
229 

ŐSZE ÁRON 

KÜLÖNLEGES JOGREND ÉS TERRORIZMUS – MIÉRT VOLT SZÜK-

SÉG AZ ALAPTÖRVÉNY HATODIK MÓDOSÍTÁSÁRA? 

1. BEVEZETÉS 

A XXI. század új kihívások elé állítja a nyugati civilizációt: mindenki számára 

ismeretesek a Párizsban, Brüsszelben, Nizzában történt tragikus események. Bár 

ezekhez hasonló támadások nem először fordultak elő a történelemben, az említett 

merényletek azonban még is komoly változásokat hoztak Európa lakossága életé-

ben. 

A szóban forgó eseményeket jogi szempontú vizsgálat tárgyává is kell ten-

nünk, hiszen mind szupranacionális szinten, mind a nemzetállamokban – így Ma-

gyarországon is – a probléma megoldása elengedhetetlen feladat. Azért kell a 

hangsúlyt nemzetállami szintre helyezni, mert az elmúlt egy év konzekvenciái egy-

értelmű kijelentésre ösztönöznek: az Európai Unió képtelen megoldást találni a 

kialakult válsághelyzetre, ugyanis a terrorellenes uniós lépések – amelyek a tár-

gyalásokon nem mutatnak túl – mindeddig sikertelennek bizonyultak.  

Ezen válsághelyzetre, vagyis a terrorcselekmények lehetséges veszélyére, 

Magyarország törvényhozása az Alaptörvény módosításával reagált. Az Ország-

gyűlés, a hatodik alaptörvény-módosítás elfogadásával ugyanis hatodik minősített 

időszakként emelte be alkotmányunkba a terrorveszélyhelyzetet, ami alkotmány-

jogi szempontból (is) kérdéseket vet fel. E kérdések közül a legfontosabb: szüksé-

ges volt-e a hatodik alaptörvény-módosítás? Vagyis a hatodik módosítás előtt is az 

Alaptörvény részét képező különleges jogrendi állapotok tényállásai nem voltak-e 

alkalmazhatóak terrorcselekmény veszélye vagy végrehajtott támadás esetén, il-

letve az egyes minősített állapotok esetére feléledő „koncentrált hatáskörök” nem 

biztosították-e hatékonyan a terrorveszély elhárítását, terrortámadás következmé-

nyeinek enyhítését és a támadók felelősségre vonását. Fontos kérdés tehát az, hogy 

mennyivel „nyújt mást vagy többet” a terrorveszélyhelyzet, mint más különleges 

jogrendi állapot. Ez feltételezi a terrorveszélyhelyzet tényállásának elemzését is – 

azzal a céllal, hogy az esetleges alkotmányossági vagy hatékonysági hiányosságo-

kat felfedezhessük. 
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2. A KÜLÖNLEGES JOGRENDRŐL 

2.1. A különleges jogrend alkalmazásának feltételei  

Először tárgyaljuk meg a különleges jogrend létezését. Mi takar ez a kifejezés, 

miért van rá szükség (ha egyáltalán szükség van rá) és milyen hatást gyakorol(hat) 

egy ország nem különleges jogrend idején működő jogrendi viszonyaira, állam-

polgárainak, lakosainak hétköznapi életére.     

A különleges jogrend – mint ahogy a nevéből is következik – olyan idősza-

kokra vonatkozik, melyek a társadalom életében nem megszokottak. Normális kö-

rülmények között egy demokratikus jogállam fundamentális feltétele az alkotmá-

nyos rendben működő államszervezeti mechanizmus és ennek irányítása. Termé-

szetesen előfordulhat, hogy ez a mechanizmus fennakad, vagyis a társadalmi és 

környezeti békét olyan esemény, esetleg események sorozata zavarja meg, me-

lyekre a megszokott rendben működő jogalkotástól és jogalkalmazástól eltérő el-

járásra van szükség. A cél pedig a veszély legdinamikusabb elhárítása, lehetőleg 

megőrizve a jogállami jelleget.1 

Egy ország lakosságára fenyegető hatást gyakorló események bekövetkezé-

sének lehetősége mindig fennáll. A háborúk, terrortámadások, természeti kataszt-

rófák végig kísérik az emberiség történelmét, melyek bekövetkezésének esélye so-

sem egyenlő a nullával. A civilizációk fejlődését végigkísérő, az emberek tömegét 

veszélyeztető eseményekről számos esetben nem lehetett tudni, hogy bekövetkez-

nek. Fontos azonban megjegyezni: a fent kifejtett állandó bizonytalanság nem fel-

tételezi az államok állandó különleges jogrendbeli állapotát. A különleges jogrend 

csupán egy eszköz a megszokott demokratikus jogállami mechanizmus folytatá-

sára.2 

A fentiekből azt az egyértelmű következtetést vonhatjuk tehát le, hogy a 

társadalomra, esetleg az egyénre pozitív következménnyel ható eseményeknél in-

dokolatlan lenne a rendeleti kormányzás bevezetése. Ennek egyszerű oka, hogy a 

pozitív következménnyel járó események esetén a lakosság nincs veszélyeztetve, 

így a ki nem alakult félelemérzete sem indokolná a különleges jogrend által bizto-

sított rendeleti kormányzást, a különböző emberi- és állampolgári jogok korláto-

zását. 

                                                            
1 LAKATOS LÁSZLÓ: Különleges jogrend és honvédelem szabályozás, in SZALAI ÁKOS 

(szerk.): MTA Law Working Papers 2014/49, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 

Budapest, 1. 
2 JAKAB ANDRÁS – TILL SZABOLCS: A különleges jogrend, in TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ, 

SCHANDA BALÁZS (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyaror-

szág alkotmányos intézményei, 2013, A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 466. 
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De hol húzódik a határ a pozitív és negatív hatások között, egyáltalán mikor 

beszélhetünk olyan állapotról, amely legitimálja a különleges jogrendi rendelke-

zések alkalmazását? E határ megtalálása részben a jogalkalmazó mérlegelésén, de 

leginkább az arányosság alapelvén nyugszik, melyek a részletes szabályozásban és 

az alkotmányos rendre leselkedő veszély elhárításához szükséges eszközök vonat-

kozásában nyernek értelmet. A különleges jogrendi szabályozásnak tehát csak de-

mokratikus jogállamban van értelme, ahol az alkotmányosság nem csupán papíron 

létezik, de az emberek mindennapi életében is valódi jogi érték.3  

2.2. A különleges jogrend alkalmazásának problémái 

A különleges jogrend alkalmazásának legnagyobb problémája a hatalommal való 

visszaélés lehetősége. A demokratikus jogállam alapvető kritériuma ugyanis a ha-

talmi ágak elkülönülése, illetve egymás demokratikus ellenőrzése. Általánosság-

ban elmondhatjuk, hogy a kiszélesített jogosítványok a végrehajtó- és törvényhozó 

hatalomra, illetve a különleges jogrendi szabályozásban meghatározott más szer-

vekre, vagy személyekre vonatkozhatnak.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a különleges jogrendi időszak esetén kezébe 

veheti az irányítást egyetlen személy is, vagy egy, akár a törvényhozó, akár a vég-

rehajtó hatalomtól független szervezet is. Ezek kialakulása magában hordozza az 

egyes nemzetek történelmében kialakult gyakorlatot is.4 

Alapvető jogállami követelmény azonban a különleges állapotok elhárításá-

hoz igazodó, azzal arányos szabályozás alkalmazása, melyeknek – ha nem hosz-

szabbítják meg – hatálya a veszélyhelyzet megszűnéséig tart. Ennek mérlegelése 

azonban mindig kétséges. Mind a hatály, mind az arányosság kérdésében: „Az ará-

nyosság elvének megfelelően a különleges állapotnak különböző fokozatai, illetve 

típusai vannak. Ennek értelmében a hatalomkoncentráció csak olyan mértékben 

valósítandó meg, amennyire az adott helyzet megoldásához feltétlenül szükséges. 

Azaz egyensúlyt kell találnunk a hatékonyság (minél nagyobb a veszély, annál na-

gyobbak a rendkívüli hatáskörök) és a visszaéléstől való félelem (minél kisebb a 

veszély, annál kisebbek a rendkívüli hatáskörök) között.” 5 

A különleges állapotok jogának különböző szabályait két csoportra oszthat-

juk. Egyik a hatékonyság elve, másik a visszaéléstől való félelem elve. A vissza-

éléstől való félelem elve magyarázza a különleges jogrendi szabályozás részletes-

ségét is. Az Alaptörvény jelenleg hat minősített időszakot különböztet meg egy-

mástól, részletesen szabályozva azokat. Ettől a 1989-es magyar alkotmány sem tért 

el nagyon. Tehát az alkotmányosság talaján maradva kell megállapítania a veszély-

helyzet mértékét, és az ahhoz igazodó szabályozás szükségességét. Ez az alapelv 

                                                            
3 Uo. 467. 
4 LAKATOS: i. m. 1. 
5 JAKAB – TILL: i. m. 466. 
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csak is demokratikus jogállamokban kap hatalmas szerepet, ahol az alkotmányos 

szinten rögzített értéket tisztelet övezi.6   

A fentiektől eltérő helyzeteket is hordoz hátán a történelem. Nem kizárt 

olyan esemény előidézése, melynek következménye a hatalom centralizációja, 

esetleg politikai vagy más ellenfelekkel való leszámolás. Példaként említhetjük 

csak nem kétezer év távlatából 64. július 18-át.7 De a XX. század történéseiből is 

feleleveníthetünk néhány pillanatot: az 1933. február 27-én a Reichstag épületété-

nek porig ég(et)ését.8 Azért is érdekesek a szóban forgó események, mert a pontos 

részletek mindig tisztázatlanok maradnak a nyilvánosság előtt, viszont a hatásuk – 

például az alapjogok valamilyen mértékű korlátozása, vagy a hatalom centralizá-

ciója – mindenki számára érzékelhetők. 

2.3. Az állam és alkotmány kapcsolata 

A különleges jogrend alkalmazásának fennállása esetén meg kell vizsgálnunk egy 

fontos kérdést. Nevezetesen azt, hogy az állam és alkotmány kapcsolatában, bizo-

nyos esetekben melyiknek van létjogosultsága a másik felé kerekedni.  

A különleges jogrendre vonatkozó elméletek két nagy csoportra oszthatók. 

Az egyik az államközpontú elmélet, amely a különleges állapot célját az állam 

megmentésében határozza meg. Ezzel szemben az alkotmányközpontú felfogás az 

alkotmány és alkotmányosság megőrzésében látja a különleges állapotok fő fel-

adatát.9   

Az államközpontú elméletek szerint az államnak primátusa van az alkot-

mány felett az önvédelem érdekében, vagyis a pozitív jog háttérbe szorul a termé-

szetjoggal szemben, és nincs legitimitása, hogy korlátozza az állam természetes 

állapotát. „Legitim rendről ezzel szemben Schmitt szerint akkor lehet szó, ha az 

állam, bizonyítva, hogy »a jogi normák érvényessége fölött fölényben van«, szu-

verén államként »megszabadul minden normatív köteléktől«, és magára vállalja az 

abszolút döntés felelősségét, ami által valami ’új és idegen’ jelenik meg a »prob-

lémamentes közvetlenség paradicsomi evilágiságában«”10 E felfogás szerint tehát 

                                                            
6 Uo. 467. 
7 64. július 18-án indult pusztító útjára a nagy római tűzvész, melynek felelőséről ma is 

vitatkoznak a történészek. Számunkra nem is ez a fontos, az inkább, ami utána történt. 

