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Somodi Zoltán százados1

Hogyan kerülhető el a magyarországi börtöniszlamizáció?

Abstract
The Islam is in a phase of global expansion. Its primary scene is
Europe actually. There are three ways of expansion: immigration,
conversion and on demographic way by the natural growth of
population. This article is dealing mostly with a very special form of
the second way i. e. with the conversion into the Islam in the
penitentiary and correctional institutions. This form of conversion
means very serious security risks which have already been detected
and warned by other countries where its dimensions are much larger
than in Hungary. We should use this advantage of being in the
position of prevention to prepare the Hungarian penitentiary
institutions for the possible situation when a larger number of Islamic
inmates will be held there. The article’s actuality enhances by the
cases of Ahmed H. and two other Hungarian citizens who wanted to
join the ISIS’s Jihad. As it is foreseen they will spend a longer time in
the Hungarian correction and penitentiary system.

1

a Magyar Honvédség tisztje

4

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

BÖRTÖNISZLAMIZÁCIÓ

Biztonság
Magyarországot ma sokan a béke szigetének tartják,
többek között Roger Scruton brit filozófus is2, és egyes nyugateurópai országokból nézve ez nem is tűnik túlzásnak. Miközben
például Nagy-Britanniában szinte heti rendszerességgel történik
iszlám dzsihád-támadás, addig ilyenre Magyarországon a
modern kori történelemben még nem került sor.3 Ennek a
viszonylagos biztonságnak az okait kutatva több szakértő is
kiemeli a magyar határvédelmi intézkedéseket, amelyeket a
2015-ös migrációs hullám következményeként vezetett be a
kormány.
Földi László véleménye szerint Magyarország viszonylag
jó biztonsági helyzete egyrészt annak köszönhető, hogy jelenleg
az ország még nem elsődleges célpontja a dzsihádistáknak,
másrészt pedig jelentős eleme a biztonságnak a határzár, illetve,
hogy nem engedünk be az ország területére illegálisan érkező és
azonosítatlan tömegeket.4 Horváth József szerint bár az ország

2
hirado.hu. Magyarország a béke szigete. 2017. 06 04.
http://www.hirado.hu/2017/06/04/nezopont-magyarorszag-a-beke-szigete/
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 05)
3 El lehet gondolkodni azon, hogy az 1991-es, ferihegyi úti robbantás,
amelynek célpontjai Magyarországon keresztül Izraelbe kivándorló szovjet
zsidók voltak, vajon dzsihádista támadásnak tekinthető-e. Feltételezések szerint
a két német szélsőbaloldali elkövető, a Rote Armee-Fraktion tagjai azért
hajtották végre ezt a támadást, mert palesztin kapcsolataikat ezzel is ápolni és
erősíteni kívánták mintegy viszonossági alapon korábbi támogatásokért
cserébe. Azonban biztosat erről nem tudunk mondani, és a tény, hogy két német
kommunista hajtotta végre a merényletet, legalábbis kérdésessé teszi, hogy a
dzsihád ideológiai célja, vagyis az iszlám világuralom elérése érdekében
cselekedtek volna.
4
FÖLDI, László: Magyarország a béke szigete. 2017. 06 02.
http://www.hirado.hu/2017/06/02/foldi-laszlo-magyarorszag-biztonsaga-ahatarzaron-mulik/# (hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
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valóban célpont, egy iszlamista támadás esélye kisebb, mint
nyugaton, mivel – hála a határzárnak – „nincs utánpótlásuk a
szélsőséges nézetekre fogékony iszlamistáknak”5.
Ugyanebbe az irányba mozdult el a közelmúltban Georg
Spöttle is, aki talán mindannyiuk közül a legegyértelműbben
fogalmazott: „minél nagyobb számban élnek muszlimok egy
közösségen belül, a terrorakciók veszélye ezzel arányosan
emelkedik.”6 Pontosan ez a nyugatinál jobb biztonsági helyzet
igazi alapja. Ha a brit külügyminisztérium terrorfenyegetettségi
térképét7 összevetjük az európai muszlim lakosság arányát
bemutató térképpel8, akkor azonnal látható a zavarba ejtő
egybeesés. Ahol nagyobb a muszlim lakosság aránya, ott a
dzsihád-fenyegetettség is nagyobb. Erre egyébként már más
kelet-európai országok is kezdenek ráébredni9. Le kell
szögeznünk, hogy a mai, európai biztonságpolitikai környezetben
ez az egyik, ha nem a legnagyobb fenyegetés.

5 SZEMÁN, László János: Magyarország is célpont, de kicsi a veszély. 2017.
05 24. http://magyaridok.hu/belfold/magyarorszag-celpont-de-kicsi-veszely1737325/ (hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
6 HECKER, Flórián: Ideje lenne kiutasítani a radikalizálódókat. 2017. 06 04.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170604-georg-spottle-szerint-szukseges-lennea-radikalizalodok-kiutasitasara-europabol.html (hozzáférés dátuma: 2017. 06
05).
7 SMITH, Oliver: Mappedl: The 48 countries where a terrorist attack is most
likely.
2017.
05
26.
http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-andgraphics/Mapped-Terror-threat-around-the-world/ (hozzáférés dátuma: 2017. 06
05).
8 HACKETT, Conrad: 5 facts about the Muslim population in Europe. 2016.
07
19.
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-themuslim-population-in-europe/ (hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
9 HALE, Virginia: Poland: Refusing to Import Muslims is Only Proven
Counter-Terror
Method.
2017.
06
05.
http://www.breitbart.com/london/2017/06/05/poland-importing-muslims-terror/
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 06).
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Magyarország
viszonylag
alacsonyabb
dzsihádfenyegetettségének oka tehát nem a határzár – bár ez
természetesen
igen
jelentősen
hozzájárul
a
helyzet
fenntartásához –, hanem az elenyészően kis létszámú muszlim
közösség, amelynek a soraiban még ha van is a dzsihád
megvívására hajlandóságot mutató egyén vagy csoport, azok
száma a biztonsági szervek számára a még kezelhető
tartományban marad. Ez a helyzet nem addig fog fennállni, amíg
az ország határainak csak kis részét védő határzár fennmarad,
hanem amíg tudjuk, hogy mi az az ideológia, amit kívül akarunk
tartani ezen a határzáron, és még legálisan, a kapukon sem
engedjük be azt, sem pedig annak hordozóit. Ez az ideológia a
politikai iszlám, amely elválaszthatatlanul összeforr az iszlám
vallási doktrínájával. Ennek az ideológiának a célja az Allah
uralmán alapuló iszlám világrend létrehozása. Ez a konfliktus
tehát két szembenálló civilizációs világnézet és politikai vízió – a
nyugati, szekuláris nemzetállamok szuverenitásán alapuló
világrend és a politikai iszlám által definiált, Allah szuverenitásán
alapuló világrend – közötti ideológiai háború.10
Ha képesek vagyunk definiálni a nemzetbiztonságra
fenyegetést jelentő csoportok ideológiai motivációját és céljait,
akkor máris fontos lépést tettünk az ellenük használható stratégia
megalkotásának irányába. Véleményem szerint ez a lépés

TIBI, Bassam (2007): “Jihadism and Intercivilisational Conflict: Conflicting
Images of the Self and of the Other.” In Islam and Political Violence: Muslim
Diaspora and Radicalism in the West, by Shahram Akbarzadeh and Fethi
Mansouri, edited by Shahram Akbarzadeh and Fethi Mansouri, 39-64. London:
Tauris Academic Studies, 2007.
10

7

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

BÖRTÖNISZLAMIZÁCIÓ

hiányzik Nyugat-Európában,11 és ez a fő oka a kétségbeejtő
sebességgel romló közbiztonságnak. Arra, hogy a határőrizet
önmagában nem túl sokat ér, ékes példát szolgáltat az Egyesült
Királyság. Ebbe az országba a 2015-ös szigorításokat követően
illegálisan belépni már szinte lehetetlen. Az akkor Európába
betódult, irdatlan tömegnek csak elenyészően kis része jutott át a
La Manche-csatornán, és egyébként korábban sem volt
akadálymentes az országba való bejutás, hiszen sosem volt tagja
a schengeni övezetnek.
Amennyi „dzsihádot” ebben az országban vívnak, azt
mind teljesen legálisan ott tartózkodó „ellenséges harcosok”
teszik, akiket semmiféle határvédelmi intézkedés nem fog
hátráltatni a tevékenységükben. Amíg az országból kilépő
macskánkat nem engedik vissza Nagy-Britanniába egykönnyen,
hiszen veszélyezteti a brit emberek testi épségét, addig a
Szíriába utazó dzsihádista akadálytalanul visszajut, munkába áll
egy londoni étteremben, majd járókelőket késel halálra, és
tömegeket nyomorít meg.12 Persze a hazai kötődésű dzsihádisták
tevékenysége nem újdonság a téma szakértői számára, hiszen
Londonban már a 2005-ben történt dzsihád-támadást is brit
állampolgárok követtek el. A dzsihádisták motivációjával
kapcsolatban azonban a politika mindig messzire elkerüli az
iszlám megnevezését, amelyre rendszerint a béke vallásaként
hivatkoznak.

11 Hasonló problémával más kontinenseken is szembe kell nézniük az állami
vezetőknek, erre jó példát mutat a Kínai Népköztársaság, ahol az ujgur
kisebbség szeparatista törekvéseiből fejlődött ki a globális dzsihádhoz
csatlakozó terrormozgalom, erről lásd: KASZNÁR Attila (2014): Az ujgur
terrorizmus háttere. Terror & Elhárítás 2014/2. 162-199. o.
12 MCKIRDY, Ewan – DEWAN, Angela: UK police face questions as third
London attacker named. 2017. 06 06.
http://edition.cnn.com/2017/06/06/europe/london-terror-attack/index.html
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 08).
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A magyar határzár ideiglenesen képes lehet a
bevándorlással történő iszlamizációnak gátat szabni, de mivel ez
egy ideológia, más intézkedésekre is szükség lesz, ha meg
akarjuk akadályozni a terjedését. Az iszlamizáció – a kezdeti
időszakában, történelmi példák alapján – rendszerint nagyarányú
bevándorlással kezdődik, majd egyre erősebb szerephez jut a
hittérítés, és ezzel párhuzamosan a demográfia. Az első két
módszernek természetesen létezik erőszakos és békés változata
is, így az iszlamizáció végbemehet erőszakkal és viszonylag
békésen is, azonban a világtörténelem még nem szolgáltatott
arra példát, hogy ezt a folyamatot több évszázados vérontás és
rengeteg áldozat nélkül meg lehetett volna fordítani. A fenyegetés
jellegének ismertetése után most tekintsük át a cikk témájához
kapcsolódó hittérítés, a dawa lényegét.
Dawa
Az iszlám végső célja az egész világ fölötti teljes
dominancia elérése.13 A Szahíh al-Bukhari 2:24 szerint Mohamed
parancsot kapott, hogy addig harcoljon az emberek ellen, amíg el
nem ismerik, hogy Allah az egyetlen Isten és Mohamed az ő
prófétája. Ezen cél elérése érdekében folytatott törekvés a
dzsihád. Ennek számos módja létezik, a jelentése nem
korlátozódik a hitetlenek elleni fegyveres harcra, de az is
hozzátartozik. Ennek a törekvésnek egyik része a dawa is, amely
az iszlámba való meghívást jelent, de több mint egyszerű hittérítő

13 Ez azt az állapotot jelenti, amikor a teljes emberiség vagy muszlim vagy
alávetett státuszú (dimmi) keresztény és zsidó. Ők elfogadják a saría uralmát
maguk fölött, és védelmi pénz (dzsizja) fizetése ellenében életben maradhatnak.
Más vallásnak, ateizmusnak vagy egyéb filozófiai világképnek ebben az iszlám
világrendben nincs helye. Ők vagy muszlimokká válnak, vagy lemészárolják
őket.
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tevékenység. A nyugati világban a dawának két célja van,
egyrészt a káfirok14 körében végzett hittérítés, másrészt a már
igazhitű muszlimok körében az alapművekben leírtaknak
megfelelő, lehető legszigorúbb vallásgyakorlásra – úgynevezett
„extrémizmusra” – való felhívás.15
A dawa három fázisra osztható. Az első a hívás fázisa.
Ekkor az a cél, hogy egy kicsi, de elkötelezett hívőkből álló
csoportot hozzanak létre. Ők annyira elkötelezettek, hogy szó
szerint bármit hajlandók feláldozni a cél érdekében, amely, mint
korábban rámutattam, az iszlám egész világ fölötti uralma.
Vezetőt választanak, aki döntéseket hoz olyan kérdésekben, mint
például mit jelent muszlimnak lenni, hogyan kell viselkedni egy
káfir országban, és mik azok a csábítások, amelyek a helyes útról
eltérítenek. A második fázis a hidzsra (vándorlás), a tömegbázis
létrehozása. Új intézményeket hoznak létre, amelyek
funkciójukban összeolvadnak a korábban létezőkkel, végül
kiszorítják azokat. Ezek az új intézmények elsősorban Mohamed
medinai üzeneteit és módszereit népszerűsítik a hívők körében,
valamint fő céljuk, hogy további híveket toborozzanak. A
harmadik fázis már az ellenállás megtörésének fázisa.
Törekszenek a befogadó társadalom körében levő megosztottság
kiaknázására, illetve „önvédelmi” harcra buzdítanak, az iszlám
bázisának megvédésére a káfir hatásoktól, ami már a fegyverrel
vívott dzsihád irányába mutat.16
A dawa eszköztára Mohamed karrierjének példáján
alapszik. A kezdeti, hittérítői fázisra jellemző módon először az
indoktrinációra építenek, amelyben nem csak egyének és
családok a célpontok, hanem az állami intézmények és politikai

nem-muszlimok
ALI, Ayaan Hirsi: The Challenge of Dawa: Political Islam as Ideology and
Movement and How to Counter It. Stanford, CA: Hoover Institution Press 37. o.
16 ALI: i.m. 37. o.
14
15
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szféra is. Mindezek a saría bevezetésének eszközeivé válnak,
ahogyan az emberi élet sem öncél és önálló érték, hanem csak
egy eszköz a magasabb cél elérése érdekében, amely a saría
világuralma. A dawát gyakorló csoportokon kívül vannak mások,
akik a fegyveres dzsihádra fókuszálnak, és vannak, akik
mindkettőt űzik. Azonban a dawa csoportok nem feltétlenül elvi
alapokon erőszakmentesek, lehet, hogy csak még nem látják
elérkezettnek az időt a harcra, mert a másik fél túl erősnek tűnik.
Mások szerint a dzsihád ideje akkor jön el, amikor már a
muszlimok túlnyomó része visszatért a doktrinális alapokhoz,
ezért ők a muszlimok körében végzett „hittérítésre”, a hit
elmélyítésére koncentrálnak. Ezek kifejezetten arra buzdítják
dawa tevékenységük célközönségét, hogy a nyugati értékrendet
elutasítsák. Idetartozik például a Tablighi Jama’at mozgalom is,
amelynek Ahmed H. is a tagja.17
Megint mások, akik az ún. wassatiyya18 elvét követik, a
nyugatot a „dawa földjének” tartják, olyan területnek, amelyet
meg kell hódítani az iszlám számára, de ehhez nem a háború a
legmegfelelőbb eszköz, hanem a bevándorlás, a hittérítés és a
túlszaporodás19. Ezért nem elégséges az Iszlám Államhoz és az
Al-Kaidához hasonló ún. „terrorszervezetek” ellen fellépni, hanem
a dawa ellen is tennünk kell. Ez ugyanis a fegyveres dzsihád
mellett csupán egy másik módszer a politikai iszlám világuralmi
terveinek elérésére. Emiatt szükségképpen fel fog erősödni egy
társadalmi vita arról, hogy hogyan teremtsünk egyensúlyt az
egyéni szabadságjogok és a biztonság között.20

17 FEKETE Gy, Attila: Hét útlevél volt Ahmed H.-nál, amikor lecsaptak rá a
terrorelhárítók. 2015. 09 23. http://nol.hu/belfold/ahmed-h-het-utlevele-1564811
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 07).
18 Középút, amely erőszakmentes, tanításon és hittérítésen alapszik
19 ALI: i.m. 36-41. o.
20 ALI: i.m. 62. o.
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Tablighi Jama’at
Mint az közismert, Ahmed H. a röszkei „csata” idején
megafonnal irányította a feltorlódott migránsokat annak
érdekében, hogy összehangolt tevékenységükkel, és egyéb
fenyegetésekkel rávegye a magyar hatóságokat arra, hogy a
tömeget az ország területére engedje. Eközben érvényes
munkavállalási engedélye volt az EU területén, és egyébként hét
különböző – nyilván hamis – útlevél volt nála, amelyek közül
legalább az egyikkel legálisan az EU területére léphetett volna.21
Az átlagember számára még ma is rejtély, hogy erre miért volt
szükség. Erre vonatkozóan hallottuk az elsőfokú tárgyaláson
elhangzott magyarázatot a vádlott részéről, miszerint a
családjának akart segíteni, de ezzel kapcsolatban érdemes
fenntartásokkal élni. Azzal senki nem segít a családjának, ha
határokat ostromol, és törvényt sért. Itt valami komolyabb
motivációnak is lennie kellett, amelyre bizonyos mértékig utalhat
az a körülmény, hogy Ahmed H. a Tablighi Jama’at22 iszlám dawa
mozgalom tagja.
Ez a szervezet a titkosság és a titokzatosság határán
egyensúlyozva, deklaráltan erőszakmentesen törekszik arra,
hogy a világ muszlimjai körében népszerűsítse a doktrinális
alapokat szigorúan követő vallásgyakorlást. Egyszerre hittérítő,
és revivalista23 mozgalom. Szinte nem rendelkezik formális
szervezettel, bárki szabadon be- és kiléphet, és a tagokat nem is
ellenőrzik. Misszionáriusai saját költségükön utazva vállalják,

FEKETE GY, ATTILA: Hét útlevél volt Ahmed H.-nál, amikor lecsaptak rá a
terrorelhárítók. 2015. 09 23. http://nol.hu/belfold/ahmed-h-het-utlevele-1564811
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 07).
22 Továbbiakban TJ
23 Iszlám újjászületést hirdető
21
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hogy bizonyos időt eltöltenek a világ valamely pontján élő,
szerintük eltévelyedett muszlimok körében, és az igazi, eredeti,
alapműveken alapuló iszlám vallásgyakorlásra vezetik őket.
Miközben egyre mélyebben megismerkednek ezekkel a
doktrínális alapokkal, célközönségük körében egyre nő a
totalitárius saría iránti elkötelezettség. Egy idő után egyeseknél
meghasonlás alakul ki, hiszen belső ellentmondás feszül a
deklarált erőszakmentesség, és a doktrínában található
erőszakra való felhívás között. Ezek az egyének frusztráltak
lesznek, és megfelelő táptalajt jelentenek majd a fegyveres
dzsihádra buzdító szervezeteknek, és befogadói lesznek az
erőszakot nyíltan felvállaló ideológiai üzeneteknek.24
Bár az utazó misszionáriusok jórészt önmagukat
finanszírozzák, a szervezet egésze mégis jelentős anyagi
támogatást kap a szaúdi vahhabita klérustól25. Az 1920-as
évektől kezdve a TJ a világ legnagyobb vallásos hittérítő
szervezetévé vált, és mintegy 80 országból áll össze a tagsága,
Bangladestől az USA-ig.26 A TJ az iszlám deobandi27 iskolájának
ideológiai alapjaihoz kötődik. Ennek három alapgondolata van: a
muszlim elsősorban az iszlámnak tartozik hűséggel; kizárólag a
globális ummát28 ismeri el, a nemzeti határokat nem (!); és a világ
minden pontján dzsihádot kell folytatnia a többi muszlim testvér
megvédése érdekében.29

FREEDMAN, Ilana: Gateway to Jihad: The Tablighi Jama'at. Washington,
DC: Center for Security Policy Press, 2016. 1-2. o.
25 FREEDMAN: i.m. 1-2. o.
26 FREEDMAN: i.m. 6. o.
27
Deoband egy indiai város, melynek madrasszáiban a 19. században
alakult ki ez az iszlám revivalista mozgalom, mely a brit gyarmati uralom ellen
való fellépés legmegfelelőbb eszközének az iszlám alapjaihoz való visszatérést
tartotta.
28 iszlám hívők közössége
29 FREEDMAN: i.m. 9. o.
24
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A szervezetet alapító Muhammad Ilyas Kandhlawi, aki
szintén a deobandi madrasszákban szerezte az iszlámmal
kapcsolatos mélyebb ismereteit, az utolsó pontot elvetette,
legalábbis apolitikus és erőszakmentes magatartásra szólította
fel követőit. Ez volt az az ok, amely miatt a brit gyarmati
adminisztráció sohasem lépett fel ez ellen a szervezet ellen,
ugyanakkor éppen emiatt sok deklaráltan erőszakos dzsihádista
szervezet elítéli őket. Ezeknek a csoportoknak, például az
amerikai Darul Uloom Islamic Academy, az is ellenszenves még
a TJ-ben, hogy elsősorban a már muszlim hitű emberekre
koncentrálnak, ahelyett, hogy a káfirokat térítenék az igaz hitre.30
Ez a fajta deklarált erőszakmentesség azonban bizonyos
szempontból még veszélyesebbé teszi a TJ-t, mivel így a
vallásszabadság védőburka alá bújva egy kirekesztő és
totalitárius politikai ideológiát terjesztenek. Ezzel a helyzettel a
vallásszabadság vívmányát több évszázados öldöklés árán
megteremtő Európa nehezen tud mit kezdeni. Viszonylag könnyű
törvénykezni az Al-Kaida vagy az Iszlám Állam, mint szervezet
ellen,31 hiszen itt az erőszakra való felhívás egyértelmű és
őszinte, de mit teszünk egy olyan szervezettel, amely a
nyilvánosság előtt erőszakmentes, azonban a céljait tekintve
ugyanúgy veszélyforrás?
Ilyas tehát eredetileg a kevésbé vallásos muszlimok
hitbéli megerősítésére és ortodox vallásosságára fókuszált, a
mozgalom harmadik vezetője, Inamul Hassan azonban valódi
nemzetközi mozgalmat épített ki, és kiterjesztette a dawa
tevékenységet a káfirok megtérítésére is. A mozgalom

FREEDMAN: i.m. 13. o.
amely azonban máris egy hibás nyugati megközelítésen alapszik, hiszen
itt nem hierarchiát, hanem egy ideológia által vezérelt hálózatot kell elképzelni,
amelynek részei önállóan tevékenykednek, szervezeti kötődést nem feltétlenül
lehet kimutatni.
30
31
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hitvallásához tartozik, hogy a vándorlást, az utazó misszionárius
munkát hidzsraként fogják fel, vándorlásként a világi dolgoktól a
vallás felé, a bűnöktől a szentség felé.32
Az
apolitikusság
fennen
hangoztatott
elvével
kapcsolatban is lehetnek fenntartásaink. A mozgalom a nyugati
világ legnagyobb mecsetjét akarta létrehozni a kelet-londoni
Newhamben. A mecset a Szent Pál katedrális méreteit
háromszorosan meghaladta volna, és elképesztő összegeket
igényelt volna a megépítése. Még a brit parlamenti képviselők
egy része is furcsállotta, hogy egész pontosan miből is akarta ezt
a TJ előteremteni. Akkor már köztudott volt, hogy a TJ dewsbury
mecsetjében „radikalizálódott”33 több közismert dzsihádista,
például a cipőbombás Richard Reid vagy az amerikai tálib, John
Walker Lindh. A francia titkosszolgálat a „fundamentalizmus
előszobájának”34 nevezte a TJ-t.35 A helyi tanács egyértelműen
ellenezte a mecsetépítést. A TJ ekkor pedig igen durva,
fenyegető hangnemű és mocskolódó politikai kampányba
kezdett, a mecsetet ellenző oldal vezetője, Alan Craig és családja
halálos fenyegetéseket is kapott.36
Azért fontos megemlíteni ezeket az körülményeket, mert
ezekből látható, hogy sem a muszlimokra való fokozottabb
koncentrálás, sem pedig az apolitikusság nem kőbe vésett elvek,
hanem pragmatikus módszerek, amelyeket a szervezet,

FREEDMAN: i.m. 13. o.
Értsd: kezdte el követni Mohamed szunnáját annak teljes valójában,
beleértve a dzsihád doktrínáját is.
34 Véleményem szerint a TJ nem előszoba, hanem maga a konkrét
fundamentalizmus, annak egyik formája. Ha már előszobának akarjuk hívni,
akkor hívjuk a dzsihád előszobájának, ahogy Ilana Freedman teszi.
35
GOVE,
Michael:
Parliament
records.
2006.
11
27.
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm061127/debt
ext/61127-0012.htm (hozzáférés dátuma: 2017. 05 14).
36 FREEDMAN: i.m. 27. o.
32
33
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helyesebben annak tagjai, rugalmasan megváltoztathatnak a
körülményeknek megfelelően. Az egyetlen kőbe vésett elv, amely
sohasem változik, az a végső cél, az egész világra kiterjedő
iszlamizáció. A deklarált apolitikusság következtében azon
muszlimok egy része, akik a TJ hatására befogadják az
ortodoxiához való visszatérést, meghasonlik. Szembesülnek az
iszlám doktrína politikai tartalmával, és ha nem tartják
elégségesnek
a
TJ
politikamentes
vallásosságát,
továbbléphetnek egy olyan mozgalomhoz, amely határozottan
erre épít. Ily módon dawa tevékenységével a TJ nem tesz mást,
mint létrehozza a dzsihád toborzásra váró, megfelelően
indoktrinált személyi állományát, akár tudatosan teszi ezt a TJ
vezetése, akár nem.37
Börtön
A dzsihád nem ér véget a dzsihádista számára akkor,
amikor kattan a bilincs, vagy rázárják a cellaajtót. A dzsihád egy
civilizációs háború, amely soha nem ér véget. A rácsok mögött
csupán új, kreatív utakat talál, hogy célját teljesítse 38.39
Természetesen egy külföldi születésű dzsihádista eleinte nagy
nehézségekkel fogja magát szembetalálni, nem fogja magát
kiismerni a börtön szubkultúrájában, de nem szabad
lebecsülnünk az elhivatottságukat. Idővel alkalmazkodni fognak,
gyorsan tanulnak majd, és megtalálják annak módját, hogyan
hajlítsák a börtön rendszerét saját érdekeiknek és céljaiknak
FREEDMAN: i.m. 47. o.
DUNLEAVY, Patrick T. (2011): The Fertile Soil of Jihad: Terrorism's Prison
connection. Washington, DC: Potomac Books. xiv. o.
39 Deklarált végcélja a világ teljes iszlamizációja, azonban ez nem teljesen
igaz. A dzsihád elpusztíthatja a káfirt, de nem pusztítja el a takfirt, vagyis a
kiközösítés gyakorlatát. A dzsihád mindig megteremti magának az új „káfirokat”,
az elpusztítandó kívülállókat.
37
38
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megfelelően.40 Különösen igaz ez egy olyan elítéltre, aki hosszú
éveket vagy évtizedeket fog a következő időkben rács mögött
tölteni, éppen amiatt, mert az elhivatottsága folytán képes volt
mindezt megkockáztatni, sőt, akár életét is feláldozni. Nem
szabad meglepődnünk, ha pár év alatt megtanul magyarul,
esetleg egyes embereket megtanít saját nyelvére vagy az iszlám
alapnyelvére, az arabra.
A nyugati világ számos országában olyan helyzet alakult
ki a börtönökben az iszlamizáció terén, amely már szinte
reménytelen, azonban még mindig nem az jelenti a legnagyobb
bajt, hogy irreverzibilis folyamattal állnának szemben, hanem az,
hogy magát az iszlamizációt sem látják problémának. Például az
FBI 2004-ben még úgy definiálta a „radikalizáció” fogalmát, mint
a radikális iszlámra való megtérés, de később ezt „erőszakos
extrémizmusra” cserélték. Az alábbi adatok demonstrálják, hogy
általános nyugati problémáról van szó: Dánia (fiatalkorúaknak
fenntartott) börtöneiben 70% körüli a muszlimok aránya (Sennels,
2014), Franciaországban kb. 50%, ebből mintegy 400 fő „iszlám
terrorista”, és további kb. 1200 fő „radikalizálódott” (Worth,
2017).41 Az Egyesült Államokban az arányuk 17 és 20% körül
mozgott 2003-ban42 Nagy-Britanniában pedig 13% körüli43. Ezek
a számok mind sokszoros túlreprezentáltságot mutatnak a
népességen belüli arányokhoz képest. A börtönökben
végbemenő iszlamizációnak vannak közös vonásai és hasonló

DUNLEAVY: i.m. 103. o.
Az idézőjeles szavakat, mint korábban is, így kell értenünk:
terrorista=dzsihádista, aki Mohamed szunnáját annak teljes valójában követi,
beleértve a dzsihád doktrínáját is. Radikalizálódott=egyre jobban törekszik
Mohamed szunnáját szigorúan a doktrinális alapoknak megfelelően követni.
42 ALI: i.m. 32. o.
43 Young, Lola. „The Young Review.” theyoungreview.org. 2014. 12.
http://www.youngreview.org/sites/default/files/clinks_youngreview_report_dec2014.pdf (hozzáférés dátuma: 2017. 05 29).
40
41
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következményei. Ezekből következtetéseket lehet levonni arra
nézve, hogy nálunk milyen problémákkal kellene szembesülni, ha
nagyobb létszámú muszlim fogvatartott lenne a börtöneinkben.
Az egyik, számunkra fontos jelenség az, hogy kifejezett
célközönségnek tekinthetők az etnikai kisebbségek. Az Egyesült
Államokban a feketék képezik a dawa tevékenység elsőszámú
célcsoportját. Minden amerikai muszlim mintegy 23%-a
konvertált, és ezeknek kétharmada fekete. A börtönben lévő
muszlimok döntő többsége nem muszlimként érkezett a rácsok
közé, és akik a börtönben lesznek vallásosak, azoknak 80%-a
muszlim lesz.44 Nagy-Britanniában is megfigyelhető a feketék
irányában történő erőteljes dawa tevékenység. Az etnikai
kisebbségekre való fókuszálásnak több oka is van, de az egyik
legfontosabb, hogy az iszlám az elnyomottak védelmezőjeként
mutatja fel önmagát. A történelme során tökélyre fejlesztette a
mártíromság identitását, olyannyira, hogy ennek már
pszichológiai következményei vannak az egyes muszlim emberek
szintjén is. Ahogy azt Nicolai Sennels börtönpszichológus
tapasztalatai igazolják, a muszlimok körében igen erőteljes a
felelősség kívülre helyezésének dinamikája, vagyis mások
hibáztatása a saját problémákért.45
Amerikában Abdel Nasser Zaben46 esete jól példázza azt,
hogyan működik a dawa a börtönökben. Az ideális célpont egy

Ali: i.m. 32. o.
SENNELS, Nicolai: “Report from the therapy room: Why are Muslims
more violent and criminal?”. 2014. 12 17. http://10news.dk/?p=323 (hozzáférés
dátuma: 2017. 05 19). 14. o.
46 Zaben palesztin bevándorló, aki sorozatos rablások után került a rács
mögé, és börtönévei alatt több dzsihádista sejtet, valamint kiterjedt
toborzóhálózatot hozott létre. Tanítványait szabadulásuk után az iszlám világ
különböző pontjaira küldte kiképzésekre, és megszervezte a dzsihádista
hálózatokba való beépülésüket. 2005-ben szabadult, 2006-ban deportálták
Jordániába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
44
45
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sebezhető, elszigetelt egyén, aki védelemre szorul. Őt az
elhivatott muszlim hittérítő megkörnyékezi, és közelebbi
barátságot alakít ki vele, majd elkezdi az indoktrinációt, az iszlám
valláson keresztül próbál új életcélt és jövőképet felmutatni neki.
Elkezdi arabul is tanítani, mondván, ez szükséges ahhoz, hogy
igazi muszlim legyen, és megértse az igazi, eredeti vallási
tanokat. Zaben kevéssé hívő feketéket vagy például keresztény
latinókat szemelt ki magának, akiket hónapok vagy akár
hosszabb idő alatt térített meg az iszlámra. Minden börtönben,
ahol megfordult, az imám közelébe férkőzött, akinek mindig
kivívta a tiszteletét ortodox vallási elhivatottságával, komoly
doktrinális ismereteivel, és ez mindig előjogokat biztosított neki a
biztonságos kommunikációhoz.47
A börtönimámokat sosem tartották megfelelően szemmel,
mivel az egyházi személyek becsületességét nem kérdőjelezték
meg, így a begyűjtött zakat adományok gyakran dzsihádista
kezekbe kerültek, vagy visszaéltek a le nem hallgatott
telefonvonal adta lehetőségekkel. A célpontjaik között akadtak
fehérellenes rasszista erőszakszervezetek tagjai is, akik már
korábban is muszlimok voltak, de ott még inkább elmélyítették
ismereteiket, és továbbléptek a dzsihád felé. Ezek az emberek
szabadulásuk
után,
közösségeikbe
visszatérve
tovább
terjesztették ezeket a tanokat, illetve a börtönévek alatt
megszerzett kapcsolati tőkéjüket kamatoztatva dzsihádista
tevékenységbe kezdtek.48
Nagy-Britannia börtöneiben már olyannyira elharapózott az
iszlamizáció folyamata, hogy vannak olyan börtönrészlegek,
amelyeket már gyakorlatilag a saría alapján működtetnek a
fogvatartottak. Például a Gartree fegyházban a káfir rabok nem
hajlandóak a saría szárnyra költözni, mert félnek a kényszerített

47
48

DUNLEAVY: i.m. 22-73. o.
DUNLEAVY: i.m. 108., 114. o.
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térítéstől, illetve az ennek való ellenszegülés esetén a
bántalmazástól.49 Hogy ez a veszély mennyire valós, és a brit
büntetésvégrehajtás mennyire ki is használja ezt bizonyos
elítéltek megrendszabályozása céljából, azt a legplasztikusabban
az iszlámkritikus politikai aktivista, Tommy Robinson esete
példázza. Ő először egy utcai verekedés, később illegális
határátlépés, majd egy rokona jelzáloghitelének felvételekor
elkövetett szabálytalanság miatt ült börtönben. A leghosszabb
időt az utóbbi miatt kapta, 18 hónapot, és ez alatt többször is
előfordult,
hogy
szántszándékkal
a
legbrutálisabb
bűncselekmények miatt elítéltek közé helyezték, olyan erőszakos
muszlimok közé, akiknek még évtizedek voltak hátra a
büntetésükből, habár neki már csak egy hónapja maradt. Politikai
tevékenysége miatt egyébként is halálos fenyegetések százait
kapta muszlimoktól, a börtönben pedig gyakorlatilag élőhalottnak
számított. Emiatt többször is arra kényszerült, hogy hónapokat
töltsön magánzárkában a saját biztonsága érdekében, sőt, egy
ízben verekedést is kellett provokálnia, hogy megelőzzön egy
merényletet azáltal, hogy emiatt magánzárkába kerülhetett.50
Érdekes tény, hogy ugyan Latin-Amerikában is nagy létszámú
iszlám közösség él, de a radikalizáció eddig elkerülte ezt a
kontinenst. Ennek okairól részletesen ír Dr. Bács Zoltán György a
„A latin-amerikai terrorizmus gyökerei és azok néhány
következménye” című tanulmányában.51

49 EDMUNDS, Donna Rachel: Muslim terrorists are running whole prison
blocks
under
sharia
law.
2016.
04
05.
http://www.breitbart.com/london/2016/04/05/muslim-terrorists-running-wholeprison-blocks-sharia-law/ (hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
50 ROBINSON, Tommy: Enemy of the State. The Press News Ltd, 2015.
203-218. o.
51 BÁCS Zoltán György (2017): A latin-amerikai terrorizmus gyökerei és azok
néhány következménye. Terror & Elhárítás. 2017/1-2. szám. 114-172. o.
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Mindezek a folyamatok a magyar börtönökben talán még
nem kezdődtek el, de bizonyosan nem értek el ilyen kétségbeejtő
szintet. Azonban hiba lenne lesajnáló mosollyal elvetni annak
lehetőségét, hogy ez adott körülmények között bekövetkezhet.
Minél később teremtjük meg annak feltételeit, hogy ezzel
szemben a büntetés-végrehajtási rendszer fel tudjon lépni, annál
nehezebb, erőforrás-igényesebb, és kétségesebb kimenetelű
lesz a reakció.
Ezek alapján a legnagyobb kockázatot Magyarországon
ma nem az jelenti, hogy a börtönökben Zabenéhez hasonló
dzsihádista toborzósejtek alakulhatnak ki. Ez csak a komplex
veszélyforrás rövid távú részét jelentené. A nagyobb kockázat
abban lehet, hogy ezen a csatornán keresztül, hasonlóan az
amerikai feketék példájához, iszlám hitre téríthetnek egyes, a
börtöneinkben lévő például cigány vagy cigány származású vagy
más magyarországi etnikai kissebségi fogvatartottakat.
Természetesen, mint ahogyan Póczik Szilveszter 1999-es
reprezentatív kutatása52 kimutatta, hogy a börtönpopuláción belül
a cigányság aránya 40-60% körül mozgott, amely lényegesen
magasabb, mint a lakosságon belüli arányuk. Így a magyar
börtönökben jelenleg a cigányság az a kisebbség, amely
hasonlóan a nyugati trendekhez a legveszélyeztetettebb „kör”
lehet ebben a tekintetben. Mindez azért lenne probléma, mert
ebben az esetben már nem csak egy etnikailag, szociálisan
elkülönült és hátrányos helyzetű kisebbség élne hazánkban,
hanem az ő közvetítésükkel létrejöhetne egy szélesebb körű,
muszlim vallású és egyidejűleg etnikai kisebbséghez tartozó
bázis, ami ugrásszerűen megnövelné az ország dzsihád-

52
PÓCZIK
Szilveszter:
Romák
és
idegenek.
1999.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/ciga
nyok_es_idegenek/index.htm. (Letöltés időpontja: 2017. 06. 05.)
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fenyegetettségét, és kiváló kiindulópontja lehetne az ország rapid
iszlamizációjának.
Mint fentebb láttuk, kiemelt célcsoportot képeznek az
etnikai kisebbségek, melynek magyarázata, hogy az iszlámot
számukra a szegények és elnyomottak vallásaként mutatják be,
amellyel felléphetnek a zsarnokok ellen. Így találták meg az
amerikai börtönökben a fehérellenes rasszista milíciák
afroamerikai tagjait, akiknek rendszerellenessége csak
fokozódott azáltal, hogy ideológiai igazolást nyertek a gonosz
zsarnok ellen folytatott szent küzdelmükhöz, amelyből azonban
az iszlám tanításainak megfelelően kiiktatták az etnikai szálat, és
behelyettesítették az ummával. Megtanították nekik, hogy az
ember által alkotott törvények, és az ilyen törvények alapján
szervezett államok, valamint azok hatalmi szervei illegitimek,
hiszen egyedül Allah alkothat törvényt, és egyedül a saría jog
alapján szervezett rendfenntartás lehet legitim.
Vajon el lehet azt képzelni, hogy élnek Magyarországon is
olyan közösségek, amelyek számára a magyar állam és annak
karhatalmi szervei meglehetősen „népszerűtlenek”, és adott
esetben nyitottak lennének egy olyan ideológia befogadására,
amely az ezekkel való szembehelyezkedést szent és
tiszteletreméltó dolognak mutatja be? Mindezt kapcsoljuk össze
egy tagadhatatlan szociális leszakadással, és adott esetben
frusztrált nacionalizmussal, amely, mint tudjuk, vallási
különállással együtt robbanékony elegyet, „halálos koktélt”
alkot.53
Az, hogy ez nem az én fejemben fordult meg először,
bizonyítható. A cigányság körében, elsősorban a Balkánon már
folyt dawa tevékenység. Ebben a tekintetben különösen
gyúlékonynak mutatkozik Bosznia, de más olyan országok és
53 CRENSHAW, Martha (2007): „Explaining Suicide Terrorism: A Review
Essay.” Security Studies 16:1. 133-162. o.
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régiók is, ahol már jelentős számú muszlim él. Ne felejtsük el,
hogy a közelmúlt migránsáradata idején is voltak kísérletek arra,
hogy dzsihádista toborzást és szalafista indoktrinációt
folytassanak Belgrád környéki cigány közösségek körében.54
Magyarországon a Magyar Iszlám Közösség (MIK) elnöke, Bolek
Zoltán folytatott dawa tevékenységet pándi romák körében55. Ő
konkrétan személyesen is kapcsolatban állt egy börtönben
megtért magyar férfival, bizonyos Papp Lászlóval, akinek a
muszlim neve Tariq al-Hamis (ejtsd: hamísz, a név nem
„beszédes”). Arról nem tudunk, hogy dzsihádista lenne, de a
saría felé való elkötelezettségét jelezheti, hogy szegregált női
mecsetet tervezett létrehozni.56
Természetesen a sok hasonlóság mellett sok különbség
is van a nyugati és a magyar helyzet között, és itt nem csak az
előrehaladottságra kell gondolnunk. Póczik kutatása azt is
kimutatta, hogy a cigány elítéltek körében igen jelentős
asszimilációs törekvés létezik a többségi társadalom irányába.
Olyan jelentős volt ez az „asszimilációs sáv”, hogy ennek
megfelelően értelmezés kérdése, hogy mekkora volt akkor a
cigányok aránya az elítéltek körében (kb. 40 vagy 60 százalék)
attól függően, hogy a beolvadás különböző fokozatain álló ún.

