015-ben megnőtt – közel a duplájára – a dzsihadista terrorizmushoz kap-
csolódó aktivitások száma az Európai Unióban30. 

2016-ban európai szinten bár kissé csökkenő tendenciát mutattak a statisztikai 
adatok az előkészített, megkísérelt, illetve befejezett terrorista akciók tekintetében, 
ugyanakkor a területi eloszlás, valamint a vallási, elsősorban dzsihadista indíttatású 
terrorizmust illetően a számok az illegális migrációval érintett célországok tekin-
tetében érdekes tényeket mutatnak. 2016-ban az EUROPOL-nak megküldött tag-
állami jelentések alapján a terrorista aktivitások száma 142-re csökkent, a letartóz-
tatások száma azonban jelentősen nem változott: a 2015-ös 1077-es számhoz képest 
2016-ban 1002-re csökkent31. Nem számítva az alapvetően az észak-írországi ese-
ményekhez kapcsolódó, az Egyesült Királyságban elkövetett terrorista akciókat, az 
elkövetett merényletek vonatkozásában Franciaország, Olaszország, Spanyolország, 
Görögország, Németország és Belgium emelkedett ki. Ha megnézzük a konkrét le-
tartóztatási adatokat, ebben a tekintetben a dzsihadista terrorizmus erősödése volt 
tapasztalható32. Franciaország volt az egyetlen olyan állam, ahol az említett terroriz-
mus miatt foganatosított letartóztatások száma 2014-től kezdődően évről-évre fo-
lyamatosan növekvő tendenciát mutatott33. 2016-ra – a korábbi évekhez hasonlóan 
– az volt látható, hogy a dzsihadista terrorcselekmények, illetve az emiatti rendőri 
intézkedések száma azokban a tagállamokban volt magasabb, amelyek nemzetközi 
koalícióban harcoltak az Iszlám Állam ellen. Az egyéb tagállamok ugyan nem voltak 
potenciális célpontok, azonban területükön lehetőség nyílt a harcosokat kiképzé-

29  Ha a dzsihadista célzatú terrorista akció miatti letartóztatások tagállami lebontásban vizs-
gáljuk, az látható, hogy kiugróan magas számokkal az alábbi államok szintjén találkozhatunk: 
Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Németország, Belgium. 

30  Az első ilyen támadás 2015. január 7-én volt Párizsban a Charlie Hebdo szerkesztőségi iro-
dájában. Az elkövetők migrációs háttérrel rendelkező, azonban már Párizsban született szemé-
lyek voltak, akik közül volt, aki korábbi börtönévei alatt, illetve volt olyan, aki jemeni kiképzé-
se során még 2011-ben radikalizálódott. Ezt követte szintén Párizsban január 8-án és 9-én egy 
merényletsorozat, amit rendőrtiszt ellen, illetve egy zsidó tulajdonú szupermarketben követtek 
el. Az elkövető itt is hűségesküt tett az iszlám Államnak a merényleteket megelőzően. Szintén 
Franciaországot érintette a február 3-i nizzai, illetve a június 26-i Saint-Quentin-Fallavier-i tá-
madás. A  legszörnyűbb, azonban a november 13-i volt, ahol az elkövetők Párizsban egyszerre 
több helyszínen is akciót hajtottak végre – válaszul az Iszlám Állam harcállásai ellen Szíriában és 
Irakban elkövetett támadásokra –, 130 ember halálát okozva ezzel. Franciaország mellett azon-
ban a Németországban (2015. szeptember 17-i berlini merénylet), Dániában (2015. február 14-i 
koppenhágai akció), Nagy-Britanniában (2015. december 6-i londoni támadás) elkövetett akciók 
is jelezték sok más – jellemzően előkészületi fázisban a hatóságok által felderített – akció mellett 
a dzsihadista terrorizmus erősödését. 

31  EUROPOL (2017): TE-SAT 2017. p.10.
32  Addig, amíg 2014-ben 395 személy tartóztattak le az Unióban ilyen indíttatású terrorizmus 

gyanújával, addig ez a szám 2015-re 687-re, 2016-ra pedig 718-ra emelkedett. 
33  2014-ben ez a szám 238 fő volt, ez 2015-ben 424-re, 2016-ban pedig már 456-ra emelkedett. 
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si céllal szállítani, illetve a visszatérők számára útvonalat biztosítani a célországok 
felé34. Bár a 2016-os EUROPOL jelentés ezt nem mondja ki egyértelműen, de a fenti 
következtetések egyértelműen mutatják, hogy a migrációs nyomás hatására kiala-
kult helyzetet az egyes terroristaszervezetek a saját céljaikra ki tudták használni35. 

A tendencia nem változott 2017-ben sem. A regisztrált 205 terrorista akcióból 33 
volt dzsihadista indíttatású terrorizmushoz kapcsolható. Emellett a mindösszesen 
1219 esetben foganatosított letartóztatásnak több mint a fele, szám szerint 705 eset 
szintén az említett terrorista formához volt kapcsolható36. Bár első ránézésre nem 
tűnhet magasnak az előkészített, megkísérelt, vagy elkövetett dzsihadista terrorista 
akciók száma, azonban, ha azt vesszük egyrészt alapul, hogy ez a szám 2016-ben 
„még csak” 16 volt összeurópai szinten, másrészt pedig azt, hogy az emberi áldo-
zatot követelő akciók majd teljes köre ehhez a terrorizmus ezen irányzatához volt 
kapcsolható37, akkor a statisztikai adatok változása ijesztőnek tekinthető a jövőre 
nézve is.  

2. táblázat. A terrorizmushoz kapcsolódó letartóztatások/merényletek száma  
az Európai Unióban 2014–2017 között

Tagállam 2014 2015 2016 2017
Spanyolország 145/18 187/25 120/10 91/16
Franciaország 238/52 424/73 456/23 411/54
Belgium 72/1 61/0 65/4 50/2
Nagy-Britannia 132/109 134/103 149/76 412/107
Görögország 13/7 29/4 17/6 15/8
Olaszország 39/12 40/4 38/17 39/14
Németország 18/0 40/0 35/5 58/2

(Forrás: EUROPOL TE-SAT 2015–2018, https://www.europol.europa.eu)

34  EUROPOL (2017): i. m. p. 25.
35  Megjegyezzük, hogy már a 2016-os évre vonatkozó jelentésében figyelmeztetett az EURO-

POL a menedékkérők, valamint a különböző vallási csoportok elleni szélsőjobboldali akciók nö-
vekedésére is. 

36  Itt jegyezzük meg, hogy az EUROPOL adatai szerint ebben a számban nincs benne az a 428 
letartóztatás, amit a tagállamok a konkrét terrorista orientáció megjelölése nélkül küldtek meg 
tájékoztatásként az EUROPOL részére. 

