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Extrémizmus – terrorizmus 

(, avagy a politikai szélsőség útja a terrorcselekményig Magyarországon) 

 

Abstract 

Acts of terrorism were not in the focus of attention in Hungary until now. Basically, terrorism used to 
be examined in the international context by people in charge of the issue and by researchers. In the 
last 25 years, experts gained a lot of experience while dealing with this issue. 

In the author’s view, internal terrorism is the ultimate form of political extremism; it had existed in 

Hungary in the past, exists in the present and presumably will exist in the future too. The identified 
phenomena and contexts can help in the interpretation of today's processes and also in successfully 
and professionally preventing the expected risks. 

 

Bevezetés 

Az utóbbi években a magyar kormányzat is kiemelt kockázatként kezeli a terrorizmus 

kihívásait, ezért 2010-ben új szervezet, a Terrorelhárítási Központ létrehozásáról határozott.1 

Az intézményi szinten is megvalósuló erőkoncentráció a fellépés hatékonyságát hivatott 

növelni. A terrorizmus tudományos szintű vizsgálata során kriminológusok és 

biztonságpolitikai szakértők hada foglalkozott a kérdéssel. Megfigyelhető, hogy a hazai 

szakértők publikációi2 és rendezvényeik3 is szinte kizárólagosan a nemzetközi terrorizmusra 

fókuszálnak. Szakdolgozatok vizsgálata során is tetten érhető, hogy készítőik megelégednek a 

                                                 

1 232/2010. (VIII. 19.) számú Korm. rendelet a Terrorelhárítási Központról. 
2 Tálas Péter (szerk.): Válaszok a terrorizmusra. SVKH –CHARTAPRESS. 2002.  
3 Pl. Terrorizmus és demokrácia a XXI. században. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencia, 2011. 

szeptember 29-30. 
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terroresemények- és szervezetek ismertetésével, leírásával, valamint a hazai viszonyok 

kapcsán kizárólag 2001. szeptember 11. hatásait vizsgálják.4 A kiteljesedő szakmai vitában a 

civil- és jogvédő szervezetek véleményformálása is egyre meghatározóbb. Csak egy szűk 

szakmai csoport hangját nem hallani. Azon nemzetközi szinten is elismert szakemberekét, 

akik az extrémizmus és terrorizmus elhárítása során egyedülálló tapasztalatokra tettek szert az 

elmúlt két évtizedben. Sajnálatos folyamat részeként 2007 időszakában lezajlott a 

nemzetbiztonsági aspektusú szerepvállalás szakértőinek és vezetőinek kiszorítása a két 

szférából, amely a reagáló-képesség – látens – visszaesését okozta. Az előzményismeretek 

birtokában a vizsgálathoz elengedhetetlen a felhasználandó, pszichológiai és 

cselekvésközpontú szemlélet célirányosságának az érvényesítése.5 A támogató szándékú 

problémafelvetés jogosultságát támasztja alá, hogy a magyarországi terrorizmus témája, úgy 

mint létező jelenség hiányzik a szakmai vitából. Hiányzik a terrorjelenségek leírása, 

értelmezése, elemzése, továbbá a lehetséges összefüggések feltárása, amely révén az aktuális 

és a közeljövőben felmerülő kihívásokra is az elvárt szinten lehetne reagálni.6 

Fontos kérdésként vethető fel, hogy egyáltalán:  

− voltak-e magyar terrorcselekmények? 

− van-e valami felismerhető rendszere ezen jelenségeknek? 

A téma kapcsán azonnal a ferihegyi gyorsforgalmi úton 1991-ben elkövetett buszrobbantás 

juthat eszünkbe, amely során az Oroszországból– Budapesten keresztül– Izraelbe kivándorló 

zsidók ellen intéztek támadást. A Vörös Hadsereg Frakció bevonásával végrehajtott akció 

kapcsán Magyarország azonban csak helyszínként szolgált, sem az aktorok, sem a téma nem 

kapcsolódott hazánkhoz.  

                                                 

4 Pl. Tarján G. Gábor: A terrorizmus. (MA szak) Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. 2007., 
lektorálta Dr. Nógrádi György. 

5 Az 1920-as évek végén, a „nagy gazdasági világválság” időszakában amerikai pszichológiai, majd politológiai 
iskola vizsgálta az egyén és közösség kudarc hatására bekövetkező viselkedés- (behavior) változását. A 
behavioristák szerint az értelmezett magatartás modellezhető. Egy kevéssé ismert kutató zseniális meglátásait 
foglalta össze a szélsőségek kapcsán. Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza. Bagolyvár Kiadó. 1999. 142. 
o.  

6 Pozitív előremutatásként lehet értékelni a 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározatban elfogadott, és egyben új 
alapokra is helyezett Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában foglaltakat, amelyeknek 
megvalósulása jelentős változásokat eredményezhet. 
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Az – országgyűlési képviselőválasztásokat követő – 1994-es robbantás-sorozat (a szegedi 

Rókus templomnál,7 Parlament XIX. kapuja, Mátyás templom Halászbástya felőli traktusánál) 

elkövetési módszere terrorcselekményeket jelenített meg, azonban a követelés közzététele 

elmaradt így az elkövető mellett a társadalom és a hatalom számára értelmezendő üzenet8 is 

hiányzik. 

Szintén külföldi megrendelői és elkövetői kör valószínűsíthető az 1998-as robbantás-sorozat 

mögött. Az ugyancsak választási évben történt eseménysor egyes szakértők9 szerint a Magyar 

Köztársaság euró-atlanti integrációját volt hivatott nehezíteni. A FIDESZ és FKGP egyes 

vezető politikusai és székházai ellen intézett támadásokkal még az Aranykéz utcai maffia-

leszámolás is kapcsolatba hozható.  

A vélelmezhetően külföldi bázisú, destabilizációs célzatú cselekmények azonban kívül esnek 

a politikai extrémizmus által motivált – és mindeddig nem kellően feldolgozott – hazai terror 

jellegű események sorából. 

De amelyekről alig esik szó ebben az összefüggésben: 

− pártirodák elleni robbantás-sorozat 1997-ben, 

− a Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg kialakulásának és működésének 

törvényszerűségei, 

− a romagyilkosságokhoz vezető út főbb csomópontjai. 

Robbantások pártirodák ellen 1997-ben 

A rendszerváltást követően kialakuló magyarországi politikai extrémizmust kétarcúság 

jellemezte. Az extrémista körök a társadalom irányába a kezdeti időben propagandával 

közelítettek, amely azonban hatástalan maradt, ezért később, céljaik elérését – konspiráció 

révén – fegyverszerzés és erőszakos akciók végrehajtásával kívánták elérni.  

