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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.



AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS A TERRORIZMUS KAPCSOLATA 173

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.



AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS A TERRORIZMUS KAPCSOLATA 177

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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