37  EUROPOL (2018): TE-SAT 2018. p. 9., p. 23.
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IV. KÖVETKEZTETÉSEK AZ IRREGULÁRIS MIGRÁCIÓ VALAMINT  
A TERRORIZMUS KAPCSOLATÁT ÉRINTŐEN

Póczik Szilveszter nyomán rögzíthetjük, hogy a bevándorlás, illetve az ezzel kap-
csolatos asszimiláció problémája „a 19. század kezdetétől végighúzódott a különféle 
politikai filozófiák vonulatain”38. A második világháborút követően a „nemzet-esz-
me”39 válságba került, és egyre inkább kialakult, majd felerősödött a multikulturális 
társadalom elképzelése. Természetes, hogy a jól képzett, a tagállam területére legá-
lisan érkező migránsokat a többségi társadalom könnyen befogadja, műveltségük 
révén ezen személyek könnyebben is alkalmazkodnak a megváltozott társadalmi 
környezethez. A problémát elsősorban az alacsonyabb műveltségű, szegényebb sor-
ból származó bevándorlók esetében láthatjuk, akik a jobb élet reményében hagyják 
fel korábbi, eltérő kulturális környezethez igazított életüket, és pozitív várakozások-
kal érkeznek a fejlett európai államokba. Ezen személyek integrációja szükségkép-
pen lelassul, könnyen és gyorsan kerülnek perifériára, sok esetben az irreguláris 
módon történő érkezésük okán a tagállami hatóságok igyekeznek velük szemben 
a kitoloncolást minél gyorsabban végrehajtani, amely komoly konfliktusforrás, és 
a radikalizálódás kiindulópontja is egyben. Az elmúlt évek eseményei pedig azt 
mutatják, hogy az irreguláris migrációs hullám tagjainak jelentősebb százaléka az 
előbb említett csoporthoz tartozik. Azon személyek, akik ilyen módon csalódtak 
a befogadó társadalomban, megkérdőjelezik az adott ország kulturális, társadalmi 
és politikai értékeit, és könnyen a terrorizmus támogatóivá válnak, hiszen nagyon 
könnyen radikalizálhatók. 

Ha az EUROPOL jelentéséből indulunk ki, akkor rögzíthetjük, hogy az elmúlt 
években a terrorizmus dzsihadista szárnya erősödött fel az Európai Unió területén. 
Ha megnézzük az egyes akciókat, azt láthatjuk, hogy az elkövetők zöme a vizsgált 
2014–2017 közötti időszakban jellemzően másod-, vagy harmadgenerációs be-
vándorló volt. Ezen személyek már régebben az Unió területén éltek állampolgár-
ként, akár korábbi migráció eredményeképpen egyéb jogi státuszban40. Ugyanakkor 
2016-tól kezdődően már találkozhatunk olyan dzsihadista irányzathoz tartozó ter-
rorista akciókkal is, ahol az elkövetők a fentiekben elemzett illegális migrációs hul-
lám részeseként érkeztek meg az Unió területére41. Azaz igazolódni látszik az a meg-
állapítás, mely szerint az Uniót érintő merényletek egy része a szíriai és iraki harci 
eseményekben való uniós részvételre vezethető vissza, másik része pedig az illegális 

38  Póczik Szilveszter (2008): i. m., p. 80.
39  Póczik Szilveszter (2008): i. m., p. 80.o.
40  Így például a 2016. január 7-i párizsi rendőrörs elleni támadó 2010-ben, a 2016. december 

19-i berlini karácsonyi vásáron elkövetett merénylet elkövetője pedig 2011-ben érkezett az Unió 
területére. 

41  Ilyen volt például a 2016. július 18-án Würzburgban, a július 24-én Nürnbergben elkövetett 
merénylet, valamint a 2017. július 28-i hamburgi akció is.
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migrációs hullám könnyen radikalizálható, a célországban „számításait” meg nem 
találó személyek által – jellemzően az Iszlám Állam nevében – elkövetett akciók 
voltak. Látható az is, hogy a terrortámadások, vagy azok előkészítése döntő részben 
a radikalizálódott, azonban jellemzően az Unióban már legális keretek között tar-
tózkodó személyekhez kapcsolható. A terrorszervezetek számára ugyanis számtalan 
akadály állhat egy „idegen, külföldi harcos” célországba juttatása előtt, melyek közül 
az alábbiak érdemelnek kiemelést: 

 – az európai országok költségvetésük jelentős részét fordítják hírszerző tevé-
kenységre, ráadásul azokkal az államokkal is van együttműködésük, ahonnan 
a képzett terroristák az Unió területére érkezhetnek;

 – magas a dekonspiráció veszélye a célországban;
 – komoly anyagi teher és veszély az Európába történő bejutás;
 – az illegális határátlépés során komoly a feltartóztatás veszélye.42 

A fentiek okán az adott célország állampolgára sokkal ideálisabb elkövető, melyet az 
elmúlt időszak terrorista támadásai, illetve a meghiúsított akciók is alátámasztanak. 
Látható ugyanis az a tendencia – amire az EUROPOL is felhívta már 2016 óta fo-
lyamatosan a figyelmet, és az Unió is reagált rá legutóbbi, terrorizmus elleni küzdel-
met meghatározó irányelvében –, hogy a későbbi merénylők a kiképzés érdekében 
utaznak el hazájukból, és oda már valamely terrorista sejt tagjaként térnek vissza. 
Ezek az értékelések is nagyban formálták a biztonságpercepciót Európában és vele 
az államok közjogi jellegű védelmi intézkedéseit, illetve a fegyveres védelemmel ösz-
szefüggő gondolkodást.43 

Az említett tényezőkből azonban az is egyértelműen látszik, hogy a tömeges il-
legális migráció jelensége igencsak kedvez a terrorszervezeteknek, ugyanis azon 
nehezítő körülmények, amelyekre Böröcz Miklós is rávilágított, az új helyzetben 
elhalványulnak, már nem dominánsak. A  tömegben sokkal könnyebb elvegyülni, 
hamis okiratok felhasználásával sokkal egyszerűbb a határőrizeti szervek éberségét 
kijátszani. Tudható például, hogy az Iszlám Állam megbízásából ügynökök járják 

42  Böröcz Miklós (2014): i. m., pp. 15–16.
43  A  téma hazai vonatkozása kapcsán lásd Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk. 2018): 

A XXI. század biztonsági kihívásai, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi 
Szakcsoport, Pécs; Finszter Géza – Sabjanics István (szerk. 2017): Biztonsági kihívások a 21. szá-
zadban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Farkas Ádám – Horváth Tibor – Padányi József – Pet-
ruska Ferenc (2017): A Magyar Honvédség feladatai, szerepének és helyzetének jogi aspektusai a 
tömeges migráció kapcsán. In Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs 
válság, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 159–177.; Farkas, Ádám (2018): A totalitás kora?: 
A  21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolat-
kísérlete, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest; Kelemen Roland – Németh Ri-
chárd (2018): A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése, In Farkas 
Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében, Magyar Ka-
tonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, pp. 147–169.
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2016 óta Európát, és tesztelik a határőrizeti szervek munkáját, eljárását, a hamisított 
okmányok eredményes felhasználhatóságát. 