Az 1990-es évek közepétől egyre gyakrabban követtek el robbantásos cselekményeket. Ezeket 

nem lehet terrortevékenységként értelmezni, az érintettek ugyanis a bűnözői csoportok 

                                                 

7 Valamint vele egy időben, azonban szoros összefüggésben a szerbiai Szabadkán. 
8 A mai napig. 
9 Pl. Kónya Imre a Magyar Demokrata Fórum, majd a Magyar Demokrata Néppárt meghatározó politikusa, vagy 

Vidus Tibor, a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója. 
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konfrontálódó tagjai közül kerültek ki. A média által részletesen megjelenített 

figyelmeztetések és leszámolások mindennapossá váltak, megemelve ezzel a társadalom 

ingerküszöbét. A területen dolgozók számára komoly fejtörést jelentettek a politikai 

intézményrendszer egyes elemei elleni támadások. A Magyar Szocialista Párt és a Szabad 

Demokraták Szövetsége két-két pártirodája ellen hajtottak végre, illetve kíséreltek meg 

csőbombás merényletet ismeretlen elkövetők. Kronológiailag így alakultak az események: 

− 1997. február 9-én a XIV. kerület Rákosfalva park 1-3. szám alatt lévő szolgáltatóház 

bejáratánál csőbomba robbant, minek következtében megrongálódott az épületben 

lévő MSZP-iroda bejárata.  

− 1997. március 10-én a tűzszerészeknek sikerült a beállított időpont előtt két perccel 

hatástalanítani a csőbombát az SZDSZ XVI. kerület, Köztársaság utca 6-8. szám alatti 

irodájának homlokfalán.  

− 1997. április 21-én házilag készített, kisebb erejű pokolgép robbant Újpesten, az 

MSZP Nádor utca 1-5 szám alatt található irodájának árkádos sarokrészben található 

bejáratánál.  

− 1997. június 15-én a tűzszerészek hatástalanítani tudták azt a csőbombát, amelyet az 

SZDSZ XV. kerületi, Hartyán köz 3. alatt található irodájának ablakvasára rögzítve 

helyeztek el.  

A modus operandi, valamint az üzenetként a helyszínen közzétett nemzeti jelképek egy 

elkövetői csoportra utaltak. A Nemzetbiztonsági Hivatal és a Rendőrség mintegy kétéves 

nyomozását követően a több látókörbe került, lehetséges elkövető közül a Rendőrség az 

Országos Baleseti Intézet kórboncnokát gyanúsította meg a cselekmények elkövetésével. J. 

Géza egy – nem pontosított – orvos ismerősétől10 vegyszereket akart beszerezni a 

szerkezetekhez, és regisztrált kapcsolatban állt a hazai extrémizmus egyik meghatározó 

alakjával, Ekrem Kemál Györggyel is.11 A házkutatás során J. Géza lakásán, illetve 

munkahelyén egy élesítés nélküli csőbombát, öt félkész pokolgépet és egy géppisztolyt 

lőszerekkel, valamint egy „Terrorizmus” című, illetve egyéb robbantási szakkönyveket talált a 

                                                 

10 Figyelmet érdemel, hogy már ebben az időben az Országos Baleseti Intézet ortopéd szakorvosaként dolgozott 
az a Bartha Tibor, aki a Securitate ügynökeként az 1980-as években benősült a Tőkés családba, csak azért, 
hogy – Stelian fedőnéven – jelenthessen Tőkés Lászlóról.  
(http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_nyomtatas.php?id_cikk=11186, www.e-
nepujsag.ro/hir.php?m=38257) Vajon mi célból települt át Magyarországra? 

11 www.origo.hu/itthon/19990823arendorseg.html 
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rendőrség. Az eszközök egy részének rejtekhelyeként az egyik hullakamra szolgált.12 A 

bizonyítás során igazságügyi szakértők ellentmondó szakvéleményt adtak a felhasznált és a 

gyanúsítottnál fellelt csőbombák azonos eredetének lehetősége kapcsán, így az ítélet kizárólag 

azok – és más eszközök – birtoklását szankcionálta. 

A csőbombás támadássorozatot azonban nem célszerű önmagában vizsgálni, a jelenség teljes 

körű értelmezése érdekében elengedhetetlen a környezet elemzése is. Az események körüli 

napokban Ekrem Kemál György és „testőre”, Rácz János ellen intézkedéseket készített elő a 

rendőrség.13 Bár a sajtó14 a csőbombás akciók kapcsán magányos elkövetőről tudósított, az 

egy időben zajló események és a kimutatható személyes kapcsolatok alapján az egymástól 

függetlenül tálalt események szerves kapcsolata – valamint egy többszereplős csoport 

tevékenysége – rajzolódhatott ki a laikusok számára is. A J. Géza barátjának számító és 

Ekrem szűk környezetében feltűnő, személyvédelmi felelősként fellépő Rácz Jánost betörés 

közben tetten érte a rendőrség, ő azonban fegyverét használva elmenekült a helyszínről és a 

lakása felé vette az irányt. Hazafelé tartva szembesült azzal, hogy – iratait elhagyta és – a 

Kálvin tér környéki otthona körül jelentős rendőri erőket vontak össze, ezért a nyílt utcán 

fejbe lőtte magát. A lakásán tartott házkutatás során a Központi Bűnüldözői Igazgatóság 

munkatársai hungarista kiadványok mellett fegyvereket is találtak.15 

A későbbi vádirat szerint tehát, amikor megkezdődött a csőbombás merényletsorozat, akkor 

Ekrem Kemál György szűk körben az alkotmányos rend megdöntését szervezte. Illuzórikus 

elképzeléseire jellemző, hogy azt tervezgette, követőivel körülzárja Budapestet, elfoglalja a 

rádiót, és felkéri Göncz Árpád akkori köztársasági elnököt, vezesse a felkelőket a Horn-

kormány megdöntésére. A konkrét előkészületek miatt 1997 tavaszán eljárás alá vont Ekrem-

Kemál György volt az egyetlen, akit a rendszerváltás után az alkotmányos rend elleni 

fegyveres szervezkedés kísérlete miatt 2001-ben – (öt év próbaidőre felfüggesztett) kétéves 

szabadságvesztésre ítéltek, és amit a Legfelsőbb Bíróság egy évre mérsékelt. „Magyarország 

erős ország, amely megengedheti és meg is kell engednie magának, hogy Ekrem Kemál 

Györggyel szemben ne a megtorlás, hanem a figyelmeztetés, a megelőzés eszközeit 

alkalmazza” – hangzott el az ítélet indoklásakor.16 

                                                 

12 http://www.hetek.hu/belfold/199908/maganyos_farkas_volt_a_parthazak_robbantoja 
13 Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszerv információi alapján. 
14 uo. 
15 uo. 
16 Népszabadság, 2011. május 25. 
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Ekremtől függetlenül indul az a történet, amelynek talán első eleme, hogy 1991 végén, 1992 

elején széleskörű nemzetközi neonáci együttműködést göngyölítettek fel az osztrák és a 

magyar hatóságok, amelynek keretében Ausztriában letartóztatták Gottfried Küsselt17 és 

Klaus Kopanskit. Küssel, mint az osztrák neonáci mozgalom vezetője már korábban a hatóság 

látókörébe került, mivel az aktivisták részére rendszeresen fegyveres kiképzést szervezett. 