Hiszen Nero császár a keresztényeket tette felelőssé a katasztrófáért, melynek következ-

ménye lett Jézus híveinek kíméletlen üldöztetése. 
8 Az elkövető egy Marinus van der Lubbe nevezetű holland kommunista, akinek pártkap-

csolatai nem voltak ugyan, de az NSDAP – Hitler vezetésével – betiltatta a kommunista 

pártot, továbbá a weimari alkotmányban megfogalmazott szabadságjogok nagy részét ha-

tályon kívül helyezte, és megteremtette a 12 évig tartó totális diktatúráját. 
9 JAKAB – TILL: i. m. 469. 
10 TALLÁR FERENC: Sacrum és politicum – Carl Schmitt politikai teológiája és az univer-

zális szeretetközösség, in Világosság, 2003/7-8. szám, 80. 
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a különleges időszak alkotmányos szabályainak kötelező ereje mindig a jogot meg-

előző jogosultságtól függ. Ez azt jelenti, hogy a különleges jogrendre vonatkozó 

alkotmányos szabályozást egy semmilyen módon nem kikényszeríthető „iránymu-

tatássá” degradálja, aminek következménye a természetjog legfelső szintre eme-

lése, a végrehajtó hatalom jogi ellenőrizhetetlensége és az elszámoltatás lehetősé-

gének hiánya.11 

Az alkotmányközpontú felfogás az előbbi elmélettel szemben az alkotmány 

felsőbbrendűségének létjogosultságában hisz. Ennek értelmében létezik egy min-

denek felett álló jogi norma, melyet alkotmánynak vagy alaptörvények hívunk. Az 

alkotmányban összefoglalt tételes jogi normák pedig kizárnak minden más lehető-

séget, melyeket a különleges jogrendi állapotok során alkalmazni lehet. A radikális 

alkotmányközpontú elmélet szerint a természetjog alkalmazását figyelmen kívül 

kell hagyni, mivel az lehetőséget teremt a különleges jogrendi állapotok idején a 

hatalommal való visszaélésre. Tagadja tovább az állam felsőbbrendűségét az al-

kotmány felett. A nyitott alkotmányközpontú felfogás szerint – hasonlóan a klasz-

szikushoz – a különleges jogrendi hatásköröknek a pozitív jogból – vagyis az al-

kotmányból – kell származnia. E hatáskörök azonban túlmehetnek a tételes jogon, 

vagyis tartalmaznak „beleértett hatásköröket”, ugyanis a közösség és az alkotmá-

nyosság védelme érekében szükség van olyan felhatalmazásra is, melyek közvet-

lenül nem vezethetők le az alkotmányból.12 

3. RÖVIDEN A TERRORIZMUSRÓL 

3.1. A terrorizmus-fogalom megalkotásának kihívásai 

A terror latin eredetű főnév, melynek jelentése „ijedtség”, „rémület”. Ez már segít 

leszűkíteni a fogalommagyarázatot, de még messze nem elegendő egy adekvát de-

finíció meghatározásához. Bármilyen szakirodalmat is veszünk kezünkbe a terro-

rizmusról, egy valamit rövidesen megállapíthatunk: nincs egységesen elfogadott 

meghatározás a terrorizmus fogalma alatt. Sem jogilag, sem történelmileg, sem a 

többi tudományágat illetően. Véleményem szerint ez problémát jelent, hiszen a 

2016. június 7-i alaptörvény-módosítás során a hatodik minősített tényállásnak a 

terrorveszélyhelyzet címet adta a jogalkotó. Ebből pedig egyértelműen következik, 

hogy ha a szakértők sem bírnak konszenzusra jutni egy jelenséggel kapcsolatban 

– mely a történelemben tértől és időtől függetlenül jelen van – akkor a kimondottan 

erre koncentráló jogi szabályozások komoly aggályokat vetnek fel annak tartalmát 

és szükségességét illetően. Kiváltképpen érdekes ez az Alaptörvénnyel kapcsolat-

ban, alkotmányjogi aspektusból. Ezért nélkülözhetetlennek tarom, hogy foglalkoz-

zam a terrorizmussal, mint jelenséggel és fogalommal egyaránt.  

                                                            
11 JAKAB – TILL: i. m. 470. 
12 Uo. 470-471.  
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3.2. Terrorizmus a történelemben 

Nem túlzás azt állítani, hogy a terror(izmus) egy idős az emberiséggel, mely egé-

szen a kezdetektől végig kíséri a civilizációk fejlődését, hanyatlását és bukását. 

Igaz, maga a fogalom csupán a 18. század végén, a francia forradalom idején jelent 

meg.13 Szintén érdekesség a terrorizmussal kapcsolatban, hogy az elkövetők soha-

sem nevezik magukat terroristá(k)nak. Ezt mindig az áldozatok, az áldozatokat 

képviselő állam(ok), politikai tömörülések, honfitárs(ak), esetleg semleges felek 

aggatják az elkövető(k)re. Tragikus, ám egyszerű példa erre: a párizsi vérengzé-

sek14 után a különböző médiumok, akik a támadás körülményeiről (támadók/áldo-

zatok személye, állampolgársága, céljai, stb.) valószínűleg még nagyon keveset – 

vagy esetleg semmit – nem tudtak, már terrortámadásról beszéltek.  

Sok tanulmány született a terrorizmus történeti fejlődésével kapcsolatban. 

Vajon a Julius Caesar elleni merénylet terrortámadásnak nevezhető? Ha Haskó 

Katalin gondolataival dolgozunk, miért ne nevezhetnénk annak? Ő ugyanis így fo-

galmaz: „azokat a jelenségeket soroljuk a terrorizmus körébe, amelyek elsősorban 

az államrend vagy a nemzetközi politikai társadalom hatalmi rendje ellen irányul-

nak.”15 De a középkorból16 és az újkorból17 is számos eset áll rendelkezésünkre, 

melyek alátámasztják a terror vagy terrorfenyegetettség jelenlétét. A lábjegyzetben 

felsorolt példák, bár vitathatók, de a különböző terror(izmus) fogalmakkal dol-

gozva bizony indokoltan írhatnánk fel ezeket is a terrorcselekmények listájára. 

„…a terrorizmus lényege egyértelműen a nyílt ütközet tagadása. Célpontjait úgy 

választja meg, hogy kizárja az önvédelem lehetőségét.”18  

3.3. Fordulat 

Ha beszélhetünk vízválasztóról a terrorizmus történelmében, akkor az mindenkép-

pen 2001. szeptember 11-én történt események. A terrorizmus és 2001. szeptember 

11. egymás szinonimájává váltak. „A terrorizmus felkavarja az embereket. Még-

pedig szándékosan. Pontosan ez a célja, és ez az, ami miatt a XXI. század első 

                                                            
13 „A „terror” szó modern jelentése a francia forradalom rémuralmát (jakobinusok, 

Robespierre) fémjelző 

„la terreur”-ből ered…” KANCSAL KITTI: Terrorizmus egykor és ma – avagy a büntetőjog 

eszközei a terrorizmus elleni harcban, in Büntetőjogi szemle 2012/3. szám, 19. 
14 2015. november 13.  
15 HASKÓ KATALIN: A terrorizmus történeti fejlődése, in FELKAI GÁBOR – MOLNÁR AT-

TILA KÁROLY – PÁL ESZTER (szerk.): Forrásvidékek Társadalmi tanulmányok Némedi Dé-

nes 60. születésnapjára, 2002, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 293. 
16 1290. július 10-én gyilkolták meg a körösszegi várnál fekvő kun táborban IV. László (ur. 

1272-1290) magyar királyt. 
17 1898. szeptember 10-én vesztette életét Genfben Erzsébet magyar királyné, miután egy 

Luigi Lucheni nevű olasz anarchista szíven szúrta őt. 
18 TOWNSHEND, CHARLES: A Terrorizmus, 2003, Magyar Világ Kiadó, Budapest, 14.  
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éveiben újból a figyelmünk középpontjába került. A bizonytalanság sokféle formát 

ölthet, de leginkább a terror kelti fel bennünk a sebezhetőség érzését. 2001. szept-

ember 11-e után állandó és tartósnak ígérkező szükségállapotban találtuk magun-

kat, és a „terrorizmus elleni háború” következményei épp annyira átláthatatlanok, 

mint maga a terrorizmus.”19 

De miért is jelentett ekkora fordulatot a 2001. szeptember 11-ai támadás? 

Ennek egyértelműen több oka van. Elsőként megemlíthetjük a merénylők stratégi-

áját, mely komoly rést ütött az Amerikai Egyesült Államok légi közlekedésének 

biztonságfenntartó mechanizmusán, mely után szigorú változtatásokat vezettek be. 

A másik az áldozatok száma.20 Még egy nyomós ok lehet a támadás helyszíne. A 

támadás során négy gépet térítettek el. Ebből kettő a World Trade Centerbe – New 

York akkor második legmagasabb épületébe és szimbólumába csapódott. Ezek a 

támadás után összeomlottak. A harmadikat a Pentagonba – az Amerikai Védelmi 

Minisztérium székhelyébe – irányították. Az utolsót a Fehér Ház elpusztítására ter-

vezték, de az utasok megakadályozták a támadást.  