Minthogy a bevándorlók egységnyi idő alatt óriási munkateher alá helyezik az or-
szághatáron szolgálatot teljesítő állami alkalmazottakat, gyakori, hogy a célországba 
kerülés időpontjában az érintett potenciális elkövető a célország nyilvántartásai-
ba már a harmadik, vagy negyedik személyazonossággal kerül rögzítésre44. Akkor 
ugyanis, amikor a bevándorlók vagy saját maguk semmisítik meg úti okmányaikat, 
vagy az embercsempészek veszik el tőlük az ellenérték megfizetésének biztosítása 
érdekében, a hatóságok kénytelenek az érintett személy saját előadására hagyatkoz-
ni a regisztrálás során. Ahogyan Emmert Mária is utal rá, jelenleg a legnépszerűbb, 
ha a bevándorló palesztin, iraki, nyugat-szaharai vagy szíriai állampolgárnak vallja 
magát, mivel ezen országok közigazgatási rendszere és ezáltal a kontroll lehetősé-
ge vagy teljes egészében hiányzik, vagy olyan mértékben hiányos, ami az európai 
hatóságok munkáját teljes mértékben ellehetetleníti45. Gyakorlatilag semmilyen 
esély nincs arra, hogy egy „tucat arab nevet” ezen országok hatóságai egyértelműen 
és beazonosítóan vissza tudjanak igazolni. Ráadásul az illegális bevándorló azt is 
megpróbálja kijátszani, hogy egyéb azonosításra alkalmas adat beszerzésével, pél-
dául ujjnyomat vételével be tudják azonosítani. Ez a módszer alapvetően hatásos 
lehet a személyazonosság folyamatos változtatásával szemben, ugyanakkor kiváló 
módszerek vannak arra, hogy ezen eljárást is szabotálja az érintett migráns46. Ezzel 
pedig szinte észrevétlenül van lehetősége a potenciális merénylőnek a célországba 
jutni. Az elsődleges kapcsolat tehát az irreguláris migráció és a terrorizmus között 
önmagában az a tény, hogy az ellenőrizetlen, rövid idő alatt nagy tömegeket meg-
mozgató illegális bevándorlás nehezíti a bejutó személyek pontos azonosítását. Így 
pedig a kiképzett „harcosokat”, vagy azokat a legális tagállami státusszal rendelkező, 
külföldön kiképzést kapott embereket, akik a migrációs hullám csalódott tagjainak 
radikalizálásával tudnak sejtet létrehozni, nehéz detektálni.

Ezen felül a két jelenség közötti kapcsolatot mutatja az is, hogy azon uniós tag-
államokban tekinthető a statisztikai adatok alapján magasabbnak a terrorfenyege-
tettség, mely államok jellemző célországai az irreguláris migrációnak, illetve mely 
célországhoz kapcsolódó hivatalos okmányok hamisítása is magasabb. Ennek tényét 

44  Többek között ezen probléma megoldására Csongrád Megyében a pontos nyomon követhe-
tőség miatt a határzárral kapcsolatos bűncselekmény miatt eljárás alá helyezett migránsokat ún. 
számsoros karszalag használatával igyekeztek már az eljárás kezdetén ellátni a „személyazonos-
ság” folyamatos biztosítása érdekében. /Lásd A migráció büntetőjogi kérdései. Kerekasztal-be-
szélgetés Kecskeméten, 2016. május 10-én. Ügyészségi Szemle 2016/2. I. évfolyam 2. szám, 56../ 

45  Emmert Mária (2012): Az illegális migráció jellegzetességei és felderítési nehézségei a szerb 
határszakaszon. Ügyészek Lapja 2012/3 XIX. évf., p. 69.

46  Gyakori, hogy az adott személyek ujjbegyüket leköszörülik, vagy ismeretlen eredetű anya-
gokkal bekenik, de a szerb-magyar határszakaszon például arra is volt példa 2015-ben, hogy pil-
lanat-ragasztóval kenték be az ujjukat. 
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a jelen tanulmány keretei között elemzett statisztikai adatok álláspontunk szerint 
egyértelműen alátámasztják. Mint ahogyan az is, hogy a migrációs hullám tagjai-
ként az Unióba érkező, azonban a célországban jövőképüket meg nem találó radika-
lizálódott személyek is egyre gyakrabban hozhatók összefüggésbe terrorista akciók-
kal, vagy azok előkészítésével. Ha megnézzük a dzsihadista indíttatású terrorizmus 
erősödését az Unióban, és ezt a tényt összevetjük azzal, hogy milyen kulturális, 
vallási nézetrendszert valló államok a legnagyobb kibocsátói jelenleg az irreguláris 
migrációnak, a kapcsolat szintén körvonalazható a tanulmányban vizsgált jelensé-
gek között. 

Ha megnézzük a terrortámadások, illetve letartóztatások területi eloszlását, az 
adatokból nagyon jól észlelhető, hogy az illegális migránsok potenciális célállomá-
sai a leginkább fertőzöttek a terrorista merényletektől, valamint a terroristagyanús 
személyektől. Ezekből pedig, ha kiemeljük a vallási indíttatású, „dzsihadista” me-
rényletek potenciális elkövetőit, illetve az ezzel gyanúsított személyeket, az adatok 
még inkább árulkodók47. A számok jól tükrözik, hogy a vallási indíttatású merény-
lők száma azokban az államokban magas, illetve az ilyen típusú terrorizmus statisz-
tikailag azokban a tagállamokban fordul elő a legnagyobb valószínűséggel, amelyek 
jellemzően az irreguláris migránsok célországainak tekinthetők. Azaz összefoglalva 
megállapítható, hogy bár valóban nem tekinthető az illegális bevándorló terroristá-
nak, azonban a – főként vallási szempontok által motivált, illetve ilyen érvek mentén 
legitimált – terrorizmus egyértelmű haszonélvezője annak a megváltozott biztonsá-
gi helyzetnek, mely az Unióban 2015 óta a jelentések alapulvételével is érzékelhető. 
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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

A terrorizmus elleni küzdelem nemcsak a büntetőjogi harmonizációban, hanem el-
sődlegesen a bűnmegelőzés és bűnüldözés területén a kriminalisztikai megoldások 
kidolgozásában és közelítésében áll. A kriminalisztika alatt azt a multidiszciplináris 
bűnügyi tudományt értjük, „amely a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően tu-
dományosan megalapozott eszközöket, módszereket és eljárásokat dolgoz ki a felde-
rítés és a bizonyítás, valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében.”1

Tekintettel arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem az egyes államok ön-
álló harca, hanem regionális, nemzetközi szervezetek, szerveződések próbálkoznak 
valamifajta akadályt gördíteni az elkövetők elé, illetve igyekeznek az elkövetett ter-
rorcselekmények mind hatékonyabb felderítését támogatni, az Európai Unió egyes 
eszközeiből szemelgetek, és vizsgálom azok megfelelőségét.

Az Európai Unió nem rendelkezik nyomozó hatósággal és nincsen európai 
ügyészség sem, illetve az Európai Unió Bírósága büntetőjogi felelősségre vonás kér-
désében nem dönthet. Mindez a tagállami hatóságok hatáskörében marad. Ugyan-
akkor meg kell jegyezni, hogy a tagállamok közötti együttműködés szorosabbra fű-
zésével, egyes jogintézmények harmonizációjával, illetve egyes uniós intézkedések 
bevezetésével fel lehet sikeresen venni a harcot a terrorizmus ellen. Számos adat-
forrás áll rendelkezésre az Európai Unióban. A tagállamoknak maguknak is számos 
adatbázisuk van, amit a bűnmegelőzés és bűnüldözés során felhasználnak, rendel-
keznek ilyenekkel az uniós intézmények és szervek is, valamint léteznek az Unióban 
létrehozott, tagállamok közötti kapcsolatok, adathalmazok.