Lakásán a házkutatás során nagymennyiségű lőfegyvert és propagandaanyagot találtak. 

Előkerült továbbá egy lista, amely azon állami vezetők neveit tartalmazta, akik 

meggyilkolására egy eltervezett hatalomátvétel kapcsán került volna sor. Az osztrák és 

magyar partnerszervezetek együttműködése eredményeképpen, a Nemzetbiztonsági Hivatal és 

a Katonai Biztonsági Hivatal együttes feljelentésére az Országos Rendőr-főkapitányság 1992 

januárjában nyomozást rendelt el. A magyarországi kapcsolat, Győrkös István győri lakásán 

házkutatást tartottak, ahol egy szovjet gyártmányú karabélyt, 500 lőszert, katonai felszerelést 

és jelentős mennyiségű nemzetiszocialista propagandaanyagot foglaltak le. Egy új törvényi 

tényállás18 alapján, „az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása” alapos gyanúja miatt 

indult a nyomozás. 

A vizsgálat lefolytatása során azonban megváltozott a bűncselekmény minősítése. A kisebb 

társadalmi veszélyességű; közösség elleni izgatás bűntett elkövetésének alapos gyanúja 

erősödött meg, ezért az őrizetbe vétel után három nappal már szabadlábra is helyezték a 

gyanúsítottakat. A nyomozás megállapította, hogy Győrkös három fiával, egy unokaöccsével, 

valamint a család két barátjával illegálisan alapította meg a Magyar Nemzetiszocialista 

Akciócsoportokat (MNA). Tevékenységük profilját az Amerikai Egyesült Államokban, az 

NSDAP/AO19 által előállított kiadványok, röplapok terjesztése, plakátok kiragasztása 

jelentette. 

Az ügyészség, közösség elleni izgatás bűntettével, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való 

visszaélés bűntettével vádolta Győrköst és négy társát. A bíró megállapítása szerint, a 

                                                 

17 Küsselhez kapcsolódó aktuális hír, hogy az Alpen-Donau szélsőséges hírportál létrehozása és működtetése 
miatt Ausztriában első fokon kilenc évre ítélték el a „holokauszttagadást és a náci eszmék terjesztését” tiltó 
osztrák törvény megsértése alapján. Küssel esetében súlyosbító körülményként vette számításba a 
törvényszék, hogy 1994-ben 11 éves börtönbüntetést kapott, szintén „náci eszmék terjesztése” miatt. MTI, 
2013.01.13. Személye és tevékenysége jól példázza a fanatikus szélsőséges cselekvéskészségét. 

18 Btk. 139. paragrafus (2) bekezdés. 
19 Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt/Külföldi Újjáépítési Tagozata. Az Amerikai Egyesült Államokban, 

Lincoln városában működő szervezet kihasználva a liberális jogelveket, nyíltan fejthet ki rasszista 
propagandát. Horogkeresztet ábrázoló kiadványai (pl. az Új Rend című újság, ragasztócímkék) elárasztották 
Magyarországot is. Győrkös az amerikai hungarista emigráció révén került kapcsolatba a szervezettel. 
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nyomozás kezdeti szakaszában megjelölt erőszakos hatalommegdöntés tényállása nem 

tartható, hiszen az MNA tulajdonképpen csak egy családi vállalkozás, programjuk inkább az 

ábrándok, fantázia szintjén mozgott, a csoport tagjai erőszakot nem alkalmaztak sohasem. Az 

Új Rend című folyóirat terjesztésével viszont megvalósították a közösség elleni izgatást. A 

falragaszok közül nem az összes minősült törvénysértőnek, hiszen pusztán a horogkereszt 

alkalmazása önmagában nem jelentett izgatást, csak ha felirattal lett volna ellátva. A 

lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés vádja bizonyított volt, hiszen a házkutatás során 

ezeket a tárgyakat lefoglalták. A Győri Városi Bíróság Györkös István elsőrendű vádlottat 

bűnösnek találta a tárgyalt vádpontokban, ezért egy év börtönbüntetésre ítélte, aminek 

végrehajtását ötévi próbaidőre felfüggesztette. A többi vádlott ennél enyhébb büntetést kapott. 

Ekrem felbukkanása a robbantások kapcsán nem előzmények nélküli. Cselekvési kényszere 

folytán hol önállóan, hol más vezetők mellé társulva igyekezett „politikacsinálóvá” válni, 

és1994-ben sajtótájékoztató keretében lépett a médianyilvánosság színe elé a Hungarista 

Mozgalom megalakulását bejelentve. Társai, Győrkös István és Szabó Albert szélsőséges 

szerepvállalásuk révén akkor már országosan ismert „politikusok” voltak, és cselekedetével 

Ekrem velük tudott egy szintre emelkedni. Az ’56-os mártír fia az Ausztráliából hazatért, a 

Világnemzeti Népuralmista Párt megalakításával jelentős közfelháborodást kiváltó Szabó 

Albert és a még összetettebb múltú Győrkös egyenrangú társává vált. Amilyen nagy 

visszhangot keltett azonban a magyarországi Hungarista Mozgalom megalakulása, olyan 

tartalmatlan volt a létezése, amelyet alapvetően a vezetők rivalizálása határozott meg.20 

Ekrem nem ok nélkül kereste Győrkös társaságát, hiszen társa már évekkel ezelőtt egy 

illegális szervezkedés vezetője volt. Államellenes törekvéseik vonatkozásában több párhuzam 

is kimutatható Ekrem évekkel későbbi aktivitásával.  

Ekrem Kemál György 1996-ban21 alapította meg a Kommunizmus Üldözötteinek Szövetségét 

(KÜSZ), melynek célja az alkotmányos rend erőszakos, fegyveres megdöntése volt. Még az 

elsőfokú ítélet szerint sem merült fel soha a vádlottban, hogy eszmerendszerét a demokrácia 

szabályainak megfelelően valósítsa meg. A meghatározó nemzetiszocialisták szembesültek 

azzal, hogy céljaikat csak töredékesen tudják elérni, ezért az erőszak, mint eszköz jelen volt 

képzetükben. Ezt azonban már nem propagálták. 
                                                 

20 A bázist biztosító szkinhed csoportok ezt követően elfordultak a politikai pártoktól és önálló – erőszak-
orientált – tevékenységet folytattak. 