54 PATAKY István. Belgrádi romákat toboroznak a vahabiták? 2016. 01 27.
https://mno.hu/kulfold/belgradi-romakat-toboroznak-a-vahabitak-1325718
(hozzáférés dátuma: 2017. 04 08)
55
HírTV: Vallási köntösbe bújtatott pénzmosoda? 2015. 02 08.
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/celpont-vallasi-kontosbe-bujtatott-penzmosoda-1271859
(hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
56 SCIPIADES Erzsébet. Tariq al-Hamis női mecsetet akar. 2010. 02 07.
http://vilagmecsetei.blogspot.com/2010/02/tareq-al-hamis-noi-mecsetetakar.html (hozzáférés dátuma: 2017. 06 04).
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„asszimiláns” csoportot öndefiníciójuk vagy származásuk szerint
soroljuk be.57
Ezt a körülményt nem szabad lebecsülni, és véleményem
szerint ez nagyon komoly reményre adhat okot, de sürgősen
tenni is szükséges annak érdekében, hogy ez a kívánt
integrációs folyamat ne akadjon meg. Ehhez, ahogyan azt Póczik
is megjegyzi, a többségi társadalom befogadási szándéka is
szükséges, amely tekintetben a közelmúltban történt pozitív
elmozdulás. Ha a cigányság integrációja – vagy akár
asszimilációja – valaha is kívánatos volt, úgy ma történelmi
szükségszerűség, és egyben létkérdés is. Ha valaki más –
például a globális umma – integrálja és asszimilálja civilizációs
közösségébe a magyarországi cigányokat, annak halmazati
következményeivel a mi utódainknak kell majd szembenézniük.
Ez még véletlenül sem jelenti azt, hogy a magyarországi roma
kisebbség bármiféle biztonsági kockázatot vagy terrorfenyegetést
jelentene. Az azonban a külföldi példák alapján látható, hogy a
dawa kiemelt célpontjai lehetnek akár a börtönökben, akár
azokon kívül is. Amennyiben pedig szélesebb körben történik
meg az iszlamizáció, azzal egyenes arányban nőne a dzsihádfenyegetettség is.

Következtetések, javaslatok
Az iszlamizáció problémájával nem lehetünk képesek
érdemben foglalkozni addig, amíg el sem ismerjük problémaként.
Ezért a legfontosabb az azonosítás. Nagy-Britanniában úgy vélik,

57
PÓCZIK
Szilveszter:
Romák
és
idegenek.
1999.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/ciga
nyok_es_idegenek/index.htm (hozzáférés dátuma: 2017. 06 05).

24

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

BÖRTÖNISZLAMIZÁCIÓ

hogy már terrorizmusnak sem szabadna hívni az utóbbi időben
megszaporodó „kimondhatatlan” támadásokat, mert ezzel is csak
a terrorizmus célját, a megfélemlítést szolgálnánk58 – figyelmen
kívül hagyva a tényt, hogy ez nem terrorizmus, hanem iszlám
dzsihád, amelynek a célja nem a félelemkeltés, hanem az iszlám
világuralma. Ezért hát azonnal ki kell kapcsolnunk a
billentyűzeteinken és a mikrofonjainkon a PC (politically correct)
„nyelvi csomagot”, és át kell váltanunk PCC (politically crystal
clear) állásba. Amivel itt fel kell vennünk a küzdelmet, az nem a
„terrorizmus”, nem a „radikalizmus”, nem az „erőszakos
extrémizmus”, nem a „bigottság”, hanem az iszlamizáció.
Már csak azért is így van ez, mert ezek a
„deradikalizációs”, megszelidítő” stb. programok csődöt mondtak,
vagy minimális eredményeket értek el. Az iszlamizáció vagy a
dzsihád elkötelezett híve számára ezek az – egyébként sokszor
önkéntes – programok megmosolyogtató ostobaságok csupán,
amelynek már a lényegét sem értik, hiszen ők nem tartják
magukat „radikálisnak”, csak a vallási előírások szoros
követőinek, amiben egyébként teljesen igazuk is van. Így
gondolja ezt számos, a börtönben megtért közönséges bűnöző
is, akik azóta már ún. „radikális iszlamisták”59. Mindezeket a
programokat Nagy-Britanniában akkor vezették be, amikor valós

HORVÁTH-SÁNTHA Hanga: A dzsihádista inspirációjú radikalizálódásról.
2017. 05 30. http://www.origo.hu/itthon/20170530-a-migraciokutato-intezetvezeto-kutatojanak-elemzese-a-manchesteri-terrortamadasrol.html (hozzáférés
dátuma: 2015. 05 30).
59 ROWE, Raphael. From jail to jihad? The threat of prison radicalisation.
2014. 05 12. http://www.bbc.com/news/uk-27357208 (hozzáférés dátuma: 2017.
05 09)
58
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lehetőségnek látszott, hogy Anjem Choudari szalafista hitszónok
„végre” rácsok mögé kerül.60,61
Ezek a deradikalizációs programok csak arra jók, hogy
egyfajta szemellenzőként eltereljék a figyelmünket a probléma
gyökeréről, amelyet így sosem leszünk képesek orvosolni. Lehet,
hogy lesznek muszlimok, akik elhatárolódnak az ISIS-tól, de nem
fognak elhatárolódni Mohamedtől és követőinek első
generációjától. Aki elhatárolódik a terrorizmustól, nem fog
elhatárolódni a dzsihádtól. Ehelyett véget nem érő
magyarázkodásba kezd nagyobb és kisebb dzsihádról,62 valamint
Mohamed jogos önvédelmi harcairól, vagy egyszerűen csak
elismeri, hogy ő támogatja a káfirok elleni dzsihádot, és
terrorizmuson valami egészen mást ért. Ez a vita soha véget nem
ér, ha csak akkor nem, amikor az utolsó káfir is behódolt az
iszlámnak.
A veszélyforrás azonosítása után elsődleges fontosságú a
jogi keretek megteremtése, amennyiben a jelenleg érvényben
lévő jogszabályok ezt a fellépést esetleg megnehezítik. Erre a
problémára hívja fel a figyelmet Pokol Béla is, aki szerint
„történelmi naivitás volt emberi jogi alapokra helyezni az összes

WATTS, Joe: Muslim prisoners to be removed from communal prayers for
spreading
anti-British
values.
2016.
08
22.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/muslim-prisoners-to-be-removedfrom-communal-prayers-for-spreading-anti-british-values-a7203211.html
(hozzáférés dátuma: 2017. 04 22).
61 Ennek nem kellene annyira örülni, hiszen ez számára csak egy lehetőség
újabb dzsihádisták toborzására. Előreláthatólag legkésőbb 2019 elején
szabadul, és biztosra vehető, hogy folytatni fogja dawa, iszlamizációs és
dzsihádra felszólító tevékenységét.
62 Amely megkülönböztetést azonban az iszlám doktrína nem ismeri, mivel
egy daif, gyenge hadíszon alapul, amely épp emiatt nem került be egyik
autentikus (szahíh) gyűjteménybe sem.
60
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jogot”.63 Hasonló következtetésre jutott Theresa May is a london
bridge-i dzsihád-támadás után, bár meg kell várnunk, hogy a
szavakat tettek is követik-e.64 Maga az iszlamizáció ellen való
fellépés össztársadalmi erőfeszítést igényelne, amelybe
beletartoznak pénzügyi, belbiztonsági, határőrizeti, bevándorlási,
katonai, oktatási, kulturális, családpolitikai intézkedések, kiemelt
fontossággal a történelmi egyházakkal való igen szoros és
célorientált együttműködés, és még számos további intézkedés.
Ennek csak egy kis szegmense a börtöniszlamizáció meggátlása,
de jelentősége hatványozott, ahogy erre már a CIA volt
szakemberei is rámutattak.65
A jogi keretek megteremtése után jöhetne az intézményi
keretek kialakítása, amelyen jelen esetben a börtönökben a
vallási alapokon történő teljes szegregációt kell érteni, legalábbis
a muszlimok esetében mindenképpen. Kívánatosabb lenne külön
létesítményeket működtetni, nem csak külön részlegeket, de ez
nyilván a foglyok számának függvénye. Ez nem korlátozná a
fogvatartottak vallásgyakorláshoz kapcsolódó jogait, hiszen a
muszlim foglyok továbbra is képesek lennének a büntetésvégrehajtási
törvény66
szerinti
egyéni
és
csoportos
vallásgyakorlásra is, csak a vallás terjesztésére nem lenne
alkalmuk. Erre a törvény még lehetőséget is ad, legalábbis

LEÉ Richárd: „A Nyugat képtelen az önvédelemre”. 2017. 04 18.
http://magyarhirlap.hu/cikk/85485/A_Nyugat_keptelen_az_onvedelemre
(hozzáférés dátuma: 2017. 04 20).
64 SAEED, Saim: Theresa May: I won’t let human rights ‘get in the way’ of
anti-terror measures. 2017. 06 06. http://www.politico.eu/article/theresa-may-iwont-let-human-rights-get-in-the-way-of-anti-terror-measures/
(hozzáférés
dátuma: 2017. 06 08).
65 DUNLEAVY: i. m. 34. o.
66 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
63
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külföldi elítéltek esetén.67 Ezt az elvet egyébként hadifoglyok
esetében is alkalmazzák, nem véletlenül, így veszik elejét a
vallási konfliktusoknak a foglyok körében.68
Természetesen azonnal le kell állítani a börtönökben
minden, káfirok körében folytatott dawa tevékenységet, amely ma
még létezik.69 Ha ezt a diszkrimináció miatt másképp nem lehet
elérni, akkor minden hittérítést le kell állítani.70 Ezen túl rendkívül
szigorú, ideológiai beállítottságra és elkötelezettségekre is
kiterjedő átvilágítás után kaphassanak csak engedélyt azok az
imámok, akik a muszlim elítéltekkel foglalkoznak, és ők soha ne
kerülhessenek a börtönben egy légtérbe káfirokkal. A vallási
oktatóanyagokat, a szertartásokat, az elhangzott beszédeket
folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és az első
dzsihádizmusra utaló jelek után azonnal szigorú szankcióknak
kell következniük. Persze az alapdoktrínát nehezen lehetne
cenzúrázni, bár ez is szükséges lenne, de ha már a káfirok
körében nem folytatnak térítést, azzal is mitigáltuk a kockázatot.
Még ezen a szegregáción is túlmenően, szeparálva, külön
kellene elhelyezni az dzsihádizmushoz (és nem a
terrorizmushoz!) kapcsolódó bűncselekmények elkövetőit,

67 209. § A külföldi elítélt elhelyezésénél lehetőség szerint biztosítani kell,
hogy a vele együtt elhelyezett elítéltek között legyen az általa használt nyelvet,
továbbá a magyar nyelvet ismerő és beszélő személy. Nem lehet együttesen
elhelyezni azokat a külföldi elítélteket, akik között nemzeti, nemzetiségi, etnikai
vagy vallási ellentét áll fenn.
68 Headquarters, Departments of the Army, the Navy, the Air Force, and the
Marine Corps: MCO 3461.1. Washington, DC. 1997.
69
iszlam.com: Riport a Magyar Iszlám Közösség Elnökével.
http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/riportok-beszelgetesek/item/634-riporta-magyar-iszlam-kozosseg-elnokevel. (Letöltés időpontja: 2017. 06. 04.)
70 Ez nem jelenti, hogy egy adott vallási közösségbe tartozók, így a
muszlimok is, ne találkozhatnának vallási vezetőikkel, vagy ne gyakorolhatnák a
vallásukat akár csoportosan, akár egyénileg. A hangsúly az új hívek
toborzásának megakadályozásán van.
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valamint a dzsihádra buzdító imámokat, mint például a 2016-ban
első fokon hat évre ítélt ausztriai csecsen imámot71 vagy éppen
Anjem Choudari-t. Ma őket a Btk. tényállása alapján ítélik el,
azonban nem ártana abba az irányba elmozdulni, hogy belássuk,
ezek nem köztörvényes bűncselekmények. Ezek a támadások
háborús cselekmények, még akkor is, ha ez a speciális,
civilizációs háború más jellegű, mint amire a hadijogot
létrehozták. Ők soha nem kerülhetnének köztörvényes bűnözők
közé, még a muszlimok közé sem, mert rájuk is csak negatív
befolyásuk lehet.
Ők egy ellenséges hadviselő fél harcosai és ideológiai
motivátorai, afféle komisszárok, akikre azonban nem vonatkozik
a Genfi Egyezmény alapján a hadifogolystátusz, mivel a négy
követelményből legalább háromnak nem felelnek meg, de
belátható, hogy a legtöbb esetben még az elsőnek sem.72 Nagy
naivitás azt képzelni, hogy őket valamiféle pszichológiai tréning
vagy önkéntes deradikalizációs beszélgetések során ki lehet
zökkenteni világnézetükből, és be lehet illeszteni őket egy 21.
századi európai társadalomba. Még ha vannak is köztük
egyesek, akik erre hajlandóak lennének, az egy igazán törpe
kisebbség lenne, tehát az egész stratégiát erre alapozni masszív
tévedés.
Kiindulási alapnak jó példát szolgáltat Ausztrália, amely a
közelmúltban hozta létre első olyan börtönét, amelyet kifejezetten

71 Der Standard. Grazer Jihadistenprozess: Sechs Jahre Haft für Imam.
2016. 03 14. http://derstandard.at/2000032907055/Grazer-JihadistenprozessSechs-Jahre-Haft-fuer-Imam (hozzáférés dátuma: 2017. 06 09).
72 1. beosztottai tevékenységéért felelős parancsnok alá tartozik, 2. távolról
felismerhető megkülönböztető jelzést visel, 3. nyíltan viseli fegyvereit, 4. a
hadijognak megfelelő módon visel hadat
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„terrorista” bűncselekmények elkövetőinek hozott létre.73
Azonban ez még mindig csak a kezdet, mivel ebben a börtönben
össze vannak zárva a dzsihádisták más különlegesen veszélyes
bűnözőkkel, akikre ideológiai hatást gyakorolhatnak. Tehát itt
még mindig csak tüneti kezelés történik, a „radikalizmus” nevű
kényelmes eufemizmus mögé bújva, bár még mindig közelebb áll
a megoldáshoz, mint a deradikalizációs programok. Egyébként
minden szinten arra kellene törekedni, hogy ezek a legmagasabb
kockázatú elítéltek a lehető legkevesebb időt töltsék
magyarországi börtönökben, nem beszélve az ország
börtönkapun kívüli területeiről. Amennyiben erre jogi lehetőség
van, azonnal törekedni kell a kiadatásukra és kiutasításukra. Ha a
jogi környezet ezt nem teszi lehetővé, törekedni kell annak ilyen
irányú megváltoztatására is.
A kultúránk fennmaradásának, és országunkon belül a
nyugati civilizáció megőrzésének egy komplex iszlamizációellenes fellépés lenne a záloga. Ez szükséges ahhoz, hogy
Magyarország továbbra is biztos pont, a béke szigete legyen
abban az Európában, amely lassan, de biztosan menetel egy
vallási indíttatású káosz felé. A teljes iszlamizációig vezető út
lehet viszonylag békés vagy konfliktusokkal terhelt attól függően,
hogy a káfir lakosság mekkora hajlandóságot mutat majd az
iszlámra való önkéntes áttérésre, vagy legalábbis az iszlám
dominancia elfogadására saját maga felett. Ennek a helyzetnek a
kialakulása Magyarországon csak akkor kerülhető el, ha még
embrionális állapotban szabunk gátat az iszlamizációnak.
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73 RT.com: Australia to build its first terrorist jail amid rise in Islamist-inspired
attacks. 2017. 06 11. https://www.rt.com/news/391850-australia-terrorist-prisonradicalization/ (hozzáférés dátuma: 2017. 06 11).
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Nagy Sándor ezredes1

Az Európai Unió kongói missziója
„EUSEC-RD Congo”

Abstract
The European Union's mission to the Congo, the EUSEC RD
Congo, started in 2005, now 10 years of operation in the
Congolese security sector, within the territory of the Congolese
national army rebuilding. The initial mandate continued expansion
made it possible to engender over the years is the condition of a
previous target that the state power is a pillar, the army starts on
the road, which provides for the environment and capacity to
prepare from performing the duties of sovereignty and territorial
territory integrity.
I.

Bevezetés

Az EUSEC RD Congo az Európai Unió missziója a Kongói
Demokratikus Köztársaságban, amely az egyik legjelentősebb az
afrikai kontinensen, és már több mint 10 éves múltra tekint

1

a Magyar Honvédség tisztje
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vissza. A 2005 júniusában alig 10 fővel megalakult, a hadsereg
és azon túlmutatva a biztonsági szektor stabilizálásában
résztvevő szakértői misszió a Kabila vezetés kifejezett kérésére
került létrehozásra. Laurent Désiré Kabila2, a jelenlegi elnök apja
2001-es meggyilkolása jelentős hatalmi űrt okozott az országban,
ott, ahol már évek óta csak a fegyverek tettek törvényt, ott, ahol a
lakosság szinte a gyarmati sorból való, 1960-as felszabadulás
óta nem ismerte a békét. Az afrikai országokhoz hasonlóan itt is
egyfajta öröklődő hatalomátvitelre került sor, hisz az addig a
„papa kisfiaként” kezelt, Joseph Kabilát3 hívták a korábbi rezsim
vezetői az ország vezetésére. Kabila vezérőrnagy, mint a
hadsereg szárazföldi erőinek vezérkari főnöke nem igazán volt
felkészülve az ország vezetésére, de belátta, hogy béke vagy
viszonylagos békés állapot nélkül nem tudja kivezetni ezt a szinte
európai kontinensnyi országot a bizonytalanságból.
2006-os elnökválasztást megelőzően elengedhetetlenül
szükség volt a romokban heverő állami apparátus, a
meglehetősen önműködő, de korántsem hatékony hadsereg és a
rendőrség talpra állítására. Ez azonban az akkori, de még a
jelenlegi helyzetben sem megy a nemzetközi közösség
támogatása nélkül. Felismerve tehát a legszükségesebb
lépéseket, a kongói vezetés azzal a kéréssel fordult az Európai
Unióhoz, hogy szakértői misszióval vegyen részt a biztonsági
szektor fontos részét képező hadsereg újraépítésében. Az EU

2 Laurent-Désiré KABILA: A Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke 1997.
május
és
2001.
január
között.
Nemzeti
hős.
https://www.universalis.fr/encyclopedie/laurent-desire-kabila/ (letöltés időpontja:
2015. 08.21.)
3 Joseph KABILA: A Kongói Demokratikus Köztársaság jelenlegi elnöke.
Második
mandátumát
tölti
2011-től.
https://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-kabila/ (letöltés időpontja: 2015.
08.21.)
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tanácsa eleget téve a kérésnek megkezdte a misszió
megszervezését, 2005. június 8-án meghozta határozatát, és az
EUSEC RD Congo misszió 2005. június végén hivatalosan is
megkezdte, igaz csupán 8 fővel, a francia JOANA tábornok4
parancsnoksága alatt a munkát. Az uniós tagországok
hozzájárulása eredményeként a misszió folyamatosan bővült
létszámában és a felelősségi területeket érintő projekteket
illetően is. Az első időszak rendkívüli erőfeszítései, de az utána
következő mandátumok szakértőinek munkája is bizonyította,
hogy a kaotikus helyzet és a sokszori belső ellenállás ellenére is
sikerült olyan munkát végezni, amely nem csak a tagországok,
hanem a nemzetközi szereplők elismerését is kivívta.5
Sokszor alakult ugyan ki belső vita az európai
tagországok között a misszió hatékonyságáról, de tudni kell, hogy
az idő múlását és a vele párhuzamosan végzett munka
értékelését nem szabad európai mértékkel mérni. Az EUSECRDC misszió tagjaként négy évet töltve a hadsereg építési
feladatokban, állítom, hogy munkánk eredményei igazolják azt a
hatalmas erőfeszítést, amely talán nem mindig volt látható és
számokban mérhető a külső szemlélők számára. A misszió
jövőjéről kialakult elképzelések, a „megszüntetni – tovább
folytatni – átalakítani” dilemma feloldódni látszik, hisz a 2015-ös
mandátum a megkezdett munka csökkentett létszámkeretek

Pierre-Michel JOANA vezérőrnagy (francia) 2005. június és 2008. február
között az EUSEC RD Congo misszió vezetője www.operationspaix.net (letöltés
időpontja: 2015.08.21.)
5 BESENYŐ János: Beszámoló a kongói EUSEC misszióról, Sereg Szemle,
VII.
évfolyam,
1.
szám,
2009.
január-március,
45-52.
oldal,
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/28301/s_sz_2009_1.pdf
(0letöltés időpontja: 2017. 03.02.)
4
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közötti folytatásáról szól.6 Vétek lett volna abbahagyni csupán
azért, mert nem hozta a korábban meghatározott időre a célok
megvalósulását.
A 10 éves munka tehát minden nehézség ellenére is
olyan gyümölcsöt hozott, hogy a FARDC immáron egyre inkább
saját erejéből is képes az alapvető feladatai végrehajtására, de a
2005-ben megkezdett feladatok további szakértői támogatása
szükséges.
II.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult
konfliktus eredete

A Kongói Demokratikus Köztársaság (1997-ig Zaire) a
Nagy Tavak térségében kialakult fegyveres konfliktusok
középpontjában volt és van még bizonyos szinten jelenleg is,
amelynek több okát is fel tudunk sorolni. Ezek közé tartozik a
természeti kincsek kiaknázása és kezelése körül kialakult a
visszaélésekre lehetőséget adó rossz eljárások az állam részéről,
a nemzetiségi konfliktusok elmélyülése, a posztkoloniális határok
kérdése, a konfliktusok okozta menekültáradat, a külföldi
fegyveres beavatkozások.
Az 1996-97 között lezajlott, első kongói háború elvezetett
a hosszú ideig diktatórikus hatalmat gyakorló Mobutu Sese Seko7

6 A misszió sorsáról komoly viták folytak a tagállamok között, ahol több
esetben is nyilvánvalóvá vált az európai országok eltérő hozzáállása, illetve az,
hogy ki, milyen mértékben kívánt az EU integráns részeként a műveletben
ténylegesen is szerepet vállalni. Ez a helyzet tökéletesen megfelel Dr. Kasznár
Attila által az EU identitáskeresésével, állapotával foglalkozó cikkében
leírtaknak. Bővebben: Dr. KASZNÁR Attila (2008): Az európai identitás és annak
hiánya az Unióban. CET: Central European Time: Társadalmi tudományos és
irodalmi folyóirat. 13-16. o.
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elnök bukásához. Laurent-Désiré Kabila, a „Demokratikus erők
Kongó felszabadításáért „(Alliance des forces démocratiques
pour la libération du Congo, AFDL) fegyveres csoport élén
kihasználva a hidegháború végéhez közeledve Mobutu marsall
egyre csökkenő nyugati támogatását, illetve Ruanda és Uganda
ugyancsak egyre inkább csökkenő politikai és katonai
támogatását, megdöntötte Mobutu hatalmát és a Kongói
Demokratikus Köztársaság élére került.
Ez a kialakult fegyveres konfliktus vezetett el a második
kongói háborúig (1998-2003), amelynek alapvető oka a politikai
instabilitásban és a gyenge lábakon álló kongói állam rendkívüli
sebezhetőségében rejlett. Ez utóbbi háborúban több mint 10
afrikai ország hadserege, valamint ezek mellett számos kongói
és külföldi, illegális fegyveres csoport volt érintve. 1998-tól
kezdődően Laurent-Désiré Kabila megpróbálta konszolidálni a
hatalmát, ennek érdekében saját kormányában megpróbálta
csökkenteni Uganda és Ruanda politikai befolyását. Tette ezt
annak ellenére, hogy a kongói állam hatalma és legitimitása az
ország jelentős, főként a keleti területén rendkívül gyenge volt. A
kongói, ugandai, ruandai tuszi, hutu és angolai illegális fegyveres
csoportok tartották ellenőrzésük alatt a kongói területek jelentős
részét. E területeket úgymond illegális tevékenységük
hátországaként, és a kongói természeti kincsek feletti
ellenőrzésért folyó harc terepeként kezelték. A köztük fennálló
rivalizálás és a sorozatos összecsapások eredményezték azt az
elhatalmasodó és általánossá váló erőszakhullámot, amely a
területek ellenőrzésért folyt a konfliktusban érintett csoportok
között.

7 Mobutu Sese Seko: Marsall, Zaire (ma Kongói Demokratikus Köztársaság)
elnöke 1965-1997 között. global.britannica.com (letöltés időpontja: 2015.08.10.)
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A Kongó stabilitása megteremtésében rejlő saját érdekeit
felismerve, az ezzel a kialakult helyzettel tehetetlenül szemben
álló kongói kormányt katonailag támogatta Angola, Namíbia,
Zimbabwe és Csád. Kialakult hát a térség országainak
kettészakadása az érdekeik szerint húzódó határok mentén.
Globális és átfogó megállapodás az ellenséges
szembenállás megszüntetéséről és a kongói átmeneti
állapotról (Accord global et inclusif)
A körvonalazódó megállapodás nem lehetett más, mint az
ellenséges szembenállás megszüntetése/felfüggesztése és egy
átmeneti időszakról való megállapodás, hiszen a béke
megteremtésének ezek alapvető feltételei voltak a térségben.
1999-től kezdődően a nemzetközi közösség egyre
aktívabb részt vállalt a konfliktus megoldása érdekében folytatott
tevékenységekben, amelynek egyik kiemelt a területe a hadsereg
reformja volt a biztonsági szektoron belül. Több tűzszüneti
megállapodás is megszületett ebben az időszakban, mint például
1999. április18-i Uganda és Kongó közötti. Azonban mindezen
pozitív folyamatok ellenére a harcok és a mészárlások jelentősen
nem hagytak alább.
1999. július 10-én a zambiai Lusakában a Kongói
Demokratikus Köztársaság, Angola, Namíbia, Ruanda, Uganda
és Zimbabwe tűzszüneti megállapodást írt alá, melynek célja a
kongói területen tevékenykedő valamennyi szembenálló fél
közötti ellenségeskedés megszüntetése volt. A Kongó
felszabadításáért Mozgalom (Mouvement de libération du Congo,
MLC), kongói rebellis frakció kicsit később, 1999. augusztus 1-én
írta alá a lusakai tűzszüneti megállapodást. A megállapodás
azokat a feltételeket tartalmazta, amelyek szükségesek voltak az
egyre kezelhetetlenebbé váló helyzet megoldásához a kongói
határ mentén.
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Ezek a következők:
az illegális fegyverkereskedelem és a fegyveres csoportok
kongói területre való beszivárgásának ellenőrzése;
- a nemzeti párbeszédek beindítása (itt a kormány, a civil
társadalmi szervezetek és a fegyveres csoportok közötti
párbeszédre kell gondolni);
- a biztonsági területet érintő kérdések rendezése, valamint
a
fegyveres
milíciák,
csoportok
lefegyverzése,
integrációja.
Egyaránt a tervek között szerepelt egy katonai bizottság
létrehozása, amelyben a szemben álló felek egyenlő arányban
képviseletet kaptak, és amely az Afrikai Egységszervezet (OUA)8
által kijelölt semleges hatóság felügyelete alatt működik. Ezen túl
ugyancsak meghatározta azt koordinációjával, de az ENSZ
égisze alatt működő fegyveres erő felállítását is.
-

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2001. február 22-i 1341.
számú határozatában felszólította a szembenálló feleket illegális
fegyveres erőik felszámolására. Ezzel egyidejűleg meghívta a
konfliktusban érintetteket egy terv kidolgozására (DDR program),
amely a fegyveres erőik lefegyverzését, leszerelését és a civil
életbe való beillesztésüket célozta meg.
Az ENSZ főtitkár a 2001. június 8-i jelentésében javasolta
a MONUC (Az ENSZ kongói missziója) struktúrájának és területi
elhelyezkedésének felülvizsgálatát. Az ajánlásnak részét képezte

8 Afrikai Egységszervezet: Organisation de l’Unité Africaine (OUA)
Interetatikus szervezet, az Afrikai Unió elődje, 1963-ban 32 afrikai ország hozta
létre az etiópiai Addis-Abeba-ban. 2002-ben alakult át Afrikai Unióvá.
http://www.africa-eu-partnership.org/en/newsroom/all-news/organisation-africanunity-oau-african-union-au-50-year-path-towards-african-unity
(letöltés
időpontja: 2015. 08.01.)
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a speciális erők felállítása és az ország keleti, leginkább
veszélyeztetett területén való állomásoztatása. Ezek összetétele
a következő: egy-egy zászlóalj Kinduban és Kisanganiban, egy
tartalék zászlóalj, az országhatárok mentén lévő folyók és tavak
ellenőrzését végző alegységek (főleg uruguayi speciális vízi és
repülőerők), valamint egyéb speciális alegységek, főként műszaki
szakcsapatok. A Biztonsági Tanács 2002. december 4-én a
1445. számú határozatában elfogadta a főtitkár javaslatait,
valamint ezzel egyidejűleg a MONUC erők létszámát 8700 főre
emelte, ami még így is képtelen volt a feladatát hatékonyan
ellátni.9
2002. december 17-én a Kongói Demokratikus
Köztársaság kormánya és a konfliktus többi résztvevője a délafrikai Sun Cityben aláírta az „Accord global et inclusif” néven
ismert megállapodást, amely lényegében a Kongói Demokratikus
Köztársaság zavaros jelenkori történelme lezárását célul kitűző
átmeneti időszakról rendelkezett. A megállapodás alapját az
1999-es Lusakai megállapodás10 (Accord de Lusaka) képezte,
amely már előrevetítette az elengedhetetlen fegyverszünetet,
valamint a 2002. február és április között megszületett az „Interkongói bárbeszéd határozatai „Ez az új megállapodás
előirányozta az ellenséges szembenállás megszüntetésének

BESENYŐ János: Új trend az afrikai békefenntartásban - Sereg Szemle,
VII.
évfolyam,
2.
szám,
2009.
április-június
54-62.
oldal,
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/28301/s_sz_2009_2.pdf
(letöltés időpontja: 2017.04.11.)
10 Accord de Lusaka: Tűzszüneti megállapodás, amit 1999. július 10-én írt
alá a zambiai Lusakában Angola, a Kongói Demokratikus Köztársaság,
Namíbia, Ruanda, Uganda és Zimbabwe. Augusztus 1-én írta alá Jean-Pierre
Bemba az MLC (Mouvement de libération du Congo) vezetője, majd augusztus
31-én az RCD (Rassamblement congolaise pour la démocratie) 50 képviselője
www.congoline.com (letöltés időpontja: 2015.07.20)
9

43

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

EUSEC-RD CONGO

szükségességét a kongói fegyveres csoportok és a kormány erők
között, valamint meghatározta a politikai átmeneti időszak
lehetséges módozatait. A régen várt folyamat első lépcsője az
átmeneti kormány megalakulása volt, magába foglalva a
különböző politikai pártok és a civil társadalmi szervezetek
képviselőit. A megállapodás alapvetőnek tekintette az átmeneti
alkotmány megalkotását, amely meghatározta a végrehajtó,
törvényhozói és bírói hatalmi ágak korlátait, de ezeken túl a
hadseregre vonatkozó szabályozásokat is. A megállapodás
alapvető prioritásként határozta meg a kongói államhatalom
demokratikus alapokon történő újraépítését, valamint a biztonsági
szektor (RSS) reformját.
III.