1  Lakatos János (2005): Kriminalisztikai alapismeretek, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 15. o.
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2. A BIOMETRIKUS SZEMÉLYAZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A „biometrikus” és „biometria” kifejezéseket a 20. század elején kezdték alkalmazni 
a biológiai tudomány adatelemzési feladataira, a statisztikai és a matematikai mód-
szerek eredményeinek interpretációjára. Első megjelenésével például a különböző 
búzafajtákból származó biológiai jellegzetességek leírásánál találkozhatunk, vagy 
olyan humán klinikai vizsgálatokból (gyógyszerhatás vizsgálatok) származó adatok 
elemzésénél, ahol a vizsgált, versengő terápiák relatív hatékonyságát, eredményes-
ségét értékelték. A 20. század második felétől a „biometrikus” kifejezés új jelentést 
(is) kapott a személyek fiziológiai vagy anatómiai jellegzetességeken alapuló azo-
nosítására szolgáló automatizált módszerek, mint például a retina-, vagy az írisz 
vizsgálatára, az ujjnyomok elemzésére, az arcfelismerésre, a kézírásra és a járáskép 
elemzésére kezdték el alkalmazni.2

A  kriminalisztikai tudományok (forensic sciences) és a klasszikus biometria 
egyaránt sokféle azonosítási módszert alkalmaz, amelyek különböző tudomány-
területet, alaptudományt érintenek. (Pl. biológia, orvostudományok, informatika, 
matematika.) A forenzikus szakirodalom megkülönböztet előzetes biometrikus azo-
nosítást (pre-event situation), például egy objektumba belépéskor, határellenőrzés-
kor, vagy informatikai rendszerekbe való belépéskor, hitelesítéskor. Ezzel szemben a 
kriminalisztikai tudományok egy múltban lezajlott eseménnyel (leginkább bűncse-
lekménnyel) összefüggésben használnak fel biometrikus nyomokat, adatokat, illetve 
ez alapján végeznek azonosítást. Ezt utólagos (post-event situations) azonosításnak 
nevezzük, amely leginkább az elkövető kilétének azonosításához, vagy a bűncse-
lekmények tágabb értelemben vett rekonstruálásához, továbbá a büntetőeljárásbeli 
bizonyításhoz nyújt segítséget.3 Azaz, lényeges különbség van az előzetes és az utó-
lagos biometrikus azonosítás célja, eredményének felhasználása között, és ez jelen-
tősen meghatározza a célszerűen alkalmazható módszerek körét is.

Kijelenthetjük, hogy az a folyamat, amikor egyes személyek azonosságát ellen-
őrizzük, a mindennapjaink részévé vált, hiszen köznapi értelemben akár naponta 
többször is azonosítjuk magunkat, vagy másokat. Egy egyszerű munkahelyi belép-
tetés, banki művelet, vagy a hivatali ügyintézés során arcképes igazolványt kell hasz-
nálnunk, arcképünk alapján a másik személy megállapítja, hogy kilétünk azonos-e 
a fényképen szereplő személyével. Ez azonban mégsem nevezhető azonosításnak, 
ugyanis az okmány (adat) ellenőrzésen alapuló „személyazonosítás” kriminalisztikai 
értelemben semmiképpen nem tekinthető azonosításnak (identification), legfeljebb 
csupán „felismerésnek” (recognition). Így például a rendőr (vagy szakavatott lai-

2  Houck, Max, M., Siegel Jay, A.,: Fundamentals of Forensic Sciences. Academic Press, ELSEVI-
ER, Burlington, Second Edition, 2011, p. 477.

3  Woodward, J.D, Orlans, N.M., Higgins, P.T.,(2003): Biometrics. McGraw-Hill/Osborne, 
New york, 
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kus, tisztviselő, bíró stb.) által végzett, a személy arca és okmányon szereplő arckép 
közötti összehasonlítást valójában „a személyazonosság ellenőrzése” és nem azono-
sítása, míg az azonosítás a kriminalisztikai eljárások és forenzikus szakértői tevé-
kenység területére tartozik.4 

Más felosztásban a biometrikus adatokat ugyancsak két csoportba sorolhatók:5 
Biológiai alapú biometrikus adatok: 

 – bőrmintázat: ujjnyomat, ujjlenyomat, ujjnyom, tenyérnyomat, talplenyomat, 
kézgeometria, 

 – érhálózat: tenyérerezet, ujjerezet, 
 – arc: 2D, 3D, hőkép, 
 – szem: írisz, retina, 
 – DNS 

Viselkedés alapú biometrikus adatok: 
 – kézírás: íráskép, dinamika, 
 – beszédhang, 
 – gépelési ritmus, 
 – mozgás: járásmód, a test helyzetének változásai.

Egzakt mérési, algoritmizálási, értékelési lehetőséget leginkább a biológiai alapú bi-
ometrikus adatok kínálnak, a viselkedési alapú csoportból a beszédhang emelhető 
ki, tekintve, hogy az egyes hangazonosítási módszerek validitására vonatkozó ada-
tok komoly lehetőséget vetítenek elénk. 

A biometrikus eljárások tovább csoportosíthatóak a szerint, hogy azok az érin-
tett személy milyen fokú közreműködésével biztosíthatóak. Az ún. aktív azonosító 
eljárások az azonosítandó személy tevékeny közreműködését igénylik (pl. hangazo-
nosításnál egy meghatározott szöveg elmondása, aláírásnál írásminta). A  passzív 
azonosító eljárások során a személy közreműködése legfeljebb a mintavétel lehe-
tővé tételéhez szükséges (pl. ujjnyomat alapján történő azonosításhoz az ujjnyomat 
szkenner használata), vagy spontán minták esetén még passzív közreműködés sem 
szükséges (Pl. arcszkenner).

A  kriminalisztikai felhasználású biometria az emberi test olyan mérhető, vagy 
egyéb vizsgálati eljárásokkal meghatározható jellemzőivel foglalkozik, melyek alkal-
masak lehetnek nyilvántartási adatbázis létrehozására és a tárolt adatokkal történő 

4  Angyal M., Mészáros B. (2016): Egyek vagyunk, de nem ugyanazok – személyazonosítás és 
európai bevándorlás. In Hautzinger Z (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. Magyar Rendészettu-
dományi Társaság Migrációs Tagozat Budapest 2016, p. 109 

5  Kovács T., Otti Cs., Milák I. (2015) : A biztonságtudomány biometriai aspektusai. Pécsi Ha-
tárőr Közlemények, XIII., p. 485–496. illetve Vö.: Ketskeméty Gábor: Biometrián alapuló személy-
azonosító rendszerek, szakdolgozat. Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát Gépész- és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kar. Budapest, 2008. 4. o.
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összehasonlítás alapján végzett személyazonosításra. A biometriai azonosítás kere-
tében tehát az egyént nem egy egyszerű okmány, vagy fényképfelvétel segítségével 
azonosítják, hanem egyértelműen csak az adott személyhez (személy testéhez) köt-
hető adatokat tartalmazó biztonsági rendszert vagy személyi azonosító adatot, ok-
mányokat kell alkalmazni. Ezek az egyént nem egy változó, vagy megváltoztatható 
jelleg, hanem lehetőség szerint állandó biológiai determináns segítségével azonosít-
ják, azaz saját személyi (testi) tulajdonságai alapján ismerik fel. Ebből a szempontból 
akkor megfelelő a biometriai metódus, ha az összehasonlítás lehetősége, szisztema-
tizált összehasonlító adatbázis kiépítése, és a minták minél gyorsabb összehasonlítá-
si lehetősége adott. A biometrikus azonosítókat úgy lehet meghatározni, mint olyan 
mérhető testi vagy viselkedésbeli jellemvonások összességét, amelyek mérése alkal-
mas arra, hogy egy adott személy azonosságát ellenőrizni lehessen.6 A biometrikus 
személyazonosítás előnye és jelentősége abban is megmutatkozik, hogy kizárja, vagy 
minimalizálja azt a személyi tényezőt, amely az egyszerű felismerésnél tényszerűen 
fennáll. Az anatómiai jegyek, vagy arcmás alapján történő személyazonosításhoz 
képest a biometrikus elemekkel végzett objektívebb és megbízhatóbb, illetve ideá-
lis esetben gyorsabb is. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott biometrikus ala-
pú eljárások: az ujj- és tenyérnyomat alapján történő személyazonosítás, a kéz és 
arcgeometria vizsgálat, a retina és az írisz vizsgálaton alapuló személyazonosítás, a 
hang/beszédazonosítás, a kézírás alapján történő személyazonosítás, a járásdinami-
ka vizsgálata, az arctermográfia-vizsgálat, a fogazat, valamint a DNS profilok össze-
hasonlításán alapuló személyazonosítás.