21 Tehát a Hungarista Mozgalom passzivitásával történt szembesülését követően. 
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Az előzmények, mint lehetséges motivációk felgöngyölítése révén egy feltételezhető logikai 

rendbe állított eseménysor rajzolódik ki, melynek központi figurája Ekrem Kemál György. Ő 

volt az aki számára minden bizonnyal imponált Győrkös konspirált, fegyveres szervezkedése, 

és szintén ő volt az, aki a Hungarista Mozgalom vezetésében a „két nagy” társává válhatott. Ö 

vált továbbá a mozgalom passzivitását megelégelve a kormányzó pártok irodái ellen 

elkövetett csőbombás támadásokkal gyanúsított személy szellemi vezetőjévé. Miként 

Gottfried Küssel osztrák neonáci vezető életútja Ekrem esetében is igazolja, elengedhetetlen 

volt a reflektálódott meghatározó aktivisták folyamatos ellenőrzése, a radikalizáció 

folyamatának érzékelése az időszerű beavatkozás megteremtése érdekében.  

Jól szakaszolható a mozgalmi aktivitás a kockázati szint növekedése alapján: 

Ekrem politikai eszmélése → Hungarista Mozgalom → csőbombás merényletek 

A Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg 

Egy évtizeddel később, 22 2007 őszén színre lépett egy új szervezet, amely célzott, erőszakos 

akciókat elkövetve támadta a hazai nemzeti radikalizmus – általuk kiválasztott – ellenfeleit.  A 

rendőrség 2009-ben kétrendbeli terrorcselekmény elkövetésének, és szintén kétrendbeli 

emberölés előkészületének gyanújával, a Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg 

cselekményeivel kapcsolatban őrizetbe vette Budaházy Györgyöt, mivel a gyanú szerint az ő 

irányítása alatt verték meg 2007-ben Csintalan Sándort, és intéztek több támadást 

kormánypárti politikusok, egy jegyiroda és egy gépjármű (autóbusz) telephely ellen is 2008-

ban. 

− 2007. október 24-én ismeretlen tettes un. Molotov-koktélt dobott Ecsődi László 

szocialista politikus házára. A szervezet a kuruc.info hírportálon november elején 

magára vállalta a cselekmény elkövetését.  

− 2007. december 11-én lakásának mélygarázsában négy ismeretlen, fekete ruhát és 

csuklyát viselő férfi megtámadta Csintalan Sándort, a Hír TV műsorvezetőjét, volt 

szocialista országgyűlési képviselőt, aki súlyos sérüléseket szenvedett a kezén és a 

fején. December 16-án Csintalan Sándor megverését a magát Magyarok Nyilai 

Nemzeti Felszabadító Hadseregnek nevező szervezet vállalta magára.  

                                                 

22 Szintén belpolitikai folyamatokra reagálva. 
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− 2007. december 16-án feltehetően három Molotov-koktélt dobtak Kóka János 

Normafánál épülő házára. Ugyanazon a hétvégén rálőttek Hiller István MSZP-alelnök 

házára is. 

− 2008. február 8-án, Gödön, Cegléden, Dunaújvárosban, Kunhegyesen és Rácalmáson 

összesen öt szocialista képviselő házára dobtak Molotov-koktélt. A támadások 

elkövetését két nappal később a magát Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító 

Hadseregnek nevező szervezet vállalta magára. A szervezet erről szóló elektronikus 

üzenetét a Hír TV-nek küldte el. 

− 2008. április 1-én Molotov-koktélt dobtak a Budapest, XIII. kerületben található, 

Hollán Ernő utcai Broadway jegyirodára, amely teljesen kiégett. A támadást a csoport 

szintén magára vállalta. 

− 2008. szeptember 3-án ismeretlen összetételű gyúlékony anyag felhasználásával 

megrongálták Szilvásy György, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 

miniszter lesencefalui nyaralóját. Az épület ajtaján égés nyomát találták, de az 

ingatlanban senki nem tartózkodott. A rongálást a szervezet vállalta magára. 

− 2009. januárban John Emese szabaddemokrata politikus halálos fenyegetést kapott a 

csoporttól. A politikus az őt ért fenyegetés miatt nem indult el a ferencvárosi időközi 

választás második fordulójában. 

− 2009. március 6-án egy szabadszállási telephelyen egy autóbuszban történt robbanás. 

Ennek következtében a jármű fölött leszakadt a garázstető egy része, amely további 

hat közlekedési eszközt is megrongált. A kár meghaladta az ötvenmillió forintot. Egy 

héttel később egy, a Magyar Nemzet online-hoz eljuttatott elektronikus levél szerint a 

Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg állt a buszrobbanás hátterében.23  

A szervezet támadásai terrorszervezet működésének sajátosságait tükrözték, 

eszközhasználatuk a Molotov-koktéltól eljutott a robbanóanyagig. A cselekmények 

jelenségszerű, összefüggő és politikai célzatú hátterét felismerve 2008. február 11-én a 

Központi Nyomozó Főügyészség egyesítette a Molotov-koktélos támadások nyomozását a 

Kóka János SZDSZ-elnök és a Hiller István MSZP-alelnök háza elleni támadások 

nyomozásával. A két esetet terrorcselekménnyé minősítették át. 

                                                 

23 Forrás: MTI. 
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A Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű csoportosulás fellépése kapcsán a 

terrorizmus témája újra közérdeklődés tárgyává vált. Annak eldöntésénél, hogy ezek az 

akciók terrorcselekménynek minősülnek-e, a bűncselekmények motívumai és céljai, az 

elkövetői kör szervezettségi sajátosságai, valamint a végrehajtott bűncselekmények elkövetési 

módja számít relevánsnak. A büntetőjogi minősítés szempontjából nem elegendő ugyanis, 

hogy valaki személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos 

bűncselekményt kövessen el, szükséges hozzá a célzat is, ami belföldi terrorizmus esetén 

irányulhat arra, hogy valamely állami szervet rákényszerítsen, arra hogy valamit tegyen, ne 

tegyen vagy eltűrjön, illetőleg a lakosságot megfélemlítse. A végső cél általában a politikai 

nyomásgyakorlás, a befolyásolás, illetve a félelemkeltés. A belföldi eredetű, politikai 

motivációjú terrorizmus tehát nem másik nép, másik vallás, más ország állampolgára, vagy 

vezetése ellen irányul, hanem a határokon belül, egyik magyar állampolgár, vagy csoport 

támadása a másik személy, vagy célcsoport ellen. Amennyiben több elkövető lép fel, a 

közösségépítő kohéziós motiváció ugyanaz a politikai ideológia, amely okból végrehajtják 

cselekedeteiket. Jelen esetben cselekményeik célja a politikusok – elsősorban az 

országgyűlési képviselők és a kormánytagok – megfélemlítése, egyben a közvélemény 

felrázása volt.  

A Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg fellépése az elkövetés módszerében is 

eltért a nemzetközi terrorizmus sajátosságaitól, nem alkalmaztak öngyilkos merénylőket, nem 

ejtetek túszokat, sem anyagi javak hatalomba kerítése, sem pénzkövetelés, vagy szabad 

eltávozás fejében. Ezek helyett, mivel nem érték el a fenti cselekményekhez szükséges 

szervezettségi fokot, gyakoriak voltak a gyújtogatásos, a fegyveres, továbbá a pokolgépes 

támadások, de a bombák többnyire kezdetleges alapanyagokból készültek. Ügyeltek viszont 

arra, hogy haláleset egyáltalán ne történjen, rendszerint, a Csintalan Sándor elleni támadás 

kivételével még személyi sérülést se okozzanak a cselekmények, azonban durvább 

cselekmények elkövetésére is készültek, amelyek kivitelezését a hatóságok közbelépése 

akadályozta meg. 

A Magyarok Nyilai ügy büntetőjogi szempontból azért különleges, mert Magyarországon 

először fordult elő, hogy a nyomozó hatóság egy feltételezett hazai terrorszervezet és az általa 

elkövetett terrorcselekmények okán lépett fel. Azért „ feltételezett”, mert a csoport létezéséről 

már tudtak, működése azonban még a bűnüldöző szervek számára sem volt tisztázott. 
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Felmerült ugyanis, hogy több különböző személy egymástól függetlenül követte el a 

bűncselekményeket, majd azokat a szervezet nevében felvállalta.  

Ha a jogerős bírósági ítélet alapján bebizonyosodik, hogy a szervezethez köthetőek az elmúlt 

időszak terrorcselekményei, az – függetlenül a veszély tényleges mértékétől – minőségi 

változást jelent, mégpedig azt, hogy az egyéni elkövetők után megjelent Magyarországon is a 

szervezett formájú terrorizmus. Azt azonban, hogy ez egyet jelent-e a Magyarok Nyilai nevű 

csoportosulással, s ha igen, vajon kizárólag a jelenlegi gyanúsítottak köréhez kapcsolható-e, 

az nem tudható – egészen a jogerős ítéletek megszületéséig.24 Amennyiben Budaházy 

bűnössége beigazolódik, akár életfogytig tartó börtönbüntetéssel is sújthatják. 

Budaházy nemzeti radikalizmus egészét lefedő elismertségét jelképezi, hogy az oi25-zenei 

stílusból kifejlődő nemzeti rock zászlóshajója, a Romantikus Erőszak elnevezésű zenekar 

koncertjei Budaházy melletti kiállásként, adománygyűjtő rendezvénnyé lényegültek a 

„mártír” vizsgálati fogsága idején. A nemzeti radikalizmus széles hazai bázisát jelzi, hogy a 

„Szabadságot Budaházynak!” feliratú plakátok, graffitik és matricák a közterület számos 

pontján feltűntek országszerte. Nehezen felvállalható üzenetet hordoz azonban a jogkövető 

állampolgárok számára, hogy magyar EU-s (Morvay Krisztina) és hazai parlamenti 

képviselők (pl. Gaudi-Nagy Tamás) fellépése is ártatlanul meghurcolt hazafi képét igyekezett 

kihangsúlyozni az eljárás korábbi szakaszában, mindamellett, hogy az ártatlanság vélelmének 

jogelve tiszteletben tartandó. 

Budaházy mozgalmi pályáját nyomon követve szintén el tudunk különíteni több szakaszt. A 

nemzeti radikalizmus emblematikus mozgalmi alakja, a tettre kész, vendéglátó-ipari 

létesítményt üzemeltető vállalkozó, Budaházy György 2001-ben alakította meg a Magyar 

Revíziós Mozgalmat. Még a parlamenti jobboldal támogatójaként – az országgyűlési 

képviselőválasztások során leadott voksok újraszámlálásáért – a 2002-es Erzsébet hídi blokád 

vezéralakjaként és az azt követő Kossuth téri tüntetés során tett szert országos hírnévre. 2003-

ban Novák Előddel olyan EU-ellenes plakátokat ragasztottak ki, amelyek horogkeresztet és 

vörös csillagot is ábrázoltak. Évekig húzódó eljárásuk felmentő ítélettel végződött. A 2006-os 

zavargások idején,26 a Magyar Televízió épületének ostromával párhuzamosan, spontán 

                                                 

24 www.jogiforum.hu/hirek/21545 
25 Szkinhed. 
26 Szeptember 18-án. 
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ötlettől vezérelve tüntetők tucatjaival megrongálta a Szabadság téri27 szovjet katonai 

emlékművet. Személyesen vett részt a szovjet címer eltávolításában, majd a bronz tárgyat – a 

vallomások szerint – ismeretlen személyek a Dunába dobták.28 A cselekmény miatt a Fővárosi 

Bíróság 200.000 forint pénzbüntetést29 szabott ki jogerős ítéletében.30 Az enyhítést a vádbeli 

cselekmény politikai háttere miatti felfokozott helyzettel, illetve az eltelt, csaknem fél 

évtizeddel indokolta a másodfokon eljáró tanács elnöke.31  

2006-ban már az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete vádjával 

indult eljárás ellene, mivel a zavargások idején blokád-felhívást tett közzé, és a hatalmon lévő 

politikusokat fenyegető gondolatokat publikált több írásában. Fordulatos perében végül 2012-

ben a Kúria bűncselekmény hiányában felmentő ítéletet hozott, mivel az indoklás szerint 

írásai nem hívtak fel közvetlen erőszakra, csupán ellenállásra, így a bűncselekményt nem 

lehet megállapítani.32 

Budaházy, szintén még 2006-ban Toroczkai Lászlóval létrehozta a Mi Magunk Mozgalmat.33 

és a gerilla harcmodor alkalmazására biztatta az aktivistákat. Ennek megfelelően követőik, 

utcai megmozdulásaik során rendszeresen, olykor Molotov-koktéllal is támadták a rendőri 

erőket, az általuk várt politikai következmények azonban elmaradtak. 