Az átmeneti időszak és az EU részvétele a kongói
stabilizációban

Az EU már az EUSEC-RDC és az EUPOL-RDC
missziókat megelőzően a 2004. december 9-én közös döntés
alapján létrehozott (Action commune 2004/847/CFSP) EUPOLKinshasa missziójával jelen volt a Kongói Demokratikus
Köztársaságban. Az Európai Unió az ENSZ és más nemzetközi
szereplőkkel együtt részt vett az ebben az időszakban még
rendkívül gyenge, kialakulófélben lévő államhatalom, az átmeneti
alkotmány
és
a
megkezdődő
választási
procedúra
támogatásában, biztosításában.
Az EUPOL-Kinshasa misszió elsődleges feladata a kongói
parancsnokság alatt álló, integrált rendőrségi erők szakmai
támogatása volt, amely erők szilárdsága, alkalmazhatósága
alapfeltétele volt az újjászülető állam létének, az ország belső
biztonsága szavatolásán keresztül. Ez azonban csak elméleti
feltevésként jelent meg, hiszen a rendőrség egy totálisan
szétzilált szervezet volt ebben az időszakban, gyakorlatilag a vele
szemben meghatározott követelményeknek, elvárásoknak
teljeséggel képtelen volt megfelelni. Emellett az EUPOL44
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Kinshasa misszió sem volt képes megfelelő válaszokat adni a
rendkívüli sürgősséggel felmerülő szükségletekre. Korlátait a
limitált mandátuma jelentette, amely nem biztosított elegendő
feltételeket a tanácsadók számára a biztonsági szektor
támogatására. A misszió ezen túl csak a rendőrségi erők
támogatását célozta meg, de tudni kell, hogy a hadsereg ennél
sokkal nagyobb kihívást jelentett ebben a rendkívül labilis
időszakban. Számos belbiztonsági, valamint határellenőrzési
feladatot látott el a hadsereg, befolyása is sokkal jelentősebb volt
a rendőrséghez viszonyítva.
A biztonsági szektor reformján belül a hadsereg egy
speciális területet jelentett, és a lehetséges megoldás három
meghatározó tényező köré csoportosult:
- A 2002-es Globális és átfogó megállapodás (Accord
global et inclusif), amely magába foglalta a Legfelsőbb védelmi
tanács létrehozását, amelynek alapvető feladatát az „Integrált és
újra strukturált nemzeti hadsereg” létrehozása direktíváinak
meghatározása a régi hadsereg és a fegyveres csoportok
bázisán, valamint a védelmi politika megalkotása képezte.
- A 2003. április 3-án elfogadott Átmeneti időszaki
alkotmány, amely meghatározta a kongói nemzeti hadsereg
(FARDC) feladatait, struktúráját, kiemelve a politika mentességét.
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A Dar-es-Salaam-i megállapodás11, amely
megerősítette a biztonsági szektor reform (RSS) legitimitását,
ugyanis nem tette szükségessé a folyamat továbbvitele
szempontjából a 2002-es megállapodást alá nem író fegyveres
csoportok vezetőinek egyetértését.
2005 májusában a kongói hatóságok elfogadták a
Hadsereg stratégiai reformjának tervét (első változat, mivel ez
átdolgozásra került), amely meghatározta a szükségleteket,
célokat, a lehetséges résztvevő feleket a nemzeti hadsereg
létrehozásában, a hadsereg reformja végrehajtása időrendjét a
Biztonsági szektor feladatai között.
IV.

Az EUSEC-RDC megalakítása

2005. április 26-án a kongói kormány hivatalos felkéréssel
fordult az Európai Unióhoz kérve részvételét a biztonsági szektor
stabilizálásában immáron a hadsereget illetően is. Az Európai
Bizottság elfogadta a kérést és a 2005/355/PESC határozatában
2005. június 8-án döntött az EUSEC-RD Congo misszió
létrehozásáról. A kongói kormány kérése már előrevetítette a
következő évi, 2006-os elnökválasztás körül feltételezhető
biztonsági problémákat. Éppen ezért gondolhatunk arra, hogy
Kabila (ekkor még nem megválasztott elnök) ismerve a
hadseregben uralkodó helyzetet – hiszen apja 2001-es halála

11 Dar-es-Salaam-i megállapodás: Tűzszüneti megállapodás, amelyet
2003. november 16-án írtak alá Tanzániában. A megállapodás a Burundi
átmeneti kormány és a vele szemben álló CNDD (Mouvement conseil national
pour la défense de la démocratie) –FDD (Forces pour la défense de la
démocratie) között jött létre. Az Afrikai Unió szerint az abban tett megállapítások
vonatkozhatnak
a
kongói
helyzetre
is.
Icoaf.org/docs/Burundi/Accord_global_de:cessez-le-feu_16.11.11.pdf
(letöltés
időpontja: 2015.07.01.)

46

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

EUSEC-RD CONGO

előtt a szárazföldi erők vezérkari főnöke volt – tisztán látta a
fennálló problémákat. A hadsereg reformja halaszthatatlan volt,
bár tudni kell, hogy rengeteg katonai és politikai vezető profitált a
hadseregből kihasználva a költségvetési és a tényleges
létszámviszonyok közötti résben lévő pénzek elsikkasztása
lehetőségeit. Ekkor a hadsereg úgymond a költségvetés felé
bevallott létszáma meghaladta a 350 ezret, de később az EUSEC
RDC tevékenysége kapcsán ez a szám kb. 110-120 ezer fő
körülire csökkent, de erről a misszió fő feladatainál még említést
teszek.
Az EUSEC RDC szoros együttműködésben dolgozott a
már korábban itt tevékenykedő EUPOL-Kinshasa, ugyancsak
EU-s misszióval, amely később átalakult, és mint EUPOL-RDC
működött tovább, a rendőri erők reformján folytatva az elődje által
megkezdett munkát.
Az EUSEC RDC elsődleges feladata a kongói hatóságok
támogatása és segítése volt a nemzeti hadsereg létrehozásában,
de emellett részt vett a különböző fegyveres frakciók integrálási
folyamatában is. A misszió parancsnoksága az ország
fővárosába, Kinshasába települt, de emellett szakértői csoportok
dolgoztak az évek során Kishanganiban (2007. okt.-2010. szept.),
Bukavuban és Gomában (2006. januártól), Lubumbasiban (2007.
márc.-2008. márc. majd 2010. márciustól) és Buniában (2006.
jan.-2009. szept).
Az EUSEC misszió állományának gerincét a tagállamok
adták (13 ország szakértői dolgoztak együtt), de ez
természetesen kiegészült a helyi lakosságból toborzottakkal, akik
a napi ellátásban, az adminisztrációban és a logisztikai
biztosításban játszottak fontos szerepet. Az EUSEC RDC fegyver
nélküli tanácsadó misszió, de a szakértők zömét aktív vagy
nyugállományú tapasztalt katona alkotta.
47

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

EUSEC-RD CONGO

Az EUSEC RDC misszió mandátuma az évek folyamán
folyamatosan fejlődött, mindig a hadsereg reformja alakulásához
és a mindenkori helyzethez igazodott. A kezdeti időszakhoz
képest a 2015-ös átalakulásig jelentősen kiszélesedett. Ettől
eltekintve még mindig érintve van a kezdeti három fő terület:
-

a hadsereg szakértői/technikai támogatása, segítése EUs szakértőkkel (aktív és nyugállományú, tapasztalt katonai
szakértők),

-

a katonai képzés/oktatás területe,

-

a nemzetközi és helyi szervezetek tevékenységének
koordinálása a biztonsági szektor reformja érdekében.

- A kongói hadsereg vezetése és szervezése területén
nyújtott szakértői/technikai támogatás
Ez a fajta támogatás elsősorban a hadseregen belül
erősen szétzilált adminisztráció újraépítésében és a személyi
erőforrások kezelése területén jelentkezik. Ezen belül az
EUSEC szakértők azon dolgoztak, hogy létrehozzanak
(megszervezzék és felkészítsék) egy hatékony és modern
személyzeti adminisztrációt a kongói hadsereg szervezetében
felülről lefelé haladva, minden szinten. A kongói kormány
beleegyezésével elsősorban szükség volt egy átlátható,
kezelhető és ellenőrizhető pénzügyi rendszer létrehozása.
A misszió első jelentős sikere az úgynevezett fizetési lánc
„Chaine de paiement” létrehozása volt, ami elsősorban a
misszió felügyelete mellett működő pénzügyi struktúraként
került beindításra annak érdekében, hogy a parancsnoki és a
pénzügyi struktúrák különválása megoldódjon. Mindez szintén
a pénzügyek áttekinthetősége érdekében történt, bár ez
jórészt csak a katonák fizetése és élelmezési ellátása
területén volt sikeres. Célként került kitűzésre továbbá az is,
hogy a katonák pénzügyi függősége a parancsnokaik felé
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csökkenjen, mert korábban a parancsnokok személyesen
kezelték a katonáik pénzét kihangsúlyozva ezzel is a
személyes kiszolgáltatottságukat a parancsnokaik irányába.
Ez sokszor oda vezetett, hogy a beosztottak csak a saját
közvetlen parancsnokukat ismerték el nem tartva tiszteletben
a parancsnoki hierarchiát, nem beszélve arról, hogy sok
esetben a parancsnokok saját gyarapodásukra fordították a
katonáik pénzét.
A projekt megvalósítása érdekében szükség volt a
hadsereg tényleges létszámának ismeretére. A hadsereg
összeírása az EUSEC RDC szervezése és finanszírozása
mellett került végrehajtásra két nagy kampány során. Az itt
feltárt, a valóságot már sokkal inkább tükröző adatok
képezték annak a központi adatbázisnak az alapját, amelyre
már el lehetett indítani egy működőképes személyügyi
rendszert, és ki lehetett dolgozni a központi adminisztrációs,
személyügyi és financiális politikát.
A kongói viszonyok nem tették lehetővé a központi és a
katonai körzetek adminisztrációs rendszereinek együttes
működését
és
folyamatos
koordinációját,
mert
a
kommunikációs rendszerek gyakorlatilag nem működtek.
Elengedhetetlen volt tehát a rendszerek összekapcsolása és
az ehhez szükséges informatikai rendszerek kiépítése
legalább a kinshasai vezérkar és a katonai körzetek
parancsnokságai között. Ez az informatikai fejlesztés az
EUSEC segítségével megvalósult, de a működése során
rengeteg problémával kellett szembe nézni. Nem csupán a
technikai oldalról, de az emberiről egyaránt. Igaz ugyan, hogy
a kezelői állomány felkészítésre került, de sokszor a vezetői
állomány tudatlansága volt a fő akadály.
Az összeírást követően 2012-ben kezdődött meg a
„biometrikus” katonai igazolványok kiosztása nem kis
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nehézség árán, hisz több esetben olyan katonákkal
találkoztunk, akik vagy nem vettek részt a korábbi
összeírásokon, vagy a hivatalosan már befejezettnek
nyilvánított, de tovább folyó integráció során kerültek be
időközben a hadseregbe. A katonai igazolvány alkalmas az
ujjlenyomat alapján történő azonosításra, és tartalmaz
minden személyügyi adatot, ami a fizetések korrekt
folyósításához szükséges.
- A katonai képzések újraindítása a hadseregreform
konszolidálása érdekében
A hosszú évek óta folyó háborúskodás eredményeként a
tiszt és altisztképzés már több mint 20 éve leállt, de nem
működött a csapatok kiképzése sem kevés kivételtől
eltekintve, ami csak egyes parancsnokok személyes
ambícióinak tudható be. Korábban, még Mobutu vezetése
alatt több mint 30 különböző katonai tanintézmény működött
az országban, de ezek újraindításának reális esélye csak
néhány alapvetőre korlátozódott. Ezeket megelőzően
azonban beindultak azok a tanfolyamok, amelyek egyáltalán
a képzés megismertetését, elfogadtatását szolgálták a
katonák körében, mint a civil-katonai kapcsolatok, logisztikai
ismeretek, emberi jogok. Ezek mellett a családok érdekében
is történtek lépések, bár számuk meglehetősen kevés volt a
szükségletekhez viszonyítva. Különböző, rövid idejű, hasznos
tanfolyamok keretében célozta meg a misszió a
katonafeleségeket és özvegyeket, annak érdekében, hogy ők
is könnyebben illeszkedjenek be a civil közösségekbe segítve
egyúttal a családok napi életét is.
Az EUSEC
RDC
misszió
a
katonai
iskolák
vonatkozásában főként a technikai oldalt vállalta magára,
vagyis felújította, modernizálta az arra alkalmas korábbi
iskolákat, megteremtve a feltételeket azok megnyitásához. Az
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oktatás beindítása már a kétoldalú katonai szerződések
keretein belül valósult meg főként francia és belga
közreműködéssel. Elsőként a Kinshasai parancsnoki
akadémia, majd az 1997-től zárva lévő kanangai12
adminisztrációs (személyzeti és pénzügyi képzést folytató)
iskola került modernizálásra, beindításra. Ez utóbbi
beindítása jelentette az adminisztráció modernizálása
programcsomag végső fázisát, bár nem kisebb feladatot
jelent a működtetés sem.
- A biztonsági szektor stabilizálása érdekében tett
erőfeszítések koordinálása az ország egész területén,
kiemelten a hadseregre vonatkozóan
Természetesen nem csupán az EUSEC RDC misszió vett
részt a biztonsági szektor (RSS) stabilizálása feladataiban
(számos nemzetközi és helyi szervezet, az ENSZ kongói
missziója a MONUC, majd MONUSCO), de szakértelméből
kifolyólag vállalta a különböző szereplők általi tevékenységek
koordinálását. Tette ezt azért is, mert a kormányzat és azon
belül is a védelmi miniszter kijelentette, hogy egyetlen hiteles
szervezetet ismer el erre a tevékenységre, és ez az EUSEC
RDC misszió, tehát minden ilyen tevékenység és azok
finanszírozásának koordinációja csak az EUSEC RDC
vezetésével történhet.

V.

2005-2010, az első 5 mandátum

12 Kananga: Kasai-Occidental tartomány székhelye. Lakosainak száma a
2012-es adatok szerint 1.061.181 fő https://www.britannica.com/place/Kananga
(letöltés időpontja: 2015. 07.01.)
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Kissé visszalépve az időben szükség van a
mandátumokban meghatározott tevékenységi körök és
feladatok rövid áttekintésére, hiszen az évek folyamán a
mandátumokban meghatározott prioritások is változtak.
A személyi és pénzügyi adminisztráció modernizálása
A misszió megalakítását követő években a prioritás a
pénzügyi hierarchia tisztázása, egy egységes fizetési
struktúra kialakítása köré csoportosult. Mint korábban utaltam
rá a hadseregen belül nem volt egységes rendszer és a
parancsnoki és a pénzügyi hierarchia nem vált el egymástól.
Tehát az első lépcső a személyi erőforrások tisztázásához az
egységes fizetési rendszer kidolgozása és az EUSEC
szakmai és anyagi támogatásával való megteremtése volt. Ez
megnyilatkozott több formában is, úgymint a fizetőtisztek
felkészítése, a katonai körzetek fizetőtisztjeinek kijelölése és
a terepre küldése, azok gépjárművel való ellátása, hiszen a
csapatok rendkívül széttagoltan helyezkedtek el. Amikor a
katonák meglehetős rendszerességgel az adott helyeken
(általában a parancsnokságokon) megkapták a fizetésüket,
ami korábban nem volt természetes, megkezdődhetett a
második lépcső a hadsereg összeírása a pontos és főleg
valós létszámok megállapítására. Ezt főként az indokolta,
hogy a korrekt adatbázis összeállítása és folyamatos
pontosítása nélkül csak becsült és a parancsnokok önös
érdek vezérelte bevallásaik adta létszámokból lehetett
dolgozni. Sok pénz került „kifizetésre” de inkább
elsikkasztásra a nem valós létszámok miatt.
A 2007-2008-ban lezajlott összeírási kampány, amit a
FARDC és az EUSEC közösen hajtott végre rendkívül komoly
felkészülés után, már meglehetősen valós adatokat biztosított
a központi adatbázis létrehozásához, amely alapját képezte a
költségvetésnek. Ehhez kapcsolódóan egy informatikai
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rendszer került kiépítésre Kinshasa és a 11 Katonai Körzet
parancsnokságok között szintén az EUSEC támogatásával.
Ehhez kapcsolódóan a rendszer üzemeltetésére kijelöltek
központi felkészítésen vettek részt, de munkájuk során mindig
szoros
együttműködésben
maradtak
az
EUSEC
tanácsadókkal.
Ezeket a fázisokat követte egy a pénzügyi rendszer
folyamatos ellenőrzését célzó struktúra felépítése és
működtetése.
Képzés, oktatás
Az előző területhez hasonlóan az évtizedek óta
megszakadt tiszti és altiszti képzés újra indítása szintén nagy
kihívást jelentett a misszió számára. A misszió a hosszú
közös előkészítő munka során meghatározásra került
iskolákat kezdte meg a költségvetés keretei között maradva
felújítani. A prioritást nem volt könnyű meghatározni, de végül
is megszületett a sorrend, mely szerint a Kinshasában a
Parancsnoki akadémia és a Logisztikai iskola, Kitonában13 az
Altiszti Akadémia, a Lövész és tüzér iskola, míg Kanangában
az Adminisztrációs iskola került az elkövetkezendő évek
projektjébe.
Az Altiszti akadémia első évfolyama 2010 végén indult be,
amelyet megelőzően a keleti területen dolgozó EUSEC
tanácsadók aktívan részt vettek a kiválasztás és felmérés
folyamatában. Az Iskola pedagógiai programja tekintetében

13 Kitona: Kinsahasától 300 km-re délnyugatra található, alig 4000 lakost
számláló település Bas-Congo tartományban. A belga hadsereg a második
világháború után katonai bázist hozott itt létre. A bázis egy része felújításra
került. www.adiac-congo.com (letöltés időpontja: 2015.08.23.)
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kétoldalú szerződés keretében a francia hadsereg nyújtott
segítséget.
Az iskolák keretein kívül is folyt szervezett, több hetes
felkészítés az EUSEC szervezésében és finanszírozása
mellett. 2010-ig mintegy 1800, az adminisztrációban dolgozó
kongói tiszt és altiszt került felkészítésre 19 helyszínen.
Logisztika
A logisztika modernizációja képezte a harmadik nagy
területet, de azt kell mondanom, hogy ez talán nem a kellő
alapossággal került előkészítésre. A kongói hadsereg
technikai állapota olyan mélyponton volt, hogy az onnan való
talpra állítása meghaladta az EUSEC misszió képességeit. A
logika diktálta fentről lefelé építkezés során megkezdődött a
logisztikai doktrína és az ehhez kapcsolódó szabályzók
kidolgozása, a struktúrák kidolgozása és a logisztikai
eljárásrendek meghatározása.
A csapatparancsnokok és az egyszerű katonák
természetesen nem ezt várták, hanem sokkal inkább az ő
szintjükön reméltek változásokat érezni. Igaz, hogy a fő
szabályzók megszületése után, ha nem is jelentős, de némi
felfogásbeli változás érezhető volt az ellátási rendben.
A szociális politika és az emberi jogok
Igaz, hogy ez a két terület külön-külön jelent meg a
misszió feladatai között, de rendkívüli módon összefüggenek.
A szociális politika kialakítása terén főként a katonacsaládok
helyzetére volt szükséges összpontosítani, hiszen a katonák
családi hátterének stabilizálása rendkívüli jelentőséggel bírt.
A nemzetközi partnerekkel való együttműködésben folyt a
tevékenység annak érdekében, hogy mind a katonák, mind a
családjaik életszínvonala javuljon. A nemzetközi partnerek
részéről érezhető volt egyfajta ellenállás a katonákat érintően,
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nem alaptalanul, hisz jelentős számban történtek erőszakos
cselekmények a katonák részéről a civil lakossággal
szemben. A családok tekintetében már volt némi megértés.
Az EUSEC misszió keretei inkább a több területre kiterjedő
képzéseket tették lehetővé, amelyek kiemelt figyelmet
tulajdonítottak a szexuális erőszak áldozatai ellátási
rendszerének kialakítására. Tudni kell, hogy a katonák és a
fegyveres csoportok által elkövetett szexuális erőszak szinte
a harci cselekmények részévé vált ebben az időszakban.
Kiemelt figyelmet fordítottak az emberi jogok tiszteletben
tartására, az e területen való képzésekre, felkészítésekre,
amelyek szintén nagy problémát jelentettek és jelentenek ma
is nem csupán Kongóban, de Afrika szerte.
VI.

2010-2015, a változások időszaka

Igaz ugyan, hogy a tevékenységi területek kibővítése már
2009-ben az 5. mandátummal megkezdődött, de 2010-re tehetjük
az érezhető hatást. Korábban is dolgoztak szakértők a miniszteri
kabinet és a vezérkarfőnöki iroda munkatársai mellett, de a
tevékenységi kör az 5. mandátumtól a stratégiai szintet is célba
vette. 2009-re elkészült a kongói hadsereg reformjának terve, de
az időközben tett módosítások miatt csak 2010-ben került
bemutatásra a nemzetközi közösség képviselőinek. Az EUSEC
RDC a hatékony együttműködés érdekében erre a reformterve
épülő Akcióprogramot dolgozott ki, amelyet a kongói védelmi
miniszter és a misszió akkori vezetője, Michel tábornok írt alá.
A reformterv 10 fontos pont köré csoportosítja a
feladatokat annak érdekében, hogy a hadsereg megfeleljen a
vele szemben támasztott elvárásoknak.
Ezek a következőek:
- A hadsereg megfiatalítása toborzás útján;
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- Folyamatos képzés és kiképzés;
- A hadsereg modern eszközökkel való ellátása;
- A munka és életfeltételek javítása;
- Az ország védelemének új területi elveken
átszervezése (védelmi zónák és katonai kerületek);

való

- A megvalósítás új elvek szerinti megszervezése;
- Az erők alkalmazásának újra értelmezése (haderőnemi
doktrínák);
- A meglévő katonai infrastruktúrák felújítása és újak építése;
- A hadsereg reform végrehajtási ütemének meghatározása;
- A pénzügyi erőforrások megteremtése.
Annak érdekében, hogy a reform fő célkitűzései kellően
alátámasztottak legyenek, az EUSEC stratégia tanácsadói
hathatós
segítségével,
bár
nem
minden
részletének
kidolgozásába bevonva, kidolgozásra kerültek a referencia
dokumentumok.
-

2009-2010 A kongói hadsereg reformterve

-

2011 A hadsereg szervezetét és működését szabályozó
törvény

-

2013 A hadsereg katonái státuszát szabályozó törvény

-

2014 Elnöki rendelet a vezető állomány kinevezéséről

-

2015 A reform végrehajtását
létrehozása (kidolgozás alatt)

felügyelő

szervezet

2012-től kezdődően a feladatok az addigi öttel szemben
három tevékenységi kör köré csoportosultak, mint a Stratégiai
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tanácsadás, az Adminisztráció reformja és a Katonai képzés újra
indítása. A feladatcsoportok száma csökkent, ami magával hozta
a misszió létszámának csökkenését is.
VII.

A misszió 10 éves tevékenysége számokban

Természetesen
nem
lehet
teljes
hitelességgel
összefoglalni a misszió 10 éves tevékenységét, azt a hatalmas
erőfeszítést, amelyet a szakértők időt és energiát nem kímélve
tettek az eltelt idő alatt. Mégis annak szemléltetésére, hogy a
büdzsé nem veszett kárba, néhány számadattal szolgálok.
- több mint 400 szakértő részvétele a misszióban
- 72.5 millió euró a feladatok végrehajtására;
- az összeírás eredményeként hivatalosan 145.000 katona
szerepel az központi adatbázisban, ezek több mint 80%-a már
rendelkezik a biometrikus katonai igazolvánnyal;
- 195 felújított épület;
- 1550 ágy a katonai iskolák számára;
- 140 felújított iroda;
- fegyverraktárak felújítása mintegy 150000 fegyver tárolására;
- lőszerraktárak felújítása és építése 1200 tonna lőszer
biztonságos tárolására;
- informatikai hálózat Kinshasa és a katonai kerületek között.
VIII.

Magyar részvétel az EUSEC-RD Congo misszióban

A Magyar Honvédség már a kezdetektől, vagyis 2005-től jelen
van szakértőkkel az EU kiemelt afrikai missziójában. Papp István
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nyá. alezredes kezdte a sort. 2005-ben érkezett az akkor
megalakuló szervezetbe, részese volt a misszió kezdeti
lépéseinek először Kinshasában, majd később Kishanganiban is
teljesített szolgálatot. Őt követte, vagyis inkább hozzá
csatlakozott Csajági Zsigmond őrnagy, aki pénzügyi
szakemberként hathatós támogatást nyújtott a fizetési rendszer
kidolgozásában.
Őket követve 2007-2008 között Gerle Zoltán alezredes volt a
misszió magyar tagja. Több feladatkört látott el és több
állomáshelyen is teljesített szolgálatot. 2008. decemberben
váltotta őt Nagy Sándor ezredes Bukavuban, a Dél-Kivu
tartomány székhelyén lévő szakértői csoport élén. Ekkor a
magyar vezetés alatt francia és svéd katonák teljesítettek
szolgálatot a csoportban.
A misszió informatikai rendszere 2007-2008-ban, Kiss Gábor
főhadnagy vezetésével üzemelt.
2009. december elején Nagy ezredest Török László
alezredes váltotta a bukavui csoportvezetői beosztásban.
Az
akkori
misszióvezető,
Jean-Paul
MICHEL14
dandártábornok kérésére, a Honvéd vezérkar főnöke döntésének
megfelelően 2010. május elején Nagy Sándor ezredes visszatért
a bukavui tanácsadó csoport élére, ahol ezután 2013 májusáig
teljesített szolgálatot. Török alezredes a váltást követően
Kishanganiban, majd Kinshasában teljesített szolgálatot
különböző beosztásokban, két évet töltött a misszióban.

14 Jean-Paul Michel tábornok: (francia) az EUSEC RDC misszió vezetője
2008. július és 2010. október között. www.operationspaix.net (letöltés időpontja:
2015.08.21.)
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Nagy ezredes a két misszió során négy évet töltött az EUSEC
RDC kötelékében óriási tapasztalatot gyűjtve és nagy elismerést
szerezve mind a kongóiak, mind a misszió vezetése részéről. A
tanácsadói csoportok a missziót 2010-től vezető Antonio
MARTINS vezérőrnagy (portugál) döntése alapján átszervezésre
kerültek, így a korábbi magyar-francia összetételű csoport helyett
először jött létre magyar – román, majd tisztán magyar csoport. A
bukavui csoportban Nagy ezredessel dolgozott először Nyitrai
Mihály alezredes, majd Lökösházi Béla őrnagy 2012-13-ban.
2013. május elején Nagy ezredest Král Attila ezredes váltotta,
akire néhány hónappal később a
bukavui
csoport
felszámolásának feladata hárult. A misszió szervezeti változása
következtében csupán a gomai csoport maradt a keleti régióban.
Král ezredes a felszámolást követően Kinshasában dolgozott az
időközben megalakult mobil tanácsadó csoportban.
Őt 2014-ben Tomolya János ezredes váltotta, aki komoly
nemzetközi tapasztalattal rendelkezett.
IX.

Dilemmák az EUSEC RDC misszió körül

Az Európai Unió tagországai között, főként a vezető
nemzetek tekintetében többször alakult ki vita a missziót érintően.
Az évek múlásával a misszió teljesítménye értékelése körül
kialakult véleménykülönbségek többször hozták napirendre a
kérdést: folytatni, átalakítani, megszüntetni?
Korábban már jeleztem, hogy az afrikai mérce nem lehet
ugyanolyan, mint az európai. A misszió mindenkor az aktuális
mandátumban meghatározottak alapján dolgozott, de a
körülmények hirtelen változásával a brüsszeli döntéshozók nem
minden esetben számoltak. A szakértők munkája pedig nagyban
függött ezektől az általuk befolyásolni nem tudott körülményektől.
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Elsőként a svéd szakértők kerültek kivonásra a misszióból
kormányuk döntése alapján. Szerintük többek között a szexuális
erőszak elleni harc nem elég súllyal jelent meg az EUSEC
akcióprogramjába. Megjegyzem, hogy ezzel a kongóban
rendkívül súlyosan jelentkező problémával sok segélyszervezet,
köztük az ENSZ missziója, a MONUSCO15, a CICR is kiemelten
foglalkozott, hogy csak a nagyobbakat említsem. Egyébiránt az
EUSEC a hadsereget érintő programok koordinálása során
számtalan alkalommal szervezett különböző oktatást a területtel
szakértőként foglalkozó szervezetekkel együttműködve, a
hadsereg berkein belül. Magam és kollégáim is több alkalommal
vettünk részt Dél-Kivu tartományban ilyen rendezvényeken,
amelyek több alkalommal a javaslatunkra az érintett települések
lakosainak részvételével történtek.
Az EU tagországok közül (gondolok itt főként a misszióban
tevőlegesen résztvevőkre elsősorban) többek – köztük
Németország – a misszió bezárása mellett voksoltak mondván,
hogy a 10 év alatt a feladatokat bevégezték, és a jelen helyzet
prioritásai máshová tevődnek át. Mások, mint Belgium, amelynek
történelmi kötődése Kongóhoz a mai napig is erős, a folytatás
mellett szavaztak. Szerintük továbbra is szükség van az európai
jelenlétre.
Több kérdés vetődött fel. Ha az EUSEC RDC megszűnik, mi
fogja azt helyettesíteni? Ha a misszió marad, akkor milyen
formában lesz jelen a jövőben? 2013-at írunk, amikor ezek a
kérdések egyre inkább sürgős választ követeltek. A misszió
utolsó parancsnoka, Jean-Louis NURENBERG ezredes szerint
mindenképpen szükség van egy csökkentett létszámú szakértői

15 MONUSCO: Az ENSZ kongói missziója a stabilitás megteremtése
érdekében www.un.org (letöltés időpontja: 2015.08.01.)
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csapatra (10 fő körüli létszám), amelynek a költségvetése 1.5
millió euró körül alakulna. Ezen irányvonal mentén több
lehetséges opció is felmerült.
-

Egy „mini EUSEC” a kinshasai EU delegáció mellett;

-

Egy újabb, de ugyancsak kis létszámú EU misszió
(PSDC);

-

Egy közös misszió az EUPOL RD Congo-val (20 fő körüli
létszámmal).

A harmadik verzió, vagyis az EUSEC RDC és az EUPOL RDC
összevonása már többször felmerült, főként költségtakarékossági
szempontokból, de minden alkalommal elvetésre került a teljesen
különböző feladat és eljárásrendszer miatt. Igaz, hogy meg
lehetett volna oldani az összevonást, de csak a logisztika
területén. Egy ilyen jellegű misszió lehetőséget biztosíthatott
volna a szakértelem és a sok éves tapasztalatok megőrzésére.
A döntés végül megszületett, hiszen az EUSEC RDC
misszió 10 éve alatt megszületett pozitív eredmények ellenére
még sok-sok tennivaló van az ország biztonsága, stabilizálása
területén. Az EUSEC misszió, mint olyan megszűnik, de az EU
döntött egy 6 éves 25 millió eurós költségvetésű programról,
melynek célja a kongói hadsereg, a FARDC reformjának
támogatása és főként folyamatos értékelése. A program a
„PROGRESS” (Programme d’appui á la réforme du secteur de
sécurité dans son volet défense) nevet viseli, melynek jelentése
„A biztonsági szektor, azon belül a hadsereg reformjának
támogatása”. A program célja, hasonlóan az EUSEC RDC
programjához, a kongói Védelmi Minisztérium szerveinek
megerősítése, a személyügyi és pénzügyi adminisztrációs
rendszer támogatása, ehhez kapcsolódóan a hadsereg személyi
állománya létszámváltozásainak nyomon követése. Ezeken túl a
védelmi szektoron belül az elszámoltathatóság érdekében
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működtetett külső és belső mechanizmusok támogatása is a fő
feladatok között lesz. Mindezeket Jean-Michel DUMOND, a
kinshasai EU delegáció vezetője erősítette meg.
Az új misszió hivatalosan 2015. július elsejével veszi
kezdetét egyéves mandátummal, hasonlóan elődjéhez.
Érdekessége, hogy a költségvetést az Európai fejlesztési alap
(FED, Fonds Européen de Dévéloppement) biztosítja, amelynek
támogatásai korábban védelmi célokat nem érintettek. Az
előzetes tervek szerint a programban résztvevő szakértők
létszáma 10 fő körüli, de bizonyos, rövid idejű, speciális, jól
behatárolható feladatokra külső szakértőket is foglalkoztathat a
program vezetője. A program újonnan kinevezett vezetője a
belga Johan De LAERE ezredes.

Összegzés
Az Európai Unió EUSEC RD Congo missziója a kongói
kormányzat hivatalos kérésre került létrehozásra 2005-ben. Az
elmúlt 10 éves működés eredményei és tapasztalatai azt
bizonyítják, hogy az elvégzett munka minden nehézség ellenére
is meghozta gyümölcseit. Létrehozásra került egy nyomon
követhető fizetési rendszer, amivel párhuzamosan a hadsereg
állománya összeírásra került. A létszámadatok alapján központi
adatbázis épült fel az EU szakértők segítségével. Kiépült az az
informatikai rendszer, amely elengedhetetlenül szükséges a
folyamatos és „pontos” információáramláshoz a vezérkar és a
katonai körzetek között. Mostanra ez a hadsereg átszervezése
okán már kiterjed a katonai körzetek adminisztratív irányítását
végző védelmi zónák parancsnokságaira is.
A több mint 20 éve leállt tiszt és altisztképzés
újraindításának elengedhetetlen feltétele volt a rendkívül leromlott
állapotú iskolák helyreállítása, a képzés feltételeinek
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megteremtése. Az EUSEC misszió hathatós támogatásának
köszönhetően a legfontosabb iskolák (természetesen a
költségvetés és a logika keretein belül maradva) felújításra
kerültek, az oktatás megkezdődött. Ezzel megteremtődött a
feltétele annak, hogy a hadsereg állomány megfiatalodjon és
szakmájukhoz értő vezetők kerüljenek a csapatok élére,
korrigálva ezzel a korábbi integráció során az illegális fegyveres
csoportokból a hadseregbe kerülők okozta hiányosságokat. Az
EUSEC szakértői aktívan részt vettek a képzésre való kiválasztás
folyamatában is. Az új program lehetővé teszi, hogy az iskolák
működése továbbra is biztosított legyen.
A logisztika területén az EU szakértők szoros támogatása
mellett megszülettek az alapvető szabályzók, amelyek mentén
elkezdődhet
a
hadsereg
eszköztárának
megújítása,
természetesen az ország erre biztosított erőforrásainak
megfelelően. A felújított és újként felépített fegyver- és
lőszerraktárak ugyan nem oldották meg a hadsereg összes ilyen
problémáját, de jó példaként szolgálnak a munka továbbvitelére.
A biztonság megteremtése érdekében mindenképpen szükség
van a hadsereg fegyvereinek megbízható, őrzött raktározására
elkerülve, hogy a katonák szolgálati fegyvereikkel kövessenek el
erőszakos cselekményeket a lakossággal szemben.
A családok támogatását, a hadsereg és a civil lakosság
egymáshoz való közeledését elősegítő projektek segítettek a
jobb megértésben és elfogadásban az addig meglehetős
elszeparáltságban élő katonacsaládok és a civil lakosság között.
A katonai táborok segélyhelyeinek felújítása megteremtette az
alapvető feltételeit a szükséges egészségügyi ellátásnak. A
hadsereg berkein belül folytatott képzéseknek köszönhetően
létrejött egy komoly létszámú, felkészített állomány, amely tovább
tudja vinni a megkezdett projekteket annak érdekében, hogy a
katonák elfogadóak és elfogadottak legyenek.
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Mindenképpen fontos kiemelni, hogy ebben a munkában
a magyar katonák aktív szerepet vállaltak. A munkánk
(mondhatom, mert magam is négy évig részese voltam a
feladatoknak) elismerést kapott mind a kongói partnerek, mind a
misszió tagja és vezetése részéről. Ezen túl a tagországok is
képet kaptak nagyköveteik útján arról, hogy mit és milyen
erőfeszítések árán végeztünk a siker érdekében. A bukavui
szakértői csoport vezetőjeként többször tájékoztattam a
Kinshasába akkreditált EU nagyköveteket.
A misszióban részt vállaló magyar tisztek helytálltak, és
ami a legfontosabb, hogy nem csupán Kongó, hanem a térség
szakértőivé is váltak, amely szakértelmet nem szabad
veszendőbe hagyni. Az afrikai kontinens egyre inkább a figyelem
középpontjába kerül, és a jövő tekintetében stratégiai szerepe
növekszik. Ennek kapcsán a megszerzett szakértelem és
tudásanyag, nem beszélve a személyes kapcsolatokról
megőrzendő, az EUSEC RDC missziót megjárt katonákra
számítani kell a jövő lehetséges afrikai feladatai során is. Azt
gondolom, hogy az új „Progress” nevet viselő programban is
hatékonyan tudnánk részt venni, amennyiben ez prioritást
élvezne a Magyar Honvédség vezetése részéről.
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Accord global et inclusif sur la transition en Republique
Democratique du Congo, signé á Pretoria (République
64

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

EUSEC-RD CONGO

–
–

–

–
–
–

–

–

–
–

d’Afrique du Sud) www.irinnews.org (letöltés időpontja:
2015.07.15.)
Az EUSEC RD Congo misszió mandátuma 1-8.
BESENYŐ János (2009): Beszámoló a kongói EUSEC
misszióról, Sereg Szemle. VII. évfolyam. 1. sz. 45-52. o.
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/28
301/s_sz_2009_1.pdf (letöltés időpontja: 2017. 03.02.)
BESENYŐ János (2009): Új trend az afrikai
békefenntartásban. Sereg Szemle. VII. évfolyam. 2. sz.
54-62.
o.
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/28
301/s_sz_2009_2.pdf (letöltés időpontja: 2017.04.11.)
Dr. KASZNÁR Attila (2008): Az európai identitás ás annak
hiánya az Unióban, CET: Central European Time:
Társadalmi tudományos és irodalmi folyóirat. 13-16. o.
EUSEC RD Congo brochure 2010.09.22
EUSEC RD Congo: Johan De Laere succède à JeanLouis
Nurenberg
http://groupelavenir.org/wpcontent/uploads/2015/08/ga3.jpg
(letöltés időpontja:
2015.08.21.)
EUSEC: fin du mandat 8 bis et début d’un dernier mandat
2015.juin
21
http://groupelavenir.org/wpcontent/uploads/2015/08/ga3.jpg
(letöltés
időpontja:
2015.08.21.)
Fin de la mission EUSEC en RDC après 10 ans de
service Publié le 22 juin 2015 par Jean-Cornelis NlanduTsasa http://lesignalducontinent.over-blog.com/ (letöltés
időpontja: 2015.08.21.)
Historique de l'opération EUSEC – RDCongo
http://www.operationspaix.net/34-historique-eusecrdcongo.html (letötés időpontja: 2015.07.16)
Jean-Paul Michel Expert RSS au sein de la mission
PROGRESS chez Fonds Européen de Développement
Democratic Republic of the Congo Military
65

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

EUSEC-RD CONGO

–

–

–
–

–
–
–

Journal officiel de l’Union européenne: Décision
EUSEC/1/2012 du Comité politique et de sécurité datée
du 2 octobre 2012 relative à la nomination du chef de
l'EUSEC RDCONGO (2012/543/PESC) 2012.10.02
Journal officiel de l’Union européenne: Décision modifiant
la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de
mesures restrictives à l'encontre de la République
démocratique du Congo (2014/147/PESC)
L’échec annoncé de la réforme du secteur de sécurité
(RSS)Sébastien Melmot Sept 08
La réforme de l’armée au Congo :bancarisation,
réintégration, formation…Nicolas Gros-Verheyde / Congo
Grands
Lacs,
Headline/
http://www.bruxelles2.eu/wpcontent/uploads/2013/06/Rem
iseDiplomesCongo@Eusec1203.jpg (letöltés időpontja:
2015.08.03)
Laboratoire de Recherche sur la Défense ISBN: 978-286592-378-6
Le Programme Progress succède à la Mission EUSEC
/RDC mardi 23 juin 2015 (letöltés időpontja: 2015.08.01.)
Quelques options pour le renouvellement de la mission
EUSEC (maj) Nicolas Gros-Verheyde /Congo Grands
Lacs,
Missions
"Etat
de
droit"
htttp://www.bruxelles2.eu/wpcontent/uploads/2010/09/EUSECRDCONGOLogo.jpg
(letötés időpontja: 2015.07.16.)