A  fentiek közül alapvetően négy külső biometrikus azonosítási eszközrendszer 
emelhető ki: az ujjnyomat-azonosítás, az íriszfelismerés, az arcazonosítás, az érhá-
lózat-azonosítás. Ezek alkalmazhatóságát, célszerűségét, megbízhatóságát, időtálló-
ságát, a kiértékelés gyorsaságát és a téves azonosítás lehetőségét számos hazai7 és 
külföldi tanulmány elemezte.8

A külső biológiai adottságok alapján végzett személyazonosítás, vagy még inkább 
a képmás alapján történő felismerés évszázados múltra tekint vissza. Az emberi kül-
ső megjelenésre alapozott személyazonosítás első, rendszerezett kialakítása Bertillon9 

6  Balláné Füszter E. (2016): Menekült vagy migráns? A személyazonosítás fontossága a mene-
kült kérdésben. In Hautzinger Z (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság Migrációs Tagozat Budapest 2016, p. 126 

7  Tajti B. (2012): A biometrikus ujjnyomat azonosítás alkalmazásának új lehetőségei, Hadmér-
nök, VII. évfolyam 1. szám, 52. oldal

8  Shibani Kulkarni, Neeta Takawale (2016): A Comparative Study of Biometric Techniques. 
International Journal of Innovative Research and Communication Engineering, Vol. 4, Issue 1., 
January 2016, p. 879–883

9  Bertillon, A  (1881): Une application practique de l’antropométrie. Annales de démographie 
international. Mason. Paris
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(1881) nevéhez fűződik, aki10 rendkívül összetett (729 kategóriát tartalmazó) antro-
pometriai, fiziognómiai rendszert dolgozott ki, ami a személyek egyediségén alapult. 
A mérési adatok azonban az életkorral, az egyén természetes öregedésével változtak, 
így nem voltak alkalmasak hosszabb időtávú felhasználásra, másrészt az adatok fel-
vétele rendkívül nehézkes és időigényes volt, ami már akkoriban is komoly gondot 
okozott. Nem csoda, ha a „Bertillonage” rendszerrel csaknem egy időben fejlődő 
daktiloszkópia kiszorította az alkalmazását. A daktiloszkópia, az ujjak bőrfodorszál 
rajzolatának egyediségében, életkor előrehaladtával is változatlan megjelenésével, 
könnyű leképezhetőségével és a kategorizálás lehetőségével a kriminalisztika első 
mérföldkövének tekinthető11, egyúttal időtálló, hiszen a személyazonosítás máig 
legeredményesebb, legegyszerűbb és leggyorsabb módszere. Jelentősége az infor-
matika megjelenésével csak növekedett, 1990-es évek elején12 már megfelelő adat-
tároló kapacitású számítógépek álltak rendelkezésre ahhoz, hogy az egyébként jóval 
korábban, 1974-ben kifejlesztett AFIS (Automatic Fingerprint Identification Sys-
tem, Printac Co.) automata ujjnyom-azonosító rendszere elterjedjen. A korábbi, a 
tíz ujj együttes képéből felállított képlettel dolgozó rendszer helyett már alkalmas 
volt egyetlen ujjnyom-, vagy -nyomat keresésére is, ami lényeges áttörést jelentett. 
A DNS vizsgálatokat napjainkban nagyfokú pontosság és megbízhatóság, egyre nö-
vekvő adatbázis, ugyanakkor nagy eszközpark, komoly költség és munkaigény, ma-
gas szintű szakismereti követelmények jellemzik. Mindezek jelenleg kevéssé, vagy 
inkább nem teszik alkalmassá az előzetes (pre-event situation) biometrikus azonosí-
tásra, azonban az igazságszolgáltatásban az utólagos (post-event situation) bizonyí-
tásban szerepe felbecsülhetetlen.13 A daktiloszkópia igen nagyfokú megbízhatósága 
és az ujjnyomatszkennerek egyszerű használata és viszonylagos olcsósága miatt az 
ujj- és tenyérnyomatok vizsgálata képezi az EURODAC14 rendszer működésének 
alapját is. Az EURODAC rendszer az ujjlenyomatadatok számítógépes központi 
adatbázisából és a tagállamok, valamint a központi adatbázis közötti elektronikus 
adatátviteli rendszeréből áll. Célja, hogy elősegítse a menedékjogot kérelmező sze-

10  Bertillon, A (1892): de la reconstruction du signalement anthropométrique au moyen des vé-
temets. Paris

11  Fenyvesi Cs. (2017): A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, p. 57
12  Hazánkban 1992-től alkalmazták az AFIS Printak Orion 550 rendszert
13  Fenyvesi Cs. (2017): i. m. 63.
14  Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik or-

szágbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek 
és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU-rendelet hatékony alkalmazása érdeké-
ben az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok 
bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összeha-
sonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapu-
ló térség nagymérető IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról 
szóló 1077/2011/EU-rendelet módosításáról.
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mélyek és a Közösség külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott sze-
mélyek személyazonosságának megállapítását. A rendszert létrehozó rendelet előír-
ja a tagállamok számára, hogy késedelem nélkül ujjnyomatot kell venni valamennyi 
menedékjogot kérelmező személytől, valamint az egyes tagállamok külső határának 
illegális átlépése miatt letartóztatott, 14. életévét betöltött valamennyi külfölditől, 
és az ujjnyomat adatokat legalább tíz évig meg kell őrizni. A 2003. január 15. óta 
működő rendszerben tárolt személyes adatok és ujjlenyomatok összehasonlításával 
a tagállamok meg tudják állapítani, hogy az Unió egyik tagállamában illegálisan 
tartózkodó menedékjogot kérő külföldi állampolgár kért-e korábban menedékjogot 
egy másik uniós tagállamban, illetve hogy jogellenesen lépett-e be az Unió terüle-
tére.

A biometrikus technikák közül az arcfelismerésen alapuló személyfelismerés – 
egyszerűsége és elterjedtsége, valamint történeti előzmények okán – kiemelt jelen-
tőséggel bír. Az arcképes személyi azonosító okmányoknál, az úti okmányoknál, 
vízumoknál, gépjármű-vezetői engedélyeknél az elsődleges biometrikus azonosító 
elem az arckép.15 Amint arra korábban utaltunk, ez esetben inkább felismerés, mint 
valódi azonosítás zajlik. Természetesen arcfelismerésnek pontosabb metódusa is lé-
tezik: az arc biometrikus azonosítása. Az arc biometrikus azonosításának alapvetően 
két módszere hivatkozható:16 1. Minta alapú, vagy fotometrikus. Az eljárás nagyban 
hasonlít az egyszerű felismerésre, mivel az arc, vagy arcrészletek, a szem, az ajkak, 
az orr globális tulajdonságait vetik össze a tárolt mintával, mintákkal. 2. Geometriai 
vizsgálat, melynek során az arc különböző részleteinek, így a szem, az ajkak, az orr, 
az áll – egymáshoz viszonyított elhelyezkedését és méretét elemzik. Fontos paramé-
terek, elemzési pontok és pozíciók például: a jobb és a bal szem két szélső pontja, a 
jobb és a bal orrcimpa két szélső pontja, a száj középpontja, az áll jobb és bal pont-
jának vízszintes pozíciója, az áll közepének függőleges pozíciója, a jobb vagy bal 
szemöldök vízszintes pozíciója, a jobb vagy bal fülcimpa alsó pontja. Az írisz, vagy 
másképpen a szem szivárványhártyáján alapuló biometrikus azonosítás az előzetes 
(pre-event situation) biometrikus azonosításra talán az egyik legegyszerűbb és jó 
gyakorlati jellemzőkkel bíró azonosítási módszer. Az íriszvizsgálat alapjainak lefek-
tetése John Daughman17nevéhez fűződik, aki 1998-ban megjelent közleményében 
klasszifikálta a szem szivárványhártyáján található, személyazonosításra alkalmas 
markereket.18 A vizsgálat a szivárványhártya látható, valamint szabad szemmel lát-
hatatlan – csak infravörös spektrumban látható – rajzolatának elemzésén alapul. 