3.4. A terrorizmus meghatározhatatlansága 

Nyilvánvaló, hogy nem találunk adekvát definíciót a terrorizmusra. Az is bizonyít-

ható, hogy a történelemben is számos értelmezést nyert a szó. Példának említhet-

nénk a francia forradalmat, amely során a terror a megfélemlítés eszköze volt. Ez 

a későbbiekben is egyaránt felbukkan a radikális és véres forradalmakban egy-

aránt.21 A globalizálódó világban – mely a jogrendszerekben egyaránt érzékelhető 

változásokat generál – még inkább szükségessé vált/válik a terrorizmus jelenségé-

nek és fogalmának pontos(abb) meghatározása. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1972-ben kezdett nagyobb figyelmet for-

dítani a terrorizmus problémájára.22 A 2001. szeptember 11-ei USA elleni terror-

támadás következményeként, a Biztonsági Tanács szeptember 28-án határozatokat 

hozott, mely a terrorizmus elleni küzdelmet szolgálja. A határozat megakadá-

lyozza a terrorcselekmények finanszírozását, bűncselekménynek minősítse az 

ilyen célú adománygyűjtést, és azonnal befagyassza a terroristák pénzügyi befek-

tetéseit. A határozat a tagállamok közötti információcserére szólít fel, melyek a 

terrorizmus elleni küzdelmet hivatottak szolgálni, továbbá elhatározta azt is, hogy 

                                                            
19 Uo. 7-8. 
20 A 2001. szeptember 11-i támadás következményeként 2995 ember vesztette életét, mely-

ből 246 valamelyik repülőgépen, 2605-en New Yorkban, 125-en pedig a Pentagon épüle-

ténél. 
21 HASKÓ: i. m. 294. 
22 KOVÁCS KRISZTINA: A terrorizmus elleni védekezés, http://www.debrecenijogimuhely 

.hu/archivum/3_2005/a_terrorizmus_elleni_vedekezes/# _ednref6 (2016. október 10.) 
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a tagállamok a legnagyobb mértékben segítsék egymást a bűnügyi nyomozásban, 

illetve a bírósági eljárások során a terrorcselekményekkel kapcsolatban.23 

Az Európai Unió is foglalkozott a terrorizmussal, így 2001 decemberében 

fogadott el korlátozó intézkedéseket terrorcselekményben résztvevő személyek és 

szervezetek ellen. Az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete alapján elfogadott 

1373 (2003) ENSZ BT-határozat végrehajtása érdekében az EU elfogadta a terro-

rizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 

2001/931/KKBP tanácsi közös álláspontot. Elfogadta továbbá a 2580/2001/EK ta-

nácsi rendeletet is, mely a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és 

szervezetekkel szemben tartalmaz korlátozó intézkedéseket. A 2001/931/KKBP 

közös álláspont 1. cikkének (3) bekezdése szintén egy terrorcselekmény-fogalmat 

határoz meg: a „terrorcselekmények” olyan szándékos cselekmények, melyek jel-

legük vagy összefüggéseik révén súlyos kárt okozhatnak egy országnak vagy egy 

nemzetközi szervezetnek, és amelyeket a nemzetközi jog bűncselekményként ha-

tároz meg. E bűncselekmények lehetnek:  

a) emberélet elleni merényletek  

b) személyek testi épsége elleni merényletek 

c) emberrablás vagy túszszedés 

d) kormányzati vagy egyéb közintézmény, közlekedési rendszer, infrastrukturális 

létesítmény súlyos károsodásának előidézése 

e) légi jármű, hajó vagy más közlekedési vagy áruszállítási eszköz elfoglalása  

f) fegyverek, robbanóanyagok vagy nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyverek 

gyártása, birtoklása, megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása vagy fel-

használása, valamint a biológiai és vegyi fegyverek kutatása és fejlesztése 

g) részvétel terrorista csoport tevékenységében, ideértve információk vagy anyagi 

erőforrások rendelkezésre bocsátását, vagy a csoport tevékenységének finanszíro-

zását bármilyen módon, annak tudatában, hogy az hozzájárul a csoport bűnöző te-

vékenységeihez.24 

De próbálkoztak a definiálással „magánszemélyek” is: Korinek László fogalom-

magyarázata szerint: „A terrorizmus eltérő eszmerendszerekből merítő, sajátos lo-

gikának engedelmeskedő, változatos formákat öltő módszeres erőszak alkalmazás, 

vagy ezzel való fenyegetés, melynek célja politikai törekvések elérése azáltal, 

hogy az áldozatban, a nézőközönségben, az államban, a társadalomban megalkuvó 

magatartás alakuljon ki. A meghirdetett cél általában politikai, ideológiai, vallási, 

etnikai tartalmú radikális változás kikényszerítése, a cél elérésére alkalmazott cse-

lekménysor. Az eszköz viszont jogi lényegét tekintve köztörvényes, erőszakos 

bűncselekmény.”  

                                                            
23 Resolution 1373 (2001), United Nations, Security Council. 
24 KONDOROSI FERENC: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései, 2008, Magyar 

Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 119-120. 
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Bartkó Róbert, A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései 

című munkájában a következő problémára hívja fel a figyelmet a terrorizmus fo-

galmának megalkotását illetően: „az egységes fogalom megalkotásának akadályát 

képező ok lehet az a sokszínűség, amellyel a terrorizmus, mint társadalmi jelenség 

rendelkezik. Így például teljesen más az IRA, és megint más az al-Kaida műkö-

dése. Az IRA a brit birodalmi szemlélet ellenségeként támadásait főként a sziget-

országra koncentrálja. Ehhez képest az arab terrorszervezetek a kapitalizmus, és 

»nyugatizálódás« ellenpólusát képviselve a világ bármely pontját veszélyez-

tet(het)ik terrortámadásaikkal. A többarcúság azonban nemcsak az egyes terror-

szervezetek kvalitatív különbözőségében nyilvánul meg, hanem a terrorizmus egy-

fajta vertikális »dualizmusában« is. Nevezetesen arról van szó, hogy különbség 

van az államélet irányítási szintjén jelentkező terror, és a társadalmi szinten kiala-

kuló között. Az előbbi, az úgynevezett állami terrorizmus sokak szerint a legko-

rábbi és egyben a legveszélyesebb formája a terrorizmusnak, hiszen ebben az eset-

ben az erőszak alkalmazása állami keretek között marad, és a közhatalmi szervek 

közreműködésével jut el az állampolgárok szintjére.”25  

Ezek csak néhány meghatározás a sok közül. Egy valamit viszont egyértel-

műen megállapíthatunk. Az pedig az erőszak valamilyen formában történő alkal-

mazása. A terroristák legalább olyan veszélyesek – és sikeresek is – fizikai táma-

dások területén, mint a pszichológiai hadviselés alkalmazásában. Egy terrortáma-

dás után a félelem uralkodik el egyéni és társadalmi szinten egyaránt. És az terror-

cselekmények megelőzése, az elkövetők kézre kerítése mellett a félelemérzet meg-

szüntetése lesz a harmadik fő oka a különleges jogrend bevezetésének. 

4. AZ ALAPTÖRVÉNY ELŐTTI KÜLÖNLEGES JOGRENDI SZABÁLYOZÁSOK 

4.1.Különleges jogrend a magyar történeti alkotmányban 

Jelen tanulmány nem teszi lehetővé, hogy részletesebben vizsgáljuk a különleges 

jogrend történeti fejlődését és előzményeit, ezért a magyar történelemből csupán 

egy törvényre szeretnék koncentrálni, mely az 1949. évi XX. törvény előtt, az írat-

lan alkotmányunk időszakában, de már a polgári korban került megalkotásra. Ez a 

jogszabály a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. 

törvénycikk. Véleményem szerint a jelen törvénycikk mérföldkőnek számít a kü-

lönleges jogrendi szabályozás magyar történelmében, így a teljesség igénye nélkül, 

de szükséges pár gondolatban összefoglalni lényeges elemeit.   

„Az elfogadott törvény erénye az volt, hogy alkotmányos keretek közé pró-

bálta helyezni a  vészidőszak során megvalósítandó intézkedéseket, és így legalább 

                                                            
25 BARTKÓ RÓBERT: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, 2011, UNI-

VERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 20-21.  
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az alkotmányosan elfogadható minimum szinten, de háború esetén is érvényesül-

hettek az egyes alapjogok, így megpróbálta annulálni a régtől fogva minden hábo-

rúban érvényesülő inter arma silent leges-t.”26 

A törvénycikk értelmében háború bekövetkezésekor – de ha szükséges, há-

ború fenyegetése esetén is – a minisztérium valamennyi tagjának felelőssége mel-

lett a törvényben meghatározott kivételes hatalmat igénybe vehette a szükséges 

mértékig. Ez a kivételes hatalom azonban megszűnt a háború befejeztével és a ki-

vételes hatalom alapján hozott intézkedéseket is hatályon kívül kellett helyezni. 

Ha a háború a kivételes hatalom alapján meghozott intézkedéstől számított négy 

hónapon belül nem tört ki, a kivételes intézkedéseket hatályon kívül kellett he-

lyezni, kivéve, ha az országgyűlés hozzá nem járult azok meghosszabbításához. A 

hozzájárulásról a törvényhozás mind két háza vita nélkül határozott.27 

A minisztérium állapította meg a kivételes hatalomból folyó intézkedések 

körét, azok területi és személyi hatályát. Erre vonatkozó rendeleteit köteles volt a 

minisztérium az állam hivatalos lapjában közzétenni és minden községben, 

amelyre a meghozott intézkedések hatálya kiterjedt, az ott szokásos módon kellett 

kihirdetni. A kivételes hatalom igénybevételét, továbbá azt, hogy a kivételes hata-

lomból folyó intézkedések mely területekre terjedtek ki, az országgyűlésnek a leg-

közelebbi ülésen be kellett jelenteni.28 

A minisztérium korlátolhatta és eltilthatta olyan tárgyak tartását, használatát és 

forgalomba hozatalát, melyek a hadviselés érdekeinek vagy a közrendnek és a köz-

biztonságnak veszélyeztetésére felhasználhatóak voltak (fegyverek, lőszer, lőpor, 

robbantó anyagok, stb.) és az ilyen tárgyak beszolgáltatását elrendelhette. Továbbá 

a jogosulatlanul birtokolt tárgyakat el kellett kobozni.29 

A minisztérium a nemzetközi egyezmények korlátai közt ellenőrzés alá ve-

hette a postai, távirati és távbeszélő forgalmat és érintkezést a hadviselés érdekei-

nek megóvása céljából.30 

A minisztérium elrendelhette, hogy az időszaki lapoknak és más sajtótermé-

keknek a sajtóügyi közvádlóhoz benyújtandó sajtórendészeti köteles példányait a 

szétküldés előtt kellett a legközelebbi királyi ügyészségnek, illetőleg rendőrható-

ságnak kézbesíteni és hogy a szétküldés, amennyiben a királyi ügyészség vagy a 

                                                            
26 KELEMEN ROLAND: A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. 

évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja, in Parlamenti Szemle, 2016/1. 

szám, 91.  
27 A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvénycikk 1. 

§. 
28 1912. évi LXIII. törvénycikk 2. §. 
29 1912. évi LXIII. törvénycikk 7. §. 
30 1912. évi LXIII. törvénycikk 8. §. 
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rendőrhatóság korábban meg nem engedte, időszaki lapoknál csak a sajtórendé-

szeti köteles példány kézbesítésétől számított három óra múlva, más sajtótermé-

keknél a kézbesítés napjától számított egy hét múlva vehette kezdetét. A miniszté-

rium megtilthatta azon belföldi időszaki lapoknak megjelenését és terjesztését, 

amelyek közleményei a hadviselés érdekeit veszélyeztetették, továbbá a külföldi 

lapok behozatala és terjesztése is megtiltható.31  

4.2. Az Alkotmány vonatkozó szabályai 1989. évi XXXI. törvény hatálybalé-

pése után 

A 1989. évi alkotmánymódosítás következtében módosult a különleges jogrendre 

vonatkozó szabályozás is. Jelen bekezdésben csak a módosult részeket emelem ki. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szocialista Magyarországon – ami más diktatúrákra 

is igaz – a különleges jogrend létének nincs létjogosultsága, hiszen az egész rend-

szer katonai készültségben állt.  