66

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

MIGRÁCIÓ

Dr. Laufer Balázs nb. alezredes1

Migrációs státuszkérelmezők esetében felmerülő lehetséges
nemzetbiztonsági és terror kockázatok

Abstract
The present study makes intent to highlight the condition to state
the national security risk by the counter-intelligence, or which are
the circumstances for a law enforcement agency to reject an
application of a foreign citizen (due to national security reasons)
thus the applicant will not receive permission for temporary stay
or permanent residence in Hungary. In order to present these
circumstances I consider necessary to analyze the risks for the
national security.
A migráció, mint kockázati elem erősödése
A migráció napjainkban az Európai Unió, így a balkáni és keleti
embercsempész útvonalakon fekvő Magyarország számára is
jelentős biztonsági kockázatokat hordoz magában. A téma
jelentősége a politikai életben, a közbeszédben, a biztonságért

1 egyetemi tanársegéd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetbiztonsági
Intézet Terrorelhárítási Tanszékének oktatója
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felelős szervek körében és az egyetemi világban is egyértelműen
nőtt.
A nemzetbiztonsági szolgálatok korábban, a 2015. évi tömeges
emberáradatot megelőzően a migrációval többnyire közvetetten,
hírszerző, kémelhárító vagy alkotmányvédelmi tevékenység
mentén,
azokhoz
kapcsolódva
foglalkoztak.
Az
Alkotmányvédelmi Hivatal, mint polgári elhárító szolgálat részéről
(objektumvédelmi feladatkörben eljárva) a bevándorlási hatóság
külső befolyástól mentes működésének szavatolása, vagy a
befogadó állomások és őrzött menekültügyi központok biztonsági
helyzetét veszélyeztető alapinformációk felderítése kívánta meg
a migrációs folyamatok mélyebb megismerését. A szolgálatok
ugyanakkor az elmúlt évtizedben folyamatosan érzékelték a téma
globális jelentőségének (azaz kockázatainak) növekedését. A
nemzetbiztonsági tevékenység kutatói már több esetben jelezték
a migráció kapcsán meglévő kockázatok növekedését.
Izsa Jenő 2006-ban az alábbi meglátását vetette papírra:
Magyarország az Európai Unió külső határaként a korábbi
időszakhoz (a 2000-es évek elejéhez) képest jelentősebb
mértékben ki van téve a fejlett európai országokat és térségünket
érintő migrációs folyamatoknak.2
Gubicza József és Laufer Balázs 2011-ben egy strukturált
interjúsorozat részeként – Boross Zoltán rendőr alezredessel
történt beszélgetés alapján – a várható tendenciákat mérlegelve
kimondta, hogy a 2011 februárjától folyamatosan eszkalálódó,

2 IZSA Jenő (2006): A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági ágazati stratégiáról,
Hadtudomány
2006/4.,
109-113.o.,
elektronikusan
elérhető:
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2006/4/2006_4_26.html (Letöltés
időpontja: 2015.09.01.)
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szinte a térség minden államára szétterjedő észak-afrikai és
közel-keleti
válsághelyzet
miatt
a
térségből
milliós
nagyságrendben várható munkanélküli fiatalok megindulása
Európa irányába.3
Resperger István még 2013-ban számba vette a jövőt 2030-ig
meghatározó kihívások, kockázatok és fenyegetések körét. A
demográfiai robbanást és elsődleges következményeit a
kihívások szintjén, míg a migrációt már a kockázatok szintjén
helyezte el.4 A ”kihívások”, ”kockázatok”, ”veszélyek” fogalmak
használata jelen cikkben Resperger definíciója alapján történik.5
A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységük során (szűrőkutató vagy más néven kutató-felderítő tevékenységük során)

GUBICZA József – LAUFER Balázs (2012): Az illegális migráció
rendészeti, kiemelten nemzetbiztonsági aspektusú vizsgálata keretében végzett
interjúsorozat megállapításai, kutatási eredményei. In: Határrendészeti
tanulmányok, 2012/1. Különszám. 11. o. Az idézett műben később a kiváltó
okokat is részben megjelölték a szerzők: „Egyértelműen megállapítható, hogy
az arab világ mozgalmai, a politikai berendezkedések módosulása, a kevésbé
elnyomó rezsimek létrejötte, a Facebook és más közösségi portálok által
előremozdított szabadság az elvándorlás lehetőségét is egyszerűbbé teszik.
Mivel a mozgalmak mozgatórúgóját a szociális elégedetlenségek is
felerősítették, a szegényebb rétegek mobilizációs hajlandósága nem csak rövid
távú tömeges migrációs eseményekben csapódik le, hanem közép- és hosszú
távon is alapjaiban változtathatják meg Európa migrációs helyzetét.”
4 RESPERGER István (2013): Biztonsági kihívások, kockázatok és
fenyegetések 2030-ig In.: Dr. Kobolka István (szerk): Nemzetbiztonsági
alapismeretek. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Budapest. 3145.o.
5 RESPERGER i.m. 31-32. oldal alapján egyszerűsítve a kihívások az
általánosan értelmezett biztonságra ható olyan helyzetek és állapotok
összességei a lehetséges veszélyek legalacsonyabb szintjén, amelyek eredői
hátrányosan befolyásolják a külső és belső stabilitást, míg a kockázatok olyan
helyzetek és állapotok, amikor már a nemzeti érdekek sérülhetnek, veszteségek
keletkezhetnek.
3

69

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

MIGRÁCIÓ

egyrészt a kihívásokat veszik számba, másrészt azt vizsgálják,
hogy mely elemei jelentenek kockázatot a jelenben vagy a
jövőben.6
Dávid Ferenc 2015 év elején a nemzetbiztonsági feladatellátás
aktuális súlypontjait bemutató tanulmányában a migrációt és az
illegális migrációt a feltörekvő biztonsági kihívások körében
tárgyalja. Kijelenti (többek között), hogy a migráció egy bujkáló,
de hosszú távon annál jelentősebb kockázati tényező hazánk
életében, és ez utóbbi állítás hatványozottan igaz az illegális
migráció esetében. A tömeges migráció és különösen az illegális
bevándorlás jelenségének vizsgálatakor tekintettel kell lenni arra
a lehetőségre, hogy növekedni fog a nemzetbiztonsági
szolgálatok szerepe a probléma kezelésében. A migráció

Lásd ennek alapjait HETESY Zsolt (2011): A titkos felderítés, doktori (PhD)
értekezés. Pécs. 17. oldal: A nemzetbiztonsági tevékenység elsősorban
megelőzésre irányul, célja nem a konkrét bűncselekmény felderítése, hanem
elsősorban egyes jelenségek figyelemmel kísérése, a veszélyeztetés
felderítése. A felderítés tárgya ennek megfelelően szélesebb, mint a bűnüldöző
szerveké. A szolgálatok megelőző, szűrő-kutató jelleggel akkor is végezhetik az
illegális cselekményekben valószínűsíthetően részt vevő személyek és
szervezetek elleni felderítést, ha nem beszélhetünk közvetlen veszélyeztetésről,
vagy éppen a magyar büntető joghatóság alá tartozó cselekményekről vagy
annak gyanújáról. Saját doktori értekezésemben (LAUFER Balázs (2013): A
migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai, doktori (PhD) értekezés,
Budapest. 23-24. o.) a kihívások és a kockázatok elhatárolását a szolgálatok
szemszögéből így mutattam be: nemzetbiztonsági ügy akkor keletkezik, amikor
a potenciális veszély már fennáll, azaz a kihívás kockázattá válik, és mélységi
információk
szükségesek
pontos
mértékének
megállapítására.
A
nemzetbiztonsági kockázatok meghatározásához tehát a potenciális
fenyegetettséget, azaz a veszélyeztetést kell mérni, erről kell információt
gyűjteni. Ezt összegezni, elemezni kell, majd az elemzett információhalmaz
értékelését követően (a folyamatot nevezhetjük kockázatelemzésnek) lehet
megállapítani a kockázati tényezők körét. A nemzetbiztonsági kockázat tehát
szűkebb fogalom, és ennek köszönhetően célirányosabb tevékenységet tesz
lehetővé.
6
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felzárkózott
a
klasszikus
alkotmányvédelem) mellé.7

feladatok

(kémelhárítás,

A kihívások és a kockázatok növekedésével együtt, azokra
reagálva – széles körben ismert folyamatként – a magyar
kormány egyebek (intézményi, állománybéli, financiális téren
adott többletforrások) mellett a fizikai határzár felépítésével,
továbbá a jogi határzárral erősítette meg a védelmi rendszert. Ezt
a folyamatot, továbbá a menedékjogi törvény ezt tükröző, a
nemzetbiztonsági szempontokat erőteljesebben hangsúlyozó
2015-ös változásait dr. Szép Árpád részletesen feldolgozta8, és
megállapította, hogy a biztonsági szempontok a jogfejlődés során
egyre következetesebben érvényre jutottak a menedékjogi
jogszabályok módosítása során.
A nemzetbiztonsági kockázatok
A nemzetbiztonsági kockázatok köre a jelen tanulmányban:
a. általában a kockázatról
b. a migráció biztonsági kihívásai és kockázatai
c. a nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszere – a biztonsági
átvilágítások
d. a migráns kérelmezők szűrése során értékelt kockázati
elemek (eltérések a magyar nemzetbiztonsági ellenőrzés
során vizsgált kockázatoktól)
a. A nemzetbiztonsági kockázatokról általában
Bővebben lásd DÁVID Ferenc (2015): Az új évezred nemzetbiztonsági
feladatellátásának súlypontjai. Nemzetbiztonsági Szemle 2015/1. 216-218. o.
8 Dr. SZÉP Árpád (2016): A nemzetbiztonsági szempont erősödése a
menedékjogi törvényben, In.: Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi
hatásai, MRTT, Budapest 2016. 299-312.o.
7
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A nemzetbiztonsági kockázatok körének meghatározása olykor
még a szakmai diskurzusban is jelentős vitákat vált ki. Ismert,
hogy az elmúlt évtizedekben a világon mindenütt alkalmazták a
nemzetbiztonsági kockázat lehetőségét, mint hivatkozási alapot,
amikor a kormányok valamit – sokszor indokolatlanul – el
kívántak titkolni a közvélemény elől. Számos alkalommal éri vád
az államigazgatást, hogy a nemzetbiztonsági kockázat érve
mögé
bújik,
kerülve
az
átláthatóságot
és
az
elszámoltathatóságot. Ettől a jelenségtől függetlenül ugyanakkor
valóban nehéz definiálni a nemzetbiztonsági kockázatok körét.
Könnyebb néhány esetet felsorolva – példálózó jelleggel –
rávilágítani, mi számít annak. A nyilvánvaló körülmények (pl.
kémkedés vagy egy terrortámadás) mellett kétségkívül széles
tárháza van azon tényezőknek, amelyeket többféleképpen
nevezhetünk (kihívások, veszélyeztető tényezők, kockázatok), de
közös bennük, hogy valahol a távolban (helyben és/vagy időben)
egy
olyan
esemény/cselekmény/szituáció
kialakulását
valószínűsíti, amely ellen az arra hivatott szerveknek lehetőség
szerint megelőző jelleggel fel kell lépnie. Ebből adódóan a
nemzetbiztonsági kockázat könnyedén parttalan fogalommá
válhat. A kérdés az, hol húzzuk meg a határokat, mekkora
valószínűség mentén válik egy múltbeli vagy jövőbeli esemény
nemzetbiztonsági kockázattá.
E rövid tanulmány – amely a migráció témájában tervezett
egyetemi jegyzet kapcsán végzett kutatás eredménye – azt
kívánja bemutatni, hogy mely jelenségeket és folyamatokat
tekinthetjük általánosan nemzetbiztonsági kockázatnak, mely
elemek merülhetnek fel potenciálisan a magyar állampolgárok
nemzetbiztonsági ellenőrzése (a köznyelv szerint „átvilágítása”)
során, és ettől mennyiben különbözik a migrációhoz kapcsolódó
kockázatok, illetve konkrétan az egyes státuszkérelmezők (pl.
menekültstátuszt kérelmező vagy letelepedő külföldi) kapcsán
felmerülő nemzetbiztonsági kockázatok köre. Röviden áttekintjük
a jogszabályi hátteret és a szakirodalmat, majd elemezzük a
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migrációhoz kapcsolódó veszélyeztető tényezőket és kihívásokat,
a kérelmet benyújtók hátterében rejlő potenciális veszélyeket.
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
(továbbiakban Nbtv.) sem mondja ki egyértelműen, mi minősül
nemzetbiztonsági kockázatnak, és erre vonatkozó egyértelmű
felsorolás nem létezik (nem is létezhet). A lehetséges biztonsági
kockázatokat minden esetben kontextusukban kell értelmezni,
majd értékelni, az ún. nemzetbiztonsági helyzetelemzés során.
Az elhárító és hírszerző szervek (jelen helyzetben elsősorban az
Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), az Információs Hivatal (IH), és a
Terrorelhárítási
Központ
(TEK),
valamint
a
Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) és részben a Nemzeti
Védelmi Szolgálat (NVSZ)) sajátos eszközrendszerük és
felhatalmazásuk alapján egy ellenőrző mechanizmus keretében,
folyamatosan végzik a nemzetbiztonsági helyzet felülvizsgálatát,
értékelését. Ennek célja az államot és a társadalmat, a nemzetet
fenyegető veszélyek, fenyegetések, kihívások azonosítása
(felderítése), illetve azok aktív intézkedésekkel történő
megszüntetése, vagy legalább a negatív hatások csökkentése.9
Felmerül a kérdés, miként határozható meg legegyszerűbben
általánosságban
a
nemzetbiztonsági
kockázatok
köre.
Álláspontom szerint az Nbtv-ben a nemzetbiztonsági szolgálatok
által felderíteni rendelt, illetve információgyűjtés körébe sorolt
tevékenységek tekinthetők olyanoknak, amelyek potenciálisan
veszélyt jelenthetnek a nemzetbiztonságra. Természetesen ez a
definíció nem pontos, de a törvényi pontok leíró jellege kellően
széles ahhoz, hogy az élet számos területét lefedje, így alkalmas

9 SZABÓ Károly (2013): Elhárítási alapismeretek In.: Dr. Kobolka István
(szerk): Nemzetbiztonsági alapismeretek. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv
Kiadó Zrt. Budapest. 166. o.
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körülírni a potenciális kihívások körét, amelyekből a kockázatok
kialakulhatnak.
Az Információs Hivatal feladat- és hatásköréből kiindulva a
nemzetbiztonsági kockázatok körébe tartozik többek között a külés biztonságpolitika terén a nemzetközi békét és biztonságot
veszélyeztető tényezők megjelenése, a hazánkat és a
szövetségesi rendszert veszélyeztető külföldi politikai törekvések,
a külföldi titkosszolgálatok Magyarország függetlenségét,
politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy
veszélyeztető tevékenysége, a transznacionális (határokon
átnyúló) fenyegetések, mint a terrorizmus, a nemzetközi
szervezett bűnözés, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a
migrációs folyamatok kockázatai, az ország pénzügyi
helyzetének veszélyeztetése. A Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat feladat- és hatásköréből kiindulva a nemzetbiztonsági
kockázatok körébe tartozik az ország és a szövetségi rendszer
elleni katonai fenyegetés, a támadó szándékra utaló törekvések,
a kialakuló vagy létező válságövezetek és válságok, azok katonai
hatásai, de akár a haditechnikai eszközök jogellenes forgalma
is.10
Az Alkotmányvédelmi Hivatal feladat- és hatásköréből
levezethetően
nemzetbiztonsági
kockázat
az
idegen
titkosszolgálatok magyarországi tevékenysége, a Magyarország
függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos
érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati
törekvések és tevékenységek. Az alkotmányvédelmi tevékenység
körébe sorolt jelenségek, mint kockázati tényezők, az alábbiak
lehetnek: leplezett törekvések az alkotmányos rend (a törvényes
rend), a demokratikus politikai berendezkedés, és a regnáló,

10

Az Nbvt. és a Nemzetbiztonsági alapismeretek című jegyzet alapján
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választásokon nyugvó legitimitással bíró parlament és az annak
felelős kormány ellen, ezen törvényes állapot erőszakkal, vagy
azzal fenyegetve történő megváltoztatására, a hatalom ilyen
módon történő megszerzése, gyakorlása, kizárólagos birtoklása.
Ilyen kockázat továbbá a fentieket célzó, de ezen célokat tagadó,
nyíltan és legálisan működő csoportok és szervezetek léte.
Szintén kockázat lehet a demokratikus értékeket tagadó, egyéb
célú szervezetek (pl. destruktív szekták) társadalmi rendet és
nyugalmat megzavaró tevékenysége.
A gazdaságbiztonsági jellegű kockázatok (pl. a magyar
gazdasági érdekek elleni törekvések, a nemzeti vagyon
megkárosítása, a pénzügyi közvetítő rendszer gyengítése)
mellett figyelmet érdemel a korrupciós kockázatok azon szintje,
amely már képes befolyásolni az állami élet normál működését. A
szervezett bűnözés egy adott ponton már nemzetbiztonsági
kockázatként merül fel. A migrációhoz hasonlóan – és talán még
nyilvánvalóbban – az informatikai biztonság és a kapcsolódó
témakörök (kibertér-kibervédelem) jelentik korunk feltörekvő, új,
nehezen elhárítható kihívását. Az utóbbi években bizonyossá
vált, hogy a kibertérből kiinduló támadások az államok
biztonságán túl gazdaságbiztonsági és infrastruktúrákat
megbénító hatásaival súlyos kockázattá váltak.11
A
terrorizmus,
a
terrorhálózatok
működése
és
a
terrorcselekmények
végrehajtása,
a
terrorszervezetek
megtelepedése egy országban, a logisztikai rendszerük és
futáraik utaztatása mind nyilvánvaló nemzetbiztonsági kockázat,
ezek felderítése alapvetően a Terrorelhárítási Központ (TEK)
feladata, ugyanakkor minden rendészeti szerv és a magyar
társadalom közös felelőssége és érdeke is egyben. Célszerű

11

SZABÓ: i.m. 174-183. o.
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ugyanakkor megjegyezni, hogy a terrorelhárítás és a migráció
széles
spektrumon
találkozhat,
mivel
a
terrorizmus
megnyilvánulási formái a jelenleg Európában megtapasztalt
robbantásos merényleteken túl egyéb cselekményekben is testet
ölthetnek. A migránsok között akár betegségek, lényegében
fertőző betegségek, mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok)
terjesztésével olyan „mozgó fegyvert” lehet létrehozni, amely nem
áll meg a határoknál, és a bevándorlással együtt a befogadó
társadalomra is kockázatot jelent. A modern bioterrorizmus
rendkívül
színes
eszköztárral
rendelkezik,
amelyek
csoportosítása – azaz a potenciális kockázatok felmérése –
lényeges a velük kapcsolatos elhárítási feladatok pontos
meghatározása során.12
A migráció kapcsán számos szakértő korábban is hangsúlyozta
annak lehetőségét, hogy a kialakult migrációs folyosókat és
embercsempész csatornákat terroristák is kihasználhatják.
Egészen a 2015 őszi párizsi és a 2016 tavaszi brüsszeli
támadásokig erre nem igen volt példa. Ma már ismert, a TEK és
partnerszolgálatai felderítő tevékenységének köszönhetően, hogy
számos terrorista bizonyíthatóan a tömeges menekülthullámot
használta ki az Európába történő beszivárgásra. A szakirodalom
és az elhárítási tapasztalatok alapján a fő veszély a tömeges
migrációs hullámon túl a legálisan a kontinensre érkező, vagy
már itt született bevándorló hátterű személyek és csoportok
részéről érkezhet.
Szakmai körökben ugyanakkor részben eltérő nézetek
uralkodnak arról, hogy terrorelhárítási szempontból az illegális

12 KASZNÁR Attila (2012): A bioterrorizmus. Terror&Elhárítás, 2012/2. szám,
http://tek.gov.hu/tt_pdf/1.%20%C3%A9vfolyam %202.%20sz%C3%A1m.pdf, 10.
o. (letöltés időpontja: 2017. 08.23.)
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migrációs hullám, vagy a már bevándoroltak és leszármazottaik
jelentik a nagyobb kockázatot. Doktori értekezésemben már
rávilágítottam a BND német hírszerző szolgálat nyilvános
értékelése alapján, hogy az illegális migráció és a terrorizmus
kapcsolata létező, de csekély mértékű, ugyanakkor van évtizedes
tapasztalat a nyugati világot érő terror és a bevándorlói hátterű,
Európában vagy az Egyesült Államokban élő személyek
esetében. A disszertáció következtetése szerint a migráció és a
terrorizmus közötti kapcsolatok vizsgálata során az integráció a
kulcskérdés.13
Az iszlamista hátterű terrorcselekmények túlnyomó többségét
nem illegális migránsok követik el, ugyanakkor jellemző a
bevándorlói háttér a szülők, nagyszülők esetében, állította Böröcz
Miklós jelentős médiavisszhangot kiváltó tanulmányában. A
kérdés vizsgálata során rávilágított, hogy a nyugaton elkövetett
terrorcselekmények túlnyomó többségét nem illegális migránsok,
hanem migráns felmenőkkel rendelkező, nyugati országok
állampolgárai, vagy legális migránsok követték el, akik muszlim
vallási fanatikusok voltak.14 Hasonló álláspontot foglalt el Ritecz
György és Sallai János is.15 A kérdéssel elég részletesen

13 LAUFER Balázs (2013): A migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági
kihívásai, doktori (PhD) értekezés, 107-108.o., illetve a 142-143.o.
14 BÖRÖCZ Miklós (2014): Az illegális migráció és a terrorizmus közti
összefüggések vizsgálata. Terror & Elhárítás 2014/2. szám. 44-83. o.
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2014/Borocz_Miklos_Az_illegalis_migracio.pdf (letöltés
időpontja: 2015.09.08.)
15 RITECZ György – SALLAI János (2015): A migráció trendjei, okai és
kezelésének lehetőségei, Hanns Seidel Alapítvány. Budapest. 43.o.
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foglalkozik dr. Bács Zoltán is, aki a befogadó országokban
született, radikalizálódásnak kitett csoportokról ír.16
Nézetükre Hautzinger Zoltán is reagált, meglátása szerint az
illegális migráció és a terrorizmus közötti összefüggés inkább
potenciális eshetőség és nem ténykérdés. A szerző szerint a
terrorista jellegű, erőszakos cselekmények elkövetői legális
migránsok, vagy jog szerint nem is minősülnek külföldinek (már
állampolgárságot szereztek).17 Böröcz egy későbbi, a 2015 őszi
migrációs hullám terror hatásait elemző írásában árnyalta,
kiegészítette korábbi megállapításait, és jelezte, hogy a tömeges
ember-áradatban már könnyedén megbújhattak a visszatérő
harcosok, de harmadik országbeli állampolgárok is.18 Hegyaljai
Mátyás a migráció bűnügyi aspektusait számba vevő
kiadványban kijelentette, hogy a párizsi és brüsszeli merényletek
egyértelműen megmutatták, a terrorizmusnak van kapcsolódása
a 2015-ben tapasztalt emberáradathoz. Az általa hivatkozott
Europol jelentés szerint konkrét bizonyíték nincs ilyen jellegű
kapcsolatra, de azt a jelentés elismeri, hogy néhány esetben a
terroristák a migránsok között jutottak be az EU-ba.19 Hankiss
Ágnes egy cikkében részletesen bizonyította, hogy a fent említett
és más európai merényletek során az Iszlám Állam (ISIS,
DAESH) tudatosan, felderítő, pihentető, logisztikai és akciós

BÁCS Zoltán György (2017): A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata,
egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról.
Nemzetbiztonsági Szemle 2017/1. 20. o.
17 HAUTZINGER Zoltán: Idegen a büntetőjogban, AndAnn Pécs, 2016. 42.o.
18 BÖRÖCZ Miklós (2016): A migrációs válság terrorkockázata. Terror &
Elhárítás 2016/2. szám. 4-27. o.
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2016/Borocz_20170405.pdf (letöltés időpontja: 2017.
07.24.)
19 HEGYALJAI Mátyás (2016): Migráció, bűnügy, nemzetközi kitekintés, In.:
Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. MRTT. Budapest. 16.o.
16
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céllal is használta a migráns áradat jellegéből fakadó könnyű
fedési lehetőséget.20
Mindkét álláspontot igaznak fogadom el, részben egymást átfedő
jelenségekről van szó, részben egymást ki nem záró
folyamatokról. Ahogy korábban fogalmaztam, egyetértek a legális
migráció okozta kockázatok problematikájával, az integráció
hiányából fakadó radikalizáció hosszú távú negatív hatásainak
jelenlétével, ugyanakkor titkosszolgálati műveleti szemszögből
már a támadások előtt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy „az
újszerű, 2015-ben Magyarország és a régió esetében jelentkező
százezres
nagyságrendű
illegális
migráns
folyamában
könnyebben vegyül el visszatérő harcos, egyéb terrorista hátterű
személy, mivel a hatóságok részéről ilyen tömegben megjelenő
migráns érdemi szűrése nehezen valósítható meg. Azaz mára az
illegális migráció kiváló lehetőséget biztosít a terrorszervezetek
számára, amennyiben aktivistákat, logisztikai hátteret biztosító
személyeket kívánnak bejuttatni Európába.”21
A nemzetbiztonsági kockázatok felmérése során azt a körülményt
is figyelembe szükséges venni, amire Kasznár Attila világított rá a
biztonságtudatosság programja kapcsán készült áttekintő
elemzése alapján. Meglátása szerint a kockázatokat főként a
Nemzeti Biztonsági Stratégiából tudjuk érdemben levezetni,
ugyanakkor fontos észrevétele, hogy az abban szereplő
jelenségek egy része hagyományos, míg másik csoportjuk az ún.
20 HANKISS Ágnes (2017): Európai terror – a magányos merénylő
legendája, http://www.hamvasintezet.hu/hu/hirek/hankiss-agnes-irasa-a-magyaridokben.html (letöltés időpontja: 2017. 07.24.)
21 LAUFER Balázs (2015): A migráció kockázatai és nemzetbiztonsági
kezelésük, 92.o. In.: HAUTZINGER Zoltán (szerk.): A migráció és rendészet,
MRTT. Budapest.

79

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

MIGRÁCIÓ

új kihívások körébe tartozik. Ami mindezt aggasztóvá teszi a
biztonsági szektor számára, hogy az új típusú kockázatok
felbukkanásának
valószínűsége
hihetetlen
gyorsasággal
növekszik. A modern veszélyforrások rendkívüli változatosságot
mutatnak a korábban megszokott fenyegetettség típusokhoz
képest, változatosságuk és variálhatóságuk indokolttá teszi a
velük szembeni fellépés flexibilitását, valamint a biztonsági
kérdésekben való komplexebb, átfogóbb ismeretek tudatos és
racionális felhasználását.22
A terrorizmuson túl a migráció illegális és legális formája számos
egyéb, nemzetbiztonsági kihívást és kockázatot rejt (ezekről
bővebben a következő alfejezetben)
b. A migráció biztonsági kockázatai (általánosságban)
A fent elemzett általános kihívások, kockázatok, valamint a
terrorizmus témaköre során hivatkozott szakirodalom részben
tartalmazza a migrációból napjainkban megnyilvánuló egyéb
kockázatokat. Mára szélesebb szakirodalma van a témának, mint
néhány évtizede. Részletesen elemezte mindezt a Póczik
Szilveszter – Dunavölgyi Szilveszter szerkesztette könyv23. A
titkosszolgálati válaszokat is igénylő kockázatokat és
veszélyeztető tényezőket doktori értekezésemben kíséreltem
meg számba venni. Egy 2015. évi tanulmány mindezt röviden és
aktualizálva adta közre rávilágítva, hogy egy folyamat
eredményeként a 2000-es évektől napjainkig miként volt jelen, és
növekedett a migrációból származtatható, vagy ahhoz

22 KASZNÁR Attila (2015): A biztonságtudatosság nemzeti programban
történő megjelenítésének fontossága. Terror & Elhárítás 2015/2. szám.
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2015/Kasznar_Attila20160607.pdf (letöltés időpontja:
2017. 07.24.)
23 PÓCZIK Szilveszter – DUNAVÖLGYI Szilveszter (2008): Nemzetközi
migráció – nemzetközi kockázatok. HVG-ORAC. Budapest.
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kapcsolódó kihívás, végül egészen konkrét kockázattá válva. 24
Most a főbb elemeket ezen művek alapján vesszem röviden
számba.
A közvetlen hatásokkal elsőként a határrendészeti szakterület
szembesül. Tömeges menekülthullám esetén a migránsok
elhelyezése, élelmezése, az egészségügyi szűrés a rendőrség és
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) mellett a
katasztrófavédelmi szervek beavatkozását is igényelheti. Az
embercsempész hálózatok elleni küzdelem a bűnügyi információk
szisztematikus, mélységi gyűjtését, a társszervekkel, a
szomszédos országok hatóságaival történő megosztását igényli.
A határokon átnyúló kockázatok legyőzése közös, összehangolt
erőfeszítéseket követel meg a bűnügyi szolgálatok részéről. A
szervezett bűnözői csoportok bomlasztása, pontos felderítésük
és felszámolásuk olyan rendőri feladat, amelynek sikere
nemzetbiztonsági szinten jelentkezik. A sokáig, esetleg
korrupciós alapon „állami” támogatást élvező bűnszervezetek
kinőhetik eredeti jellegüket, így bűnügyi úton történő
felszámolásuk kiemelt cél. A sikeres embercsempész
szervezetek a korrupció révén képesek diszkreditálni a
határrendészetet, valamint a bevándorlási hatóságot. Szintén
releváns kérdés, amennyiben az EU nyugati tagállamai érzékelik,
hogy hazánkon keresztül jelentős migrációs nyomás éri
országaikat, különféle fórumokon jelzik elégedetlenségüket. A
külföldi politikai, gazdasági nyomás megelőzése szintén
nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdek.

24 LAUFER Balázs (2015): A migráció kockázatai és nemzetbiztonsági
kezelésük 86-91.o. In.: HAUTZINGER Zoltán (szerk.): A migráció és rendészet,
MRTT. Budapest.
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A magyar-szerb, magyar-horvát határt követő ideiglenes
biztonsági határzár (IBH), a határvédelmi rendszer (kerítés és
kapcsolódó logisztikai rendszer) mára részben Horvátország és
Románia irányába terelte a migrációs útvonalat, bár a 2017. év
közepén
is
jelentősnek
mondható
a
magyar-szerb
határszakaszra eső illegális migrációs nyomás, amely
ugyanakkor meg sem közelíti a 2015. évi, határrendészeti úton
lényegében kezelhetetlen tömegáradatot. A jogi határzár
jelentősen erősítette a magyar menekültügyi rendszert. E nélkül,
a korábbi években a magyar ellátó rendszer olyan nyomás alá
került,
amely
feszültségekhez,
rendkívüli
események
kirobbanásához vezetett. 2015 szeptemberére menekültügyi
válsághelyzet alakult ki, amikor a feszültségek a befogadó
állomásokon és a szerb-magyar határtérségen túl az ország
teljes területén, és Budapest frekventált pontjain is láthatóvá
váltak, továbbá napok alatt elvezettek az EU történetének egyik
legsúlyosabb válságához. A szeptember eleji válsághelyzet
nyilvánvalóan és egyértelműen rávilágított a migrációból fakadó
nemzetbiztonság kockázatokra.
Közvetett nemzetbiztonsági hatásként jelentkezik a radikalizáció:
a válságövezetekből érkezők közé potenciálisan megbúvó,
visszatérő harcosok és logisztikai támogatóik élményeinek,
tapasztalatainak közvetítése és átadása a migráns hátterű,
radikalizációra hajlamos fiatal iszlamisták részére. A nyugati
társadalmakban kialakult arab, török, perzsa és más ázsiai
diaszpórák körében a visszatérők képesek nyugtalanságot
kelteni. Az egyes országok nemzetbiztonsági szolgálatai és a
többségi társadalom közreműködői jelentős erőket mozgósítanak
a másod és harmadgenerációs fiatalok „normális” életbe történő
visszavezetésére, azaz a deradikalizációra.
Alkotmányvédelmi kockázatokat okozhat a helyi lakosság
(többségi társadalom) radikalizálódása, az idegengyűlölet
felerősödése, akár szélsőséges gondolatvilágot tükröző politikai
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erők ráépülése a befogadó állomások ellenzőinek mozgalmaira,
valamint a többségi társadalom körében a bevándorlásellenesség növekedése. A kezdetben demokratikus tiltakozások
Európa szerte olykor a szélsőséges erőkhöz való csapódásban
végződnek, illetve a politikai nézetkülönbségek a migrációpárti
szélsőbaloldali személyek, valamint a bevándorlásellenes
szélsőjobboldali
személyek
közötti
erőszakos
utcai
összecsapásokban öltenek testet. 2015 nyarára Németországban
rendszeressé váltak a menekülttáborok elleni támadások, míg
Magyarországon a futball-huliganizmushoz sorolható személyek
léptek fel erőszakosan a köztereken tartózkodó migránsok ellen.
Az alkotmányvédelmi típusú kockázatok, a jobboldali
extrémizmust képviselő erők fellépése – paradox módon politikai
sikertelenségük következtében – szinte törvényszerűen
terrorcselekményekben, vagy egyéb, extrém cselekményekben
(rasszista,
xenofób
indíttatású
sorozatgyilkosságok,
gyújtogatások) ölthetnek testet.25
A bevándorló csoportokat többnyire háborús, politikai, szociális
okok késztetik vándorlásra. Mivel távoli földrészekről érkeznek
Európába, kultúrájukban, értékeikben és szokásrendszerükben
elütnek a befogadó közegtől (etnokulturális különbségek).
Sokszor vallási identitásuk is markánsan eltérő a befogadó
közösségétől. Ezek a különbözőségek ugyanakkor már a nyugati
világ és az iszlám világ interakcióját tárgyaló művekben sokszor
megjelentek. A muszlimok világképe és történelmi tapasztalata
szerint a „keresztesek”, a Nyugat vívott a középkortól ádáz harcot

BOROSS Zsigmond Attila (2013): Extrémizmus – terrorizmus (, avagy a
politikai szélsőség útja a terrorcselekményig Magyarországon).
Terror & Elhárítás. 2013/1. szám
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2013/BorossZsigmond_Extremizmus_terrorizmus.pdf
(letöltés időpontja: 2015.09.08.)
25
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a kultúrájuk ellen.26 Szintén érdemes a Közel-Keletről érkező
bevándorlók esetében azt is mérlegelni, hogy az amerikai
irányítással megkezdett demokrácia-export és jogállam építés,
annak kudarca, illetve a nyugati beavatkozások katonai,
diplomáciai”
mellékhatásai”
(korlátozott
szuverenitás
Afganisztánban, Irakban) mind nyomot hagytak ezekben a
társadalmakban. A demokráciaterjesztés és a nagyhatalmak
geopolitikai érdekütközése a muszlim világban olyan konfliktus
zónák kialakulásához és fennmaradásához vezettek (például
Irak, Szíria esetében), amelyek de facto a terrorkockázatok
európai növekedésével jártak.27 A kiutazó, majd visszatérő
harcosok jelentős kihívás elé állítják az európai elhárító
szolgálatokat.
A háborús övezetekből érkezők gyakran sajnálatos módon és
kényszerűségből erőszakkultúrát is hoznak magukkal (a
személyek szocializációjuk alapján a válságövezetekben
mindennaposnak és elfogadottnak tekintik a nézetkülönbségek
és viták erőszakos feloldását, és ebből következően a befogadói
társadalomban olykor a hétköznapokban is hordanak maguknál
fegyvernek alkalmas tárgyakat, konfliktusaikat pedig sokszor a
származási országban kialakult magatartással kívánják
megoldani.) Mindezen körülmények mellett a családi, a baráti és
rokoni kapcsolatok eltérő felépítése, működtetése, továbbá a
hagyományok tisztelete, megőrzése mind az integráció ellenében
és az elkülönülés irányába hatnak.

