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Abstract 

Hungarian criminal law currently in force is not suitable to successfully fight terrorism and the 
financing of terrorism (Hungarian legislators are not to be blamed for this: one cannot fight 
successfully terrorism or terrorism financing using only tools of criminal law). Accordingly, it is 
necessary to establish an organization whose most important task is to prevent terrorism and other 
relevant criminal acts effectively, and which has the proper skills, staff and assets to comply with its 
obligations. 

 

2013. július 1-én hatályba lépett Magyarország Új Büntető Törvénykönyve, a 2012. évi C. 

törvény, amelynek a megalkotásában e tanulmány szerzőjének is lehetősége nyílott részt 

venni. Hazánk negyedik Btk.-ja az 1979. július 1-jén hatályba lépett 1978. évi IV. törvényt 

váltotta fel, amely 34 évig volt hatályban, és ezalatt több mint 120 módosítást ért meg. A 

korábbi kódex az előző társadalmi és politikai berendezkedés terméke volt, de ennek ellenére 

nem tekinthető rosszul sikerült jogszabálynak. Kisebb-nagyobb módosításokkal, novellákkal a 

rendszerváltozás után is be tudta tölteni feladatát, az egymást váltó kormányok váltakozó 

kriminálpolitikai célkitűzéseit is szolgálva alkalmas volt arra, hogy a társadalom védelme 

érdekében kellő visszatartó hatással legyen a potenciális bűnelkövetőkre. A 2008-ban 

kirobbant gazdasági válság azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a jogi szabályozás, és ezen 

belül a büntetőjogi szabályok szigorítása nélkül a válság következményei súlyosbodhatnak. 

Többek között már 2009-ben az előző, majd 2010 nyarán a jelenlegi kormány is szigorított a 
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büntető jogszabályokon. Ennek következtében a magyar büntetőjog a jelenleg már 28 

tagállamú Európai Unió legszigorúbb büntetőjogává vált.1 

A terrorcselekmény, és a Btk.-ban önálló bűncselekményként először szabályozott terrorizmus 

finanszírozása a Btk. XXX. fejezetében található, amely a közbiztonság elleni 

bűncselekményeket foglalja magában. A közbiztonság a biztonságnak az egyik szelete, mint a 

jogbiztonság, a létbiztonság, a katonai biztonság. A közbiztonság elsősorban Magyarország 

Alaptörvénye, valamint az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban más jogszabályok által 

garantált olyan állapot, amelyben az államhatalmi szervek és más alkotmányos intézmények, 

valamint társadalmi szervezetek rendeltetésüknek megfelelően működhetnek, és ennek 

eredményeképpen a személy- és vagyonbiztonság mindenki számára megfelelő módon és 

mértékben garantált. „A közbiztonság kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a 

közösségek tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, a polgárok 

önvédelmi képességeinek és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből alakul 

ki”. 2 

A fenti megközelítésekből is levonható tehát az a következtetés, hogy a közbiztonság olyan 

közállapotot jelent, amelyben az egyes emberek és emberi közösségek élete, működése és 

javai a jogellenes támadásoktól védve vannak. A fogalom-meghatározásból következik ezért, 

hogy a közbiztonságot — mint a társadalmi együttélés jogilag oltalmazott közállapotát — 

valójában minden bűncselekmény sérti, vagy legalábbis veszélyezteti. A Btk. XXX. 

fejezetében büntetni rendelt magatartások azonban azzal a közös sajátossággal bírnak, hogy 

az egyének vagy a közösségek személye, illetőleg javai ellen intézett támadások, a 

sérelemmel közvetlenül érintetteken túlmenően további közösségi érdekeket is 

veszélyeztetnek. E közös jellemző vonásukat fejezi ki a Btk. azzal, hogy egy fejezetben 

szabályozza őket.3 

 

                                                 

1 Hosszabb indoklás nélkül elég csak a „három csapás” törvényre utalni, vagy arra, hogy az EU-n belül az 
úgynevezett valódi életfogytig tartó szabadságvesztést csak hazánkban alkalmazzák a bíróságok a 
gyakorlatban. 

2 FINSZTER Géza: A rendészeti rendszer alkotmányos és közjogi alapjai. 2. sz. előtanulmány az átfogó rendészeti 
stratégia társadalmi vitájához. A Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa, Budapest, 
2008. 5. 

3 Büntetőjog II. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. 18. pótlás, 705. alapján (a továbbiakban 
lásd: Büntetőjog II.) 
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„Terrorcselekmény 

314. § (1) Aki abból a célból, hogy 

a) állami szervet, más államot, vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit 

tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, 

b) a lakosságot megfélemlítse, 

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa, vagy 

megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja, 

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel 

kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig 

tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi 

javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy 

nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé. 

(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 

a) az (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott terrorcselekményt abbahagyja, mielőtt abból 

súlyos következmény származott volna, és 

b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi, 

ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy 

enyhítésében, további elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények 

megakadályozásában. 