Az Országgyűlés dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdé-

séről.32 Rendkívüli állapotot hirdet ki, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre hadiálla-

pot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye esetén, melyet 

háborús veszélynek definiál.33 

Az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzé-

sére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az állampolgárok élet- és vagyon-

biztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve 

elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlen-

ség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki. To-

vábbá dönt a fegyveres erők belföldön vagy külföldön történő alkalmazásáról.34 

Az Alkotmány 4. § (4) bekezdése értelmében, a fent kiemelt bekezdés pontjaiban 

meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata 

szükséges.  

Ezt követi az Alkotmány következő kiegészítése, mely az Országgyűlés 

akadályoztatása esetén követendő eljárási szabályokat határozza meg. Ennek ér-

telmében, ha az Országgyűlés akadályoztatása esetén nem képes a hadiállapot ki-

nyilvánítására, a rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetésére, valamint a 

Honvédelmi Tanács létrehozására, a köztársasági elnök gyakorolja az Országgyű-

lés erre vonatkozó jogosítványait. Az Országgyűlés e döntések meghozatalában 

akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, to-

vábbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó ese-

mények miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás tényét, továbbá 

                                                            
31 1912. évi LXIII. törvénycikk 11. §. 
32 Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 4.§ (3) bekezdés g) pont. 
33 1989. évi XXXI. törvény 4.§ (3) bekezdés h) pont. 
34 1989. évi XXXI. törvény 4.§ (3) bekezdés i) - j) pont. 
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a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihir-

detésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és 

a Minisztertanács elnöke együttesen állapítja meg. Az Országgyűlés a hadiállapot, 

a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az aka-

dályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalma-

zott intézkedések jogszerségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kéthar-

madának a szavazata szükséges.35 

Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt a fegyveres erők kül-

földi vagy országon belüli alkalmazásáról, valamint a külön törvényben meghatá-

rozott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. A Honvédelmi Tanács elnöke a köz-

társasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben képviselettel 

rendelkező pártok képviselőcsoportjainak vezetői, a pártokhoz nem tartozó képvi-

selőcsoportok megbízottjai, a Minisztertanács elnöke és tagjai és a Magyar Nép-

hadsereg vezérkari főnöke. A Honvédelmi Tanács gyakorolja az Országgyűlés ál-

tal rá átruházott jogokat, a köztársasági elnök jogait és a Minisztertanács jogait. A 

Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amiben bizonyos törvények alkalmazását 

felfüggesztheti, illetve törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb különleges ren-

delkezéseket hozhat. Viszont nem függesztheti fel az Alkotmány alkalmazását. A 

Honvédelmi Tanács rendeletei a rendkívüli állapot megszűnésével hatályukat 

vesztik, de az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbíthatja.36  

A 19/C. § értelmében a köztársasági elnök dönt a fegyveres erők alkalma-

zásáról az Országgyűlés akadályoztatása esetén a szükségállapot kihirdetésekor. 

Szükségállapot idején a köztársasági elnök jogosult rendeleti úton rendkívüli in-

tézkedéseket bevezetni, melyek külön törvényben vannak megállapítva. Ezen in-

tézkedésekről a köztársasági elnök haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés el-

nökét. Az Országgyűlés szükségállapot idején folyamatosan ülésezik, a köztársa-

sági elnök rendkívüli intézkedésének alkalmazását felfüggesztheti.  Akadályozta-

tása esetén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága gyakorolja e jogosítványokat. 

A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napon belül hatályu-

kat vesztik, kivéve, ha az Országgyűlés hatályukat meg nem hosszabbítja. Akadá-

lyoztatása esetén erre az Országgyűlés Honvédelmi Biztossága jogosult. A szük-

ségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell alkal-

mazni.37  

Ahogy látjuk, az 1989. évi XXXI. törvényben szabályozott minősített idő-

szakok az Alaptörvény különleges jogrendjének előzményei. Utalást nem találunk 

az 1989. évi XXXI. törvényben a terrorcselekményre, vagy annak fenyegetésére, 

                                                            
35 1989. évi XXXI. törvény 19/A. § (1)-(4) bekezdés. 
36 1989. évi XXXI. törvény 19/B. § (1)-(5) bekezdés. 
37 1989. évi XXXI. törvény 19/D. § (1)-(5) bekezdés. 
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ami arra enged következtetni, hogy a meglévő minősített időszakok valamelyiké-

nek kihirdetésére került volna sor egy terrortámadás, vagy terrortámadás komoly 

fenyegetése esetén. 

5. MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK AZ ALAPTÖRVÉNYBEN A HATODIK ALAPTÖR-

VÉNY-MÓDOSÍTÁS ELŐTT 

5.1. Előljáróban 

Most vizsgáljuk meg Magyarország hatályos alkotmányának különleges jogrendre 

vonatkozó részében meghatározott időszakokat, különös hangsúlyt helyezve a tar-

talmi elemekre és arra, hogy miért nem voltak alkalmazhatók, vagy a kormány 

miért nem látta alkalmazhatónak a hatodik módosítás előtti különleges jogrendi 

időszakokat terrortámadás veszélye vagy egy tényleges terrortámadás esetére.  

Az Alaptörvény jelenleg hat minősített időszakot határoz meg, melyek be-

következése esetén a különleges jogrendi szabályok kerülnének alkalmazásra. 

Ezek a következők: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi 

helyzet, a váratlan támadás, a veszélyhelyzet és a 2016. június 7-én elfogadott ha-

todik alaptörvény-módosítás nyomán belekerülő terrorveszélyhelyzet. Természe-

tesen mind a hat időszakra pontosan megállapítható eljárási szabályok vonatkoz-

nak, melyek szigorúsága jelentősen függ a történelmi tapasztalatoktól és a jogal-

kotó és jogalkalmazó belátásától.  

5.2. A rendkívüli állapot 

5.2.1. A rendkívüli állapot kihirdetésének feltételei 

Mielőtt nekiállunk tárgyalni a rendkívüli állapot kihirdetésének elutasítását terror-

fenyegetettség vagy terrortámadás esetén, ne felejtsük el, hogy a hatodik alaptör-

vény-módosítás előtti időszakot elemezzük, amikor még nem volt külön különle-

ges jogrendi meghatározása a terrorveszélyhelyzetnek. Rendkívüli állapotot az Or-

szággyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának 

közvetlen veszélye esetén hirdet ki, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre.38 A hadiál-

lapot a hadviselő felek között létrejött jogállapot, mely annak kihirdetésével kez-

dődik, és ér véget, ha befejeztét szintén deklarálják. A hadviselő felek alatt pedig 

általában államokat értünk.  

                                                            
38 Magyarország Alaptörvénye 48. cikk (1) bekezdés a) pont. 
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És itt tegyünk fel egy fontos kérdést: mi az állam? Van-e nemzetközileg 

általánosan elfogadott meghatározása? „A nemzetközi gyakorlat értelmezése sze-

rint az állam kellékei a nép, terület és főhatalom.”39 Georg Jellinek klasszikus ál-

lamdefiníciója pedig a következő: „A földfelszín elhatárolt területén letelepedett, 

legfőbb hatalommal rendelkező és azáltal egységessé összefogott emberi soka-

ság.”40 Érdemes megemlíteni a Montevideói Egyezményben meghatározott, ál-

lamra vonatkozó ismérveket is:  

a) állandó népesség 

b) meghatározott terület 

c) kormányzat 

d) képesség a más államokkal való kapcsolatba lépésre.41  

Carl Schmitt A politikai fogalma című munkájában a következő rövid leírást adja 

az államról: „A ma szokásos nyelvhasználatban az állam a területi zártságban szer-

vezett nép politikai státusza.”42  

Terrortámadás esetén azonban nincs hadiállapot, hiszen az ellenfél is gyak-

ran beazonosíthatatlan, így nem lenne, ami indokolná a rendkívüli állapot kihirde-

tését. Érdekesebb azonban idegen hatalom megfogalmazás. Pontosabban: ”…ide-

gen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén 

kihirdeti a rendkívüli állapotot…”43 Ki ugyan is az idegen hatalom? Sőt ki az ide-

gen és ki a hatalom?  

Az idegen hatalom más államokat, de ezen felül például nemzetközi szer-

vezeteket vagy terrorista csoportokat, külföldi felszabadító mozgalmakat is jelent-

het. Tehát az idegen hatalom minden olyan entitás, amely képes arra, hogy Ma-

gyarország ellen külföldről fegyveres támadást hajtson végre. Ha viszont Magyar-

országon belüli szeparatista mozgalomról van szó, akkor nem idegen a hatalom, 

vagyis nem beszélhetünk idegen hatalom fegyveres támadásáról.44 Habár Az Al-

kotmány kommentárja I. című munka nem az Alaptörvényre vonatkozik, tartalmi-

lag nem különbözik a hatályos alkotmányunkban meghatározott rendkívüli álla-

potra vonatkozó időszaktól, ahol szintén az idegen hatalom fegyveres támadásnak 

közvetlen veszélye került megfogalmazásra. 

                                                            
39 DÉNES IVÁN ZOLTÁN: A jogfilozófiától a politikáig, 2012, Argumentum Kiadó, Budapest, 

418. 
40 TAKÁCS PÉTER: Az állam fogalma, in SMUK PÉTER (szerk.): Alkotmányjog I. Alkotmá-

nyos fogalmak és eljárások, 2015, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 33.  
41 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Article 1933. december 26.  
42 SCHMITT, CARL: A politikai fogalma, 2002, Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, Buda-

pest, 15. 
43 Alaptörvény 48. cikk (1) bekezdés a) pont.  
44 JAKAB ANDRÁS: Az Alkotmány kommentárja I, 2009, Századvég Kiadó, Budapest, 614. 
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Tegyük fel azonban, hogy Magyarországon olyan bűncselekményt követnek 

el, mely Magyarország Büntető Törvénykönyve alapján egyértelműen a terrorcse-

lekmény tényállásnak feleltethető meg. És ezt a merényletet az Iszlám Állam ma-

gára vállalja hadüzenet kíséretében. A hadüzenet pedig egy diplomáciai nyilatko-

zat két vagy több állam között, mely a felek között a háború kitöréséhez vezet.  

