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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 



82 KECSKÉS GÁBOR

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-



A NEMZETKöZI JOG ESZKöZRENDSZERE A TERRORIZMUS ELLENI KüZDELEMBEN  93

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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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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