Ismét csak Toroczkaival közösen, 2007-ben meghirdette a Hunnia Mozgalmat, amely – az 

együttműködői háttér kiszélesítésének szándékával – egy önálló szárny keretében saját 

erőszakszerv34 létrehozását célozta. Razzia elnevezésű felhívásukban már az általuk bűnösnek 

megjelölt közszereplők elleni támadásokat vizionáltak. Mindezeket követően vette kezdetét a 

Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg (MNYNFH) terrorcselekmény-sorozata.  

Hídblokád → 2006-2007-es zavargások, szervezetalapítások → MNYNFH akciói 

 

                                                 

27 Budapest V. kerület. 
28 http://www.hir24.hu/belfold/2012/05/22/penzbuntetesre-iteltek-budahazyt 
29 Az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság még 2010 februárjában még 500.000 forintos 

pénzbüntetéssel sújtotta Budaházyt, amelyet jelentősen mérsékelt a Fővárosi Bíróság. 
30 2011. április 20. 
31 2012 májusában a Kúria elutasította a másodfokú ítélettel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet. 
32 Kérdésként merülhet fel, hogy a Magyar Köztársaság igazságszolgáltatása megfelelően értelmezte-e a 

demokratikus berendezkedést veszélyeztető kihívás kockázatát. 
33 Az IRA politikai képviseletét ellátó Sinn Fein nevének magyar fordítása. 
34 Hunnia katonái. 
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Romagyilkosságok35 

Megdöbbentő erőszakcselekményekként értesült a társadalom 2008-ban a romákat ért 

incidensekről. Az első támadások során még nem rajzolódott ki sem az indíték, sem a 

kockázat reális szintje. Vérmérséklettől függően ekkor korrekt36 kommentárok és 

hisztérikusságig terjedő vélemények láttak napvilágot. A védtelen, kiszolgáltatott áldozatok 

alapján uzsora alapú bűncselekményeket lehetett a háttérben valószínűsíteni. A társadalmi 

szintű megdöbbenést az váltotta ki, amikor a támadások emberéleteket37 követeltek. Az 

elkövetők tudatos konspirációja mellett a felderítésben és a nyomozásban illetékes szervek 

szakmai és együttműködési hibái is hozzájárulhattak a gyilkosságsorozat elhúzódásához.38  

− 2008. július 21-én a Pest megyei Galgagyörkön kevéssel éjfél után rálőttek három, 

romák lakta családi házra. Több, az ablakokon keresztül leadott lövedék a falba 

fúródott, személyi sérülés nem történt. 

− 2008. augusztus 8-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén Molotov-koktélokat 

dobtak két, romák által lakott házra, és lábon lőttek egy középkorú nőt, amikor kilépett 

az utcára. 

− 2008. szeptember 4-én a Hajdú-Bihar megyei Nyíradony-Tamásipuszta egyik házára 

lőttek rá. Személyi sérülés nem történt.  

− 2008. szeptember 29-én a Heves megyei Tarnabodon a hajnali órákban lövéseket adtak 

le és Molotov-koktélokat hajítottak családi házakra. Személyi sérülés nem történt.  

− 2008. november 3-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nagycsécsen Molotov-koktélt 

dobtak és rálőttek két, egymással szemben lévő családi házra; a támadásban egy 43 

éves roma férfi és egy 40 éves roma nő életét vesztette. 

− 2008. december 15-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsózsolca romatelepén egy 

19 éves fiatalember fát vágott az udvaron, amikor kétszer rálőttek. A férfi 

életveszélyesen megsérült, élettársát súrolta a lövedék. 

                                                 

35 A romagyilkosságokkal kapcsolatosan jelen tanulmány magával jelenséggel, és az abban rejlő jövőbeni 
terrorszempontú lehetőséggel foglalkozik, nem pedig a jogi minősítést helyezi a középpontba.  

36 De konkrétumokat nélkülöző. 
37 Addig elképzelhetetlen módon gyermekéletet. 
38 Magyar Nemzet, 2011. április.16. 
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− 2009. február 22-én a Pest megyei Tatárszentgyörgyön éjjel – feltehetően Molotov-

koktéltól – tűz ütött ki egy roma család házában. A tűzből menekülő apát és 5 éves 

kisfiát lelőtték, hatéves kislánya súlyos sérüléseket szenvedett. 

− 2009. április 22-én este a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön lelőttek egy 

házából kilépő középkorú roma férfit, aki a helyszínen életét vesztette. 

− 2009. augusztus 3-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kislétán fegyveres 

támadásban meghalt egy 45 éves roma asszony, 13 éves lányát súlyos sérüléssel 

szállították kórházba.39 

A romák elleni erőszakcselekmények nem előzmény nélküliek Magyarországon. 1989-91 

között hazánkban drámai módon romlott a bűnügyi mutató, amelyre reagálva a szkinhed 

propagandában is központi helyre került a bűnözés elleni fellépés fontossága. A bőrfejűek 

felfogása szerint a jogellenes cselekedetekért kizárólag a cigányok, a külföldiek, illetve a 

színes bőrűek voltak a felelősek.40  

Ezek az évek a politikai térnyerés jegyében teltek el, egyes pártok bevonták a fiatalokat a 

politikai küzdelmekbe.41 A jobboldali radikalizmus pártjai bázisként tekintettek ezekre a 

fiatalokra, akik némi pénzügyi támogatás mellett szellemi muníciót is kaptak a politika 

oldaláról. A tudatosság kiépülése során a szkinhedek igyekeztek partneri viszonyt kialakítani 

az állampolgárokkal, feléjük főként a rendteremtő szerepkör felvállalásával közeledtek. A 

konszolidált szkinhed propaganda legjellegzetesebb elemeit egyesíti az Egri Nemzeti Ifjak 

Szövetségének42 felhívása: 

„Polgárok! 

-Ha szeretnétek békében, nyugalomban felneveli gyermekeiteket. 

-Ha biztos alapot akartok teremteni gyermekeiteknek az életükhöz. 

-Ha nem akarjátok, hogy a kábítószer áldozataivá váljanak gyermekeitek. 

                                                 

39 MTI, 2011. március 25. 
40 A New York-i Freedom House és az American Jewish Committei 1991-es felmérése szerint Magyarországon a 

lakosság 6%-a vallott antiszemita nézeteket, míg 68% felvállalta fenntartásait a cigánysággal szemben.  
41 Belőlük lettek a keresztény-nemzeti, illetve a nemzeti-konzervatív ifjak. 
42 Korabeli vezetője „Roy” – Sneider Tamás napjainkban a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője. 
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-Ha nem akarjátok, hogy idegenek a nyílt utcán legyilkolják a fiaitokat. 

-Ha szeretnétek, hogy gyermekeitek is láthassák még a természet szépségeit. 

-Ha öreg korotokra nem akartok védtelenül, bűnösöknek kiszolgáltatva meghalni. 