De állam-e az Iszlám Állam? Van területe, népessége és viszonylag állandó 

hatalmi rendszere, tehát bizonyos államisági kritériumoknak megfelel. Azonban 

hiányzik két alapvető feltétel, mely az államisághoz kapcsolódik. Az egyik feltétel, 

hogy nem része az államközi rendszereknek, aminek következménye és jele, hogy 

nem rendelkezik nemzetközi elismertséggel. A másik kritérium: irányító szervei-

nek tevékenységében nem figyelhető meg a formális jogszerűségnek az a mini-

muma, amit egyebek mellett a tartós uralmakra jellemző kiszámíthatóság és a po-

litikai erőszak-alkalmazás esetén is elvárt, legalább minimális szintű humanitás 

szokott kifejezni. Vagyis a fentiekből arra lehet következtetni, hogy az ISIS-nek 

nevezett hatalmi szervezet működése nem csupán az európai hagyományos jogi 

eszményektől áll távol, de egyáltalán semmiféle, a jog általános eszméjéhez köt-

hető követelménynek sem tesz eleget.45 

Annak ellenére, hogy az Iszlám Állam nem állam, még is rendelkezik olyan 

haderővel, mely Magyarország és az Iszlám Állam között a klasszikus háborús 

szituációt szülhetne. Ennek kitűnő bizonyítéka az Iszlám Állam ellen folytatott, 

mai napig is tartó hadjáratok. A hadüzenet azonban nem mindig jelenti az általá-

nosan felfogott fizikai ütközetekkel járó háborús helyzetet.46 Az Iszlám Állammal 

tehát egy, az idegen hatalom kritériumainak egyértelműen megfelelő ellenféllel 

állna szemben Magyarország, és a hadüzenettel a háborús veszély is fennáll. Ebben 

az esetben pedig nem lenne akadálya a rendkívüli állapot kihirdetésének, hiszen 

ha az Országgyűlés kétharmada – akadályoztatása esetén a köztársasági elnök – 

úgy ítéli meg, hogy a különleges jogrendben meghatározott rendkívüli állapotra 

                                                            
45 TAKÁCS PÉTER: Az „Iszlám Állam” államiságának problémái. Államnak tekinthető-e az 

ISIS, bármilyen értelemben is?, in Jog- és politikatudományi folyóirat, 2015/4. szám, 64. 
46 1939. szeptember 3-án üzent hadat Nagy-Britannia és Franciaország a náci Németor-

szágnak, miután az előző napon küldött ultimátummal nem értek célt, és Hitler nem állí-

totta le a Lengyelország elleni agressziót. Bár formálisan beállt a hadiállapot, a szövetsé-

gesek nem siettek a lengyelek segítségére; apróbb összetűzéseken kívül nem történtek há-

borús cselekmények, ezért a közvélemény a következő nyolc hónapos időszakot „furcsa 

háborúnak” nevezte el. Forrás: TARJÁN M. TAMÁS: 1939. szeptember 3. Megkezdődik a 

„furcsa háború”. Elérhető: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1939_szeptember_3_ 

megkezdodik_a_furcsa_haboru/ (2016. november 6.) 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1939_szeptember_3_%20megkezd
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1939_szeptember_3_%20megkezd
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vonatkozó időszaknak megfeleltethetők a fennálló körülmények, akkor kihirdetik 

a rendkívüli állapotot.47 

Az Iszlám Állam azonban csak egy potenciális veszélyforrás, melynek föld-

rajzi elhelyezkedése bonyolulttá tenne egy Magyarország ellen indított hadjáratot. 

Azonban bármikor megjelenhet olyan entitás – akár határon belül akár Magyaror-

szág határaihoz közel –, mely az Iszlám Államhoz hasonlóan konfliktusos helyze-

tet teremtene és különleges jogrend alkalmazását tenné szükségessé. 

5.2.2. A rendkívüli állapotra vonatkozó szabályok48  

A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, 

az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és – 

tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar főnöke. 

A Honvédelmi Tanács gyakorolja az Országgyűlés által rá átruházott jogo-

kat a köztársasági elnök jogait és a Kormány jogait.  

A Honvédelmi Tanács dönt a Magyar Honvédség külföldi vagy magyaror-

szági alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti 

területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásá-

ról. A külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiin-

duló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról és sarkalatos tör-

vényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. 

A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 

rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatá-

lyát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

5.2.3. Következtetés 

Az Alaptörvény rendelkezései alapján nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy ter-

rorfenyegetettség vagy végrehajtott terrortámadás esetén az Országgyűlés – aka-

dályoztatása esetén a köztársasági elnök – lenne, illetve lett volna jogosult a rend-

kívüli állapot kihirdetésére.  

Alapvetően a klasszikus háborúra való reagálás következményeként szüle-

tett meg a rendkívüli állapot intézménye, mely kihirdetése a második világháború-

hoz hasonló konfliktusok időszakára értelmezhető leginkább. Viszont a technika 

                                                            
47 Magyarország Alaptörvénye 48. cikk (2) bekezdés: A hadiállapot kinyilvánításához, a 

békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az or-

szággyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
48 Alaptörvény 49. cikk. 



245 

és a módszerek fejlődésével a körülmények is változnak, melyek újabb és újabb 

kérdéseket vetnek fel a különleges jogrendet illetően.49  

5.3. Szükségállapot 

5.3.1. Tartalmi vizsgálódás 

Feltártam, hogy a rendkívüli állapot kihirdetésének lehetősége egy esetleges ter-

rortámadás esetén milyen nehézségeket okozna. Az Alaptörvényben meghatáro-

zottak arra engednek következtetni, hogy bár jogi akadálya nem lenne a rendkívüli 

állapot kihirdetésnek, hiszen a fogalommagyarázatok nem egyértelműek – néhol 

még hiányosak is –, ez pedig széles mérlegelési jogosultságot biztosít annak, aki-

nek az Alaptörvény szerint joga van rendkívüli állapot kihirdetéséhez – így az Or-

szággyűlésnek és a köztársasági elnöknek. 

Előrebocsátva mondhatom, hogy ez a szükségállapot kihirdetésének lehető-

ségénél sem lesz egyértelmű konzekvencia. A kiindulópont az Alaptörvény 48. 

cikk (1) bekezdésének b) pontja: 

„Az Országgyűlés a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizáróla-

gos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyon-

biztonságot tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve 

elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.” 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a szükségállapotnak három esetköre van az Alaptör-

vény szerint, melyeket vizsgálódás tárgyává kell tennünk. 

Mivel fent már foglalkoztunk a terrorizmussal, és arra a következtetésre ju-

tottunk, hogy adekvát definíciót nem tudunk megalkotni, mégis az erőszakot ál-

landó elemévé tettük. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy a törvényes rend megdön-

tésére irányuló fegyveres cselekmények fogalma alá miért nem sorolhatunk be egy 

terrortámadást?  Hiszen a logikai kapcsolat az erőszak és törvényes rend megdön-

tése között aligha vitatható. Mert nem biztos, hogy minden törvényes rend meg-

döntésére irányuló cselekedet erőszakos, de az biztos, hogy minden erőszakos cse-

lekmény a törvényes rend megdöntésére irányul valamilyen formában. Akár egy 

könnyű testi sértésről, akár egy több halálos áldozatot követelő támadásról beszé-

lünk. Hiszen nehezen képzelhető el, hogy a jogalkotó a törvényes rend megdöntése 

alatt mást ért, mint valamilyen jogszabályban vagy az Alaptörvényben megfogal-

mazott jogi norma megsértését.  

Ezzel nem azt állítom, hogy minden fegyveres cselekmény indokolttá teszi 

a szükségállapot kihirdetését, de ha a terrortámadásokat fegyverrel követik el – 

ami egyértelműen a törvényes rend megdöntésére irányul –, nem vethető a szük-

ségállapot kihirdetésének lehetősége sem a támadás súlyosságának bizonyos foka 

                                                            
49 JAKAB – TILL: i. m. 472. 
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fölött. Ezen állításomhoz fűzném Jakab András gondolatait, melyek még az Alkot-

mányban meghatározott alkotmányos rend megdöntésére irányuló fegyveres cse-

lekményekre vonatkoznak: „Az »alkotmányos rend« az Alkotmány által előírt ál-

lapotot, a ’megdöntés’ pedig az erőszakos és jogszerűtlen megváltoztatást jelenti.” 

Megítélésem szerint az Alaptörvényben meghatározott törvényes rend és az 

Alkotmány szerinti alkotmányos rend között tartalmi különbség nincsen, csupán 

formai, ami alapjául szolgál a fenti állításomnak, miszerint bizonyos esetekben 

szükségállapot is kihirdethető egy bizonyos súlyú – vagyis csak különleges jog-

rendi eszközökkel kezelhető – fegyveres terrortámadás következtében, aminek 

egyértelmű célja a törvényes rend megdöntése.  

A következő meghatározás az Alaptörvény 48. cikk (1) bekezdés b) pontjá-

ban a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmény. Úgy 

gondolom, hogy ez aligha képzelhető el egy terrorista fő céljaként. Franciaország-

ban vagy Németországban elkövetett mészárlások elkövetőinek céljai közé semmi 

esetre sem sorolhatjuk a hatalom kizárólagos megszerzését, annak ellenére, hogy 

a fegyvert minden esetben használtak. És valószínűleg nem lenne célja a hatalom 

kizárólagos megszerzése egy – a nyugati támadáshoz hasonló – merényletnek Ma-

gyarországon sem, még ha azt fegyverrel követnék is el.  

A következő elem az „élet- és vagyonbiztonságot tömegesen mértékben ve-

szélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cse-

lekmények”. Úgy gondolom, hogy ha az Alaptörvényben – vagy általában – defi-

niálni kellene a terrorizmust, az hasonló megfogalmazás lenne az Alaptörvény 48. 

cikk (1) bekezdés b) pontjából idézett meghatározással. Vagyis egy bekövetkezett 

terrortámadás esetén kihirdethető lenne a szükségállapot. Nem tudjuk azonban, 

hogy a jogalkotó mit ért a tömeges mértékben veszélyeztető fogalom tartalma alatt. 

Ugyanis tömeg alatt egyaránt érthetünk 10, 100 vagy 1000 ember is. Gondoljunk 

csak a nizzai merényletre.50 Nem is beszélve arról, hogy a mostanában Nyugat-

Európában elszaporodó merényletek célja, hogy minél több ember életlét veszítse 

vagy rettegésben éljen. Ezért jogalkalmazás szempontjából is nélkülözhetetlen a 

pontos meghatározás, hiszen minél inkább vitatható a jelen rendelkezés tartalmi 

elemi, annál nagyobb mérlegelési –és ezzel együtt döntési – lehetőséget biztosít az 

Országgyűlésnek, vagy a Köztársasági elnöknek.  

Ne felejtsük el azonban, hogy a rendkívüli állapot és a szükségállapot kihir-

detéséhez – ha az akadályoztatás ténye nincs megállapítva51 – az országgyűlési 

                                                            
50 2016. július 14-én Nizzában, a híres tengerparti Promenade des Anglais sétányon a tö-

megbe hajtott nagy sebességgel egy teherautóval a 31 éves tunéziai származású nizzai Mo-

hamed Lahouaiej Bouhlel. A mészárlás 84 ártatlan ember életébe került.  
51 Alaptörvény 48. cikk (5) bekezdés: Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot ki-

nyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát 
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képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Azonban ha kormánypárt(ok) 

nem rendelkeznek a minősített többséghez szükséges szavazattal, nem feltétlenül 

jelenti a különleges jogrend gyors és hatékony hatálybaléptetését, ha az ellenzék 

nem úgy ítéli meg a helyzetet, ahogy a kormány, vagy fordítva.  

5.3.2. A szükségállapotra vonatkozó szabályok52 

A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rend-

őrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. A szükségál-

lapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a 

Magyar Honvédség (1) bekezdés53 szerinti felhasználásáról. 

Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli in-

tézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök 

rendeletével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények 

alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb 

rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul 

tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – 

akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizott-

sága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Or-

szággyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által 

bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. 

A rendeleti úton bevezetett intézkedések harminc napig maradnak hatály-

ban, kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Ország-

gyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja. A köztár-

sasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti. 