26 Lásd részletesen TIBI, Bassam (2003): Keresztes háború és dzsihád, az
iszlám és a keresztény világ című művet; Corvina.
27 dr. KASZNÁR Attila – dr. POCSKAI Ákos (2015): A demokráciaterjesztés
terroraspektusú
kockázatai;
Terror
&
Elhárítás
2015/1.
szám,
http://tek.gov.hu/tt_pdf/4.%20%C3%A9vfolyam%201.%20sz%C3%A1m.pdf 2.o.,
(letöltés időpontja: 2017. 08. 23.)
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A bevándorló csoportok némelykor (etnikai-vallási-törzsi)
konfliktusaikat a befogadó országban is megtartják (a
migránsokkal együtt „a konfliktusok migrációja” is megtörténik). A
többségi társadalom a konfliktusban nem érdekelt, de elszenvedi
azt. Ez a helyzet idegen titkosszolgálatok vagy eltérő etnikai
hátterű bűnözői körök érdekütközési terepévé változtathatja a
fogadó országot (pl.: kurdok és törökök potenciális ütközése
Németországban).
c. A nemzetbiztonsági ellenőrzések során feltárandó
kockázati elemek („az átvilágítás” során az egyén
kapcsán vizsgált körülmények és tényezők)
Ahhoz, hogy megértsük, hogy a migráns státuszkérelmezők
kapcsán mely jelenségek adhatnak okot a nemzetbiztonsági
szempontú elutasításra (pl. egy tartózkodási engedély
kérelmének megtagadására), fel kellett vázolni a migráció
kapcsán felmerülő kockázatok körét (lásd fent). Ahhoz, hogy az
egyének, mint a vizsgálat alanyai milyen kockázati tényezőkkel
bírhatnak, célszerűnek tartom röviden bemutatni, hogy a magyar
állampolgárok, illetve a NATO és EU tagállamok saját
állampolgárai esetében mit vizsgálnak az illetékes szolgálatok
(egy-egy bizalminak tekinthető munkahely betöltésének
kapcsán). Ennek tükrében, az ezt követő – utolsó – alfejezetben
válik majd egyértelművé, összehasonlítva az itt leírtakkal, hogy
miben is különbözik ettől a migráns státuszkérelmezők „szűrése”.
ca. A NATO és EU előírások főbb elemei
A NATO Biztonsági Szabályzata és a NATO Személyi Biztonsági
Direktíva28 előírásokat fogalmaz meg a bizalmi állásokba kerülő
személyek,
és/vagy
a
minősített
adattal
dolgozók

28

C-M(2002)49; AC/35-D/2000
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vonatkozásában (a minősített adathoz való hozzáféréshez
szükséges személyi biztonsággal kapcsolatban). Az ún. személyi
biztonsági tanúsítványhoz kötött beosztások meghatározásáért a
tagországok, illetve a NATO vezetői felelnek, míg a biztonsági
átvilágítás lefolytatásáért az adott tagállamok, illetve az adott
tagállamokban
az
erre
kijelölt
hatóságok,
többnyire
nemzetbiztonsági szolgálatok.
A NATO által felállított biztonsági kritériumrendszer főbb elemei
(körülmények, amelyek biztonsági problémákat generálhatnak,
ide értve a személyen túl annak kapcsolatait, hozzátartozóit, vele
együtt élőket, stb.): a kémkedés, hazaárulás, hűtlenség, terrorista
cselekmény, vagy ezekben egyéb részvétel, a fentieket célul
kitűző külföldi szervezetek vagy egyéb, veszélyt jelentő
szervezetekkel való nem engedélyezett vagy eltitkolt kapcsolat;
jelenlegi vagy múltbeli tagság olyan szervezetben, amely a
tagországok kormányait kívánta megdönteni, vagy a jelölt ilyen
szervezetet támogatott; valótlant állított a kitöltött kérdőívben
vagy a meghallgatása során; büntetett előélet, súlyos alkoholés/vagy
drogproblémák,
elrejtett
(illegális-vagy
megmagyarázhatatlan)
bevételek;
zsarolás
veszélye
magatartásából fakadóan; a biztonsági előírások súlyos,
szándékos,
vagy
ismétlődő
megszegése;
olyan
kapcsolatrendszer, amelyen keresztül külföldi titkosszolgálatok
befolyása alá kerülhet. Az ellenőrzések rendszerének kiépítése
során egyébként elvárás a NATO részéről, hogy a tagállam
képes legyen a fenti biztonsági kockázat valamelyikének
felmerülése esetén a már meglévő hozzáférési jogosultságot
felülvizsgálni, azaz létezik egyfajta folyamatos értékelési
követelmény is.
A fenti kockázati kör egyénre vetített értékelése során
ugyanakkor mindig fel kell mérni az adott kockázati elemet
erősítő, illetve gyengítő tényezőket. Például nem mindegy, hogy
egy kompromittálásra alkalmas szexuális magatartás csak
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kamaszkorban, elvétve, a személyiség kialakulatlansága kapcsán
következett be, vagy a jelenben is tart, és jellege alapján
alkalmas az adott személy hitelességét és tekintélyét csorbítani
nyilvánosságra kerülése esetén (akár abban az esetben is, ha azt
a jelölt a kérdőívben vagy meghallgatásán nem titkolta).
cb. A magyar szakirodalom elemzése
Az Nbtv. részletesen szabályozza az ún. nemzetbiztonsági
ellenőrzés jogintézményének alapjait, célját, eljárásrendjét, a
szükséges garanciális elemeket és egyéb fontos körülményeket,
az ellenőrzés eredményének panasz úton történő vitatását.
Néhány rövid kitétel a törvényből itt elegendő: „68. § (1) A
nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági
ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az állami élet és a
nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint –
amennyiben indokolt – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból
fakadó
biztonsági
feltételekkel
összefüggésben,
a
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan
nemzetbiztonsági
kockázat
megállapítható-e.
(2)
A
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan
nemzetbiztonsági kockázat áll fenn, ha olyan körülmény áll fenn,
ami miatt a) nem alkalmas a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alapjául szolgáló jogviszony törvényes, illetéktelen befolyástól
mentes ellátására, vagy ha b) személyével szemben olyan
körülmény áll fenn, amely sérti vagy veszélyezteti a minősített
adat védelméhez fűződő érdeket.”
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A nemzetbiztonsági ellenőrzés során az alábbi kockázati elemek
érdemelnek elsősorban figyelmet (az erről szóló egyetemi jegyzet
alapján):29
1. Fontos körülmény, hogy a személy direkt kockázati
helyzetben van, vagy indirekt, azaz tudatában van annak,
hogy zsarolható, vagy például jóhiszemű, de fecsegő, és
ezáltal veszélyezteti a rá bízott kiemelt információkat.
2. A hazához, a magyar nemzeti értékekhez, az
alkotmányos rendhez való hűség hiánya, hiszen ezen
helyzetben megkérdőjelezhető azon érzelmi kötődés,
amely a titoktartásnak is az egyik alapja. Szintén
kockázati tényező lehet a külföldi befolyás, amennyiben
külföldi állampolgárok vagy szervezetek az ellenőrzöttel
olyan kapcsolatban állnak, amely alapján cselekedeteiben
befolyásolhatóvá válik. A fenti két kockázati elemhez
kötődő további biztonsági probléma forrása lehet, ha az
ellenőrzött kapcsán kimutatható, hogy egy más államhoz
lojális, egy idegen államot részesít előnyben. Bár kellő
körültekintést igényel az ellenőrzést végzők részéről, de
akár a személyes viselkedésben rejlő torzulások, az
ellenőrzött személy életmódja, életvitele is vezethet
kockázati tényező megállapításához.
3. A pénzügyi helyzetben rejlő kockázatokról akkor
beszélhetünk, ha a bizalmas munkakörbe kerülő személy
anyagi gondokkal küzd, saját hibájából, vagy önhibáján
kívül anyagilag kiszolgáltatott másoknak, ezáltal
befolyásolhatóvá válik. Amennyiben hivatalos-legális
pénzügyi helyzete kedvezőtlen, és ennek ellenére az
ellenőrzött személy „nagylábon él”, vélelmezhető, hogy
rejtett (törvényesen szerzett, de eltitkolt, vagy akár illegális

29

SZABÓ: i. m. 182-186.o.
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úton szerzett) bevételekből teremti meg egzisztenciáját.
Az ellenőrzött személy megmagyarázhatatlan jómódja
szintén alaposan vizsgálandó.
4. A szenvedélybetegségek és személyiségbeli zavarok
szintén
elvezethetnek
kockázati
tényező
megállapításához. Aki szexuális magatartása során a
társadalmi normákban elfogadotton túli aberrációt mutat,
vélhetően ennek valamilyen pszichikai síkú eredőjével
rendelkezik. Még a kérdés nyílt, vagy a biztonsági
kérdőívben történő felvállalása esetén is felmerül az
egyén kiszolgáltatottsága, annak eltitkolása esetén a
zsarolhatóság egyértelműen kockázati tényezőként
értékelhető. Az alkoholfogyasztás súlyos függőség esetén
olyan torzulásokat képes okozni, amelyek akár
lehetetlenné teszik a minősített adat védelmére vonatkozó
követelmény
teljesítését.
A
drogfogyasztás,
a
kábítószerrel való visszaélés, a függőség kialakulása
vizsgálandó. Egy füves cigaretta évekkel korábbi
kipróbálása vélhetően nincs érdemi befolyással egy
személy biztonsági helyzetére, míg például a herointól
való súlyos függőség nyilvánvalóan alkalmatlanná teszi az
ellenőrzöttet az ellenőrzésre kötelezett munkakör
betöltésére.30
5. Számos egyéb, pontosan nem definiálható élethelyzet
alakulhat ki, amely elvezet a kockázati tényező
megállapításáig. Ilyen lehet, ha valaki főállása mellett más
kereső foglalkozással rendelkezik, de a két munkakör
ellátása összeférhetetlenséget eredményez, vagy az
egyik munkaköréből keletkező szenzitív információkkal
képes a másik munkakörében jogtalan előnyöket elérni.

30

SZABÓ: i.m. 186.o.
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6. A bűncselekmény elkövetése olyan körülmény, amely
általában több oldalról kivizsgálandó, hiszen nem
mindegy, hogy az milyen súlyú, a távoli múltban történt-e,
ismétlődött-e, szándékos cselekmény által valósult-e meg,
vagy akaratlan, figyelmetlen magatartás váltotta ki.
Ahhoz, hogy a fenti kockázati tényezők kialakulását
megakadályozza valaki, fontos, hogy biztonságtudatosan éljen,
kerülje a nem kívánt helyzeteket. A magyar társadalom
biztonságtudatosságának fejlesztése így kiemelt nemzeti érdek.
Az élet szinte minden területén szükséges ezen szemléletmód
elsajátítása. Amennyiben ezt már korán, az iskolai szocializáció
alatt megkezdi a magyar államigazgatás, különösen a rendészeti
szervek, a terrorelhárítás, valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatok, akkor könnyebb a későbbiekben kialakuló
kihívásokat együtt az érintettekkel kezelni, a kockázati tényezőket
a minimumra csökkenteni.31
d. a migráns státuszkérelmezők szűrése során értékelt
kockázati
elemek
(eltérések
a
magyar
nemzetbiztonsági
ellenőrzés
során
vizsgált
kockázatoktól)
Az Nbtv. 5. § g) szerint „az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi a
letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a
menekültkénti
elismerését
kérő,
illetőleg
a
magyar
állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség
és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet
benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos
feladatokat.”

31 KASZNÁR Attila „A biztonságtudatosság nemzeti programban történő
megjelenítésének fontossága” című műből levonható következtetés.
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Felmerülhet a kérdés, hogy milyen háttere, alapja van a
nemzetbiztonsági szolgálat ez irányú feladatainak, és miért a
migráns státuszkérelmezőket emeli ki az Nbtv.? A
Magyarországra
érkező
külföldiek
potenciális
veszélyt
jelenthetnek az országra nézve, amennyiben olyan szándékkal
érkeznek, amely fenyegeti a társadalom, az egyének, az
intézmények normál működését, azaz a törvényes rendet. Kis
számban, de előfordulhat, hogy a turisták vagy bevándorlók
között egy ország hírszerzésének ügynökei, vagy akár hírszerző
tisztjei, vezetői, akár magas rangú politikusainak tanácsadói,
befolyásos személyei húzódnak meg. Egyre gyakoribb, hogy a
magánszféra, egy-egy vállalat fizetett hírszerzői próbálnak meg
olyan védett információkhoz jutni, melyek az ország számára
később gazdasági kárként, versenyhátrányként jelentkeznek,
ugyanis „az információ vagyonban mérhető értéket képes
generálni”32. Olykor ismeretlen hátterű, vagy a médiából is ismert
szélhámosok, nemzetközi körözés alatt álló személyek kísérelnek
meg egy országban tartózkodási joghoz jutni, akár letelepedni. A
legnagyobb veszélyt mégis az jelenti, ha a bevándorlók
némelyike terrorszervezet tagja vagy megbízottja, és
terrorcselekmény elkövetésére készül, vagy ahhoz logisztikai
támogatást nyújt. Kiemelt kockázatot jelent a nemzetbiztonságra,
ha a terrorszervezetnek sikerül alvó sejtet kiépítenie az ország
területén. A többi európai állam példáján láthatjuk, e szcenáriót
nem a fantázia szülte, mára realitás, s megoldandó feladat is
egyben.33

32

JASENSZKY Nándor (2015): Adatszerzés - Információhasznosulás Biztonságtudatos vállalati kultúra. In: Szamos Tamás (szerk.): A nyílt
információgyűjtés fejlődő területei. Belügyi Tudományos Tanács. 55. o.
33 Lásd LAUFER doktori (PhD) értekezés 73.o.
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Az Nbtv. 5.§ g) szerint a korábbi Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH)
végezte a bevándorló, a menekült státuszért és a magyar
állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami szuverenitás
és az alkotmányos rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet
benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos
feladatokat. A nemzetbiztonsági vonatkozású jogszabályok
kommentárja szerint az NBH e feladatkörében azt vizsgálta, hogy
a fenti státuszkategóriákat kérelmezőknek az ország területére
történő
beutazása,
illetve
tartózkodása,
valamint
az
állampolgárság elnyerése jelentett-e veszélyt az alkotmányos
rendre, illetve sértette-e az ország szuverenitását.34
A kommentár szerzői e szakasz kapcsolódó jellegéről
értekeznek. Ez azt jelenti, hogy a nevesített nemzetbiztonsági
szolgálatnak (NBH, később AH) a feladat végrehajtása az
Nbtv.5.§-ban megfogalmazott más feladataihoz kapcsolódik, így
különösen a kémelhárítási feladatokhoz, a terrorelhárításhoz, a
szélsőséges csoportok, szervezetek és a nemzetközi szervezett
bűnözés magyarországi bázisainak kiépítéséhez. A törvényalkotó
taxatíve kiemelt egy személyi kört, ahol a veszélyeztetettség
súlyozottan jelenhet meg.35
A migránsok nemzetbiztonsági szempontból való előzetes
szűrésének célja ugyanakkor nemcsak a bevándorlók
ellenőrzése, az, hogy megelőzhető vagy megakadályozható
legyen az országra veszélyes személyek beutazása, itt

34 DEZSŐ Lajos – HAJAS Gábor (1997): A nemzetbiztonsági tevékenységre
vonatkozó jogszabályok – Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC Lapés könyvkiadó. Budapest.
35 DEZSŐ – HAJAS: i.m. 65.o.

92

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

MIGRÁCIÓ

tartózkodása, hanem egyúttal a migráció aktuális tendenciáinak
feltérképezése.36
A migrációs jellegű ellenőrzés formális, hatósági alapeljáráshoz
kapcsolódó eljárásként jelenik meg, amelyben a rendészeti
szervek véleményezőként vagy szakhatóságként járnak el.
A migrációs tárgyú törvények és végrehajtási rendeletei alapján:
a. az AH és a TEK véleményező szervként közreműködik
egyes vízumeljárásokban, a tartózkodási engedély,
valamint a honosítási eljárásokban,
b. az AH és a TEK szakhatóságként jár el a menekültügyi,
letelepedési és hontalansági eljárásokban.37
Egyes migrációs eljárásokban az ORFK, mint a közbiztonsági
véleményt adó szerv jelenik meg, de jelen tanulmány a
nemzetbiztonsági kockázatok szempontjából vizsgálja a témát,
így az AH és a TEK eljárásaira fókuszál.
Mivel az AH össz-nemzetbiztonsági véleményt
vagy
szakhatósági állásfoglalást ad, bár az eljárások során a szolgálat
saját adataira támaszkodik alapvetően, ugyanakkor az Nbtv. más
előírásai alapján minden esetben egyeztet a társszolgálatokkal
(adatot egyeztet és releváns találat esetén információt kér),
vagyis az Információs Hivatallal és a Katonai Nemzetbiztonsági

KATONA Béla – GYÖMBÉR László (2004): A Nemzetbiztonsági Hivatal
feladatai a migráció biztonsági kockázatainak felderítésében, és elhárításában,
együttműködési kérdések az uniós integráció tükrében, Pécsi Határőr
Tudományos
Közlemények
III.,
Pécs,
2004.
(Elektronikus
úton,
http://www.pecshor. hu/periodika/2004/Katona.pdf (letöltés időpontja: 2017. 07.
30.)
37
Részletesen lásd LAUFER Balázs doktori (PhD) értekezés
Nemzetbiztonsági szűrés a legális migráció terén fejezetében, illetve
HAUTZINGER Zoltán Idegen a büntetőjogban című művének Nemzetbiztonsági
érdek védelme az idegenjogban című fejezetében
36
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Szolgálattal. A társszolgálatok jelzéseit, kiemelten az elutasító
állásfoglalásukat érvényesíti a kérelmező kapcsán az alapeljáró
(BMH vagy állampolgársági esetekben 2017. január 1-től a
kormányhivatal) hatóság felé.
A nemzetbiztonsági szempontú vélemény esetén az alapeljáró
hatóságnak azt nem kell kötelező érvénnyel figyelembe vennie.
Azaz mérlegelnie szükséges, de az alapeljáró szerv dönthet
másként (azaz például az AH nemzetbiztonsági szempontból
elutasító véleményt ad, de a BMH-nak nem feltétlenül szükséges
a kérelmet elutasítania, azonban ennek felelősségét így de facto
magára veszi).
A rendészeti szervek migrációs eljárásokban szakhatóságként
olyan ún. szakhatósági állásfoglalást (végzést) küldenek az
alapeljáró hatóságnak (BMH), amelynek során utóbbinak nincs
mérlegelési
lehetősége.
Amennyiben
például
a TEK
terrorelhárítási szempontú kockázatokat derített fel egy
menedékjogi kérelmező kapcsán, vagy az AH kémelhárítási
jellegű
kockázatokat
érzékelt,
és
ezt
szakhatósági
állásfoglalásában rögzítette, akkor a kérelmet a BMH-nak el kell
utasítania. A menedékjogról szóló törvény 8.§ (4) szerint ugyanis
nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit, akinek
Magyarország területén való tartózkodása a nemzetbiztonságot
veszélyezteti.38
Külföldi személy Magyarországon, mint státuszkérelmező
esetében általános érvénnyel kockázatnak tekinthető az Nbtv-

A menedékjogról szóló törvény 15.§ b) alapján oltalmazottként sem lehet
elismerni azt a külföldit, akinek Magyarország területén való tartózkodása a
nemzetbiztonságot sérti. A törvény 21.§ b) szerint menedékesként nem lehet
elismerni azt a külföldit, akinek Magyarország területén való tartózkodása
nemzetbiztonsági érdeket sért.
38
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ben meghatározott feladatkörökben meglévő érintettsége (így
hírszerző tevékenység, az ország pénzügyi, gazdasági
biztonságát veszélyeztető tevékenységek, a drog- és az illegális
fegyverkereskedelemben való részvétel, a törvényes rend
megdöntését vagy megzavarását kilátásba helyező, vagy azt
előidéző szervezethez való tartozás, annak támogatása stb. A
vízumkiadás speciális eseteire vonatkozó egyik norma39 fogalmaz
meg hasonló, általános, nemzetbiztonsági érdek védelme
szempontjából számba veendő esetköröket. A hivatkozott
együttes rendelet 1.§ (2) szerint a vízumkérelem elbírálása a
közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, valamint a
Vízumkódexben
meghatározottak
szerint
a
migrációs
kockázatértékelés, a visszaélések és csalások megelőzése és
kiszűrése érdekében akkor igényel különös körültekintést, ha egy
adott
országból
érkező
vízumkérelmezők
vagy
a
vízumkérelmezők meghatározott csoportja körében felmerül
annak a megalapozott lehetősége, hogy olyan személy is
vízumot kérelmezhet,
a) aki Magyarország szuverenitását, területi épségét, politikai,
gazdasági, honvédelmi vagy más fontos nemzeti érdekét
veszélyeztető tevékenységet fejtene ki,
b) aki Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi
biztonságát veszélyeztető tevékenységet folytatna,
c) akinek a tevékenysége összefüggésbe hozható szervezett
bűnözői
csoportokkal,
kábítószer-kereskedelemmel,

39 29/2010. (V. 12.) IRM-KÜM-PTNM együttes rendelet a három hónapot
meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező
egyeztetés eseteiről
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fegyverkereskedelemmel,
emberkereskedelemmel,

embercsempészettel

vagy

d) akinek a valós szándéka terrorcselekmény vagy terrorizmus
finanszírozása bűncselekmény elkövetésére irányul,
e) akinek vízumkérelme alapján folytatott eljárás keretében a
személyes meghallgatása alkalmával kormányzati döntéseket
megalapozó, külföldi eredetű információk szerezhetőek meg,
f) aki közreműködik haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás,
illetve kettős felhasználású termék vagy nemzetközileg
ellenőrzött
termékek
és
technológiák
jogellenes
forgalmazásában,
g) aki a vízumkérelem megalapozása céljából hamis vagy
hamisított dokumentumot csatolna, hamis adatot közölne vagy a
kiadott vízumokmányt meghamisítaná,
h) aki a kérelmezett vízumot céljával ellentétes módon kívánja
felhasználni, vagy
i) aki a vízumban foglalt tartózkodási időt meghaladóan
tartózkodna Magyarország vagy más schengeni állam területén.
A h) és i) pontok nem tartoznak a nemzetbiztonsági kockázatok
körébe, kizárólag idegenrendészeti, közbiztonsági kérdések. Az
a)-g) esetében ugyanakkor további értékelést igényel, hogy az
abban való érintettség milyen fokú, miképpen hozható a
kérelmező
összefüggésbe
a
fenti
példák
alapján
embercsempészettel vagy például emberkereskedelemmel.
(Tudott róla, de nem akadályozta meg, bár módjában állt, vagy
logisztikai támogatást nyújtott anyagi haszonszerzés céljából, bár
később a rendőrséget értesítette, vagy vezető szereplő volt
országhatárokon átívelő szervezett embercsempész csoportban.
A véleményező rendészeti szerv egyedi értékelése, az összes
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körülmény figyelembevételével zajló eljárás tudja megállapítani,
hogy nemzetbiztonsági (vagy terrorelhárítási okból) szükséges-e
az elutasító állásfoglalás kiadása.)
Összességében,
jelen
tanulmány
első
felében
a
nemzetbiztonsági
kockázatokat
általánosságban
leíró
jelenségekhez (a) alfejezet) való kötődés, valamint az együttes
rendeletben felsorolt esetek (kivétel h) és i) pontok)
megalapozzák
adott
státuszkérelem
nemzetbiztonsági
szempontú elutasítását. Szintén általában a státuszkérelmek
elutasítását jelentik a migrációhoz kapcsolódó általános
kockázatok (b) alfejezet) részben feltűntetett cselekményekben
való aktív, tudatos részvétel: szervezett bűnözői csoportokban
történő tagság, határokon átnyúló szervezett bűnözői
tevékenységben
való
részvétel,
kiemelten
a
csempésztevékenység. Egyértelműen elutasító ok, amennyiben
egy státuszkérelmező szervezetten embercsempészést követett
el/követ el, kimutatható kapcsolatban áll embercsempészekkel,
ezen
körülmény
pedig
nem
puszta
titkosszolgálati
feltételezéseken alapul, hanem olyan, műveleti úton beszerzett
információkon, amelyek alapján a kockázatos élethelyzet a
szolgálat számára immár megalapozottan feltételezhető. (Ekkor a
szállított személyek és a csempészek legfőbb törekvése, hogy
kivonják magukat az állami fennhatóság, kontroll, így a
nemzetbiztonsági ellenőrzés és közbiztonság javítását célzó
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rendőri intézkedések alól.)40 Az Nbtv. 2016. július 17-től kibővült
az 5. § p) ponttal, amelynek alapján az illegális migráció elleni
fellépés az AH feladatkörébe (is) került. A mennyiség és a
minőség dilemmája kerül itt felszínre: míg főszabály szerint
közrendi, közbiztonsági kihívásról beszélünk, súlyosabb esetei
(szervezetten, hosszabb ideje, jelentős vagyont felhalmozva, azt
korrupcióra fordítva) már nemzetbiztonsági kockázati szintet
érnek el. (Ilyen kérdés a kábítószer-kereskedelem is. Alapvetően
rendőri feladat, ugyanakkor nagy mennyiségű kábítószer piacra
terítése már nemzetbiztonsági kérdés is. Az élet több területén
látható, hogy egy kockázat egyszerre jelentkezhet közbiztonsági
és nemzetbiztonsági szinten.)

40 Felvázolható egy elvi menete a külföldi személy kapcsán potenciálisan
meglévő kockázatok kimutatásának: e szerint a nemzetbiztonsági kockázat
megállapításának egyik jellegzetessége, hogy a jövőre irányul, így bizonyosság
jellemzően nem áll a nemzetbiztonsági szervek rendelkezésére. A rendészeti
szerveknek, így a TEK-nek és az AH-nak is a jelenleg rendelkezésre álló
információkból kell következtetést levonniuk. Ezért az ellenőrzést végző
szervnek a lehető legteljesebb körű információgyűjtést kell végrehajtania, sajnos
jellemzően rövid – néhány napos – határidővel. Ez azt jelenti, hogy az adattári
ellenőrzésen túl indokolt esetben a kérelmező titkosszolgálat általi
meghallgatása is célszerű, továbbá a lehető legtöbb esetben mára az OSINT
információk is megkerülhetetlenek (akár mélyebb, social engineering szintű, a
kérelmező kapcsolati hálóját és érdeklődési köreit is jobban bemutató). Az Nbtv.
alapján a kérelmezők hátterének felderítése akár célzott műveleti ellenőrzés
keretében is megvalósulhat, amely már olykor a különleges titkosszolgálati
eszközök és módszerek bevezetését is magával hozhatja. Nem szükséges
minden eszközt bevetni, de fontos cél, hogy az információk kellően feltártak
legyenek. Alkalmasak legyen arra, hogy a szolgálat értékelői következtetéseket
tudjanak levonni. (Pl. egy információ töredék arról, hogy a kérelmező ellen
nyomozás indult 9-10 éve történt embercsempész ügyben, nem alapozhat meg
elutasítást. Ennek feltárása ugyanakkor, amely megmutatja, hogy milyen ítélet
született az ügyben, már további következtetések levonására alkalmas.

98

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

MIGRÁCIÓ

Szintén kockázati elem lehet a radikális nézetrendszer, korábban
a szélsőbaloldali ideológiák, vagy napjainkban az iszlám
radikalizáció, a vallási tanok európai értékrenddel egyértelműen
ütköző interpretálásának olyan mértéke, amely alkalmas akár a
többi bevándorlói hátterű személy radikalizálására, amely a
terrorizmus előszobája lehet. Szintén kockázati elem,
amennyiben az eljáró rendészeti szerv – ez esetben általában a
TEK – feltárja, hogy a kérelmező kiutazó/visszatérő harcos olyan
régióból, amely alapján az ISIS-hez köthető, vagy egyéb
fundamentalista ideológián nyugvó szervezet, csoport tagja,
támogatója. Szintén kockázati körülménynek tekinthető, ha egy
kérelmező emberkereskedelmi tevékenységben volt elkövetőként
érintett, bár ennek alapos körüljárása sem maradhat el.
A Magyarország, vagy a szövetségi rendszer elleni kémkedés, a
hírszerző tevékenység, vagy az azt támogató egyéb magatartás
szintén megalapozza a nemzetbiztonsági szempontú elutasítást,
bár ennek vizsgálata időben általában jóval túlmutat az eljárás
határidején.
Figyelmet érdemel, hogy minden tett kontextusában és akár
társadalmi visszhangjában ítélhető meg. Így akár egy „egyszerű”
késes támadás, vagy egy szexuális erőszak-támadás is a helyi
közvéleményben, vagy a média által felnagyítva olyan szintet ér
el, amely már igényli annak nemzetbiztonsági szinten történő
figyelemmel kísérését, akár a kérelmező nemzetbiztonsági
okokból történő elutasítását is. Kockázatot jelenhet, bár nem
feltétlenül nemzetbiztonsági szempontból, ha valaki származási
helyéről olyan erőszakkultúrát hozott magával, amely alapján
erősen vélelmezhető, hogy komoly ütközései lesznek a befogadó
közeggel. Alapesetben nemzetbiztonsági szempontból nem
releváns kriminális esetek nem alapozhatják meg a
nemzetbiztonsági
kockázat
kimondását.
Mégis,
egy
státuszkérelmező esetében, amennyiben ilyen közbiztonsági
jellegű kockázatok merülnek fel, és emellett például etnikai alapú
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gyűlölet is kimutatható (pl. egy másik törzs vagy népcsoport
iránt), a két tényező felerősítheti egymást. Azaz több,
jelentéktelennek tűnő jel alapján a szolgálatok levonhatnak olyan
értékelt, aggregált következtetést, hogy el kell utasítani egy
személy kérelmét. Az alábbi, a kérelem elutasítását erősítő,
tipikus, a migráció terén tapasztalt jelenségekről beszélhetünk: a
magyar hivatalos személy elleni erőszak, pszichológiai
problémák, nemi erőszak, egyéb szexuális deviancia,
hozzátartozója, közeli ismerőse már nemzetbiztonsági okokból
elutasításra került, külföldi hatóság-bíróság ítélete (például más
EU tagállamban elítélték embercsempészésért), külföldi
partnerszolgálati információk, SIS jelzés-körözés, terrorszervezet
szimpatizánsa, a hatóságok, így az eljáró szolgálat tudatos
megtévesztése,
fegyveres
képzettség,
katonai
tudás,
emberölésben
való
részvétel,
konspiratív
magatartás,
együttműködési készség teljes hiánya.
Az okmánybiztonság veszélyeztetése, az okmányhamisításban
való
részvétel
kiemelten
megalapozza
a
migráns
státuszkérelmének
elutasítását.
Hamis
vagy
hamisított
okmányokkal akár teljesen új identitás is szerezhető, amely
megfelelő alapot ad mind a terrorszervezeteknek, mind a fegyverés árucsempész csoportoknak, illetve hatalmas lehetőséget ad
ellenérdekelt titkosszolgálatok kezébe. Az okmánybiztonság
fenntartása, mérése és a sebezhető pontok megállapítása a
legkritikusabb titkosszolgálati feladatok egyike.
Szintén kockázati tényezőt állapíthat meg az eljáró
nemzetbiztonsági szolgálat, amennyiben a kérelmező korábban,
vagy jelenleg is részt vesz ún. legalizációs bűncselekményekben,
amelyek a migráció kísérőjelenségei. Így a névházasságok
szervezői, a magyar állampolgárság megszerzése során arra
jogosulatlanok részére történő megszerzésben való segítő
tevékenység, az ebben érintett magyar tisztviselők korrumpálása
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is megalapozhatja a nemzetbiztonsági szempontból elutasító
állásfoglalás kiadását.
A vízumokkal történő visszaélések (utazási irodák, felsőoktatási
intézmények, tudományos konferenciák, gyógykezelések) a
legális látszatot keltő illegális migráció kifinomult formáját
képezik. Tanulási, gyógykezelési és turisztikai célú beutazás
lehetőségének megteremtése illegális migrációs célból olyan
kihívást jelent a befogadó állam számára, amelynek kezelése a
konzuli hálózat munkájának színvonalától is függ.
Nézzük röviden, a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett
beosztásokban jelzett potenciális kockázati tényezők (c alfejezet)
miként jelentkezhetnek a migráció terén:
A zsarolhatóság a migráció terén nem releváns kockázati elem,
és a fecsegés sem olyan elem, amelyet vizsgálni lenne célszerű
(értelmetlen). A magyar nemzeti értékekhez, az alkotmányos
rendhez való hűség vizsgálata a letelepedési eljárás során akár
vizsgálható is, értelmet a honosítás során nyer. Ekkor már
elvárható a kérelmezőtől, hogy érzelmileg is kötődjön az
országhoz, amelynek polgára szeretne lenni. Ennek hiánya
azonban nem jelentheti feltétlenül a kérelem elutasítását. Szintén
nem kockázati elem migráns státuszkérelmező esetében, ha
lojális más államhoz is. Pénzügyi helyzetéből fakadó kockázat
sem mérvadó ezen eljárások során.
A szenvedélybetegségek és személyiségbeli zavarok ugyanakkor
a migráns kérelmezők esetén is elvezethetnek kockázati tényező
megállapításához. Itt főként a szexualitásról vallott eltérő
nézetek, szokások, és az ebből fakadó konfliktusok emelhetőek
ki.
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A nemzetbiztonsági kockázatok értékelése során több tényezőt
szükséges vizsgálni:
–