-Ha nem akarjátok, hogy a magyarság kisebbségi sorba kerüljön a hazájában. 

-Ha egy új erős Magyarországot akartok,  

akkor támogassátok a Nemzeti Ifjak Egyesületeit.”43 

A romák elleni támadásokat az alábbi eseményekben manifesztálódó társadalmi feszültségek 

eredményezték. 

Az erőszakos fellépés az 1991-92-es évben teljesedett ki. A színes bőrű diákok már 

képtelenek voltak inzultus nélkül néhány órát a városokban sétálni. Több állam visszahívta 

diákjait,44 Jemenben pedig a parlament napirendjére tűzte a magyarországi helyzetet. 

Módosult az atrocitások jellege is; Eger központtal konfliktus-gócpontok alakultak ki. 

Általánossá vált az eszközhasználat, és a tömeges részvétel. Szintén Egerben 1990-től évente, 

egyre inkább kiteljesedő cigány-szkinhed összecsapások zajlottak. Az egykori üldözöttekből 

azonban ekkorra már számos védelmi csoportosulás szerveződött. Sajnos tájékozatlanságuk 

folytán, a romák/cigányok olyan ártatlan embereket is megtámadtak, akik külsőségekben 

hasonlítottak a szkinhedekhez. A cigányság elviselhetetlen félelme, a jogos önvédelmen 

keresztül a konfliktuskeresésig jutott. A napjainkban rendszeressé váló gárda-vonulások és a 

romák által csoportosan elkövetett erőszakcselekmények gyökerei itt keresendők, a következő 

esztendők pusztán különböző politikai-ideológiákkal fedték le az agresszió ösztönös kiélését. 

A sérelmekről a hatóságok kevésbé, a Martin Luther King Egyesület már reálisabb képet 

alkothatott, mivel négyszer annyi bejelentést kapott. A bőrfejűek által elkövetett 

bűncselekmények általában személyek elleni támadásokban nyilvánultak meg. Bár a 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy területenként, főként ügyészi állásfoglalások 

                                                 

43 Révész Sándor: Jelentés a magyarországi bőrfejűekről; 10. o. 
44 Pl. Szudán. 
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alapján a minősítések változóak voltak, a szkinhedek támadásait alapvetően a Btk. 156. 

paragrafusa alapján ítélték meg. 45 

1991-ben e jogi minősítés alapján46 országosan több mint száz fővel szemben indult eljárás. 

Jogerős ítélet a vádpontra hivatkozva nem történt, az eljáró bíróságok „csak” garázdaságért 

ítélték el a fiatalokat, már amennyiben nem felmentő ítéletet hoztak. A rendőrség 

elbizonytalanodását erősítette az 1992-ben, minden eddigi hasonló eljárást felülmúló, 

negyvennyolc vádlottat felsorakoztató, úgynevezett szkinhedper. A fiatalkorúak négyötöde 

felfüggesztett, egyötöde egy év négy hónap és két év négy hónap közötti, végrehajtandó 

börtönbüntetést kapott. A per sajátossága abban állt, hogy a vád a megváltozott politikai és 

jogi háttér hatására először itt alkalmazta a korábbi, politikai színezetű izgatás, valamint 

„közösség megsértése” helyett a „nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni 

bűncselekményt” meghatározó paragrafust, mivel ez már lehetőséget nyújtott arra, hogy a 

szkinhed akciókat ne csupán garázdaságnak minősítsék. 

Visszatérve a mozgalmi szálhoz látható, hogy a nemzeti radikalizmus politika-orientáltsága 

azonban csak ideiglenesen tudta integrálni az 1990-es évek nemzetiszocialista szkinhedjeinek 

meghatározó részét, mivel azok a plurális demokráciát az összes intézményével együtt 

elutasítják. A szubkulturális rendezvények,47 zártkörű megemlékezések és félkatonai 

kiképzések egyeseket további cselekvésre sarkalltak. A romagyilkosságok kapcsán 

kiemelendő, hogy a Nemzetiszocialista Hálózat48 debreceni aktivistái közül többen már 

átestek a jogsértés tűzkeresztségén az 1990-es években a helyi zsinagóga felgyújtásával. A 

politikai szálak részleges megmaradására utal, hogy a Független Kisgazdapárt debreceni 

elnöke, Kapronczi Mihály kapcsolatban állt a helyi zsinagógába behatoló és ott vandál 

pusztítást végző szkinhedekkel.49  

A rendteremtő szerepben fellépés romaellenes vetületét 2007-től politikai síkon a Jobbik 

vállalta fel. A Magyar Gárda demonstratív szerepvállalása mellett tartott tüntetéseik során a 

„cigánybűnözés” ellen emeltek szót. A mozgalmi és politikai keretek közé emelt, 

                                                 

45 Btk. 156. § –„Aki valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport tagjának a csoporthoz tartozása miatt 
súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető.”  

46 Tizennyolc ügyben. 
47 Koncertek. 
48 És a helyi ultraklub. 
49 A tóratekercsek felgyújtóinak erőszak iránti vonzalma később tovább erősödött, ami 2008-2009 során a 

romagyilkosságban telj1esedett ki. 
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kriminológiai hivatkozású rasszizmus a toborzás, a bázisépítés és a mozgósítás képességének 

erősítését szolgálta. A kezdeményezés felelőtlenségét jelzi, hogy később két személyt 

gyilkoltak meg Tatárszentgyörgyön, az egyik gárdavonulás helyszínén.  

A pártpolitikai legalizálás hatására mozgalmi síkon rivalizálás alakult ki a radikális és 

szélsőséges csoportok között a „cigánybűnözéssel” szembeni fellépés kapcsán. A Magyar 

Gárdát többen a Jobbik párthadseregének tekintették, és egy független, erőszakos fellépés 

iránt nyitott szervezet létrehozását támogatták. A 2009-ben, a Toroczkai László által alapított, 

mára mintegy 250 fős Betyársereg rekrutációja során az ideológia kevésbé számított. A tagok 

kihangsúlyozott nacionalizmusa rasszista szemléletet tükröz, amelynek a cigányellenesség 

képezi a fősodrát. Bár a közös ideológia, ellenségkép és az átfedő támogatói háttér 

következtében a Jobbik vezetése választási együttműködést ajánlott a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom és a Betyársereg szervezeteinek, a konfrontációk nem maradtak el, mivel a 

betyárokat az éjszakai élet kidobó emberei, az edzőtermek és a küzdősportok művelőinek 

agresszív tagjai közül válogatták, és jelenleg is válogatják. Terjeszkedésük során a nemzeti 

radikális szervezetek érdekeit is sértik, ezért rendszeresen sor kerül egyoldalú konfliktusra a 

Betyársereg és a Magyar Gárda utódszervezeteinek tagsága között, sőt Tyirityán Zsolt50 még 

Novák Elődöt, a Jobbik egyik alelnökét is felpofozta.51 Az egyre inkább önállósuló szervezet 

kezd kényelmetlenné válni a Jobbik oldalvizén politizáló Toroczkainak, így érdekükben egyre 

gyakrabban Zagyva György Gyula52 szólal meg.  