Láthatjuk tehát, hogy szükségállapot idején a köztársasági elnök rendelete-

ket bocsájthat ki, melyek törvények hatályát függeszthetik fel, illetve rendeletének 

tartalma eltérhet a törvényekétől.  

5.3.3. Kitekintés 

A szükségállapotra vonatkozófejtegetéseim alátámasztására szolgáljon példaként 

az európai gyakorlat is. A tanulmányom nem engedi meg, hogy részletesebben 

tárgyaljam az európai, illetve az Európán kívüli államok alkotmányait, csupán há-

rom országot említenék meg.  

                                                            
az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan 

állapítja meg. 
52 Alaptörvény 50. cikk. 
53 Alaptörvény 50. cikk (1) bekezdés: A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor 

lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem ele-

gendő. 
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Az Európai Gazdasági Térség államai és Svájc alkotmányainak különleges 

jogrendjében nincsen külön minősített időszakként megahatározva sem terrortá-

madás, sem terrorfenyegetettség. Ezek bekövetkezése esetén Magyarország Alap-

törvényében megtalálható szükségállapothoz tartalmilag hasonló szabályozásokat 

találunk.54  

Lengyelország alkotmánya például az Állam alkotmányos rendjének, az ál-

lampolgárok vagy a közrend fenyegetettsége esetén szükségállapot hirdet ki a köz-

társasági elnök a Minisztertanács javaslatára.55 A francia szabályozás szerint, ha a 

köztársaság intézményeit, a nemzeti függetlenséget, a köztársaság területének sért-

hetetlenségét vagy a nemzetközi szerződések végrehajtását súlyos és közvetlen ve-

szély fenyegeti, és ha az alkotmányos közhatalom működése megszakad, a minisz-

terelnök, a Parlament két házának elnöke, valamint az Alkotmánytanács hivatalos 

meghallgatása után a köztársasági elnök megteszi a körülmények által megkövetelt 

intézkedéseket.56 Portugália alkotmányában viszont csak ostromállapotot és rend-

kívüli állapotot találunk, melynek tartalmi elemei nincsenek részletesen szabá-

lyozva.57  

Az előző bekezdésben tárgyalt, és az általam vizsgált, de a dolgozatomban 

nem tárgyalt alkotmányok eltérő szabályozást mutatnak a különleges jogrendet il-

letően, mely lényegesen függ az ország állam- és kormányformájától, a tapaszta-

latoktól és a hagyományoktól. Azonban – Ságvári Ádám gondolataira visszautalva 

– valóban nem találunk utalást terrortámadásra, illetve terrorfenyegetettségre a 

vizsgált különleges jogrendekben. Ilyen jellegű támadást, vagy fenyegetést a jog-

alkotó a meglévő minősített időszakok körébe vonja be. Ezt történt Franciaország-

ban is, ahol szükségállapotot vezettek be a párizsi támadások után.  

5.4. Megelőző védelmi helyzet58 

A megelőző védelmi helyzet viszonylag fiatal kategória a különleges jogrend ese-

tei között, ugyanis 2004-ben került bele az Alkotmányba. Létezésének legfőbb 

oka, hogy a hadkötelezettség békeidőszakban ne legyen visszaállítható.59 

A megelőző védelmi helyzetet az Országgyűlés külső fegyveres támadás 

veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében hirdeti ki, 

mellyel párhuzamosan felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatá-

                                                            
54 SÁGVÁRI ÁDÁM: Különleges jogrenddel a terror ellen – kitekintés az európai gyakor-

latra. Elérhető: http://jog.tk.mta.hu/blog/2016/02/kulonleges-jogrenddel-a-terror-ellen 

(2016. október 31.) 
55 Lengyel Köztársaság Alkotmánya 230. cikk (1) bekezdés. 
56 Franciaország Alkotmánya 16. cikk. 
57 Portugál Köztársaság Alkotmánya 138. cikk. 
58 Alaptörvény 51. cikk. 
59 JAKAB – TILL: i. m. 480. 
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rozott rendkívüli intézkedések bevezetésére. Ezen időszak tartalma meghosszab-

bítható, melyhez a jelen lévő országgyűlési képviselők szavazatának kétharmada 

szükséges.  

De mit takar a külső fegyveres támadás? Jakab András szerint az Alkotmány 

19. § (3) bekezdés h) pontjában megfogalmazott idegen hatalom fegyveres táma-

dásával azonosítható ez a meghatározás.60 Így folytatja Jakab: „A szövegben talál-

ható »veszély« tágabb és kevésbé szigorú a h) pont szerinti közvetlen veszélynél. 

A kétfajta veszély pontos elhatárolását az alkotmányozó szándékosan nem tette 

meg: így hagyva nyitva a lehetőséget az ország (külpolitikai és katonai) érdekeinek 

legmegfelelőbb opció választására.” 

Ismételten elmondhatjuk, hogy az Alkotmány és az Alaptörvény e pontban 

vizsgált rendelkezései nem különböznek egymástól, ami arra enged következtetni 

– ha elfogadjuk Jakab András állítását –, hogy az idegen hatalom fegyveres táma-

dása és a külső fegyveres támadás veszélye tartalmilag megegyezik. Ennek a kö-

vetkezménye pedig a megelőző védelmi helyzet kihirdetése akár terrortámadás ve-

szélye esetén is, hiszen a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének alapját szolgálja 

a támadás veszélye is. Ehhez természetesen a mindenkori Országgyűlés mérlege-

lése és megítélése szükséges. 

Említésre méltó továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 

törvény 79. §-ának  k) pontja, mely így rendelkezik: „A Kormány az Alaptörvény 

51. cikk (3) bekezdésének alkalmazása körében elrendelheti speciális terrorelhá-

rító intézkedések bevezetését.” Jelen rendelkezés ugyan is az Alaptörvény hatodik 

módosítása előtt is hatályban volt. Ez azt feltételezi, hogy a terrorveszélyhelyzet 

kihirdetésének lehetősége – mely terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye ese-

tén is fennáll 61 – konkurál a megelőző védelmi helyzet kihirdetésével.   

Azonban ne felejtsük el, hogy a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének 

feltétele a külső fegyveres támadás, amely a normaszöveg alapján nem adna lehe-

tőséget a kihirdetésre egy Magyarország területén elkövetett, vagy fenyegetett ter-

rortámadás elhárítására, illetve kezelésére.   

A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezde-

ményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szer-

vek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről 

a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel 

                                                            
60 JAKAB: i. m. 629.  
61 Alaptörvény 51/A cikk (1) bekezdés: „Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezésére 

terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott 

időre kihirdeti a terrorveszélyhelyzetet (…)” 
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rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intéz-

kedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonat-

kozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart. 

A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel 

– sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását 

felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli in-

tézkedéseket hozhat. A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszű-

nésével hatályát veszti. 

5.5. Váratlan támadás62 

A váratlan támadás intézményének beemelését az alkotmányba a délszláv háború 

indokolta.63 A háború alatt ugyan is kisebb idegen csapattestek kerültek át Magyar-

ország területére, aminek megoldására nem volt jogi eszköz. A szóban forgó eset 

azzal a dilemmával van összefüggésben, hogy az állam tartózkodni kíván a Magyar 

Honvédség Magyarország határain harcászati alkalmazásától, ezzel párhuzamosan 

azonban biztosítani kell az ország területi épségét a nemzetközi jogi értelemben 

vett hadviselő féllé válás nélkül az országhatár menti fegyveres összeütközések 

fennállása esetén.64  

A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő 

váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi 

és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a tör-

vényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme 

érdekében – szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres vé-

                                                            
62 Alaptörvény 52. cikk. 
63 1991. november elején több alkalommal jugoszláv harci gépek Magyarország légterét 

használták fel támadási felvonulási területnek, sőt Magyarország légteréből indítottak ra-

kétatámadásokat horvátországi földi célpontok ellen. A határ magyar oldalán éjszakánként 

szerb diverziós mozgásokat figyeltek meg, illetve álcázott szárazföldi tűzvezetési mobil 

jugoszláv pontokat észleltek. 

Az akkori magyar Kormány november elején a Magyar Honvédség légierejét és szárazföldi 

felderítő csapatait, továbbá a kiskunhalasi Gábor Áron Páncéltörő Tüzérdandárt háborús 

veszély harckészültségi fokozatba helyezte, míg a Honvédség teljes állománya részére fo-

kozott készültséget rendelt el. A Magyar Határőrség, mint akkori fegyveres erők része, 

szintén minősített szolgálati feladatrendszerre át állt, s megkezdte a határvadász századok 

gyors felállításának előkészületeit. Mindazonáltal a Határőrség az államhatáron járőröző 

erőit, a Duna-Tisza között, 500 méterre visszavonta a mélységbe, hogy a határra felvonuló 

honvédségi felderítő állomány zavartalanul elláthassa feladatát. Elérhető: http://szoli.eu/20 

-eve-haborus-veszely-harckeszultseg-a-magyar-jugoszlav-hataron/ (2016. november 7.) 
64 JAKAB – TILL: i. m. 484. 

http://szoli.eu/20
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delmi terv szerint – a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonat-

kozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni 

köteles. 

A Kormány az előző bekezdésben meghatározottak alapján megtett intézke-

déséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést és a köztársasági elnököt. A 

Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 

intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos tör-

vényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, 

törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hoz-

hat. A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti. 

A váratlan támadást – ha a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének fel-

tételeivel összehasonlítjuk – nem mondhatjuk el ugyan azt a külső fegyveres táma-

dásra, hiszen nem találunk a 2011. évi CXIII. törvény 79. § k) pontjához hasonló 

rendelkezést, így aligha lehetne tartalmilag összehasonlítani terrortámadás jelentős 

és közvetlen veszélyével vagy terrortámadás bekövetkezésével. Ezt alátámasztja 

Jakab András fent idézett indoklása a váratlan támadás bekerülésére az alkot-

mányba. Az én magyarázatom szerint – a terrorizmussal foglalkozó fejezet alapján 

– nehezen képzelhető el a csapatokban, külföldről betörő terroristák támadása Ma-

gyarország területére.   

5.6. A veszélyhelyzet65 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari 

szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdeké-

ben veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 

intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, 

amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkal-

mazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rend-

kívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány veszélyhelyzet idején hozott rendelete 

tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatal-

mazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. A Kormány rendelete a ve-

szélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 

A veszélyhelyzet tehát nyilvánvalóan nem alkalmazható terrorfenyegetett-

ség, illetve terrortámadás esetére. Láthatjuk ugyanis, hogy az életre és vagyonbiz-

tonságra fenyegetést jelentő természeti katasztrófák vagy ipari szerencsétlenségek 

bekövetkezése esetén, továbbá ezek elhárítására szolgál az Alapörvény különleges 

jogrendjének e pontban tárgyalt időszaka. 