15  Földesi (2017) i. m. p. 76.
16  Kovács T. (2015): Biometria digitális jegyzet, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-, és Biz-

tonságtechnikai Mérnöki Kar
17  John Daugman(2016): Information Theory and the IrisCode. IEEE Trans. Information Fo-

rensics and Security 11(2): 400–409. 
18  John Daugman(1998): Recognizing people by their iris patterns. Inf. Sec. Techn. Report 3(1): 

33–39 
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A látható elem az írisz úgynevezett trabekuláris hálózata (az írisz sugaras mintáza-
ta) amely egyedinek tekinthető19 Ez a rajzolat az embrionális fejlődés 8. hónapjában 
alakul ki, és az ember élete során nem változik. Az írisz alapú személyazonosítást 
több szervezet – így az ICAO20 is – javasolja az eljárás gyorsasága, illetve kiemelke-
dő megbízhatósága miatt. Az íriszazonosító rendszer optikai leolvasóval működik, 
amely a szivárványhártya összes egyedi jellegzetességét háromdimenziós képpé ala-
kítja. Az adatok digitalizálva 2048 számjegyű kódot alkotnak. Ez az összehasonlítás 
alapja, a kód egy adatbázisban tárolódik. 

Az Európa Tanács 2004. november 5-én fogadta el a Hágai Programot, amelyben 
a biometriát már mint a személyazonosítás legobjektívebb formáját, a közbiztonság 
megteremtésének lehetséges eszközét határozta meg.21 A Hágai Program a biomet-
ria eszközrendszerét a tagállamoknak már akkor is nagy nehézséget okozó migráci-
ós hullám kezelésének egyik lehetséges eszközének tekinti. Ez a dokumentum emeli 
ki elsőként a személyazonosság megállapítása érdekében alkalmazott biometrikus 
azonosítás eszközeit. A Hágai Programban említett egységes, rendvédelmi célú al-
kalmazási eszközök a korábban említett előzetes biometrikus azonosítás (pre-event 
situation) csoportjába sorolhatóak, részei: a Schengeni Információs Rendszer (SIS 
II)22, a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az EURODAC Rendszer. A legmoder-
nebb biometrikus azonosítási technológiákat ugyan eltérő célzattal, de egyértelmű-
en a személyazonosság kétséget kizáró megállapítása érdekében vonják be a műkö-
désbe.23 Utóbbi segítségével a tagállamok rendőrségei a terrorizmus elleni küzdelem 
és bűnüldözés céljából hozzáférhetnek a menedékkérők EURODAC adatbázisban 
tárolt ujjnyomataihoz is. Az EU tagállamok 2006-ban bevezették a biometrikus út-
leveleket, amely a tulajdonos ujjnyomatát tartalmazza. 

Látható, hogy EU keretében működő adatcsere, illetve az azt rendező joganyag 
a biometrikus azonosítás gyűjtőfogalma alatt jelenleg valójában csak az ujjnyomat/
ujjnyom, valamint a DNS azonosítását jelenti. A további módszerek alkalmazása ál-
talában nemzeti keretek között marad. 

19  Houda Benaliouche, Mohamed Touahria (2014): Comparative Study of Multimodal Bio-
metric Recognition by Fusion of Iris and Fingerprint. The Scientific World Journal, Volume 2014, 
ID829369,

20  A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization, ICAO) 
1944-ben alakult meg Chicagóban a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. december 7-én, 
52 állam által aláírt Egyezménnyel (Chicagói Egyezmény). Az ENSZ társult szerve. 

21  Hágai Program: A  szabadság, a biztonság es a jog érvényesülésének erősítése az Európai 
Unióban, (2005/C 53/01)

22  Az Európai Parlament es Tanács 1987/2006/EK Rendelete (2006. december 20.) a Schengeni 
Információs Rendszer második generációjának (SISII) létrehozásáról, mőködtetéséről és hasz-
nálatáról

23  Földesi K. (2017): A biometrikus azonosítási eljárások alkalmazhatósága a rendőri munká-
ban. PhD doktori értekezés. Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, p. 51.
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3. UNIÓS SAJÁTOSSÁGOK A BŰNMEGELŐZÉSBEN  
ÉS BŰNÜLDÖZÉSBEN24

A rendőrségi együttműködés – alany szerinti csoportosítás alapján – lehet közve-
tett vagy közvetlen jellegű. A centralizált vagy közvetett együttműködés esetében 
az együttműködés országosan egy kijelölt, központi szerven keresztül zajlik. Ehhez 
a szervhez érkeznek a megkeresések, és ez a szerv továbbítja a hatáskörrel rendel-
kező szerv megkeresésére adott válaszát is. Ennek megfelelően történik, ha a hazai, 
hatáskörrel rendelkező szerv kíván valamilyen információt külföldi hatóságtól meg-
szerezni. A centralizált megoldás előnye, hogy a központi szervek „megszűrik” az 
indokolatlan vagy jogszerűtlen megkereséseket, hátránya viszont, hogy az együtt-
működés folyamatát nehézkessé teszik, lelassítják.

A decentralizált vagy közvetlen modell esetében a hatáskörrel rendelkező hatósá-
gok közvetlenül, azaz közvetítő szerv közbejötte nélkül léphetnek egymással kapcso-
latba. Így az együttműködés folyamata lényegesen felgyorsul, a szerven belüli adat-
védelmi kontroll és az azon kívüli hatósági, bírósági kontroll szerepe pedig megnő.

Az EU keretében megvalósuló információcsere mindegyikére találunk példát: az 
Europol keretében megvalósuló adattovábbítás nemzeti egységen keresztül történik, 
lehetőség van azonban a tagállami hatóságok közötti közvetlen információcserére is.25

A két megoldás előnyeinek ötvözésére és a hátrányok kiküszöbölésére létezik a 
korlátozott decentralizált megoldás, amely esetében általánosságban a közvetett 
kapcsolat érvényesül, viszont bizonyos esetekben van lehetőség a közvetlen kapcso-
latfelvételre is. Erre példa a Prümi Szerződés, mellyel jelen írás keretében részletesen 
is foglalkozunk.

Nemcsak a szabályozás sokrétű, hanem a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevé-
kenységben résztvevők köre is, hiszen kezdhetjük a jogalkotásban részt vevőktől 
(különösen Európai Parlament, Európai Bizottság, EU Tanácsa) az uniós jogalkal-
mazókon át (pl. Europol) a tagállamokig. Mindehhez pedig hozzátartozik az is, hogy 
a tagállamok egymással és más állammal is köthetnek külön megállapodásokat, il-
letve az Unió is megteheti ezt (pl. SWIFT-megállapodás26, PNR-megállapodás27). 
Ezek szintén nem képezik jelen írás tárgyát.