A Betyársereg az utóbbi időkben ráépült a „gárdavonulásokra”, tagjai a 2012 augusztusában, 

Devecserben és Cegléden tartott demonstrációkon provokatív, garázda elemeket tükröző 

magatartásukkal a helyi romákkal akartak konfrontálódni. Bár a rendezvény többi53 

résztvevője mérsékeltebben viselkedett, a romák jogosan panaszkodtak 

megfélemlítettségükre. Jogvédők számon is kérték a rendőri passzivitást és a közösség tagja 

elleni erőszak – Btk. 174/B. § (1a) bekezdés – tényállásának megvalósulása alapján 

intézkedési kötelezettségre hivatkoztak. 

A romagyilkosságok elkövetői 2008-2009 során hat halálos és számos sebesült áldozattal járó 

merényletsorozatukkal a társadalmi béke megbontását szerették volna elérni. Az ideológiai 

                                                 

50 A Betyársereg szóvivője. 
51 http://www.origo.hu/itthon/20110926-megutotte-novak-elodot-tyirityan-zsolt-a-betyarsereg-vezetoje.html 
52 Aki szintén a Jobbik országgyűlési frakciójának a tagja. 
53 Akár ezer főnyi. 
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világképük alapját alkotó rasszizmust az utóbbi húsz évben számos szervezet keretében élték 

meg, illetve számos csoportosulás törekvését kívülről is nyomon követhették. Utóbbiak 

működése önigazolásként is szolgálhatott számukra. Láthatták egyfelől, hogy az etnikai alapú 

feszültség könnyen konfrontációvá emelhető, másfelől szembesülhettek a politikai 

érdekérvényesítés korlátozott lehetőségeivel. Az erőszakkészség fokozódása, az újabbnál 

újabb kísérletek kudarca terror jellegű cselekménysorozat elkövetésére sarkallta a 

szélsőségeseket. Jelenleg folyó eljárásukban három vádlottat társtettesként, sok ember életét 

veszélyeztetve, részben 14 év alatti személy sérelmére, előre kitervelten, aljas indokból, több 

emberen elkövetett emberöléssel, csoportos fegyveres rablással és lőfegyverrel és lőszerrel 

való visszaéléssel vádolnak.  

rasszista ideológiájú szkinhed erőszakcselekmények → politikai szintű cigányelleneség → 

romagyilkosságok 

 

Következtetések 

A szélsőséges cselekmények dinamikájának elemzése során láthatóvá vált, hogy 

cselekvéskényszerben szenvedő aktivista egyéni kudarca után nagyobb közösségben 

kiteljesedve próbálja küldetését beteljesíteni, de ha azzal szembesül, hogy céljait így nem 

érheti el, akkor kiemelt kockázatú eszközöket is kész alkalmazni. A tevékenységi bázis 

szempontjából: 

egyéni (esetleg kiscsoportos) fellépés → közösségi mintakövetés →  

egyéni (kiscsoportos) elkövetés 

Egy-egy korábban meghatározó szerepű aktivista teljes körű feltérképezése, tevékenységének 

folyamatos nyomon követése, szerepvállalása folyamatos és szakaszos módosulásának 

megismerése számos tapasztalattal szolgált. Kimondhatjuk, hogy azon fanatikus, akinek 

személyiségében cselekvéskényszer, alacsony moralitás és erőszakkészség mutatható ki, ha 

csatlakozik egy olyan kiteljesedő aktivitáshoz, amely nem éri el célját, akkor részéről 

terrorjellegű aktivitás kialakulása nagyobb valószínűséggel várható. Ehhez a 



19 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

megállapításhoz54 elengedhetetlen egy személyiségkép megalkotása, amely biztosíthatja az 

események és magatartás ismeretében a fanatikushoz kapcsolódó kockázati szint reális 

meghatározását. 

A hazai tapasztalatok szerint amennyiben erőszakos politikai szándékérvényesítő cselekmény 

kapcsán látókörbe került szélsőséges aktivista csatlakozását sikerül detektálni kiteljesedő, 

alkotmányellenes akcióformához, akkor reálisan fennáll a lehetősége annak, hogy a 

szélsőséges ideológiai program55 kudarca esetén az egyén, esetleg néhány követőjével, 

terrorjellegű cselekményt hajt végre. Programhoz csatlakozott fanatikus ugyanis képtelen egy 

törekvés kifulladását, vagy kudarcát elfogadni, és akár a mozgalmi közössége által elutasított 

eszközöket is kész alkalmazni az idea érvényesítése érdekében.  

A példák alapján láthatóvá vált, hogy vizsgált cselekmények egy jól szakaszolható, eltérő 

kockázatú állapotokat megjelenítő eseménysort és viszonyrendszert jelenítenek meg. Ez a 

magyarországi jobboldali extrémizmus szférája, amely a demokratikus társadalmi, és főként 

politikai közegben ellenséges attitűdöt képvisel. A szembenállás és elutasítás attribútuma ezen 

politikai dimenzióban az erőszakos fellépésben teljesedik ki. Az előzményadatok birtokában, 

a szélsőséges szervezetek és aktivisták aktuális törekvésének, tevékenységének ismeretében, 

valamint a feltárt információk szakszerű kezelése révén a terrorcselekményben kicsúcsosodó 

szélsőséges fellépés sem váratlan jelenségként jelentkezik. Mindez azonban a műveleti, és 

kiemelten a hálózati munka, valamint az elemző-értékelő szakterületek magas szintű 

feladatvégzését, és szerves együttműködését igényli. A korabeli tanulságok, továbbá a 

hiányosságok figyelmen kívül hagyása a hibák ismétlését, így a jelen és jövő kihívásainak 

újszerűségét eredményezheti. A törvényszerűségek értelmezése azonban a kockázatok időbeli 

és hatékony elhárítását biztosíthatja. Mindehhez elengedhetetlen viszont egy kiteljesedő 

szakmai diskurzus kialakulása a belső terrorfenyegetés területén is, hiszen terrorista 

fenyegetettség volt és vélhetően a jövőben is lesz Magyarországon. 

 

                                                 

54 Szakpszichológus bevonásával. 
55 Pl. blokád, hatalomátvétel, fellépés a „cigánybűnözéssel” szemben. 