                                                            
65 Alaptörvény 53. cikk. 
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5.7. A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok66 

Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben67, 

valamint a XXVIII. cikk (2) – (6)68 bekezdésében megállapított alapvető jogok 

kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése69 szerinti mértéken túl 

korlátozható. Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszt-

hető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. A különleges jogren-

det a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésé-

nek feltételei már nem állnak fenn. A különleges jogrendben alkalmazandó rész-

letes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

                                                            
66 Alaptörvény 54. cikk. 
67 Alaptörvény II. cikk: 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi mél-

tósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

III. cikk: 

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alá-

vetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudo-

mányos kísérletet végezni. 

(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszer-

zési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás. 
68 Alaptörvény XXVIII. cikk. 

(2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság 

jogerős határozata nem állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a véde-

lemhez. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye 

miatt. 

(4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény mi-

att, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai 

Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más állam joga szerint nem volt bűncselek-

mény. 

(5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését 

olyan cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert sza-

bályai szerint bűncselekmény volt. 

(6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem von-

ható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyar-

országon vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatá-

rozott körben - más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy 

elítélték. 
69 Alaptörvény I. cikk.  

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 

Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 

érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető 

jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 
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6. TERRORVESZÉLYHELYZET AZ ALAPTÖRVÉNYBEN 

6.1. Előzmények 

A bevezetésben már röviden leírtam az Európában kialakuló válsághelyzet fő 

problémáját, vagyis a terrorizmust, ami jelen tanulmány központi kérdéséhez szo-

rosan kapcsolódik. Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt kénytelen volt 

olyan intézkedéseket alkalmazni – gondolok itt elsősorban a déli határszakaszon 

felhúzott kerítésekre –, melyek humanitását egyik oldalról keményen bírálják, má-

sik oldalról viszont támogatják, hiszen ebben látják az Európai Unió felé irányuló 

tömeges migráció ellenőrizhető mederben tartását. Számunkra viszont a hatodik 

alaptörvény-módosítás lesz a vizsgálódás tárgya, melynek egyértelmű előzménye 

a fent említett folyamatok sokasága. Megvizsgáltam a hatodik alaptörvény-módo-

sítás előtti különleges jogrendi időszakokat. Foglalkoztam a kihirdetésükre jogo-

sítvánnyal rendelkező szervekkel/személyekkel, az eljárási szabályokkal, hatá-

lyukkal. De különösen arra próbáltam meg választ adni, hogy miért nem találta 

alkalmazhatónak az Országgyűlés a módosítás előtti minősített időszakok valame-

lyikét. 

6.2. A hatodik alaptörvény-módosítás 

Az Alaptörvény hatodik módosításával 51/A. cikk alatt a következő szabályozást 

emelték alkotmányunkba: 

(1) Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezésére terrortámadás jelentős és köz-

vetlen veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott időre kihirdeti a terror-

veszélyhelyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvény-

ben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A terrorveszélyhelyzet 

időtartama meghosszabbítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbítá-

sához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(3) A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezé-

sét követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a 

nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetét, működését és tevékenysége ellátását 

érintő törvényektől eltérő, valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézke-

déseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgy-

kör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tá-

jékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés terrorveszély-

helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb tizenöt napig tart. 

(4) A Kormány a terrorveszélyhelyzet idején rendeletet alkothat, amellyel - sarka-

latos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüg-

gesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedé-

seket hozhat. 
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(5) A Magyar Honvédséget a (3) bekezdés szerinti intézkedések hatályossága és a 

terrorveszélyhelyzet idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzet-

biztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 

(6) A Kormány rendelete a terrorveszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 

6.3. A hatodik alaptörvény-módosítás indokolása 

Az módosítás általánosa indoklása szerint: „Az Alaptörvény megalkotását köve-

tően a transzatlanti térség, Európa és benne Magyarország biztonsági környezete 

gyökeresen megváltozott. A világban olyan új típusú biztonsági kihívások jelentek 

meg, amelyek a korábbi klasszikus államközi fenyegetésekre adott különleges jog-

rendi válaszokkal hatékonyan és a szükségesség-arányosság követelményeit be-

tartva megfelelően nem kezelhetők. Az Alaptörvény különleges jogrendi szabályai 

ugyanis elsősorban a klasszikus államközi kihívásokra nézve határoznak meg lo-

gikailag zárt rendszert, amelyben a rendkívüli állapot a klasszikus külső háborús 

fenyegetés, a szükségállapot az állam, illetve a társadalom rendjét alapjaiban fe-

nyeget ő belső fenyegetések, a megelőző védelmi helyzet a háborús felkészülés, a 

váratlan támadás pedig az országon kívülről érkező, váratlan fegyveres becsapá-

sok, illetve a veszélyhelyzet az ipari és természeti katasztrófák kezelésére hivatott. 

Ez a rendszer egyfajta súlyosság szerinti, és ezzel arányosan a jogkörök tekinteté-

ben is a fokozatos bővüléssel járó megoldást jelent, amibe azonban az új típusú 

biztonsági kihívások teljességgel nem illeszthetők be.”70  

Az általános indoklás szerint tehát a módosítás előtti minősített időszakok-

ban meghatározott tartalmi elemeknek semmilyen körülmények között sem felelt 

volna meg a terrorfenyegetettség vagy terrortámadás, hiszen azok a „klasszikus 

államközi kihívásokra nézve határoznak meg logikailag zárt rendszert”. Nem tisz-

tázza azonban, hogy az „államközi kihívások” és a szükségállapotban meghatáro-

zott időszak tartalmilag hogyan kapcsolódik egymáshoz. Jakab András megfogal-

mazásában ugyanis is: „A szükségállapot fogalma az Alapötvényben – eltérően a 

korábbi alkotmányos szabályoktól – homogén, összefoglaló módon belső eredetű, 

kiterjedt fegyveres-erőszakos cselekményként értékelhető.”71 Ezzel a kijelentéssel 

teljes mértékben egyetértek.  

A kialakult biztonsági környezetre figyelemmel a módosítás az Alaptörvény 

különleges jogrendi szabályainak kiegészítését szolgálja a terrorizmus új típusú 

biztonsági kihívásainak megelőzése és kezelése érdekében, tekintettel arra, hogy 

az elmúlt időszakban az ilyen típusú – fegyveres és nem fegyveres – fenyegetések 

fokozódtak Európában. A részletes indokolás szerint az új esetkör a megelőző vé-

                                                            
70 http://www.parlament.hu/irom40/10416/10416.pdf (2016. október 31.) 
71 JAKAB – TILL: i. m. 478. 
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delmi helyzet belbiztonsági megfelelője, még érdekesebb azonban, hogy a terror-

támadás értelmezésénél a Büntető Törvénykönyv szerinti terrorcselekmény tény-

állás az irányadó.72  

Lényeges megemlíteni azonban, hogy az indokolás nem bír jogi kötőerővel, 

továbbá fontos hangsúlyozni azt is, hogy a parlament különleges jogrenddel kap-

csolatos döntéseit egyedi határozatként hozza meg. Az Országgyűlés normatív ha-

tározata felett ugyan is az Alkotmánybíróság normakontrollt gyakorolhat, ezzel 

szemben viszont az egyedi határozatok alkotmányossági vizsgálata kérdéses.73  Ez 

a köztársasági elnök hasonló aktusaira is irányadó. 

Ez a probléma fokozódik abban, hogy jelentős különbség van a terrorve-

szélyhelyzet és a többi különleges jogrendi állapot között abban, hogy a terrortá-

madás fogalma kevésbé körülírt, mint például a hatalom kizárólagos megszerzé-

sére irányuló cselekményeké, vagy egyéb, különleges jogrend elrendelésének alap-

jául szolgáló tényállásoké. Így megint visszajutunk az „alkotmányosan szabályo-

zott” hatalommal való visszaélés problémájához, mely abból fakad, hogy a min-

denkori törvényhozás – vagy a kétharmados többséget maga mögött hordozó Kor-

mány – szabad mérlegelésén múlik, hogy milyen cselekményeket minősít terror-

támadásnak vagy közvetlen fenyegetésnek.  

6.4. A Kormány és a köztársasági elnök jogosítványai terrorveszélyhelyzet, 

illetve szükségállapot idején74  

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény értelmében a Kormány 

a következő intézkedéseket vezetheti be: 

A 69. § (1) bekezdés értelmében a Kormány korlátozhatja a közúti, vasúti, 

vízi és légi járművek forgalmát a nap meghatározott időszakára, meghatározott te-

rületre (útvonalra) vonatkozóan, illetve ideiglenesen megtilthatja az ország egész 

területén vagy meghatározott részén egyaránt.  

70. § (4)-(6) szakasza szerint a Kormány elrendelheti, hogy az ország meg-

határozott területét a lakosságnak a szükséges időszakra el kell hagynia, egyben 

kijelölhető a kitelepített lakosság új tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról 

a polgármester gondoskodik. Korlátozhatja továbbá a lakosság utcán vagy más 

nyilvános helyen való tartózkodását (a továbbiakban: kijárási tilalom). A kijárási 

tilalmat a lakosság tudomására kell hozni, és megtiltható a közterületen tartandó 

rendezvény, nyilvános gyűlés a védelmi érdekek sérelme esetén. 

                                                            
72 http://www.parlament.hu/irom40/10416/10416.pdf 
73 ERDŐS CSABA: Parlamenti autonómia, 2016, Gondolat, Budapest, 86. 
74 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben beve-

zethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.  
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79. § c), d), f), g), h), k), l), m), n), o), p), q) pontjai szerint a Kormány 

elrendelheti közigazgatás, a védelmi igazgatás, a Honvédség, a honvédelemben 

közreműködő szervek működése szempontjából fontos beosztások, munkakörök – 

egyszerűsített eljárásban történő –  feltöltését, túlmunka végzését, a közigazgatás, 

azon belül az államigazgatás egyes ágazatai fokozott védelmi, honvédelmi szak-

irányítását, az irányítási, vezetési rendszerek egyszerűsítését, a közigazgatási szer-

vek munkarendjének, a hatósági eljárás - az ügyintézési határidők, hatáskör, illet-

ékesség megváltoztatását, szakhatóságok közreműködési – szabályainak módosí-

tását. Továbbá a magyar légtérben és a repülőtereken a katonai légiforgalmi irá-

nyítás szükséges mértékű bevezetését, az ország védelme, a honvédelem szem-

pontjából fontos, kritikus infrastruktúra védelmére a Honvédség, a rendvédelmi 

szervek erői és eszközei kirendelését, a nemzetközi békét, illetve az ország bizton-

ságát veszélyeztető államok, természetes személyek, jogi személyek, jogi szemé-

lyiség nélküli szervezetek érdekeltségeinek zárolását, tulajdonjoguk korlátozását, 

a speciális terrorelhárító intézkedések bevezetését. Végül az államhatár forgalma 

ellenőrzésének nemzetközi előírásoktól és egyezményektől eltérő szigorítását, az 

állampolgárokat is érintő riasztási fokozatok alkalmazását, a közintézményekbe és 

a közforgalmú helyekre különleges beléptető eljárások és technikai ellenőrzések 

alkalmazását,  a közigazgatás, a Honvédség, a védelemben közreműködő szervek 

telephelyeire, épületeibe, létesítményeibe a személyek vagy a gépjárművek belép-

tetési szabályainak szigorítását, feltételhez kötését vagy megtiltását, a megközelí-

tési útvonalaik kiürítését, a közforgalmuk korlátozását vagy elterelését, a fenti ob-

jektumokban, illetve megközelítési útvonalukon közlekedők ruházata, gépjármű-

vei átkutatását, ismeretlen eredetű, őrizetlenül hagyott dolgok felkutatását, meg-

semmisítését, az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzését. 