–

–

–

időbeliség: ha a kérelmező tettét (ami lehet
bűncselekmény, egyéb cselekmény) jóval korábban,
10-20 évvel ezelőtt követte el, az kisebb súllyal esik
latba, mintha azt az értékelés időpontjához közel
követte volna el.
ismétlődés: részben az időbeliséghez köthető az adott
cselekmény ismétlődő (vagy folytatólagos) jellege,
súlyosabban minősül, ha a nemzetbiztonsági
szempontból releváns cselekményt a kérelmező
rendszeresen elköveti, elkövette
cselekmény súlya: egy kisebb súlyú bűncselekmény
(gyűlöletbeszéd, egy egyszeri, egy főt, közeli
hozzátartozót segítő embercsempészés) nem jelent
önmagában
elutasítást,
míg
egy
súlyosabb
bűncselekmény (népirtás, háborús bűncselekmények)
egyéb körülményektől függetlenül is nemzetbiztonsági
kockázatot jelent, ilyen kérelmező nem kap státuszt
ellenőrzöttség/megerősítettség: több forrásból, vagy
több, már ellenőrzött forrásból származó információ
nagyobb súllyal érvényesül, mint egy egyoldalú, meg
nem erősített információ, vagy nem kompetens
forrástól származó információ

Összefoglalóan: a fenti széles spektrum azt mutatja, hogy a
nemzetbiztonsági kockázat egyértelműen nem definiálható. A
releváns információkat önmagukban is vizsgálni és értékelni kell,
ugyanakkor együttesen is, azok összefüggéseit vizsgálva. A
nemzetbiztonsági szempontú biztonsági kockázati tényezők
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megállapításaikor nem használhatóak sablonok, az összes
körülmény feltárására szükséges törekedni, minden kérelmezőt
és kapcsolatrendszerét, élethelyzetét, múltját és potenciális
törekvéseit egyedileg kell értékelni.41
Látható, hogy a nemzetbiztonsági kockázatok köre a migráció
terén alapvetően más jellegű, mint a biztonsági célú átvilágítások
során. Van közös halmaz (az emberiség elleni bűncselekmények,
terrorizmus, hírszerző tevékenység-kémkedés), ugyanakkor ezen
eljárások célja alapvetően más.
A nemzetbiztonsági ellenőrzés célja lényegében a beosztásra
jelölt megbízhatóságának, intaktságának felmérése, illetve az
élethelyzetéből, személyiségéből és kapcsolati köréből származó
kihívások, majd szűkebb értelemben a kockázatok felmérése.
A migráns kérelmezők esetében a cél, hogy Magyarország
területére ne lépjen be, vagy ne tartózkodjon, ne telepedjen le az
országban (és az EU területén) olyan külföldi személy, aki
veszélyezteti az ország belső biztonságát, törvényes rendjét,
függetlenségét. A külföldi státuszkérelmezők hátterének és
céljainak felderítése során a személyükből és kapcsolati körükből
fakadó releváns jelek mellett körültekintően kell eljárni, ezért a
szűrést végzőknek ismerniük kell az alapvető geopolitikai,
nemzetközi
politikai
folyamatokat,
valamint
kiemelten
tanulmányozniuk szükséges az egyes régiók és főként a
válságterületek, konfliktus zónák helyzetét, az abban résztvevő
szervezetek, csoportok és közösségek sajátosságait.
A fenti tanulmány célja, hogy az abban foglaltak alkalmazhatóak
legyenek – kiemelten a külföldi kérelmezők esetében –

41

SZABÓ: i.m. 186.o.
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potenciális kockázati elemek felismerésére, valamint segítsenek
az azok részletes feltárásához és helyes értékeléséhez vezető út
megtalálásában.
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Orosz Levente1

Mindent a terrorizmusról
Marie-Helen Maras (2016): A terrorizmus elmélete és gyakorlata
(2016, Antall József Tudásközpont, Budapest. 576. oldal)

Mit lehet tudni a terrorizmusról? Mi a története? Mik a fajtái? Mik
a tendenciái? Mekkora a tényleges veszély? Mind-mind olyan
kérdés, amelyre bármely érdeklődő kíváncsi lehet, ha a
terrorizmus fogalma szóba kerül. A válaszok pedig, igen
megtalálhatók, mégpedig nem máshol, mint Marie-Helen Maras
nagyívű, a szakemberek és a laikus olvasók számára is
izgalmas, érdekes, pontos információkat tartalmazó, ugyanakkor
kifejezetten olvasmányos kötetében.
Maras a terrorizmus és a kriminológia avatott szakértője, számos
nyugati felsőoktatási intézmény oktatója vagy meghívott előadója,
korunk egyik legismertebb biztonságpolitikai szakértője. A kötet
írónője nem kisebb célt tűzött maga elé, mint egy olyan
összefoglaló mű elkészítését, amely nem csak a terrorizmus
definíciójával vagy történetével foglalkozik, de ezen túlmutatva,

1

a Miskolci Egyetem hallgatója
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annak lélektani hátterét, fajtáit, és a terrorista szervezetek
(terrorszervezet, terrorsejt stb.) sajátosságait, illetve, többek
között regionális jellegzetességeit is elemezni kívánja.
Szinte természetesnek tekinthető, hogy a nyitófejezetben a
szerző a terror fogalmával foglalkozik, és itt számos az Amerikai
Egyesült Államokban született definíciót ismertet, amelyek végső
kicsengésüket tekintve megegyeznek Boda József közismert
leírásával, mely szerint a terrorizmus „egy erőszakos, kíméletlen
technikája a megfélemlítésnek.”2
A kötet kiemelkedő jelentőségét adja az a pszichológiai háttér
ismertetés,
amely
az
egyes
ideológiákhoz
köthető
terrormegjelenésen túl a terrorizmusnak, mint csoportképző
erőnek a szerepét is fel kívánja tárni. A terrorizmus, mint
csoporttevékenység elemzése korábban nem, vagy csak
minimálisan szerepelt a magyarországi szakirodalom keretei
között. Ugyanakkor érdekességként megjegyzendő, hogy míg az
európai szakirodalomban „a terrorizmus és a radikalizáció a két
jelenleg legtöbbet használt kifejezés,”3 addig Maras ezt a
párhuzamot nem állítja fel, sőt a radikalizmus kifejezést kínosan
kerüli.
Az európai terrorhelyzet szempontjából lényeges a magányos
farkasokat bemutató fejezet, amelyben a szerző megállapítja,
hogy a látszólag egyedül tevékenykedő terroristák mögött a
gyakorlatban mindig egy komplex hálózat tevékenykedik, még

BODA József (2007): A terrorizmus rövid története és az ellene való
fellépés lehetőségei. Rendvédelem-történeti Füzetek XIII. évf. 16. sz. 46. o.
3 BÁCS Zoltán György (2017): A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata,
egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról.
Nemzetbiztonsági Szemle 2017/1. 20. o.
2
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akkor is, ha képesek még az avatott szemek elől is rejtve
maradni. Magyarországon hasonló következtetésre jutott
kutatásai során Hankiss Ágnes, aki Maras-val párhuzamos
gondolatokat vetett papírra.4
Roppant alapos kutatómunka áll a „Terrorista szervezetek és
sejtek” fejezet mögött, amelyben a szerző különös
aprólékossággal elemzi az egyes terrorcsoportok végrehajtó
állományának felépítését, ezzel megteremtve a keretet a további
szerkezettani kutatások számára.
Hasonló alaposságot mutat a szerző a terrorcselekmények
tervezését és kivitelezését bemutató fejezet kidolgozása során is,
amelyben a közismert robbantásos merényleteken, fegyveres
támadásokon, légi jármű eltérítéseken túl olyan kevéssé ismert
terror módszerekre is kitér, mint a tűz használata, amelyről a
hazai szakirodalomban legutóbb Besenyő János is értekezett.5
Ezen túlmenően többek között az Iszlám Állam tevékenységében
az
elmúlt
időszakban
megszokottá
vált
csonkításos
megfélemlítések szerepe is terítékre kerül.
Maras gondolati ívében jól érezni, hogy „a tömegpusztító
fegyverek, és elsősorban a biológiai támadásra alkalmas
eszközök világméretű elterjedése a XXI. század egyik

4 HANKISS Ágnes (2017): „ÉGESD EL ŐKET!” Európai terror – A magányos
merénylő legendája. http://www.hamvasintezet.hu/hu/hirek/hankiss-agnes-irasaa-magyar-idokben.html (letöltés időpontja: 217. szeptember 03.)
5 BESENYŐ János (2017): Inferno terror. Az erdőtűz előidézése, mint a
terrorizmus egyik új formája. Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság
Folyóirata 27.(1-2) 84-95. o.
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legjelentősebb biztonsági kockázatát hordozza magában,”6
éppen ezért külön fejezetet szán a CBRN-terrorizmusnak, amely
még nem elterjedt témája a hazai szakirodalomnak. A szerző úgy
fogalmaz, hogy a biológiai fegyverek „sokkal hozzáférhetőbbek,
olcsóbbak és könnyebben előállíthatók, mint a nukleáris
fegyverek, mégis potenciálisan azzal összevethető pusztító
erővel rendelkeznek,”7 és itt nem szabad elfeledkezni arról a
tényről sem, hogy egy ilyen típusú eszközzel végrehajtott
támadás során „az akció kivitelezési költsége, akárcsak a
felfedés eshetősége alacsony.”8
Külön fejezetek foglalkoznak olyan kiemelt jelentőségű
kérdésekkel, mint a terrorizmus finanszírozása, a terrorizmus és
a belbiztonság viszonya, a veszélyek csökkenése, a hírszerzés
és az elhárítás, de igazán értékesnek tekinthetők az egyes
regionális aspektusokat (Latin-Amerika9, Európai Unió, KözelKelet, Ázsia) feltáró, egyben számos terrorszervezetet is
bemutató, valamint a legújabb kihívásokat elemző (bűnözés és
terror, kritikus infrastruktúrák stb.) részek is. Magyarország és az
Európai Unió jelenlegi terrorfenyegetettségének szempontjából
lényegesnek tekinthető, hogy Maras, amint a hazai

KASZNÁR Attila (2015): A biztonságtudatosság nemzeti programban
történő megjelenítésének fontossága. Terror&Elhárítás 2015/2. 15. o.
7 MARAS, Marie-Helen (2016): A terrorizmus elmélete és gyakorlata. Antall
József Tudásközpont. Budapest. 152. o.
8 KASZNÁR Attila (2012): Bioterrorizmus. Terror&Elhárítás 2012/2 26. o.
9
Latin-Amerikáról lásd részletesebben: BÁCS Zoltán György: A latinamerikai
terrorizmus
gyökerei
és
azok
néhány
következménye.
Terror&Elhárítás. 2017/1-2. szám. 114-172. o.
6
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szakirodalomban Laufer Balázs tette,10 kiemelt hangsúlyt helyez
a határellenőrzés rendszerére.
Kiemelendő, hogy Maras a terrorizmus elhárításának
gyakorlatában különösen fontosnak tartja a modern technológiák
használatát, és azok szerepét, valamint helyét hasonlóan helyezi
el, mint azt a hazai szakirodalomban Dobák Imre tette.11
Amennyiben kritikát kell megfogalmazni, akkor nem lehet
elhallgatni, és az írás hiányosságaként kell említeni a túlzottan
egyoldalú, gyakorlatilag csak az Amerikai Egyesült Államokban
született fogalmak kizárólagos fogalomrendszerként történő
alkalmazását. A tudományosság ilyen szinten megvalósuló
egyirányú torzulása a kiegyensúlyozottság és a teljesség
sérülését okozza. Valószínűleg sokkal teljesebb lett volna a kép,
ha az európai szakértők fogalomalkotásai is tágabb teret kapnak
a kötetben.
Végső soron leszögezhetjük, hogy Maras kísérlete sikerrel
végződött, és valóban a laikusoktól a szakemberekig minden
érdeklődő hasznára válhat az Antall József Tudásközpont
kiadásában, a szakmai kívánalmaknak is megfelelő fordítással
megjelent, kiváló munka.

LAUFER Balázs (2015): A migráció kockázatai és nemzetbiztonsági
kezelésük. In: Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. Magyar
Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat. Budapest. 85-104. o.
11 DOBÁK Imre (2017): Technikai típusú információgyűjtés a változó
biztonsági kihívások tükrében. Hadmérnök XII. évf.:(2.). 235-249. o.
10
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Veress Gábor 1 – Dr. Bács Zoltán György2

Az észak-írországi terrorizmus3
Politikai és szakmai útkeresés a fegyveres harctól az
integrációig

Abstract
The aim of the present study is to help to know and understand
the terrorism in Northern Ireland, rarely highlighted in the
Hungarian political literature. The authors analyze in details the
conditions led to the terrorism in Northern Ireland and the history
of actions committed by the IRA. Applying a new approach the
authors present the international connections of the of the IRA, its
structure and the main leaders, the new security environment,
challenges and the ongoing transformations.

a Terrorelhárítási Központ munkatársa
egyetemi szakoktató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági
Intézet Terrorelhárítási Tanszékének oktatója
3 A tanulmány alapja Veress Gábor szakdolgozata, amely már megírásakor,
2016-ban is alkalmas volt szakmai segédanyagként való felhasználásra. A
tanulmányban terjedelmi okokból – a tanulmány tárgyához szorosan kapcsolódó
részeket nem érintve – történtek rövidítések.
1

2
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Bevezetés helyett
A terrorizmus a modernkori szóhasználatba mintegy ötven éve
került be újra, amikor az első repülőgép eltérítő – Raffaele
Minichiello – Rómába térített egy amerikai utasszállító gépet. A
tett ekkor még nem politikai célú volt, ám a módszert kiválóan
alkalmazhatónak ítélték a sajátos politikai, gazdasági célokat
esetleg vallási frazeológiával is leplező csoportok. Az elmúlt,
közel ötven év terrortörténetét sokan, sokszor feldolgozták,
értékelték. A terrorizmus múltja viszont sokkal hosszabb
időszakra, gyakorlatilag történelmi korokra tekint vissza, kezdve a
bibliai korok szikáriusaitól egészen a magányos elkövetőkig.
A hazai szakirodalomban sok mű foglalkozik a terrorizmus
hátterének magyarázatával, feldolgozásával, ám alig történik
említés az európai terrorizmus története szempontjából
meghatározó jelentőségű, több történelmi időszakot is felölelő,
nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező, de nem nemzetközi
műveleti
területen
tevékenykedő
terrorszervezetről.
Nyilvánvalóan a két szervezet tevékenységének nem voltak olyan
magyar vonatkozásai, ami miatt szakmailag vagy politikailag – a
hidegháború időszakát leszámítva – szükségesnek tartották
volna a történeti feldolgozást a hosszú távú, terrorellenes politikai
és szakmai útkeresés bemutatására. A két szervezet közül az
egyik az Euskadi ta Askatasuna, a Baszkföld és Szabadság,
vagyis az ETA, a másik a Provisional Irish Republican Army, az
Ideiglenes Ír Köztársasági Hadsereg, az IRA. Ez a két szervezet
alapvető befolyást gyakorolt Spanyolország, Írország és az
Egyesült Királyság történelmére, a terrorelhárítás szervezeti
fejlődésére,
műveleti
képességeinek
kialakítására
és
fejlesztésére, a felderítés, hírszerzés és elhárítás taktikáinak és
operatív módszereinek fejlődésére.
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Az IRA-ról
Tanulmányunk célja az Ideiglenes Ír Köztársasági Hadsereg,
illetve a vele szembenálló brit politikai, rendvédelmi és
terrorelhárítási szervek párharcának bemutatása a nyílt forrásból
származó dokumentumok, a személyes tapasztalat, valamint
ezek kritikai, összehasonlító elemzése segítségével.
Az IRA vonatkozásában nem túlzás kijelenteni, hogy a világ egyik
legjobban szervezett terrorcsoportja volt, és működésének
beszüntetéséig komoly kihívást jelentett a brit elhárításnak. Bár
hivatalosan 2005-ben felhagyott fegyveres akcióival, az
utódszervezetek a mai napig aktívak.
Hosszú történelme, folyamatos megújulási képessége és belső
harcai alkalmassá teszik ezt terrorszervezetet, hogy történetének,
működésének
tanulmányozása
a
brit
szolgálatok
ellenintézkedéseivel
és
műveleteivel
történelmi-politikai
kontextusba helyezve, hasznos legyen a terrorfelderítéssel
foglalkozó szakemberek számára.
Az IRA, mint regionális terrorszervezet kialakulásához számos
tényező egyidejű jelenléte, illetve kölcsönhatása volt szükséges.
A szervezetet, működése során nagyfokú szervezettség
jellemezte, ami megnövelte harcértékét és megjelent a
hírszerzési és elhárítási gyakorlatában is. Bár szubregionális
tevékenysége leginkább a Brit-szigetek területére korlátozódott,
komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírt (fegyver üzletek
Líbiával, kapcsolatok az ETA-val, pénzügyi támogatás az USAból).
Ennek megfelelően az IRA konkrét küldetése ellenére – ÉszakÍrország elszakadása az Egyesült Királyságtól –, akcióit célszerű
nemzetközi kontextusba helyezni, és mint a nemzetközi
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folyamatokra ható, jelentős kockázatot képviselő, alkalmanként
destabilizáló tényezőként tekinteni.
Szakmai szempontból különösen érdekes, hogy a szervezet
elleni elhárító munkát a brit biztonsági szerveknek speciális,
különösen ellenséges és zárt közösségekben kellett végezniük.

A történelmi háttér
Az Észak-Írországban zajló konfliktus mintegy 800 éves múltra
tekint vissza. A XII. században szálltak először partra az angol
csapatok azért, hogy meghódítsák a „Zöld Szigetet”.
Írország VIII. Henrik uralkodása idején, 1542-ben került
hivatalosan a brit korona uralma alá. (Crown of Ireland Act 1542,
az ír parlament által elfogadott törvényben került lefektetésre,
hogy az angol uralkodó egyben az ír trón birtokosa is.) Az írek
évszázadokon keresztül igyekeztek függetlenedni, majd eme
törekvések a XX. század elejére teljesedtek ki. 1916 április 24-én
kitört az ún. Húsvéti felkelés, ekkor az Ír Testvériség több
kormányzati épületet foglal el Dublinban, és kikiáltják az Ír
Köztársaságot. 1918-ban választásokat tartanak Írországban,
melyet a függetlenség párti Sinn Féin (Mi Magunk) óriási
fölénnyel megnyer.
Az ír függetlenségi törekvések fegyveres konfliktussá
eszkalálódtak, és 1919. január 21-én kitör az ír függetlenségi
háború. Az angol-ír háború egy közel két és fél évig tartó gerilla
háború volt az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) és a brit fegyveres
erők között (Brit Hadsereg, Ír Királyi Rendőrség /Royal Irish
Constabulary).
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A harcoló felek 1921. július 11-én kötnek tűzszünetet. Az ezt
követő tárgyalások készítették elő az Angol-Ír egyezmény
megkötését 1921. december 6-án. Az egyezmény szerint 26 ír
megye kikerül a brit fennhatóság alól, azonban az Ír-sziget
északkeleti részén található 6 további megye: Derry, Antrim,
Down, Armagh, Tyrone, Fermanagh az Egyesült Királyság része
maradt.4 (Megjegyzés: eme terület elnevezése Ulster)
Észak-Írországban új fegyveres szervet hoztak létre 1922-ben a
rendvédelmi feladatok ellátására: Royal Ulster Constabulrary /
Ulsteri Királyi Rendőrség néven. A szervezet a korábbi Ír Királyi
Rendőrség katolikus tagjai közül alig toborzott embereket, így a
nacionalisták szemében ez egy vallási alapon létrehozott
erőszakszervezet volt, mely tovább fokozta az államtól való
elidegenedésüket.

„Troubles” 1968 - 1998
Az „Troubles” (bajok) kifejezést az Észak-Írországban a XX.
század második felében kibontakozó etnikai konfliktusra szokás
használni, mely időnként átterjedt Írország, Anglia és a
kontinentális Európa egyes területeire is. Az erőszakhullám az
1960-as évek végén indult, és az 1998-ban Belfastban aláírt
„Nagypénteki Megállapodással” hivatalosan véget ért, de
elszórtan azóta is követnek el különböző cselekményeket az IRA
utódszervezetei.

Anglo-Irish Treaty – 6 December 1921.
forrás: http://treaty.nationalarchives.ie/document-gallery/anglo-irish-treaty-6december-1921/anglo-irish-treaty-6-december-1921-page-1/ (letöltés időpontja:
2017. 07. 22.)
4

117

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

A konfliktus alapvetően politikai gyökerű volt, azonban volt vallási
és etnikai dimenziója is. A lojalisták/unió pártiak, akik magukat
britnek vallották, leginkább protestánsok voltak, míg az ír
nemzetiségű népesség, akik szerették volna, ha Észak-Írország
kiválik az Egyesült Királyságból és Írországgal egyesül, pedig
katolikusok. Az összecsapások a katolikusokkal szemben a
protestáns kormányzat és rendfenntartó erők diszkriminatív
intézkedéseinek felszámolására tett törekvések közepette
kezdődtek.
Minden történelmi időszak kezdeti időpontjának megállapítása
komoly vita tárgya a történészek között. Így van ez a „Troubles”
időszakával is. Az egyes történészek más-más időpontokat
jelölnek meg:
1966. a modern kori Ulsteri Önkéntes Erő (Ulster
Voluntary Force megalakulása)
-

1968 október 5. Derry, polgárjogi demonstráció

-

1969. augusztus 12. az ún. Bogside Csata kezdete

-

1969. augusztus 14. a brit hadsereg bevetése

Figyelemre méltó, hogy 1969 és 2003 között az észak-írországi
paramilitáris csoportok több mint 36.900 lőfegyveres és 16.200
bombatámadást követtek el.5 Ezek a csoportok a következők
voltak:

5 forrás: http://cain.ulster.ac.uk/ni/security.htm#05 (letöltés időpontja: 2017.
07. 18.)

118

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

-

-

-

az IRA / Irish Republican Army / Provisional Irish
Republican Army, mely a legnagyobb és legszervezettebb
volt mind közül,
az INLA / Irish National Liberation Army, Ír Nemzeti
Felszabadítási Hadsereg, egy szélsőbaloldali ideológiát
követő szervezet, továbbá
az OIRA / Official Irish Republican Army, Hivatalos Ír
Köztársasági Hadsereg, amely szintén szélsőbaloldali,
marxista, antiimperialista ideológiát követett. 1969
december – 1972 május között volt aktív, majd több ír
kommunista csoporttal együtt megalakította az Irish
National Liberation Front-ot (NLF), azaz az Ír Nemzeti
Felszabadítási Frontot.

Velük szemben álltak a protestáns, lojalista, koronapárti
csoportok: az UDA / Ulster Defence Association / Ulsteri Védelmi
Egyesület, a legnagyobb erőt képviselő lojalista csoport, mely
1971-ben alakult és mintegy huszonnégy évig tevékenykedett.
Legális szervezetként működött, melynek célja a protestáns
kerületek közbiztonságának védelme és az ír nacionalisták
agressziója elleni fellépés volt. A fegyveres cselekmények
elkövetésére létrehoztak egy fedőszervezetet UFF / Ulster
Freedom Fighters /Ulsteri Szabadságharcosok néven, melyet
Nagy-Britannia
kormánya
1973
novemberében
terrorszervezetnek nyilvánított, viszont így az UDA törvényesen
működhetett 1992 augusztusáig. A támadások – melyek az évek
során összesen több mint 400 halálos áldozattal jártak –
célpontjai leginkább az ír katolikus közösséghez tartozó
intézmények, események voltak Észak-Írországban, de néhány
robbantást az Ír Köztársaság területén is elkövettek.
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Az UVF / Ulster Voluntary Force / Ulsteri Önkéntes Erő: 1966-ban
alakult és a „Troubles” időszaka alatt közel harminc évig vett
részt fegyveres összecsapásokban. 1994-ben tűzszünetet
hirdetett, majd 2007-ben hivatalosan is beszüntette a
tevékenységét, de egyes tagjai továbbra is elkövetnek erőszakos
cselekményeket. A csoport fő célja az Írország egyesítésére való
törekvések elleni fellépés volt. Előszeretettel támadtak ír katolikus
civileket és több mint 500 halálos áldozat írható a számlájukra.
Az UVF-et az Egyesült Királyság, Írország és az Egyesült
Államok is terrorszervezetként tartja nyilván.
A lojalista terrorcsoportok tevékenysége egy külön kutatásra
érdemes témakör, azonban a téma és a terjedelem korlátai miatt
ez nem része a jelen tanulmánynak.

Az IRA doktrínája és stratégiája
Az IRA hosszú távú stratégiája az ún. Zöld Könyvben került
összefoglalásra. Ezt a kézikönyvet, melyben egy szocialistademokrata köztársaság megteremtésének menete van levezetve,
minden egyes jelentkezőnek tanulmányoznia kellett. A rövid távú
célkitűzést viszonylag egyszerűen össze lehet foglalni: kiszorítani
a briteket az Ír-szigetről.6
Az IRA vezérlőelve az az alapvetés, mely szerint a szervezet
jogszerűen alkalmazhat erőszakot azért, hogy a megszálló
erőnek tekintett briteket kiűzzék Észak-Írországból.

6 O’BRIEN,
Brendan (1999): The Long War: The IRA and Sinn Féin,
Syracuse University Press. 119. o.
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Az évtizedek alatt a célok elérése érdekében alkalmazott
stratégia többször is változott. Az észak-írországi akciók helyett a
támadások súlypontja fokozatosan áttevődött az Egyesült
Királyság egyéb területeire, mivel az IRA döntéshozói úgy vélték,
hogy az utóbbi helyszíneken elkövetett terrorcselekmények
nagyobb hatással lesznek a lakosságra. Ezáltal pedig nagyobb
lehet az esélye annak, hogy a brit közvélemény követelni fogja a
csapatok visszavonását Észak-Írországból. Az 1990-es évek
elején a terrorszervezet politikai szárnyát képező Sinn Fein
vezetői, Gerry Adams és Martin McGuinness is kifejezetten e
mellett érveltek az IRA parancsnokoknál.7
Az IRA egyik célja volt a társadalmi támogatottság növelése,
viszont ennek ellentmond, hogy a saját elvei alapján működött,
figyelmen kívül hagyva egyébként, hogy az ír lakosságnak –
éljenek akár északon vagy délen – mi a véleménye a
tevékenységéről. A Sinn Fein az észak-ír választásokon
általában átlagosan 10 % körüli eredményt ért el, míg
Írországban, ahol szintén bejegyzett pártként működött és
működik a mai napig, csak a választók 1,5 %-a adta a pártra
voksát. Maguk az ír nemzetiségűek jelentős hányada is azzal a
kritikával illette az IRA-t, hogy nincs felhatalmazva az erőszak
alkalmazására. Ezzel szemben a fentebb említett „Zöld Könyv”
szerint, a szervezet az Írországban először 1918-ban tartott
választások (az ír kultúrkörben „1918 Dail Eireann”-nak nevezett)
során kapta a felhatalmazását, mikor is a Sinn Fein a 105
írországi képviselői helyből 73-at szerzett meg a brit parlament
alsóházában. Eme elgondolás alapján a Sinn Fein és ezáltal az
IRA az Ír Köztársaság legitim kormányának tekinthető. Ebben a

7

MOLONEY, Ed (2002). A Secret History of the IRA. Penguin Books. 246. o.

121

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

minőségében pedig joga és kötelessége, hogy fegyverrel
harcoljon a célkitűzéseiért.8
Érdekességként megjegyzendő, hogy a Sinn Fein által 1918-ban
kiadott „manifesto”-nak van magyar vonatkozása is, ugyanis
Arthur Griffith, a párt alapítója tanulmányozta az 1867-es osztrákmagyar kiegyezést és az utána kialakuló dualista államot is.
Griffith egyértelmű célja az volt, hogy hasonlóan a magyarokhoz
politikai eszközök alkalmazásával szerezzen legalább részleges
függetlenséget Írországnak.9 A Sinn Fein párttagsága viszont
kész volt támogatni a fegyveres felkelést is a Nagy-Britanniától
való elszakadás érdekében.

Az IRA szervezeti felépítése, működése
Az IRA tevékenységének általános irányítását a hét tagból álló
Katonai Tanács (Army Council) végezte. A tanács tagjai közül a
döntéshozatalhoz mindig jelen kellett lennie a főparancsnoknak,
a főhadsegédnek és a hadigazdálkodásért felelős főbiztosnak
(quartermaster general). Utóbbi egy különösen fontos pozíció,
mivel a hadigazdálkodásért felelős főbiztos felügyelte az IRA
titkos fegyverraktárait, melyek közül jó néhány, az Ír Köztársaság
területén helyezkedett el.
Az IRA legfőbb vezetői testülete az ún. General Army Convention
(GAC), a Hadi Gyűlés volt, mely viszonylag ritkán került
összehívásra. Az IRA alapokmánya szerint a testületet két évente

O’BRIEN: i.m. 104. o.
MAYE, Brian (1997): Arthur Griffith, Dublin, Griffith College Publications.
368. o.
8
9
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egyszer kötelező volt összehívni, hacsak a többség úgy nem
döntött, hogy műveleti okokból indokolt az elhalasztása. A GACban részt vettek a Katonai Tanács tagjai, illetve a különböző
szervezeti egységek is delegáltak ide tagokat. A GAC jelölte ki a
12 főből álló Army Executive / Vezérkar tagjait, mely legalább hat
havonta ülésezett, és egyik feladata volt, hogy kijelölte a Katonai
Tanács tagjait, továbbá, hogy támogassa annak munkáját.
A Katonai Tanács által meghatározott stratégiai feladatok és
döntések végrehajtásáról a General Headquaers /GHQ /
Főparancsnokság gondoskodott, melynek további feladata volt,
hogy biztosította az összeköttetést a Katonai Tanács és az
Északi, valamint a Déli Parancsnokság között.
Az Északi Parancsnokság illetékességi területei Észak-Írország,
valamint Írország határ menti megyéi (Donegal, Leitrim, Cavan,
Monaghan, Louth) voltak. Öt brigád tartozott az irányítása alá:
Belfast, Derry, Donegal, Armagh és Tyrone-Monaghan.
A Déli Parancsnokság, melynek illetékessége Írország maradék
huszonegy megyéjére terjedt ki, már jóval szerényebb
létszámmal működött. Egy nagyobb brigád tartozott hozzá
Dublinban, illetve kisebb szervezeti egységek szerte Írország
területén.
Mindkét parancsnokságnak volt egy vezetője, egy műveleti
igazgatója és egy gazdálkodási biztosa. A helyi, első vonalbeli
szintet Active Service Unit / ASU / Aktív Szolgálati Alegységek
képezték, melyek 5-8, esetenként pedig ennél több tagból álltak.
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Bizonyos speciális feladatok ellátására a Katonai Tanács és a
Főparancsnokság is elvezényelhetett IRA tagokat.10

Külföldi fegyverbeszerzések és támogatások
A Provisional Irish Republican Army az 1970-es évek elején
kezdte meg a fegyverek importálását. A hadianyagok az Ír
Köztársaság területére érkeztek először, majd onnan
csempészték őket tovább Észak-Írországba.
A Troubles időszak elején, 1969-1972 között az IRA fegyverzete
elég szegényes volt. Az 1956-1962 közötti ún. határ menti
hadjáratból maradt fegyverek álltak a rendelkezésükre, melyek
igencsak elavultak voltak.
Az Official IRA 1969-ben történt kiválása után a Provisional IRA
rátette a kezét a korábban felhalmozott fegyverek nagy részére.
Ezek leginkább a II. világháború idejéből származtak,
rendelkeztek például M1 Garand karabélyokkal, MP40 és
Thompson géppisztolyokkal és Webley revolverekkel. A
Garandokat egyébként még 1976 nyarán is használták, mikor
rálőttek egy brit katonai járőre Dél Armaghban.11
Az IRA fegyverbeszerzési forrásainak vizsgálata során átfogó
képet kaphatunk a terrorszervezet nemzetközi kapcsolatairól.

10 ENGLISH, Richard (2003). Armed Struggle: The History of the IRA. Pan
Books. 119. o.
11 BRAMLEY, Vincent (2012). Two Sides of Hell. John Blake. 57. o.
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Az Egyesült Államok
A fegyveres tevékenység folytatása érdekében az IRA-nak
modernebb, kompaktabb fegyverekre volt szüksége. Korábban a
fegyvereket a brit és az ír hadsereg raktáraiból szerezték be,
azonban az 1969-1971-es időszakban ezt a beszerzési csatornát
már nem tudta a szervezet fenntartani. 1972-re az IRA nagy
mennyiséget szerzett be az Egyesült Államokban készült AR-18
Armalite gépkarabélyból. Eme típus igencsak megfelelő volt az
IRA akcióihoz, mivel viszonylag kis méretéből fakadóan könnyű
volt elrejteni, ugyanakkor a tűzgyorsasága és a nagy
kezdősebességű lövedékei miatt komoly tűzerőt képviselt.
Az IRA amerikai fegyverbeszerzője George Harrison, korábbi IRA
veterán volt, aki 1938 óta élt New Yorkban. Harrison egy korzikai
fegyverkereskedőtől, bizonyos George de Meo-tól vásárolt az
IRA részére fegyvereket. 1971-ben a Royal Ulster Constabulary
700 db gépkarabélyt és 157.000 db lőszert és 2 tonna
robbanóanyagot foglalt le, de ettől jóval nagyobb mennyiségek
áramlottak be. Becslések szerint Harrison az 1970-es években
kb. 1 millió USD-t költött 2500 db kézifegyver megvásárlására. Az
Egyesült Államokból a Queen Elizabeth 2 hajó legénységének ír
tagjai szállították a fegyvereket New Yorkból a dél-angliai
Southamptonba. Innen kisebb egységekben csempészték tovább
az árut Belfastba. Ez a csatorna egészen addig működött, míg a
Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) felszámolta a hálózatot az
1980-as években12. A 70-e évek végén egy másik IRA tag,
Gabriel Megahey érkezett az USA-ba azért, hogy fegyvereket
szerezzen be. Az AR 15 Armalite-ok mellett Heckler and Koch

12

MOLONEY: i.m. 16. o.
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karabélyokat és egyéb kézifegyvereket is vásárolt. Ezeket a
beszerzéseket is az amerikai ír diaszpóra, az IRA céljaival
szimpatizáló tagjai finanszírozták.13
Megahey és Harrison is az FBI látókörébe kerültek. Utóbbit 1981ben letartóztatták, azonban a bíróság bizonyítékok hiányában
felmentette a vádak alól. Megahey elfogására 1982-ben került
sor, egy az FBI által sikeresen kivitelezett álvásárlás során. Hét
év börtönt kapott, mert föld-levegő rakétákat akart venni az IRA
részére.14
1984-ben az FBI figyelmeztette az ír hatóságokat, hogy az
Egyesült Államokból elindult egy nagyobb fegyverszállítmány az
IRA részére. A rakomány az Atlanti-óceánon került átrakásra egy
ír halászhajóra. Az ír rendőrség (An Garda Siochána) egy
informátorként foglalkoztatott IRA tagtól, név szerint Sean
O’Callaghantól megtudta az amerikai hajó nevét: Marita Ann. Az
Ír Haditengerészet három hajóval hajtotta végre az elfogást Kerry
megye partvidéke mentén. A legénység öt tagját letartóztatták, a
hajó rakományából pedig hét tonnányi hadianyagot foglaltak le.
Az IRA-nak szánt szállítmányban a fegyvereken túl, melyeket az
bostoni „Winter Hill Irish Mob” szervezett bűnözői csoport
adományozott, kötszer és híradástechnikai eszközök is voltak.
Az IRA amerikai kapcsolatai és támogatottsága vonatkozásában
mindenképpen meg kell említeni a NORAID szervezetet (Irish
Northern Aid Committee / Észak Ír Segítségnyújtási Bizottság),

13 DILLON Martin (1999): The Dirty War: Covert Strategies and Tactics Used
in Political Conflicts Taylor & Francis. 400. o.
14 TAYLOR, Peter (1997): Provos The IRA & Sinn Féin. Bloomsbury
Publishing. 5. o.
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amely az általa folytatott adománygyűjtéssel hozzájárult a
terrorszervezet működéséhez, azonban ezek az összegeket nem
közvetlenül fegyvervásárlásra fordították, hanem az IRA tagok
családjainak támogatására.15
A Clan na Gael (Family of the Gaels / A Gaelek Családja) a XIX.
század második felében alakult meg az ír függetlenségi
törekvések elősegítése céljából. Számos, a britekkel
ellenérdekelt országgal, illetve népcsoporttal, szervezettel
felvették a kapcsolatot, például az I. világháború alatt
Németországgal, illetve az indiai szikhekkel. A „Troubles” időszak
kezdetétől aztán folyamatosan az IRA fegyveres akcióinak
finanszírozására koncentráltak egészen az 1998-as Nagypénteki
Megállapodás megkötéséig. Ezt követően, mivel a fegyveres
harcnak egyre kevesebb támogatottsága volt, a szervezet
fokozatosan elsorvadt.

