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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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