24  Nagy Klára (2014): Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések: 
A rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 
99. o.

25  M. Nyitrai Péter (2006): Nemzetközi és európai büntetőjog, Osiris Kiadó, Budapest, 495. o.
26  Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból 

származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program 
céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (HL L 
195., 2010. 07. 27., 3–14. o.)

27  A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 
közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozá-
sáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló 
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Fontos körülmény továbbá, hogy az utóbbi időszakban minden uniós tagállam-
ban megváltozott az adatvédelmi környezet. A General Data Protection Regulat-
ion-ként (GDPR)28 emlegetett uniós rendelet 2018. május 25-től közvetlenül hatá-
lyosulva egységes, de a bűnügyi együttműködésekre nem alkalmazandó, szigorú 
adatvédelmi szabályokat állít. Ezen változás miatt történt meg a bűnügyi együtt-
működések keretében végzett adatkezelések felülvizsgálata is.29 „Ez az irányelv sza-
bályokat állapít meg a természetes személyek védelmére a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között 
a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelő-
zése – céljából végzett kezelése tekintetében.”30 Mindez azonban nem zárja ki, hogy 
az egyes bűnügyi együttműködés keretében kezelt adatokra nézve speciális szabá-
lyozás is legyen. Azt az irányelv továbbá maga kimondja, hogy az Európai Unió in-
tézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei által végzett adatkezelésére az irányelv 
hatálya nem terjed ki.31 Így például az Europol vagy az OLAF adatkezelésére az új 
irányelv előírásai nem alkalmazandók. Míg más adatkezelések esetében az irány-
elv mögöttes szabályként alkalmazandó – esetleg speciális eltérésekkel. Így van ez a 
Prümi Szerződésnél is. Minderre csak azért utalunk, mert a kriminalisztikai eszkö-
zök alkalmazásának meg kell felelnie a garanciális előírásoknak, egyebekben nem 
lesz alkalmas a büntetőjogi felelősség megállapítására.

megállapodás Európai Unió részéről történő aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás) (HL 2007 
L 204, 2007. 08. 04., 16–25. o.)

28  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvé-
delmi rendelet) (HL L 119/1., 2016. 05. 04., 1–88. o.)

29  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes 
adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 
a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekin-
tetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119/1., 2016. 05. 04., 89–
131. o.)

30  2016/680 irányelv 1. cikk (1) bek.
31  2016/680 irányelv 2. cikk (3) bek. b) pont
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4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS UNIÓS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS: A PRÜMI SZERZŐDÉS32

A Prümi Szerződés33 sajátos együttműködési eljárást rendez. A DNS-, az ujjnyom- 
és a járműnyilvántartások létrehozását irányozza elő, és annak szabályait fekteti le. 
Meghatározza az adatkezelés célját: a DNS-nyilvántartás esetében a bűnüldözést, az 
ujjnyom- és gépjármű-nyilvántartás esetében a bűnüldözést és a bűnmegelőzést ne-
vesíti.34 Személyek azonosításával, személyes és különleges adatok átadásával segíti 
tehát a bűnüldöző hatóságok munkáját.

Álláspontunk szerint a Prümi Szerződés egyik kiemelkedő eredménye az, hogy a 
legmagasabb szinten érvényesíti az adatvédelmi előírások betartását, hiszen speci-
ális adatvédelmi rendszer alapján két lépésben lehet a személyes adatokhoz hozzá-
férni. Első lépésként a hit/no hit rendszer alapján arról kap az adatigénylő infor-
mációt, hogy van vagy nincs találat az adott személyre nézve. Ha van, utána lehet 
a személyes adataihoz hozzáférni úgy, hogy a hatóság a központi szerven keresztül 
megkeresi a másik állam hatóságát, amely rendelkezik a szükséges személyes adat-
tal.35 Ebben az esetben tehát a hatóságok elsőként pusztán arra nézve kapnak infor-
mációt, hogy valamely tagállam rendelkezik-e az általa keresett adattal. Személyes 
adathoz azonban csak megkeresés útján jut.

A gépjármű adatokhoz viszont teljes hozzáférést kapnak online úton a hatósá-
gok, megreformálva az eddigi együttműködési formákat. Ezzel a Hágai Program-
ban megjelölt célkitűzés, a hozzáférhetőség elve teljes körűen megvalósulni látszik. 
Álláspontom szerint ez lehet a jövőbeni együttműködés egyik meghatározó útja. 
Nyilvánvaló, hogy ez felveti az egyes tagállami adatállományok harmonizálásának 
gondolatát az egységes vagy legalábbis átjárható technikai-infrastrukturális háttér 
fejlesztésével. Lesz-e azonban valaha – ha csak részleges, bizonyos kört érintő – eu-
rópai szintű adatbázis? A Prümi Szerződés előirányozza a tagállamok számára, hogy 
valamennyi uniós tagállamnak DNS-adatbázist is kell létesíteni, ennek a jogi alapjait 
azonban nem fekteti le.36

32  Kovács Gábor – Nagy Klára (2017): The past and present of the Prüm Treaty: The regulation 
of biometric data exchange in the EU. In Jog – Állam – Politika, 1. szám, 135–143. o.

33  A 2005. május 27-i Prümi Szerződést Németország, Franciaország, Ausztria, Spanyolország 
és a Benelux-államok kötött, de ahhoz bármely EU állam csatlakozhatott. Az Unió joganyagává 
2008-ban vált. [A Tanács 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon át-
nyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről 
(HL L 210., 2008. 08. 06., 1–11. o.) (kihirdette: 2007. évi CXII. tv.)]

34  2008/615/IB határozat 2. cikk (1) bek., 8. cikk, 12. cikk (1) bek.
35  2008/615/IB határozat 3. cikk, 9. cikk
36  Bellanova, Rocco (2008): The „Prüm Process”: The Way Forward for EU Police Cooperation 

and Data Exchange, In Guild, Elspeth – Geyer, Florian: Security versus justice? Police and Judicial 
Cooperation in the European Union, Ashgate, pp. 211–215.



KRIMINALISZTIKAI ESZKöZöK A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN  193

Az említett adatokon kívül is minden egyéb személyes adatot át kell adni a ható-
ságoknak, ha az bűnmegelőzési érdek vagy közrend, közbiztonság biztosítása, vala-
mint határon átnyúló, jelentős rendezvényen fenyegető veszély elhárítása céljából 
szükséges. Az így átadott adatot csak ilyen célra lehet felhasználni, és ha az okafo-
gyottá vált (a célt elérték, vagy annak elérésére már nincs mód), akkor törölni kell.37

A Prümi Szerződés speciális rendelkezéseket tartalmaz terrorcselekmény meg-
előzésére nézve is, de a személyes adatok átadása ebben az esetben is korlátozott: a 
névre, a születési helyre és időre, valamint a bűncselekmény elkövetésére okot adó 
körülmény leírására terjedhet ki az átadott információ.38 Fontos azonban itt kiemel-
ni, hogy az az információátadás akár megkeresés nélkül is megtörténhet, ha arra 
nézve merül fel adat, hogy esetleg az adatalanyok terrorista cselekményt39 kívánnak 
elkövetni.40 Ennek a sikeressége nyilvánvalóan a tagállamok proaktivitásán múlik. 
Garanciális szabályok előírásával álláspontom szerint indokolt lehet az adatok szé-
lesebb körének átadása is a másik tagállamnak. Már csak azért is, mert az uniós tag-
államok mindegyike ugyanazon adatvédelmi szabályozás hatálya alá tartozik.