Líbia
Az Amerikából érkező támogatások mellett az IRA másik fő
fegyverbeszerzési forrása az 1970-es évektől kezdve Líbia volt.
Az országot vezető Moammer Kadhafi ugyanis igencsak
szimpatizált a terrorszervezet céljaival.16
1972-1973 között, az IRA főparancsnoka, Joe Cahill több
alkalommal járt Líbiában. Az ír hírszerzés tudomást szerzett egy
nagyobb fegyverszállítmányról, melyet a Claudia nevű hajóval

DUFFY, Jonathan (2001-09-26). "Rich friends in New York". BBC News
BOWYER Bell, J. (1997): The Secret Army: The IRA. Transaction
Publishers. 556–571. o.
15
16

127

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

kívántak eljuttatni Líbiából Észak-Írországba. A hajót 1973.
március 27-én megfigyelés alá vonták, majd március 28-án az Ír
Haditengerészet hajói elfogták a Waterford megyei Helvick Head
közelében, ír felségvizeken. Összesen öt tonnányi fegyvert és
lőszert foglaltak le, köztük szovjet gyártmányú kézifegyvereket,
aknákat és egyéb robbanóanyagokat. Joe Cahill is a hajón
tartózkodott, akit a helyszínen őrizetbe is vettek, majd három év
börtönre ítélték fegyvercsempészet bűntett elkövetése miatt.
Becslések szerint ebben az időszakban három a fentihez hasonló
volumenű szállítmány viszont eljutott az IRA-hoz. Líbiai
szállítások útján szerezte meg az IRA az első RPG-7 vállról
indítható rakétákat. Ezen túlmenően Kadhafi 3-5 millió USD körüli
összeggel támogatta a szervezetet. Az líbiai kormánnyal való
kapcsolatok azonban 1976-ban megszakadtak.
Az 1981-es éhségsztrájk egyik eredményeképpen aztán ismét
szorosabbá vált a kapcsolat a líbiai kormánnyal, ugyanis az ír
aktivisták akciója igencsak szimpatikus volt a diktátornak. Az
1980-as években Líbiából nagyjából annyi utánpótlás érkezett,
mely elég lett volna legalább két gyalogos hadosztály
felszereléséhez. 1985-1986 között négy hajó ért célba. A
szállítmányok az 1000 db AK 47-es gépkarabély mellett,
nehézgéppuskákat, RPG-7-eket, valamint több tonnányi Semtex
robbanóanyagot tartalmaztak. Ahogy Toby Harnden, brit újságíró
fogalmazott, 1986 végétől egészen 2011-ig lényegében szinte
minden egyes az IRA vagy valamely utódszervezete (például a
RIRA, Real Irish Republican Army) által készített bombához líbiai
eredetű Semtexet használtak. Mindez természetesen az ír és a

128

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

brit
titkosszolgálatok
értékelhető.17

szempontjából

óriási

kudarcként

Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy Líbia segítőkészségét
Kadhafi, az IRA céljai iránt tanúsított szimpátiáján túl, egyéb
tényezők is befolyásolták. 1986. április 5-én 1 óra 45 perkor, a
nyugat-berlini La Belle Discotheque nevű szórakozóhelyen,
melyet nagy létszámban látogattak a városban állomásozó
amerikai katonák, bomba robbant. Hárman meghaltak és kb. 230an megsérültek. A terrortámadás elkövetésével a líbiai
titkosszolgálatot, a Mukhabarat el-Jamahiriyat vádolták, mivel az
amerikaiak lehallgatták az ország kelet-berlini nagykövetségének
telex vonalát, melyen nem sokkal a támadás után üzenetben
gratulált Tripoli a sikeres végrehajtásért. Válaszképpen Ronald
Reagan, amerikai elnök légicsapásokat rendelt el, melyek tíz
nappal később meg is kezdődtek. Az „El Dorado Canyon”
fedőnevű hadműveletben Tripolit és Benghazit támadták az
amerikai légierő gépei, melyek brit légi bázisokról szálltak fel. Az
IRA-nak juttatott hadianyag részben válaszlépés is volt a brit
kormány, az amerikaiak líbiai akciójához nyújtott támogatásáért.18
A líbiai fegyverellátás 1987. november 1. után szűnt meg. Ezen a
napon ugyanis a francia haditengerészet a Biscayai-öbölben
elfogta az Eksund nevű kereskedelmi hajót, mely az eddigi
legnagyobb szállítmányt (kb. 150 tonnányi hadianyagot) vitte
volna Észak-Írországba. A panamai felségjelzésű hajón öt embert
vettek őrizetbe, köztük az IRA műszaki vezetőjét, Gabriel Clearyt.

17 HARNDEN, Toby (1999). Bandit Country – The IRA and South Armagh.
Hodder & Stoughton. 239–245. o.
18 MALINARICH, Nathalie (November 13, 2001). "Flashback: The Berlin
disco bombing". BBC News.
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Az Eksundra 1987. október 14-én rakodták be Kadhafi újabb
küldeményét Tripoli kikötőjében. A korábbi metódus az volt, hogy
a fegyvereket a nyílt tengeren rakodták át, távol a kíváncsi
szemektől. Erre azért volt szükség, mert bár például NagyBritannia nem üzemeltetett külképviseletet ekkor Líbiában,
tudvalevő volt, hogy a fővárosban még szép számmal voltak
ügynökeik csakúgy, mint a többi, velük szövetséges nyugati
titkosszolgálatnak. Ebben az esetben az óriási mennyiség miatt
ez nem volt kivitelezhető. Néhány példa a „szállítólevélről”: 1000
db Romániában készült AK 47 gépkarabély, 1 millió db lőszer,
430 gránát, 12 db RPG-7, 12 db szovjet DHSK nehézgéppuska,
50 db SAM-7 típusú föld-levegő rakéta (mely alkalmas volt a brit
katonai helikopterek lelövésére), 2000 db elektromos detonátor,
lángszórók, 106 mm-es ágyúk és 2 tonna csehszlovák
gyártmányú Semtex robbanóanyag. Nyilvánvaló volt, hogy az áru
berakodása csak Tripoliban lehetséges. A titkosszolgálat
elővigyázatos volt, és maga a művelet éjszaka zajlott, a kikötő
katonai szektorában, ahova korábban bevontatták a hajót.
A szállítmány eljuttatásáért a helyszínen tartózkodó legmagasabb
rangú IRA tag, a korábban említett Gabriel Cleary felelt, akit
későbbi elmondása szerint folyamatosan rossz érzés kerülgetett.
Líbia partvidékét pár órája hagyták el, mikor figyelmes lett egy
kisrepülőgépre, mely kapcsán az első gondolata az volt, hogy ez
bizony lehet akár a Brit Királyi Légierő egyik felderítő gépe is. A
repülő aztán az út további részében is minden nap megjelent,
ami további aggodalomra adott okot, hiszen már nem volt
kétséges, hogy valaki különös érdeklődést mutat a hajó mozgása
után. Közben viszont egy váratlan probléma merült fel. Az ötven
éves hajó kormányszerkezete többször elromlott, mikor kezdték
volna megközelíteni az Ír–szigetet, és mivel azt nem sikerült
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kijavítani, több napi hánykolódást követően, október 27-ére már
egyre közelebb sodródtak a francia partokhoz.
Cleary ekkor felismerte, hogy a küldetés elbukott, és mint
helyszíni parancsnok meghozta ama nehéz döntést, hogy a hajót
el kell süllyeszteni, hiszen a britek nem szerezhettek tudomást az
IRA fegyverutánpótlásának menetéről. Cleary nem véletlenül lett
kijelölve az akció parancsnokának. Dublinban született, és
lényegében az egész felnőtt életét IRA tagként töltötte.
Lényegében ő volt a szervezet műszaki igazgatója, aki óriási
rutint szerzett a különböző bombák elkészítésében. Előre
elkészített egy kisebb robbantószerkezetet, melyet a hajó aljában
helyezett el. A cél az volt, hogy a lehető legkisebb hanghatás
kíséretében üssön léket a hajó oldalán, mely így elsüllyedt volna.
Azonban, mikor az utolsó fázisába ért az összeszerelésnek,
észrevette, hogy a detonátorok mindegyikét megrongálták, így
nem tudta a bombát működésbe hozni. Ekkor már egészen biztos
volt, hogy a fedélzeten egy áruló tartózkodik, azonban percekkel
később már a francia parti őrség egységei körbevették az
Eksundot.19
Ed Moloney, brit újságíró „Az IRA titkos története” című
könyvének első fejezetében az Eksund rakományának
elvesztését vázolja fel, és felteszi a később folyamatosan
visszatérő kérdést, hogy vajon ki lehetett az áruló, aki miatt a
hajó értékes rakománya nem juthatott el a végfelhasználókhoz.
Az egyértelmű, hogy a britek a kezdetektől fogva tudtak a
szállítmányról, a kérdés az, hogy eme igencsak komoly belső

19

MOLONEY: i.m. 16. o.
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konspirációs szabályokat alkalmazó szervezetből
szivároghatott ki ez a rendkívül érzékeny információ?

miként

Minden valószínűség szerint az MI5 az IRA felső vezetésében
operatív pozíciókkal rendelkezett. Erre az egyik legjobb példa
Freddie Scappaticci, aki 25 évig volt tagja a terrorszervezetnek
és az Északi Parancsnokság Belbiztonsági Egységét vezette. Fő
feladata volt az MI5 és az RUC ügynökeinek felderítése és azok
kihallgatása, akiket valamilyen oknál fogva a brit hatóságok
előállítottak. Freddie Scappaticci „Stakeknife” fedőnéven
dolgozott az MI5-nak feltehetőleg évtizedeken keresztül. Az évi
apanázsa egyes források szerint a 80.000 GBP-t is elérte, melyet
egy gibraltári bankszámlán tartott. Pozíciójából fakadóan az MI5
különösen kiemelten kezelte, lényegében egy külön szervezeti
egységet hoztak létre, mely őt tartotta és teljesen elszeparáltan
működött. Scappaticci természetesen a mai napig nem ismeri el,
hogy az MI5-nak dolgozott az IRA ellen. Maga az MI5
ténykedése is elég sok kérdést vet fel, ugyanis az elhárító
szolgálatot többször megvádolták azzal, hogy tudtak arról, hogy
Scappaticci a felelős mintegy negyven ember haláláért, mégsem
tettek semmit, nehogy veszélyeztessék az egyik legfontosabb
ügynöküket. Természetesen itt okkal merül fel az a dilemma,
hogy egy jogállam titkosszolgálata mit áldozhat fel egy sikeres
művelet végrehajtása érdekében. Hogy valóban Scappaticci volt
az, aki átadta az Eksundról szóló információkat, jelenleg nem
bizonyított, de ez a verzió igencsak életszerű.20
Egyéb források

20

MOLONEY: i.m. 45. o.
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A fent említett fő csatornákon túl az IRA számos európai
fegyverkereskedőtől is vásárolt az évek során, igaz jóval kisebb
mennyiségeket. Az 1970-es években például Vz. 58-as
gépkarabélyokat vásároltak Csehszlovákiából, illetve az évtized
közepén az IRA felvette a kapcsolatot a Palesztin Felszabadítási
Szervezettel, amely fegyvereket és kiképzést ajánlott fel. A
fegyverek szállítása azonban meghiúsult, mivel túl kockázatos
volt, hogy a közel-keleti térségben az egyik legjobb hírszerzéssel
rendelkező Mossad tudomást szerez róla, és az borítékolható
volt, hogy az izraeliek nem haboztak volna megosztani eme
információt a britekkel. 1977-ben a PFSZ egy az IRA-nak szánt
szállítmányát a belgiumi Antwerpenben lefoglalták. A fegyverek a
rendelkezésre álló adatok alapján libanoni eredetűek voltak. A
PFSZ-szel való együttműködés aztán fokozatosan leépült, mivel
a palesztinok egyre közelebbi kapcsolatokat építettek ki az Ír
Köztársaság kormányával.21
1970-ben az ETA baszk terrorszervezet adományozott egy
kisebb szállítmányt az IRA részére. A két terrorszervezet céljai
között sok a hasonlóság. A fegyverkereskedelem közöttük
mindkét irányban zajlott. Ennek keretében 1974 márciusában az
ETA Strela 2 típusú föld-levegő rakétákat vásárolt az IRA-tól,
melyek egyikével sikertelenül kísérelte meg lelőni a Jose Maria
Aznar spanyol miniszterelnököt szállító repülőgépet 2001-ben.22

21 BOYNE Sean (1 August 1996). "Uncovering the Irish Republican Army".
Jane's Intelligence Review.
22
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ira/inside/weapons.html
(letöltés időpontja: 2017. 06. 19.)
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A katonai és a politikai szárny viszonya
Az ír függetlenségi törekvések tradicionálisan az 1905-ben,
Arthur Griffin által alapított pártban, a Sinn Féin-ben öltöttek
testet. A párt a jelenlegi formájában 1970 óta működik, mikor az
inkább a szélsőbaloldali eszméket valló párttagság egy része
kivált a szervezetből, és megalakította először a „Hivatalos Sinn
Féin”-t (Official Sinn Féin), mely 1982 óta Ír Munkáspárt
(Worker’s Party of Ireland) néven működik. Az előző fejezetben
említett, az Észak-Írországban tevékenykedő egyéb, paramilitáris
csoportok témakörében láthatjuk, hogy lényegében az IRA
szervezetében történtek teljesen igazodnak az pártpolitikai
változásokhoz.
A szakadás oka az volt, hogy a párttagság egy része kezdte
elutasítani az Arthur Griffith által kitalált ún. tartózkodás politikáját
(abstentionism), és helyette a marxista eszmék és az ír
nemzetiségű munkásosztály érdekeinek képviselete került
előtérbe, mely érdekében inkább a politikai megoldásokat
alkalmaztak volna az erőszakos cselekmények helyett. Azonban
a szélsőbaloldali ideológia kevésbé fért össze az ír
nacionalizmussal és a közösség összetartásában óriási szerepet
játszó katolikus egyházzal.23
A Sinn Féin-t az IRA politikai szárnyaként szokás említeni,
azonban maga a párt jóval régebben működik, mint a
terrorszervezet, viszont 1970-től kezdve az összefonódások
egyre szorosabbá váltak. A párt szerepe Észak-Írországban
leginkább az agitációs és a propaganda tevékenységben
mutatkozott meg. Tüntetéseket, meneteket szerveztek, illetve az
23

FEENEY Brian: Sinn Féin: a hundred turbulent years, 49–50. o.
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ír republikánus ideológiát
kiadványokat terjesztettek.24

képviselő

lapokat

és

egyéb

A Sinn Féin által szervezett tiltakozások a brit hadsereg által
1971. augusztus 9-10. között végrehajtott „Demetrius
hadművelet” kapcsán csúcsosodtak ki. A „Demetrius hadművelet”
során a brit hatóságok tömeges letartóztatásokat foganatosítottak
és 342 embert börtönöztek be bírósági tárgyalás nélkül, akiket
azzal gyanúsítottak, hogy részt vettek az IRA erőszakos
cselekményeiben. A hadsereg és a RUC három napig tartó
akciója, mely során a hajnali órákban hurcolták el az embereket
egy négy napig tartó erőszakhullámot indított el, melyben 20 civil,
2 IRA tag és 2 brit katona vesztette életét. Az elégtelen és olykor
hibás hírszerzési információk eredményeképpen az őrizetbe vett
személyek jelentős része nem állt kapcsolatban az IRA-val.
Továbbá a lojalista paramilitáris csoportok szintén aktívak voltak,
és támadásokat hajtottak végre az ír katolikus közösség ellen,
viszont ezeket a csoportokat egyáltalán nem érintették a
letartóztatások.25
Az internálás és a letartóztatások módja tömegmegmozdulásokat
és további erőszakos cselekményeket gerjesztett. Ezek miatt kb.
7000 ember hagyta el az otthonát. Az Európai Emberi Jogi
Bíróság 1978-ban az emberi méltóságot sértőnek minősítette az
akciót, mely azonban megítélése szerint nem merítette ki a
kínzás fogalmát. Később megállapítást nyert, hogy a brit kormány
számos adatot nem adott ki az eljáró vizsgálóbizottság részére.

BRENDAN O'Brien (1995): The Long War, the IRA and Sinn Féin. 128. o.
COOGAN, Tim Pat (2002): The Troubles: Ireland's ordeal 1966-1996 and
the search for peace. London: Hutchinson.126. o.
24
25
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Ezek többek között arra vonatkoztak, hogy a kormány
felhatalmazást adott a kínvallatási technikák alkalmazására.
Az internálás 1975 decemberéig tartott, eme időszak alatt
összesen 1981 főt tartottak fogva, ezek közül 1874-en voltak ír
nacionalisták, 107-en pedig lojalisták. Az első lojalistákat 1973
februárjában vették őrizetbe.
A „Demetrius” művelet az utcai erőszak legsúlyosabb
eszkalációjához vezetett az 1969. augusztusi összecsapások óta.
A brit hadsereget folyamatosan támadták az IRA fegyveresei. A
helyzet Belfastban volt a legsúlyosabb. Ahogy Kevin Myers
újságíró fogalmazott: „Az őrület megszállta a várost. Több száz
gépjárművet tulajdonítottak el, gyárakat gyújtogattak. IRA és
lojalista fegyveresek járőröztek az utcákon.” Az egyes
lakókerületekbe vezető utakon akadályokat emeltek, hogy
megakadályozzák a katonák bejutását. Londonderry írek lakta
negyede 11 hónapra elbarikádozta magát és lényegében „de
facto” kivonta magát a brit kormány fennhatósága alól.26
A fent említett események azt eredményezték, hogy az Edward
Heath vezette brit kormányzat felfüggesztette az addig némi
autonómiát élvező észak-ír kormány és parlament működését, és
Ulstert közvetlen londoni irányítás alá vonta egy ÉszakÍrországért felelős államtitkár kinevezésével. Ennek hatására a
mérsékelt, a politikai megoldásra törekvő nézetek a háttérbe
szorultak, és a lakosság egyre nagyobb hányada kezdte el
tevőlegesen támogatni az IRA-t.

26

COOGAN: i. m. 152. o.
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A Sinn Féin, az ír nemzetiségű közösségbe való tényleges
beágyazódása az IRA által 1975-ben meghirdetett ideiglenes
tűzszünet idején ment végbe. Ekkor a brit hatóságokkal való
konfliktusok kezelésére ún. incidens központokat hoztak létre,
melyek feladata a lakosság és a rendfenntartók közötti
kommunikáció elősegítése volt a problémák rendezése
érdekében. Ezeket az intézményeket a Sinn Féin kezelte, mely
1974 óta törvényesen bejegyzett pártként működött ÉszakÍrországban.

A „Véres péntek” robbantás-sorozat
1970 és 1972 között az IRA összesen 1300 bombatámadást
követett el gazdasági, katonai és politikai célpontok ellen ÉszakÍrországban. Összességében a „Véres Péntek” néven elhíresült
támadássorozat kudarcként értékelhető a terrorszervezet
szempontjából, mert az nem hozta meg a várt eredményt. A
korábban idézett Seán Mac Stíofáin úgy vélte, hogy a civil
lakosság túlzottan sok sérelmet szenvedett el a támadások
során, mely meghiúsította a cselekmények eredeti célját. Az IRA
Belfast Brigade parancsnoka, Brendan Hughes szintén
katasztrofálisnak értékelte az akciósorozatot. A Bostoni Egyetem
által szervezett előadáson évtizedekkel később így fogalmazott:
„Én voltam a Véres Péntek nevű művelet parancsnoka.
Emlékszem, amikor a robbantások megkezdődtek, én a Leeson
Street-en voltam, és azon gondolkodtam, hogy túl sokan vannak
itt. Tisztában voltam vele, hogy sok lesz a sérült, mert a britek
egyrészt nem tudnak ennyi bombát egyszerre hatástalanítani,
továbbá néhányat biztos hagynak majd felrobbanni, mert az
áldozatokból hasznot tudnak húzni. Kicsit bűnösnek érzem
magam az akció miatt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nem
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állt szándékunkban megölni senkit azon a napon. Bánom, hogy
megtörtént a Véres Péntek. A mostani eszemmel már nem
tenném meg.”27
A biztonsági szervek rengeteg ír nacionalistát letartóztattak, és
tucat számra tartották a házkutatásokat. Tíz nappal a támadások
után elindította a „Motorman” fedőnevű hadműveletet, melynek
során visszaszerezték az ellenőrzést a korábban az ír
nacionalisták által kontrollált területek felett. A lojalista
paramilitáris csoportok pedig a katolikus civilek ellen követtek el
különböző cselekményeket bosszúból a robbantások miatt.

A Hyde Parkban és a Regent’s Parkban végrehajtott
robbantások
1982. július 20-án az IRA két bombát robbantott a Londonban
található Hyde Parkban és a Regent’s Parkban. Mindkét
helyszínen ekkor éppen a Brit Hadsereg tartott katonai
ceremóniákat. A detonációk összesen 11 katona életét oltották ki.
10:40-kor egy, a Hyde Parkban található Carriage Drive-on
leparkolt kék színű Mini Morris gépkocsiba rejtett bomba robbant
fel. A robbantó szerkezetet 11 kilogrammnyi gelignitből állították
össze, továbbá a repeszhatás megnövelése érdekében 14 kg
szeget is elhelyeztek mellé. A detonáció idején éppen az
őrségváltást végző lovas díszőrök haladtak el mellette. Három
katona azonnal életét vesztette, egy másik pedig később a

27 MALONEY, Ed (2010): Voices From the Grave: Two Men's War in Ireland.
US: Faber & Faber. 105. o
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kórházban halt bele a sérüléseibe. Több tucatnyian megsérültek,
köztük számos civil állampolgár is.
A tűzszerész szakértők a helyszín vizsgálata során arra a
következtetésre jutottak, hogy a bombát távirányítással hozta
működésbe egy IRA tag, aki a parkban sétálva figyelte, hogy
tökéletes legyen az időzítés.
A terrorcselekmény miatt elítélt elkövetők büntetését később a
Nagypénteki Egyezmény keretében hatályon kívül helyezték.
A második robbantás 12:55-kor történt egy a Regent’s Parkban
felállított színpadnál, ahol egy harminctagú katonazenekar lépett
fel kb. 120 ember előtt. Hat katona a helyszínen meghalt, egy
pedig később a kórházban hunyt el. További nyolc civil személy
szenvedett sérüléseket. A bombát a színpad alá rejtették el
korábban és egy időzítő hozta működésbe. A Hyde parki
robbantással ellentétben itt nem használtak szögeket, vagy más
egyéb anyagot, ami a repeszhatást fokozta volna. A tűzszerészek
vizsgálata alapján a szerkezetet úgy tervezték, hogy a nézők
közül a lehető legkevesebben sérüljenek meg.
Az IRA vállalta a felelősséget a robbantásokért, párhuzamot
vonva a pár hónappal korábbi, Falkland-szigeteki brit katonai
fellépéssel. Kiáltványuk így hangzott: „Az ír népnek joga van az
önrendelkezéshez, melyet egyetlen megszálló hatalom sem
nyomhat el”. Nagy-Britannia regnáló miniszterelnöke, Margaret
Thatcher így reagált: „Ezeket a gyáva és gátlástalan
bűncselekmények elkövetői gonosz és brutális emberek, akik
semmit nem tudnak a demokráciáról. Nem nyugszunk, amíg nem
vonjuk őket felelősségre.”
A terrorcselekmények óriási közfelháborodást váltottak ki NagyBritanniában, és a civil sérültek miatt igencsak negatívan hatottak
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az ír nacionalista törekvések társadalmi támogatottságára az
Egyesült Államokban.

Robbantás a brightoni Grand Hotelben
1984. október 12-én az IRA bombamerényletet követett el a délangliai Brighton városában található Grand Hotelben, ahol a
konzervatív Tory párt tartott kongresszust, Margaret Thatcher
miniszterelnök és számos kormánytag részvételével. Öt ember
vesztette életét, közülük ketten a párt felső vezetésének tagjai,
illetve 31-en sérültek meg. Thatcher szerencsésen túlélte a
támadást.
Az ügyben folytatott nyomozás során megállapítást nyert, hogy
az elkövető Patrick Magee, IRA tag volt, aki Roy Walsh álnéven
szállt meg a hotel 629-es szobájában 1984. szeptember 14-17.
között. Itt helyezte el az időzített bombát, mely majdnem egy
hónappal később, október 12-én, hajnali 2:54-kor robbant fel
súlyosan megrongálva az épület középső részét. A bombához,
csakúgy, mint az előző esetekben Frantex-et (gelignitet)
használtak, az időzítőhöz szükséges alkatrészeket pedig egy
videó készülékből szerelték ki.
Másnap az IRA közleményben vállalta a felelősséget a
merényletért, és azt is tudatta a világgal, hogy újra fognak
próbálkozni.
„Thatcher asszony most már tisztában lesz azzal, hogy NagyBritannia nem tarthatja megszállva az országunkat, nem
kínozhatja meg a foglyait, és nem lőhet rá honfitársainkra a
földünkön, büntetlenül. Ma balszerencsések voltunk. De míg
nekünk elég, ha egyszer szerencsénk van, addig magának erre
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mindig szüksége lesz. Hagyják békén Írországot, és akkor a
háború véget ér.”28
Margaret
Thatcher
másnap
„Őfelsége
demokratikusan
megválasztott kormánya megbénítására tett kísérletnek”
minősítette az esetet.29 Érdemes megjegyezni, hogy a támadást
megelőzően Thatcher népszerűsége igencsak mélyponton volt,
folyamatosan hadakozott a sztrájkoló szakszervezetekkel és a
Munkáspárttal a szociális juttatások visszavágása miatt. Azonban
a robbantást követő nyilatkozatai, illetve a higgadtság, amivel a
helyzetet kezelte, újra megnövelte a támogatottságát.
A gőzerővel folytatott nyomozás eredményeképpen Mageet
sikerült beazonosítani és 1985. június 24-én elfogni Glasgowban.
Négy társával ekkor éppen újabb merényletek tervein dolgoztak.
A nyomozás sikeréhez nagyban hozzájárultak, az ekkor már évek
óta az Ír Rendőrség (An Garda Schiochána) különleges műveleti
egysége által foglalkoztatott Sean O’Callaghan nevű informátortól
származó információk.
Összességében a brightoni merénylet az IRA szempontjából
sikerként értékelhető. A brit kormány korábban úgy próbálta a
közvélemény előtt tálalni az észak-ír eseményeket, mintha az
csak egy lokális probléma lenne, melyet különböző helyi bűnözői
csoportok gerjesztenek. Azonban a Grand Hotelben elkövetett, a
miniszterelnök megölését célzó és kis híján sikeres merénylet
több dologra is rávilágított. Egyrészt arra, hogy a brit kormány,
28 TAYLOR, Peter (2001). Brits: The War Against the IRA. Bloomsbury
Publishing. 265. o.
29 THATCHER, Margaret: Speech to Conservative Party Conference, 12
October 1984.
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minden erőfeszítése ellenére nem tudja a válságot ÉszakÍrország területén izolálni. Másrészt az IRA számára is
megerősítette, hogy van létjogosultsága az angliai műveleteinek.

Hosszú út a békéhez
Az 1980-as évek második felétől, mialatt az IRA továbbra is
folytatta a fegyveres harcát, a Gerry Adams vezette Sinn Féin
inkább egy tárgyalások útján végrehajtott, békés rendezésben
kezdett gondolkozni. Azonban maga Adams is úgy gondolta,
hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Még egy 1970-ben,
Teod Richter német filmrendező által készített interjúban azt
nyilatkozta, hogy a „háború” a britekkel még legalább húsz évig
fog tartani.
Adams tárgyalásokat kezdett John Hume-mel, az észak-írországi
Szociáldemokrata Munkáspárt (Social Democratic and Labour
Party / SDLP) vezetőjével. A SDLP-t 1970-ben alapították, a párt
célja között markánsan szerepel az egységes Írország
megteremtése, azonban a Sinn Féin-nel ellentétben teljesen
elutasította az erőszak alkalmazását eme cél elérése érdekében.
A megoldást leginkább az észak-írországi autonómia
megteremtésében látták, mely egy önálló parlamenttel kikerült
volna a közvetlen londoni irányítás alól, de mégis az Egyesült
Királyság része maradt volna. A „Troubles” alatt a legnépszerűbb,
republikánus ideológiát hirdető párt volt Észak-Írországban,
azonban az 1994-es tűzszünetet követő években fokozatosan
háttérbe szorult a Sinn Féin-hez képest.
A Sinn Féin és az SDLP között folyamatosan zajlottak a
tárgyalások, egyeztetések, melyek eredményeképpen számos
közös nyilatkozat került kiadásra arról, hogy hogyan lehetne az
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észak-írországi válságot rendezni. A tárgyalásokba az ír kormány
is belefolyt, ezúttal is egy vallási vezető, Alec Reid atya
közvetítésével. Ez év novemberében napvilágra került, hogy a
brit kormány is tárgyalásokat folytatott, magával az IRA-val,
miközben ennek tényét mindkét fél határozottan tagadta.
1994. augusztus 31-én az IRA a fegyveres akciók felfüggesztését
jelentette be aznap éjféltől. Albert Reynolds, Írország
miniszterelnöke a tartós tűzszünet felé tett lépésként értelmezte a
nyilatkozatot. A lojalisták közül sokan szkeptikusak voltak. Az
UUP vezetője, James Molyneaux egy véletlen elszólásában úgy
fogalmazott, hogy „Ez a tűzszünet a lehető legrosszabb, ami
történhetett velünk.”
Az elkövetkező időszakban számos vita volt azzal kapcsolatban,
hogy mennyi ideig tartson a tűzszünet, milyen mértékben
legyenek bevonva a tárgyalásokba a különböző paramilitáris
csoportok, politikai szárnyaként üzemelő, de hivatalosan
bejegyzett pártok, illetve, hogy pontosan mi is történjen az északírországi válságkezelés során. Eközben mind a lojalista, mint a
republikánus csoportok részéről folytatódtak a villongások, kisebb
robbantások, lövöldözések, megfélemlítések és egyéb erőszakos
cselekmények formájában.
Október 13-án, válaszul a korábbi IRA bejelentésre, tűzszünetet
hirdetett az Egyesített Lojalista Katonai Parancsnokság
(Combined Loyalist Military Command) is, melyben a következő
paramilitáris csoportok képviseltették magukat: Ulsteri Önkéntes
Véderő (Ulster Voluntary Force), Ulsteri Védelmi Szövetség
(Ulster Defence Association) és a Vörös Kéz Kommandók (Red
Hand Commandos).
1995. február 22-én nyilvánosságra hozták az autonóm észak-ír
kormányzat felállításának keret megállapodását, mely egy
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egykamarás 90 tagú helyi törvényhozási testület felállítását is
szorgalmazta, melyben a területen élő nemzetiségek és
felekezetek arányosan lesznek képviselve. A lojalisták tetszését
nem igazán nyerték el a rendezési tervek, és leginkább egy
„Dublinba vezető egyirányú út”-ként jellemezték, mely
lényegében nem más, mint a brit és az ír kormány
megállapodása az egységes Írország megalakításáról.
November 28-án a brit és az ír kormány közös kommünikét adott
ki, melyben ismertették az össz-párti egyeztetések tervezetét,
melynek előkészületei 1996 februárjában kezdődtek meg.
November 30-án Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok
regnáló elnöke látogatást tett Észak-Írországban, és a Belfast
Városi Tanács épültében a békefolyamat támogatására szólított
fel.
A leszerelési folyamat független kontrolállására egy nemzetközi
testület állt fel, melyet George Mitchell, az Egyesült Államok
szenátora vezetett. 1996. január 24-én a testület kiadta az ún.
Mitchell alapelveket, melyek betartására a felek kötelezték
magukat, és így megkezdhették a kerekasztal tárgyalásokat.
A „Mitchell alapelvek” elfogadásával a felek az alábbiak mellett
kötelezik el magukat:
a politikai kérdések megoldása kizárólag demokratikus és
békés eszközökkel lehetséges
-

a paramilitáris csoportokat le kell fegyverezni

a leszerelési folyamatot egy független bizottságnak kell
ellenőriznie
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a tárgyalások kimenetelének befolyásolása érdekében
tilos erőszakot alkalmazni, és minden ilyen jellegű törekvés ellen
is fel kell lépni
a felek magukra nézve kötelezőnek tekintik a kerekasztal
tárgyalások során elfogadott egyezséget, és amennyiben a
megállapodás részletein változtatni kívánnak, azt csak
demokratikus és békés eszközökkel tehetik meg
a felek szorgalmazzák, hogy fejeződjenek be az
erőszakos cselekmények (gyilkosságok, megfélemlítések) és
tevőlegesen igyekeznek fellépni ezek megelőzése érdekében.
A Mitchell-féle bizottság ajánlása értelmében a paramilitáris
csoportok leszerelése paralel módon folyó tárgyalások során
történik az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság területén az
összes érintett fél részvételével. A meghatározó politikai párok
Írországban és Nagy-Britanniában üdvözölték a békefolyamat
tervezetét. A Sinn Féin és a lojalista Ulsteri Demokrata Párt
(Ulster Democratic Party / UDP) szintén pozitívan reagált.
Ezt a folyamatot zavarta meg a robbantás a South Quay
állomáson.
1996. február 9-én, egy órával azután, hogy az IRA bejelentette a
több mint 17 hónapja tartó tűzszünet felmondását, egy
teherautóba rejtett bomba robban Londonban, a South Quay
vasútállomáson (London Docklands). A detonáció hatalmas
pusztítást okozott, ketten meghaltak, 39-en súlyosan
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megsebesültek, az anyagi kár pedig meghaladta a 150 millió
fontot.30
A terrorcselekmény és a tűzszünet felmondásának oka az volt,
hogy a John Major vezette brit kormány elvesztette a parlamenti
többségét és szüksége volt a lojalista szimpatizánsok
szavazataira ahhoz, hogy hatalmon maradjon. Ezért a brit
kormány kijelentette, hogy a Sinn Féin csak abban az esetben
vehet részt az észak-írországi béketárgyalásokon, ha az IRA az
összes fegyverét beszolgáltatja. A belpolitikai játszmának
azonban komoly következményei lettek.
Az IRA megtagadta ezt a követelést, mivel az ő olvasatukban, ez
egyenlő lett volna teljes kapitulációval. A Sinn Féin bejelentette,
hogy az IRA nem adja át a fegyvereit a tárgyalások megkezdése
előtt, de a teljes rendezés érdekében a leszerelés tárgyalási
alapot képezhet. 1996. január 23-án az észak-írországi
békefolyamatért felelős nemzetközi bizottság is azt javasolta a
brit kormánynak, hogy ne ragaszkodjon ehhez a feltételhez, és
hogy sokkal célszerűbb lenne már a tárgyalások alatt
megkezdeni a leszerelési folyamatot. John Major brit
miniszterelnök azonban a parlamentben azzal válaszolt a
bizottság felvetéseire, hogy a tárgyalások megkezdéséhez
szükséges az IRA azonnali leszerelése, vagy pedig választások
tartása Észak-Írországban. Az ír republikánusok minél előbb
szerették volna, ha megindulnak a tárgyalások és egy választás
megszervezése több hónapos csúszást eredményezett volna. A
Sinn Féin elnöke, Gerry Adams azzal vádolta a brit kormányzatot

30 DE BARÓID, Ciarán (2000): Ballymurphy And The Irish War. Pluto Press.
325. o.
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és a lojalistákat, hogy egyik akadályt emelik a másik után, hogy
gátolják a tárgyalások megkezdését, továbbá jelezte az amerikai
diplomatáknak, hogy mindez súlyos mértékben veszélyezteti a
tűzszünetet.
A bombatámadást már hetekkel korábban elkezdték tervezni. A
tűzszünet ellenére az IRA ugyanúgy gyártott robbanó
szerkezeteket, folytatta a fegyverbeszerzéseit és működtette a
„hírszerző hálózatát”. A terrorakció végrehajtásával az IRA South
Armagh Brigade-t bízták meg, mely a szervezet egyik
leghatékonyabb alakulata volt. Egy Iveco típusú platós
teherautóba összesen 1400 kg ammónium nitrátot helyeztek el,
iniciáló robbanóanyagként pedig Semtexet használtak. A
tehergépkocsi két nappal a támadás előtt, február 7-én került
átszállításra Észak-Írországból Skóciába, majd onnan London
egyik külső kerületébe. A bombát a gépkocsi vezetője élesítette
az időzítő bekapcsolásával, mely két órára volt beállítva. A
végrehajtás előtt három héttel az elkövetők lejárták az útvonalat,
és alaposan felmérték a helyszínt az éles bevetés sikere
érdekében, továbbá, hogy felmérjék a környéken érvényben lévő
biztonsági intézkedéseket.31
A támadást elítélte a brit, az ír és az amerikai kormány is. A Sinn
Féin képviseletében Gerry Adams kifejezte sajnálkozását a
történtek miatt, de egyúttal John Major kabinetjét tette felelőssé,
amiért ezt a korábban példa nélküli lehetőséget nem sikerült
kiaknázni.
Az
IRA,
mikor
felelősséget
vállalt
a
terrorcselekményért szintén a brit felet okolta, a tűzszünet

31 HARNDEN, Toby (2000): Bandit Country: The IRA & South Armagh.
Coronet Books. 5-9. o.
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felmondása miatt. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy pont a
robbantás napjára volt betervezve a Sinn Féin képviselőinek
látogatása a Downing Street-re első alkalommal a történelem
során.
Február 28-án John Major brit és John Burton ír miniszterelnök
bejelentette, hogy a béketárgyalások júniusban újra fognak
indulni. John Major visszavonta ama feltételét, hogy a Sinn Féin
csak abban az esetben lehet résztvevő, ha az IRA azonnali
hatállyal beszolgáltatja a fegyvereit. A meghátrálása miatt Major
számos kritikát kapott. Andy Oppenheimer, terrorelhárítási
szakértő úgy fogalmazott, hogy „A Docklands-i robbantás – bár a
brit kormány ezt határozottan visszautasítja – hozzájárult ahhoz,
hogy a felek újra a tárgyalóasztalhoz üljenek.”
A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei és a szemtanúk
vallomásai alapján be tudta azonosítani a robbanóanyaggal
ellátott tehergépkocsi útvonalát, és egyes helyszíneken
ujjnyomok rögzítése is lehetséges volt. Áprilisban a Brit Hadsereg
különleges alakulata, az SAS (Special Air Service) rajtaütést
hajtott végre az IRA South Armagh Brigade egyik orvlövész
egységén. Az elfogottak között volt James McArdle, kinek
ujjlenyomatai megegyeztek a South Quay állomáson történt
robbantás nyomozása során beszerzett ujjnyomokkal. Az eljárás
során megállapítást nyert, hogy a tehergépkocsit McArdle vezette
Észak-Írországból Londonba. Tettéért 1998-ban 25 év börtönre
ítélték, de nem sokkal később a Nagypénteki Egyezményben
foglaltak nyomán kegyelmet kapott és szabadult.

