
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