65. § (2) bekezdés a)-e) pontjai szerint szünetel a Honvédség hivatásos ál-

lományába történő felvétel, továbbá a hivatásos szolgálati viszony lemondással 

nem szüntethető meg, a szolgálati idő kezdete és vége a megelőző védelmi hely-

zethez, terrorveszélyhelyzethez, rendkívüli állapothoz vagy szükségállapothoz 

igazodóan szabályozható, a rendfokozatba történő előléptetésre eltérő szabályok 

állapíthatók meg, valamint a szolgálat teljesítéséért és érdemeik elismeréséül ér-

demrendek, érdemérmek és emlékérmek alapíthatók, a beosztásba történő kineve-

zés és felmentés, az áthelyezés, a vezénylés, a kirendelés, az ellátás, a szabadság 

és a fegyelmi felelősség, a méltatlanság, továbbá a szolgálat egyéb szabályai a ha-

tályos szabályoktól eltérően is megállapíthatók, az elöljárói érdekvédelem szabá-

lyait a megbecsülés, az anyagi támogatás, valamint a jogos érdekek elismerése és 

védelme érdekében kell megállapítani. 

70. § (3) bekezdés b) pontja elrendeli, hogy az ország meghatározott terüle-

tére utazni, azon átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad. 

A fent részletezett jogosítványok a köztársasági elnök hatáskörébe is kivétel nélkül 

beletartoznak szükségállapot idején, melyek további jogosítványokkal egészülnek 
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ki a 2011. évi CXIII. törvény alapján: „A köztársasági elnök szükségállapot idején 

a 65. § (2)-(3) bekezdésében, a 66. §-ban, a 67. § (2) bekezdésében, a 68-75. §-

ban, a 76. § (2) és (5) bekezdésében, és a 77-79. §-ban meghatározott rendkívüli 

intézkedéseket vezetheti be.”75 Ezzel szemben a 2011. évi CXIII. törvény 64. § (4) 

bekezdésének c) és d) pontja a következőképpen rendelkezik: 

„c) a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően az alapvető 

jogok lényeges tartalmát nem érintve a 69. § (1) bekezdése, a 70. § (4)-(6) bekez-

dése szerinti, valamint a 79. §-ban meghatározott intézkedéseket a 79. 

§ a), b), e), i) és j) pontjai kivételével, 

d) terrorveszélyhelyzetben a c) pontban meghatározottakon túl a 65. § (2) bekez-

dés a)-e) pontjában, valamint a 70. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott in-

tézkedéseket vezetheti be.” 

A köztársasági elnök szükségállapot idején kiegészült hatáskörei összefoglalva a 

következők:  

65. § (2) f)-g) pont és (3) bekezdés a szolgálatot teljesítők családjainak ellá-

tásáról, valamint a Honvédség és a rendvédelmi szervek tagjainak a testülettel 

szembeni anyagi felelősségről rendelkezik, mely enyhébb szabályokat engedélyez. 

66. §, a 67. § (2) bekezdés, a 68. §, a 69.§ (2)-(3) bekezdés, a 70. § (1)-(2) 

bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja, a 71-73. § a közigazgatásra, a közrendre és 

közbiztonságra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket tartalmazza. 

A 74. § és 75. § az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedése-

ket szabályozza.  

76. § (2) és (5) bekezdés és a 77-78. § rendelkezik a gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről.  

Végül a 79. § a), b), e), i), j) pontjai a megelőző védelmi helyzet bevezeté-

sével összefüggő rendszabályok és intézkedéseket tartalmazza. 

Összehasonlítva a Kormány terrorveszélyhelyzet idején gyakorolható jogo-

sítványait, és a köztársasági elnök szükségállapot idején gyakorolható hatásköreit, 

egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a köztársasági elnök kiszélesített hatáskörei 

szükségállapot idején alkalmasabbak egy terrortámadás, vagy terrortámadás fe-

nyegetésének elhárításához, mérsékléséhez, a következmények legrugalmasabb 

kezeléséhez. Ezzel is alátámasztva azon állításomat, hogy az Alaptörvény hatodik 

módosítására nem volt szükség abban a formájában, ahogy azt a mindenkori Or-

szággyűlés megszavazta.  

                                                            
75 2011. évi CXIII. törvény 64. § (3) bekezdés. 
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7. ÖSSZEGZÉS 

Ahogy láthatjuk, a terrorveszélyhelyzetre vonatkozó szabályok lényegében nem 

különböznek sem a megelőző védelmi helyzetre, sem a váratlan támadásra vonat-

kozó eljárási szabályoktól, mindössze az időszak meghatározásában vannak kü-

lönbségek. Bár a rendkívüli állapot és a megelőző védelmi helyzet tartalmi elemeit 

vizsgálva kérdések merülhetnek fel kihirdetését illetően egy terrortámadás vagy 

terrorfenyegetettség esetén, ezzel ellentétben a terrorizmussal kapcsolatos vizsgá-

lódásaim, a szükségállapot kihirdetéséhez szükséges feltételek tanulmányozása és 

a mindenkori törvényhozás szabad mérlegelésének figyelembevételével egyér-

telmű következtetésem az, hogy nem volt szükség az Alaptörvény hatodik módo-

sítására. 

Itt azonban érdemes még egy fontos észrevételt megemlíteni: a szükségál-

lapot kihirdetésének feltétele a ténylegesen bekövetkezett cselekmény, melyet 

nyelvtani értelmezésből egyértelműen megállapíthatunk.  Az Alaptörvény ugyanis 

nem teszi lehetővé a szükségállapot kihirdetését „az élet- és vagyonbiztonságot 

tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett 

súlyos, erőszakos cselekmények” jelentős és közvetlen veszélye esetén. Viszont az 

hatodik alaptörvény-módosítás nyomán „Az Országgyűlés a Kormány kezdemé-

nyezésére terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén 

meghatározott időre kihirdeti a terrorveszélyhelyzetet…”  

Ez lényeges különbség a két minősített időszak között, mely arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a terrorveszélyhelyzet kihirdetésekor sokkal nagyobb mérlege-

lési jogosultság illeti meg az Országgyűlést, amire fent már utaltunk.  

Véleményem szerint – alátámasztva ezt az előző fejezetekben vizsgált tárgy-

körökkel és konklúziókkal – célszerűbb lett volna, ha az Alaptörvény hatodik mó-

dosítása során nem egy újabb minősített időszakot emelnek alkotmányunkba, ha-

nem a szükségállapot került volna kiegészítésre a következő meghatározással: „Az 

Országgyűlés (…) élet- és vagyonbiztonságot tömegesen mértékben veszélyez-

tető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények 

vagy ezek jelentős és közvetlen veszélye esetén szükségállapotot hirdet ki.” 

Ne felejtsük el azonban, hogy Magyarországon a hatodik alapötvény-módo-

sítás előtt nem történt terrortámadás. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1.] BARTKÓ RÓBERT: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, 

2011, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 20-21. 

[2.] DÉNES IVÁN ZOLTÁN: A jogfilozófiától a politikáig, 2012, Argumentum Ki-

adó, Budapest, 418. 



259 

[3.] ERDŐS CSABA: Parlamenti autonómia, 2016, Gondolat, Budapest, 86. 

[4.] HASKÓ KATALIN: A terrorizmus történeti fejlődése, in FELKAI GÁBOR – 

MOLNÁR ATTILA KÁROLY – PÁL ESZTER (szerk.): Forrásvidékek Társa-

dalmi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára, 2002, Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest, 293-294. 

[5.] JAKAB ANDRÁS – TILL SZABOLCS: A különleges jogrend, in TRÓCSÁNYI 

LÁSZLÓ, SCHANDA BALÁZS (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az 

Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei, 2013, HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 466-484. 

[6.] JAKAB ANDRÁS: Az Alkotmány kommentárja I, 2009, Századvég Kiadó, Bu-

dapest, 614-629. 

[7.] KANCSAL KITTI: Terrorizmus egykor és ma – avagy a büntetőjog eszközei 

a terrorizmus elleni harcban, in Büntetőjogi szemle, 2012/3. szám, 19. 

[8.] KELEMEN ROLAND: A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartal-

mazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja, in 

Parlamenti Szemle, 2016/1. szám, 91. 

[9.] KONDOROSI FERENC: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései, 

2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 119-120. 

[10.] LAKATOS LÁSZLÓ: Különleges jogrend és honvédelem szabályozása, in 

SZALAI ÁKOS (szerk.): MTA Law Working Papers, 2014/49, MTA Társada-

lomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 1. 

[11.] SCHMITT, CARL: A politikai fogalma, 2002, Osiris – Pallas Stúdió – Attrak-

tor, Budapest, 15. 

[12.] TAKÁCS PÉTER: Az állam fogalma, in SMUK PÉTER (szerk.): Alkotmányjog 

I. Alkotmányos fogalmak és eljárások, 2015, UNIVERSITAS-GYŐR Non-

profit Kft., Győr, 33. 

[13.] TAKÁCS PÉTER: Az „Iszlám Állam” államiságának problémái. Államnak te-

kinthető-e az ISIS, bármilyen értelemben is?, in Jog- és politikatudományi 

folyóirat, 2015/4. szám, 64. 

[14.] TALLÁR FERENC: Sacrum és politicum – Carl Schmitt politikai teológiája és 

az univerzális szeretetközösség, in Világosság, 2003/7-8. szám, 80. 

[15.] TOWNSHEND, CHARLES: A Terrorizmus, 2003, Magyar Világ Kiadó, Buda-

pest, 7-14. 

FELHASZNÁLT JOGFORRÁSOK 

[1.] Magyarország Alaptörvénye.  

[2.] A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. tör-

vénycikk.  

[3.] Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény.  



260 

[4.] A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog-

rendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.  

[5.] A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.  

[6.] Franciaország Alkotmánya. 

[7.] Lengyel Köztársaság Alkotmánya. 

[8.] Portugál Köztársaság Alkotmánya. 

[9.] Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 

[10.] Resolution 1373 (2001), United Nations, Security Council. 

INTERNETES FORRÁSOK 

[1.] http://www.ujexodus.hu/tanulmany/lopakodo_diktatura (2016. október 16.) 

[2.] http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2005/a_terrorizmus_el-

leni_vedekezes/#_ednref6 (2016. október 10.) 

[3.] http://jog.tk.mta.hu/blog/2016/02/kulonleges-jogrenddel-a-terror-ellen 

(2016. október 31.) 

[4.] http://www.parlament.hu/irom40/10416/10416.pdf (2016. október 31.) 

 

http://jog.tk.mta.hu/blog/2016/02/kulonleges-jogrenddel-a-terror-ellen