Tovább a Nagypénteki Egyezmény felé
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Az 1997. augusztus 26-án a brit és az ír kormány által aláírt
egyezményben megállapodás született a Független Nemzetközi
Lefegyverzési Bizottság felállításáról, melyet már a George
Mitchell vezette testület is javasolt. A törvényi hátteret
Írországban és Nagy-Britanniában egyaránt új törvények
elfogadásával teremtették meg.
A Független Nemzetközi Lefegyverzési Bizottság tagjai voltak:
John de Chastelain nyugállományú tábornok, Kanada (a
bizottság elnöke)
-

Tauno Nieminen dandártábornok, Finnország

Donald C. Johnson nagykövet, Egyesült Államok 19971999 között, őt Andrew D. Sens váltotta, szintén az USA-ból,
1999-2011 között
A bizottság feladata volt a leszerelési program kereteinek
kidolgozása, a közvetítés az érintett kormányok, a paramilitáris
csoportok és a tárgyalások többi résztvevői között, valamint a
folyamatok figyelemmel kísérése, annak ellenőrzése, hogy a
keret megállapodásban foglaltak hogyan valósulnak meg a
gyakorlatban.
1998. április 10-én megköttetett, majd 1999. december 2-án
hatályba lépett a Nagypénteki Egyezmény, mely az északírországi békefolyamat egyik mérföldkövének tekinthető. A
szerződést az ír és a brit kormányon kívül a régió nyolc
meghatározó politikai pártja írta alá: az Ulsteri Unionista Párt
(Ulster Unionist Party), a Szociáldemokrata Munkáspárt (Social
Democratic and Labour Party), a Sinn Féin, a Szövetség Párt
(Alliance Party), a Fejlődéspárti Unionisták (Progressive Unionist
Party), az Észak-Írországi Női Koalíció (Northern Ireland
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Women’s Coalition), az Ulsteri Demokrata
Democratic Party) és a Munkáspárt (Labour).

Párt

(Ulster

A Nagypénteki Egyezmény fő célja az volt, hogy rendezze ÉszakÍrország helyzetét, és megteremtse a békés rendezés feltételeit.
Elismerésre került, hogy Észak-Írország lakosainak egy része
Írországhoz, míg másik hányaduk az Egyesült Királysághoz kíván
tartozni. Mindkét nézet legitimnek tekinthető, azonban bármiféle
változás csak demokratikus úton jöhet létre, az erőszak
alkalmazása nem megengedett. Lefektették az ír és a brit
kormányok
együttműködésnek
alapjait
Észak-Írország
vonatkozásában. Ennek érdekében a brit kormány visszavonta
az Írország kormányáról szóló törvényt (Government of Ireland
Act 1920) és az ír alkotmány második és harmadik cikkelye is
módosításra került.32
Megszűnt a rendkívüli állapot Észak-Írországban, kikerült a
közvetlen westminsteri irányítás alól és létrejöhetett az ÉszakÍrországi Közgyűlés (Stormont), az önrendelkezését visszanyerő
régió törvényhozása. A hatalommegosztás a gyakorlatban is
megvalósult, az Észak-Írország kormányát képező Northern
Ireland Executive helyettes vezetője (Deputy First Minister) 2007
óta Martin McGuinness, aki amellett, hogy Gerry Adams után a
Sinn Féin második embere, már hosszú ideje, köztudott, hogy a
Provisional IRA egyik meghatározó tagja is volt.33
A paramilitáris csoportok számára 2000 májusát határozták meg
a fegyverek leszerelésére. Ez nem valósult meg, ezért többször

32 AUGHEY, Arthur (2005): The politics of Northern Ireland: beyond the
Belfast Agreement. Routledge. 148. o.
33 TAYLOR: i.m.152–153. o.
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felfüggesztésre került a Stormont működése. A fegyverek
beszolgáltatásánál elsősorban a lojalisták vonakodtak, mivel úgy
vélték, hogy túl sok engedményt kaptak az ír republikánusok. Az
IRA több körben szolgáltatta be a fegyvereit: 2001. október,
2002. április, 2003. október, majd 2005. júliusában hivatalosan is
bejelentette, hogy befejezi a gerilla tevékenységét és ezen túl
csak politikai eszközökkel fog küzdeni Írország egyesítéséért. A
lojalista fegyveres csoportok nem követték azonnal az IRA
példáját. Az UVF (Ulster Voluntary Force / Ulsteri Önkéntes
Haderő) 2009 júniusában jelentette be, hogy minden fegyverét
beszolgáltatta.34

Akik elutasították a békefolyamatot: a Valódi Ír Köztársasági
Hadsereg (Real Irish Republican Army, RIRA)
1997 júliusában az IRA tűzszünetet jelentett be. Október 10-én a
Donegal megyében található Falcarragh városában összeült az
IRA Katonai Tanács, ahol Michael McKevitt, hadigazdálkodásért
felelős főbiztos élesen kritizálta a szervezet felső vezetését,
valamint a tűzszünet és az észak-írországi békefolyamatban való
részvétel befejezésére szólított fel. Ebben legfőbb támogatója a
felesége, Bernadette Sands McKevitt volt, aki szintén az IRA
felső vezetéséhez tartozott. Elképzeléseikről azonban nem
sikerült a többi tagot meggyőzni, így október 26-án, McKevitt-ék,

34 JANINE, A. Levy (2007): Terrorism Issues and Developments, Nova
Publishers.192. o.
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több magas rangú IRA vezetővel együtt lemondtak az IRA
vezérkarában betöltött tisztségükről.35
1997 novemberében egy Meath megyei tanyán a külön
vonalasok új szervezetett alapítottak: Óglaigh na hÉireann
(Írország Önkéntesei) néven. Az elnevezés megegyezik az IRAra a gael nyelvben használt kifejezéssel, mely az Ír függetlenségi
háborúban harcolt 1919-1921 között, melyre az összes ír
nacionalista-republikánus paramilitáris csoport jogelődjeként
tekint. Az új szervezetbe elsősorban a békefolyamatban való
részvétel miatt a Provisional IRA-ból kiábrándult tagok között
toboroztak. Legtöbben a South Armagh Birgade-ből álltak át,
mely a terrorszervezet egyik legütőképesebb és legelhivatottabb
egységének számított.
A „Valódi IRA” elnevezés akkor került be a köztudatba, mikor az
Armagh
megyei
Jonesboroughban
felállítottak
egy
ellenőrzőpontot és a gépjárművezetőknek a fegyveresek úgy
mutatkoztak be, hogy „Mi az IRA-tól vagyunk, a valódi IRA-tól”.36
A RIRA fő célkitűzése az egységes Írország megteremtése a
britek Észak-Írországból történő kiszorítása útján, erőszak
alkalmazásával. A szervezet nem ismeri el a Nagypénteki
Egyezményt, mivel értelmezésük szerint az nem változtat
érdemben az 1921-es Angol-Ír Szerződésen, mely kettéosztotta
Írországot. A politikai szárny, a 32 Megye Önrendelkezési
Mozgalom (32 Counties Sovereignty Movement) alapítója, a

35 MOONEY John - O'TOOLE, Michael (2004): Black Operations: The Secret
War Against the Real IRA. Maverick House. 33. o.
36 HARNDEN, Toby (1999): Bandit Country. Hodder & Stoughton. 429–431.
o.
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korábban említett Bernadette Sands McKevitt úgy fogalmazott,
hogy bátyja, Bobby Sands nem azért áldozta az életét, hogy
idegen hatalmak és szervezetek döntsenek az ír nép sorsáról.
A RIRA taktikája, hasonlóan a többi észak-írországi
terrorszervezetéhez,
az
észak-írországi
gazdasági,
infrastrukturális célpontok, valamint a brit biztonsági erők
támadása volt. A 2000-es évek elején több akciót hajtottak végre
Anglia területén is, napjainkban azonban a tevékenységük az Írsziget területére korlátozódik.
Megalakulását követően nem sokkal a RIRA elkövette a Troubles
időszak legtöbb halálos áldozatával járó terrorcselekményét az
észak-írországi Tyrone megye, Omagh nevű kisvárosában 1998.
augusztus 15-én, a Nagypénteki Egyezmény aláírása után 13
héttel. A támadásban 29-en vesztették életüket, és több mint
220-an sebesültek meg. Világszerte közfelháborodást váltott ki és
a mai napig nem tisztázott az elkövetők személyazonossága. A
robbantás után lezajlott számos vizsgálat során felmerült, hogy
az érintett brit, ír és amerikai titkosszolgálatok rendelkezhettek
információkkal a tervezett merényletről, azonban különböző okok
miatt ezeket nem osztották meg sem egymással, sem a
területileg illetékes RUC-val. A koordináció és az együttműködés
hiánya pedig súlyos következményekkel járt.
1998. augusztus 13-án egy Paddy Dixon nevű férfi, egy barna
színű Vauxhall Cavalier gépkocsit tulajdonított el az írországi
Carrickmacsross-ból. Dixon, az ír szolgálat, a Garda ügynöke
volt, és mikor a RIRA felbérelte, hogy lopja el a járművet, egyből
értesítette a tartótisztjét, aki tájékoztatta a felettesét. Akkor az a
döntés született, hogy az ír szervek nem kívánnak
közbeavatkozni az operatív pozíciójuk védelme érdekében.
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Az MI5 által ügynökként foglalkoztatott Kevin Fulton azt állította
2001-ben, hogy a támadás előtt három nappal arról tájékoztatta a
tartótisztjeit, hogy a RIRA egy hatalmas bombát fog áthozni a
határon, megnevezve a készítőket és a rejtekhelyet is. Az RUC
vezetője, Ronnie Flanagan azt reagálta a Fulton által
elmondottakra, hogy az együttműködő által szolgáltatott adatok
pontatlanok és ellentmondásosak voltak, de ugyanakkor azt is
hozzátette, hogy a rendőrséghez nem jutott el minden információ,
bizonyos adminisztrációs hibák miatt.
David Rupert, amerikai állampolgárt nemzetközi együttműködés
keretében foglalkoztatta az MI5 és az FBI. Rupert adományokat
gyűjtött a RIRA részére, és négy nappal a támadás előtt
tájékoztatta a tartóját, hogy a RIRA egy nagyszabású
bombatámadásra készül Omaghban vagy Derryben. Jelenleg
nem ismert, hogy eme információ továbbításra került-e a RUCnak.
Továbbá 2008-ban napvilágra került, hogy a többek között a
technikai ellenőrzésért felelős brit szolgálat, a GCHQ
(Government Communications Headquarters / Kormányzati
Kommunikációs Központ) lehallgatta az elkövetők telefonjait,
azonban az így beszerzett adatok csak a robbantást követően
kerültek megküldésre a RUC-nak.
A szervek felelőssége nem egyértelmű, de több független
vizsgálat során is felmerült, hogy a titkosszolgálatok olyan
adatokat tartottak vissza, melyekkel megakadályozható lett volna
a támadás.
A Vauxhallba összesen 230 kg ammónium-nitrát alapú
robbanóanyagot helyeztek el, és a robbantás napján, augusztus
15-én az elkövetők átlépték vele az ír határt, és 14:19-kor
megérkeztek vele Omagh központjába. Az eredeti terv szerint a
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városi bíróság épülete előtt kellett volna robbantani, azonban ott
éppen nem találtak parkolóhelyet, így onnan kb. 200 méterre
álltak meg az autóval.
A RIRA részéről három figyelmeztetést küldtek telefonon a
rendőrségnek, azonban a bomba elhelyezkedése pontatlanul
került meghatározásra, és amikor a hatóság megkezdte az
evakuációt, éppen a Vauxhall felé kezdte el terelni az embereket.
A detonáció 15:10-kor következett be, 21-en azonnal életüket
vesztették a helyszínen, 8-an pedig a kórházban haltak meg. A
RUC azzal vádolta a RIRA-t, hogy szándékosan adtak fals
információkat azért, hogy minél több legyen az áldozat. A RIRA
bár vállalta a felelősséget a terrorcselekmény elkövetéséért,
határozottan tagadta, hogy szándékukban állt volna sérüléseket
okozni a civil lakosságnak. A helyzetet tovább rontotta, hogy a
térségben lévő egészségügyi ellátó intézmények nem voltak
felkészülve ilyen nagy létszámú sebesült ellátására.
Az omagh-i robbantás helyi és nemzetközi szinten is óriási
felháborodást váltott ki. A Sinn Féin vezetése a békefolyamatok
ellenzőinek tulajdonították a terrorcselekményt. A nagy erőkkel
folyó nyomozás mellett a RIRA-t, a Provisional IRA is komoly
nyomás alá helyezte. Több mint hatvan embert kerestek meg,
akikről azt vélték, hogy valamilyen módon közük lehetett a
robbantáshoz és a RIRA-hoz, majd megfenyegették őket, hogy
ne tegyenek olyat, ami szembemegy a Provisional IRA céljaival.
Valamint, hogy a továbbiakban ne „dézsmálják meg” a
Provisional IRA fegyverraktárait, ahonnan a RIRA nagyobb
mennyiségű hadianyagot eltulajdonított korábban. A szervezetet
vezető McKevitt házaspárnak hosszú ideig bujkálnia kellett. A
RIRA-ra helyeződő folyamatos nyomás hatására a szervezet
1998. szeptember 8-án bejelentette, hogy felfüggeszti a
fegyveres tevékenységét. Még abban az évben decemberben
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Martin Mansergh, az ír kormány képviseletében tárgyalt Michael
McKevittel, hogy meggyőzze arról, oszlassa fel a RIRA-t.
McKevitt ezt megtagadta arra való hivatkozással, hogy ebben az
esetben az emberei teljesen védtelenekké válnának a Provisional
IRA bosszújával szemben.
1999-ben a RIRA megkezdte az előkészületeket egy újabb
akciósorozat végrehajtásához. Májusban három RIRA tag utazott
a horvátországi Split városába, hogy fegyvereket vásároljon,
melyeket később Írországba csempésztek. Október 20-án az ír
rendőrség 10 embert vett őrizetbe egy művelet során, mikor
rajtaütöttek egy RIRA kiképző táboron az Írországi Meath
megyében.
2000. január 20-án a RIRA az Irish News napilapban jelentette
be, hogy újra fegyveres akciókat fog végrehajtani. Az omagh-i
robbantás után a RIRA vezetés nem akart totális terror-hadjáratot
indítani Észak-Írországban, mivel attól tartottak, hogy hazai
terepen az újabb civil áldozatok jelentősen rontani fogják a
szervezet támogatottságát. Az angliai akcióktól továbbá azt is
remélték, hogy minél több kiábrándult Provisional IRA tagot
sikerül majd átcsábítani a RIRA-ba. Az egyik legnagyobb
sajtónyilvánosságot kapott akciójuk az volt, mikor az MI6 londoni
főhadiszállásának épületére rálőttek, egy RPG-22-sel.
Az újabb akciók ellenére a RIRA jelentősen meggyengült, mivel
az elhárító szervek hatékony munkája nyomán egyre több
informátort sikerült bevonni a szervezetből, és számos vezetőt
tartóztattak le. Köztük Michael McKevitt-et, akit 2003-ban 20 év
börtönre ítéltek.
McKevitt bebörtönzése után a RIRA újraszerveződött, és 2004ben
ismét
aktivizálódott.
Először
egy
gyújtóbombás
támadássorozatot követtek el belfasti, protestáns érdekeltségbe
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tartozó épületek ellen, majd a Royal Ulster Constabulary
átszervezéséből létrejött Police Service of Northern Ireland
(Észak-Írország Rendőri Szolgálata / PSNI) ellen hajtottak végre
akciókat, melyek célja kifejezetten a békefolyamat hátráltatása
volt.
2008. február 7-én a RIRA bejelentette, hogy ismét nagyobb
volumenű támadásokat fog végrehajtani az általuk legitimnek
titulált célpontok, a brit hadsereg, az észak-ír rendőrség és egyéb
állami szervek ellen. Továbbá eme közleményben a RIRA annak
ellenére, hogy az eseményt követően bocsánatot kért az ártatlan
áldozatok hozzátartozóitól, tagadta, hogy érdemi szerepe lett
volna az omagh-i robbantásban.
2009. március 7-én a Massereene katonai támaszpontnál a RIRA
lelőtt két brit katonát, akik éppen a laktanya bejárata előtt a
házhoz szállított pizzájukat vették át a futártól. 1997 óta ez volt az
első eset, hogy a Brit Hadsereg veszteséget szenvedett ÉszakÍrországban.
A szervezet a hadianyagok beszerzése érdekében kelet-európai
csatornákat keresett. 2008 januárjában Vilniusban egy álvásárlás
során a litván hatóságok szorosan együttműködve az MI5-val
letartóztatták Michael Campbell-t (korábban az omagh-i
robbantással összefüggésbe hozott Liam Campbell testvérét),
mikor nevezett a RIRA részére akart mesterlövész puskákat,
lőszert és kb. 10 kg plasztik robbanóanyagot vásárolni. Az
elfogás akkor történt, mikor a litván főváros ipari negyedében,
egy gyártelepen Campbell 10.000 EUR-t adott át a
fegyverkereskedőknek, akik valójában a litván rendőrség fedett
nyomozói voltak. Az eljárás során Campbell mindent tagadott,
többek között azt is, hogy a RIRA tagja lett volna. Azt állította,
hogy a britek provokációjának áldozata lett. Az ügy azóta is
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folyamatban van, mivel a litván legfelsőbb bíróság szerint új
eljárást szükséges kezdeni a titkosszolgálati úton beszerzett
bizonyítékok nem megfelelő kezelése miatt.37
2012. július 26-án a RIRA hivatalosan is egyesült a Republican
Action Against Drugs (Kábítószer-ellenes Republikánus
Mozgalom / RAAD) nevű ír nacionalista szervezettel, valamint
több kisebb paramilitáris csoporttal. Az új szervezet magát IRAnak nevezi, a médiában leginkább Új IRA-ként utalnak rá. A PSNI
szerint az Új IRA nagyjából 250-300, fegyveres akciókban is
bevethető aktivistával rendelkezik.38
A RIRA-val kapcsolatban beszélni kell a szervezett bűnözéshez
fűződő kapcsolataikról is. Időről időre felmerül, hogy komolyan
érintett az írországi és észak-írországi szervezett bűnözésben.
Leginkább a területén működő bűnözői csoportoktól szed védelmi
pénzt, de információk vannak arról is, hogy foglalkoznak
csempészettel és kábítószer terjesztéssel is. Ez utóbbi különösen
visszásan hat a RAAD-dal való egyesülés óta.
2012. szeptember 3-án a RIRA dublini vezetőjét, Alan Ryan-t, az
ír főváros egyik külső kerületében agyonlőtték. A rendelkezésre
álló adatok szerint a gyilkosság oka nem köthető a
terrorizmushoz közvetlenül. A Ryan és emberei több bűnözői
csoporttól is pénzt követeltek a zavartalan működésükért
cserébe, és feltehetőleg ennek során alakulhatott ki elszámolásai

37 Nem ez volt az első próbálkozás Kelet-Európa irányába, 2001-ben egy
hasonló akció során három RIRA tagot tartóztattak le Szlovákiábanszintén az
MI5 aktív közreműködésével.
38 The Guardian: Republican dissidents join forces to form a new IRA. 2012.
06. 26. http://www.theguardian.com/uk/2012/jul/26/ira-northern-ireland-dissidentrepublican-groups (letöltés időpontja: 2017. 07. 01.)
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vita, mely drasztikus véget ért. Alan Ryan-t az IRA hagyományai
szerint katonai tiszteletadással temették el Dublinban több ezer
ember részvételével. A koporsójánál három, jellegzetes IRA
öltözéket viselő férfi díszlövést adott le, melyből óriási botrány lett
Írországban, mivel ilyenre, az egyébként az Egyesült
Királysághoz hasonlóan rendkívül szigorú fegyvertartási
szabályokkal bíró országban több mint tíz éve nem volt példa.
Az alvilági tevékenység egyébként kifejezetten rosszat tett a
szervezet társadalmi támogatottságának, ezért az Új IRA
vezetése az átszervezés során számos korábbi, a bűnöző
életmód miatt vállalhatatlanná vált prominens személyt „parkoló
pályára” tett.
Egy másik, a rendezést elutasító szervezet a Folytatólagos Ír
Köztársasági Hadsereg (Continuity Irish Republican Army, CIRA),
mely a Provisional Irish Republican Army-ból vált ki 1986-ban, de
az 1994-es tűzszünet kihirdetéséig nem volt aktív.
1986 szeptemberében ülésezett a Provisional IRA legfőbb
döntéshozó szerve, a Hadi Tanács (General Army Convention).
Összehívásának indoka az ún. távolmaradás politikája
folytatásának megvitatása volt. A Provisional IRA alapokmánya
ugyanis határozottan állást foglalt az előbbi megközelítés mellett,
mivel a szervezet egyik alapvetése volt, hogy az egységes
Írország megteremtésének megtörténte előtt semmilyen
törvényhozó testületet nem ismer el, legyen az NagyBritanniában vagy az Ír Köztársaságban. A Gerry Adams vezette
Sinn Féin részéről azonban egyre több indítvány érkezett arra
nézve, hogy új alapokra kéne helyezni a politikai szárny
működését, és részt venni a népképviseleti szervekben, ezáltal is
elősegíteni az ír egyesítési törekvéseket. A küldöttek
kétharmadát sikerült meggyőzni ennek célszerűségéről, és így a
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Sinn Féin részére lehetővé vált, hogy sikeres megválasztása
esetén képviselőt küldjön az ír parlamentbe (Dáil Éireann)39.
A fenti döntéssel szemben állók megalakították a Folytatólagos
Hadi Tanácsot (Continuity Army Council), és nem sokkal később
létre jött a Continuity IRA, mely becslések szerint kb. 50-100 fős
állománnyal rendelkezett. A terrorszervezet semmilyen aktivitást
nem mutatott a Provisional IRA 1994-ben kihirdetett tűzszünetéig.
Ekkor jelentették be, hogy folytatni akarják a britek elleni
fegyveres harcot.
Viszonylag kis létszáma ellenére a CIRA számos támadást hajtott
végre elsősorban a brit biztonsági szervek ellen. A terrorcsoport a
mai napig működik, viszont az évek során több kisebb
szervezetre bomlott, de hivatalosan nem csatlakozott a RIRA-ból
alakult Új IRA-hoz.

Észak-Írország aktuális biztonsági helyzete
Az Europol által évente kiadott, a terrorizmust értékelő jelentés
(European Union Terrorism Situation and Trend Report / EU TESAT 2015) szerint a szélsőséges ír republikánus csoportok
(melyek nem fogadják el a Nagypénteki Egyezményben
foglaltakat) aktivitása nem csökkent a 2014-es évben.
Jelenleg három csoport jelenti a fő biztonsági kockázatot a
térségben.

39 BELL, J. Bowyer (1997): The Secret Army: The IRA, Poolbeg, revised third
edition, Dublin.

160

TERROR & ELHÁRÍTÁS

2017/3. SZÁM

TERRORIZMUS

-

a RIRA-ból és a RAAD-ból alakult New IRA (Új IRA)

-

az 1986-ban a Provisional IRA-ból kivált Continuity IRA

Óglaigh na h-Éireann (ONH / Warriors of Ireland / Írország
Harcosai)
A fentiek közül a legkisebb az ONH, azonban eme tömörülés is
képes arra, hogy súlyos károkat okozó, illetve több ember életét
veszélyeztető merényleteket hajtson végre.
2014-ben 22, 2015-ben pedig 16 támadást intéztek az északírországi biztonsági erők ellen. Ezek elszenvedői leginkább
rendőrtisztek, katonák, illetve a büntetés-végrehajtás munkatársai
voltak.
Továbbá
néhány
esetben
házilag
készített
robbanószerkezeteket helyeztek el közterületen és különböző
kereskedelmi épületeknél. A támadások nagy részére ÉszakÍrország területén került sor, de néhány robbanószerkezetet
angliai címekre is küldtek postai úton.
Az egyes csoportok között továbbra is megosztottság
tapasztalható, egymás között, valamint különböző bűnözői
csoportokkal is vannak kisebb-nagyobb összetűzések.
A csoportok leginkább Észak-Írország területén aktívak, de
információk vannak arra nézve, hogy a pénzügyi és logisztikai
háttértámogatás jelentős része érkezik az Ír Köztársaság
területéről, ahol továbbra is maradtak olyan titkos IRA fegyver
lerakatok, melyeket nem érintett a fegyverek beszolgáltatása.40

EU Terrorism Situation and Trend - Report 2015.
https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situationand-trend-report-2015 (letöltés időpontja: 2017. 05. 29.)
40
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Átalakulás a biztonsági szervek struktúrájában
1969. augusztus és 2007. július között Észak-Írországban zajlott
a Brit Hadsereg történetének leghosszabb hadművelete „Lobogó
Hadművelet” (Operation Banner) néven. A legmozgalmasabb
időszakban, az 1970-es években kb. 23.000 brit katona
állomásozott ott. A jelenlétük célja leginkább a helyi rendőri
szerv, a Royal Ulster Constabulary munkájának támogatása volt,
mely katonai egységek nélkül képtelen lett volna ellátni a
feladatait számos régióban. A Nagypénteki Egyezményt
követően a hadsereg egyre több egységet hívott vissza, és a
katonai műveletek száma is erősen lecsökkent.41
2001. november 4-én a Royal Ulster Constabulary-t átszervezték,
és egy teljesen új rendvédelmi szervet hoztak létre Police Service
of Northern Ireland (PSNI / Észak-Írországi Rendőri Szolgálat)
néven, melynek felépítése leginkább a Nagy-Britanniában
megszokottakat tükrözi.42
Az új szerv létrehozásánál fontos szempont volt, hogy egy
elnevezésében is új rendőrség jöjjön létre, mely a RUC-hoz
képest inkább polgárbarát, és a közösségi rendőrség filozófiája
szerint működik. Ez már az elnevezésben is megmutatkozik,
mivel szándékosan került elhagyásra a „constabulary”, mely az
angol nyelvben inkább a karhatalmi egységekre utal, helyette lett
a „police service”, azaz rendőri szolgálat. Az állomány
tekintetében is történtek változások. A hivatásos rendőrök

41 RIPLEY, Tim – CHAPPEL, Mike (1993): Security forces in Northern Ireland
(1969–92). Osprey. 19–21. o.
42 DOHERTY, Richard: The Thin Green Line – The History of the Royal
Ulster Constabulary GC. 348. o.
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korábban kb. 90%-ban protestánsok voltak, melyen mindenképp
változtatni akartak, hogy az ír katolikus polgároknak is nagyobb
bizalma legyen a rendőrökben, ezért ezekből a közösségekből is
elkezdtek toborozni. Mára sikerült elérni az 50-50%-os arányt a
protestáns és a katolikus munkatársak arányában.43
Jelenleg a rendészeti feladatok ellátása során már nem
szükséges külön biztosítást kérni a hadseregtől, azonban azt
érdemes megjegyezni, hogy bár a biztonsági helyzet jelentősen
javult az elmúlt évtizedekhez képest, a PSNI munkatársai,
ellentétben az Egyesült Királyság többi részén megszokottakkal,
minden esetben fegyverrel teljesítenek szolgálatot. A rendőrségi
jelzettel ellátott gépjárművek mindegyike páncélozott, és a
rendőrségi objektumok leginkább katonai támaszpontokhoz
hasonlítanak magas falakkal és őrtornyokkal. Természetesen a
fokozott biztonsági intézkedések nem kevés pénzbe kerülnek. A
PSNI költségvetése évi kb. 836,5 millió font, ami átszámolva kb.
324 milliárd HUF.44
Az észak-írországi biztonsági helyzet fenntartása csak a
társszervek közötti szoros együttműködés útján tud működni. A
PSNI folyamatosan együttműködik a British Security Service-szel,
ismertebb nevén az MI5-val, és a robbanószerek hatástalanítása
során a Brit Hadsereg tűzszerész szolgálatával, de e mellett
nagyon szoros a koordináció az ír rendőrséggel (An Garda
Síocháná) is, hiszen a különböző utódszervezetek a határ

MCGOLDRICK, Stacey – MCARDLE, Andrea (2006): Uniform Behavior:
Police Localism and National Politics. Palgrave Macmillan. 116. o.
44 MORRISON, John F. (2013): Origins and Rise of Dissident Irish
Republicanism: The Role and Impact of Organizational Splits. A&C Black. 189.
o.
43
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mindkét oldalán tevékenykednek, így az ellenük való hatékony
fellépés is csak a két ország érintett szolgálatainak intenzív
együttműködése útján lehetséges.
A
rendészeti
szervek
munkatársainak
képzésénél
a
biztonságtudatosság különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen az
utóbbi években a paramilitáris csoportok első számú célpontjaivá
a rendőrök, katonák és a börtönőrök léptek elő. A hivatásos
állományúak számára kötelező feladat különböző önellenőrző
útvonalak kidolgozása és használata, továbbá a rendvédelmi és
katonai objektumokból való távozáskor tábla figyelmeztet arra,
hogy ne maradjon a gépjárműben látható helyen semmilyen
olyan tárgy (pl. belépőkártya), mely utalhat a vezető
munkahelyére. Az Észak-Írországban dolgozó rendőrök és MI5
tisztek elmondása szerint az egyik legnehezebb tényező a
különböző
felderítések,
nyomozások
vagy
műveletek
végrehajtása során az, hogy az ír-republikánus közösségek
rendkívül izolált egységeket alkotnak. Rendkívül problémás a
humán források tanulmányozása és beszervezése, ugyanis egy
ilyen környezetben folyamatos a dekonspiráció veszélye, mely
ebben az esetben igencsak súlyos következményekkel járhat.

Tanulságok, (vég)következtetések
Megállapítható, hogy bár az észak-ír konfliktust korántsem lehet
befejezettnek tekinteni, az egyes közösségek közötti etnikai és
felekezeti feszültségek továbbra is fennállnak. Azonban a
Nagypénteki Egyezmény és az azt követő leszerelési folyamat
miatt a helyzet napjainkra jelentős mértékben konszolidálódott a
XX. század utolsó évtizedeihez képest. Mivel a korábban nagy
létszámmal és komoly társadalmi támogatottsággal bíró IRA
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felhagyott az erőszakos cselekmények végrehajtásával, és immár
csak politikai eszközökkel küzd Írország újraegyesítéséért.
A konfliktus kezelése a brit hatóságok részéről óriási anyagi
ráfordítást igényelt az évek során. Bár a biztonsági helyzet
fenntartása ma sem kis összeget emészt fel Észak-Írországban,
de mégsem kell a népesség és a terület méretéhez képest
hatalmas létszámú katonai egységeket ott állomásoztatni, hiszen
nem egy gerilla hadsereg ellen kell fellépni, hanem az igencsak
meggyengült utódszervezetekkel szemben, melyek mostanság
leginkább kisebb és célzottabb pusztítást okozó merényleteket
hajtanak végre. A társadalmi bázis elvesztésének több oka is
van, egyrészt a többség belefáradt az állandó konfliktusba, illetve
az Egyesült Királyság többi részéhez képest alacsony
életszínvonalba. Az eredményes béketárgyalásokat követően
nagyszámú civil áldozatot követelő akciókat nem lehetett már
legitimálni a közvélemény számára (lásd: omagh-i merénylet),
valamint a szélsőséges csoportok aktív részvétele a szervezett
bűnözésben szintén sok, esetlegesen hasonlóan radikális
republikánus nézeteket valló ír nemzetiségű személyt távol tart.
Az észak-írországi biztonsági szervek erőfeszítései a rend
fenntartása érdekében az évtizedek során természetesen
elvitathatatlanok, azonban azt mindenképpen hangsúlyozni kell,
hogy a helyzetet csak politikai úton lehetett rendezni. Ehhez
természetesen szükséges volt a többoldalú tárgyalásokon a részt
vevő felek kompromisszumkészsége. A megvalósult részleges
autonómia és a lojalista, valamint a republikánus közösségek
arányos részvétele a helyi népképviseleti szervekben az erőszak
alkalmazásával szemben valódi alternatívát képez az egyes
politikai célok megvalósításához. Így az észak-írországi
események rávilágítanak arra, hogy a terrorizmus elleni hatékony
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fellépés csak a rendészeti-katonai és politikai-társadalmi
aspektusokból való komplex megközelítés útján lehetséges.
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4. A kézirat betűtípusa az Arial, a követendő betűméret a 12, sorköz
1,5, igazítás sorkizárt, a margók mind 2,5 cm. A hivatkozások a
lábjegyzetben helyezendők el.
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6. Hivatkozások (lábjegyzetek) formája:
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Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
kettőspont – mű címe – pont – folyóirat címe – pont –
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Példa: Boronkay Miklós: Hipotetikus okozatosság a kártérítési
jogban. Jogtudományi Közlöny. 2008. 3. sz. 119-128.
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Internetes forrásra történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) –
kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont – URL címe –
szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor
utoljára láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap
(arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül
Példa: Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai Unió
jövőbeli alkotmánya. http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_
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Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás:
Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző
vezetéknevét (vezetéknév kurzivált), és utána az „i.m.”
rövidítést használjuk.
Példa: Grosschmid: i.m. 669.
Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több művére
is hivatkozunk, a vezetéknév (vezetéknév kurzivált) és a
kettőspont után szintén az „i.m.” rövidítést használjuk, majd
utána zárójelben megjelöljük azt a lábjegyzetszámot, ahol
először került meghivatkozásra a mű.
Példa: Eörsi: i.m. (2. jegyzet) 133.


Saját hivatkozásra történő utalás:
Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal vissza
a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet száma – pont –
jegyzet alkalmazható.
Példa: Ld. 15. jegyzet.


Egyéb dokumentumokra és jogforrásokra történő utalás:
Tekintettel arra, hogy ezek igen különbözőek lehetnek – azt a
jelzést kell alkalmazni, amelyet a dokumentum kibocsátója
(pl. minisztérium, valamely hatóság, bíróság stb.) hivatalosan
alkalmaz. (Eltérő írásjel hiányában a hivatkozások
(lábjegyzetek) végére mindig pontot kell tenni!)
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