A  probléma a megvalósítással van. Hazánkban az implementálás a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvénnyel 
(a továbbiakban: Bnytv.) történt meg 2009.  június 30-i hatállyal, mely a bűnügyi 
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása keretében rendezi a daktiloszkó-
piai és a DNS-profil-nyilvántartást.41 A Bnytv. átmeneti rendelkezésekben azonban 
nem rendezi a korábbi törvény alapján kezelt adatállományok sorsát, így kizárólag 
a Bnytv. hatályba lépése óta rögzített egyedi DNS-profil megosztása történik meg a 
Prümi Szerződés keretében. 

A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordo-
zó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartása, valamint a DNS-profil 
nyilvántartás is kizárólag a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény 
megnevezését, elkövetésének helyét és idejét, a nyilvántartásba vételt kezdeménye-
ző nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezését és a büntetőügy iktatószámát 
tartalmazza, valamint a daktiloszkópiai nyilvántartás a bűncselekmény helyszínén 
és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyér-
nyomatot, a DNS-profil nyilvántartás pedig az anyagmaradványt, továbbá az abból 
meghatározott DNS-profilt foglalja magában, és nem tartalmaz személyazonosító 
adatot.

37  2008/615/IB határozat 14. cikk
38  2008/615/IB határozat 16. cikk (1) bek.
39  Meghatározva a Tanács 2002/475/IB kerethatározatában (2002. június 13.).
40  2008/615/IB határozat 16. cikk (1) bek.
41  Bnytv. 35. §.
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Ezen adatokon kívül minden ügy külön szakrendszeri azonosító kóddal rendel-
kezik.42 A szakrendszeri azonosító kód jelentősége, hogy a Prümi Szerződés alapján 
külföldi hatóság közvetlenül hozzáférhet a biometrikus nyilvántartásokhoz, azok-
ban kereshet, a benne tárolt biometrikus adatot összevetheti az általa kezelt adattal, 
és vice versa.43 A  keresés eredménye kétféle lehet: vagy talál azonos biometrikus 
adatot, vagy nem.44 Jelentősége, hogy a hit/no hit rendszer alapján a közvetlen hoz-
záférés esetén nem jut személyes adathoz, azt csak megkeresés keretében kaphatja 
meg. Amennyiben van találat, utána már konkrét információk birtokában meg le-
het keresni az érintett tagállam hatóságát az adatok továbbítása iránt. A hatékony-
ságot azonban csökkenti, hogy találat esetén is csak megkeresés útján lehet adatto-
vábbítást teljesíteni.45 A megkeresés és a megkeresés teljesítésének formája azonban 
nincsen jogszabályban lefektetve, jóllehet az megkönnyítené az együttműködést. 

Találat esetén is a Nemzeti Szakértői és Kutató Központnak (a továbbiakban: 
NSzKK) körültekintően kell eljárnia, hiszen előfordulhat, hogy csak véletlen egye-
zésről van szó. Az NSzKK ítélheti úgy, hogy további kiegészítő vizsgálat szükséges, 
mert például a 6 kötelező egyező tulajdonságon túl ugyan mindkét fél több tulaj-
donságot is megvizsgált, de azok különböző tulajdonságra irányultak. Így az NSzKK 
felhívhatja a megkereső felet további vizsgálat lefolytatására. Amennyiben valóban 
egyezés van, akkor az NSzKK a NEBEK-en keresztül továbbítja a tárolt adatokat.46 
Ha pedig utóbb mégis azt állapítja meg, hogy a két biometrikus adat nem egyezik, 
akkor azt haladéktalanul közli a megkereső szervvel.47

A prümi rendszer teljes megvalósulása számos lehetőséget rejt magában, hiszen 
már most is elviekben másodpercek alatt több 10 ezer keresés lefuttatására képes a 
rendszer. Azért csak elviekben, mert a Prümi Szerződés implementálása jelenleg is 
folyamatban van, és időbe telik, míg mind a 28 EU-tagállam az összes tagállammal 
kiépíti az informatikai és jogi kapcsolatot. A Prümi Szerződés teljes megvalósítá-
sának akadályát képezi, hogy az egyes tagállamok nagyon eltérően szabályozzák a 
biometrikus adatok nyilvántartását, Hollandiában törvény sem volt, Olaszország-
ban pedig nyilvántartás nem létezett. Eltérő az egyes nyilvántartások adattartalma 
is: Magyarországon nem lehet eltűnt személyek ujj- és tenyérnyomatát, valamint 
DNS-profilját kezelni, míg más országok nyilvántartásai ezeket is tartalmazzák. 
Azon országok tekintetében, amelyekkel még nem épült ki a Prümi Szerződés alap-
ján a kapcsolat, azok a hagyományos úton – megkereséssel – fordulhatnak a nemzeti 
egységhez a szükséges adatok megküldése iránt – anélkül, hogy lenne tudomásuk 

42  Bnytv. 41. § (1) bek., 56. §.
43  Bnytv. 39. § (1) bek., 54. § (1) bek.
44  Bnytv. 39. § (2) bek., 54. § (2) bek.
45  Bnytv. 67. § (1) bek., 81. § (1) bek. b) pont.
46  Bnytv. 82. § (1) bek.
47  Bnytv. 82. § (2) bek.
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arról, hogy a megkeresett állam hatósága rendelkezik-e ilyen adattal.48 Ez nyilván-
valóan sok esetben időveszteséggel jár.

A Prümi Szerződés továbbá nem teszi lehetővé a duplikátumokat, jóllehet a ma-
gyar megoldás az egyedi rögzítést alkalmazza, amely a bűncselekményenkénti tá-
rolást jelenti. Így előfordul, hogy egy személy DNS-profilja többször is előfordul a 
belföldi nyilvántartásban, feltéve, hogy több bűncselekményt is elkövetett. A prümi 
rendszerben egy személy csak egyszer szerepelhet. Így ha a rendszerben megosztott 
adathoz kötődő ügy kikerül a belföldi adatbázisból, akkor a másik – még bent ma-
radó – ügye kapcsán kell elérhetővé tenni az adatokat a prümi államok számára. 
Az egypetéjű ikrek esetében jelentkezik még a duplikáció problémája, hiszen az ő 
DNS-profiljuk azonos, de ebben az esetben mindkét személy vonatkozásában bent 
maradhat a biometrikus adat.

5. ZÁRÓ GONDOLATOK

összegzésképpen megállapítható, hogy a jelenlegi erőforrások jobb kiaknázására, 
az uniós előírások implementálására és a tagállamok közötti együttműködés szer-
vezettségének emelésére lenne szükség. Számos uniós aktust fogadott el a Tanács a 
rendőrségi együttműködés területén, amelyek valóban előrelépést jelentenek a ha-
tékonyabb szervezeti keretek között megvalósuló adattovábbítások terén. Ezek imp-
lementálása azonban nem történt meg maradéktalanul. A Prümi Szerződés hazai 
jogba történő átültetésének határideje 2011. augusztus 26-a volt, de az közel sem 
működik megfelelően valamennyi tagállam vonatkozásában.

Az érem másik oldala, ha a tagállamok beemelik a belső jogukba az uniós elő-
írásokat, de azokat nem hajtják végre. Ez azokban az esetekben lehet problémás, 
amikor az adattovábbítás proaktivitást igényel, és az nem történik meg, így a másik 
tagállam nem tud időben felkészülni az esetleges jogellenes támadásokra. E körben 
fontos a tagállamok közötti bizalom erősítése.49

48  Bnytv. 83. §
49  Nagy: i. m., 209–213. o.
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