(4) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó, vagy fegyverrel 

kapcsolatos bűncselekmény 

a) az emberölés [160. § (1)–(2) bekezdés], a testi sértés [164. § (2)–(6) és (8) bekezdés], a 

foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. § (3) bekezdés], 

b) az emberrablás [190. § (1)–(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. §),  
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c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. § (1)–(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy 

vízi közlekedés veszélyeztetése [233. § (1)–(2) bekezdés], 

d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. § (1)–(2) bekezdés], 

e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)–(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak (311. §), a hivatalos személy támogatója elleni erőszak (312. §), a 

nemzetközileg védett személy elleni erőszak (313. §), 

f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)–(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)–(3) 

bekezdés], a közérdekű üzem működésének megzavarása [323. § (1)–(3) bekezdés], a 

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [324. § (1)–(2) bekezdés], a lőfegyverrel 

vagy lőszerrel visszaélés [325. § (1)–(3) bekezdés], 

g) a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [326. § (1)–(3) bekezdés], a 

haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [329. § (1)–(3) bekezdés], a kettős 

felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)–(2) bekezdés],  

h) a rablás [364. § (1)–(4) bekezdés] és a rongálás [370. § (1)–(6) bekezdés], 

i) az információs rendszer vagy adat megsértése [422. § (1)–(3) bekezdés]. 

315. § (1) Aki a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bűntett elkövetésére felhív, 

ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése 

céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt két évtől 

nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményeket a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében 

meghatározott bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése érdekében valósítja meg, öt 

évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

(3) Nem büntethető, aki az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt, mielőtt az 

a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit 

feltárja. 

316. § Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 



5 
 

� 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 

 

1. A terrorcselekmény egyike a legveszélyesebb bűncselekményeknek. Jogi tárgya az 

államok, állami szervek, nemzetközi szervezetek kényszermentes, szabad cselekvéséhez, 

működésük zavartalanságához, valamint a lakosság félelemmentes, zavartalan, nyugodt 

életviteléhez fűződő társadalmi érdek.4 

A múlt század végén a terrorizmus alapvető motivációja az anarchizmus és a 

nacionalizmus volt — s noha a jelenkor terrorizmusa számára ez csak történelem, 

eszmeviláguk több alkotóeleme is felbukkan a későbbi korszak 

terrorcselekményeinek indoklásában, illetve szolgált motivációként. Más volt az 

eszközrendszerük is — tőr, méreg, pokolgép —, a századfordulón merényletek 

sorozatát követték el, államfők és uralkodók ellen — kezdve a sort Carnot francia 

elnökkel, folytatva egészen Erzsébet királynééig.5 Ettől függetlenül kijelenthetjük, 

hogy maga a terrorizmus jellegzetesen huszadik századi jelenség, és komolyabb 

problémaként először csak a második világháborút követő időszakban 

jelentkezett, főként három földrajzi térségben: Nyugat-Európában, Közel-Keleten 

és Latin-Amerikában. 

„A terrorizmus eltérő eszmerendszerekből merítő, sajátos logikának 

engedelmeskedő, változatos formákat öltő módszeres erőszak-alkalmazás, vagy 

ezzel való fenyegetés, melynek célja politikai törekvések elérése azáltal, hogy az 

áldozatban, a nézőközönségben, az államban, a társadalomban megalkuvó 

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

etnikai stb. tartalmú radikális változás kikényszerítése, a cél elérésére alkalmazott 

cselekménysor. Az eszköz viszont jogi lényegét tekintve köztörvényes, erőszakos 

bűncselekmény.”6 A terrorizmussal foglalkozó tanulmányok megegyeznek abban, 

hogy a terrorizmus alapvetően politikai jelenség, amely mögött strukturális és 

pszichológiai tényezők egyaránt vannak. Általános vélekedés, hogy a 

                                                 

4 BELOVICS Ervin – MOLNÁR Gábor Miklós – SINKU  Pál: Büntetőjog II. a 2012. évi C törvény alapján. HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 471. o. (a továbbiakban: BELOVICS–MOLNÁR–SINKU : 
Büntetőjog II. a 2012. évi C törvény alapján) 

5 SZÖVÉNYI György: A terrorizmus jellegzetességei az ezredfordulón. Európai Tükör, 1998/3. 92. o. 
6 KORINEK László: A terrorizmus. In: Kriminológia – Szakkriminológia: Szerk.: Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára 

– Korinek László – Lévay Miklós. CompLex Kiadó, Budapest, 2006. 447. o. 
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modernizáció, a demokrácia és a kezeletlen szociális feszültségek teremthetnek 

olyan feltételeket, amelyek életre hívják a terrorizmust. 

A terrorcselekmények veszélyessége a váratlanságban, a kiszámíthatatlanságban 

és a gyors, mobil csapásmérő képességben rejlik. A régi korok klasszikus és a 

jelenkor terrorizmusa között elsősorban minőségi a változás, de a legfontosabb 

különbségek mégis a történelmi fejlődésből alakultak ki.7 2001. szeptember 11. 

jelentős fordulópont a terrorizmus elleni küzdelemtörténetében.  

Több nemzetközi egyezmény is napvilágot látott terrorcselekményekkel kapcsolatban az 

elmúlt fél évszázadban, amikor a terrorizmus kezdett soha nem látott méreteket öltő 

veszélyforrássá válni. Ezek közül a legfontosabbak, amelyeket a tényállás Btk.-ba 

illesztésekor is figyelembe vett a jogalkotó, a következők:8 

− a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 2007. évi XX. törvény, 

− a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek 

Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 2002. évi LIX. törvény, 

− a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek 

Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi egyezmény 

kihirdetéséről szóló 2002. évi XXV. törvény, 

− a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban 1977. január 27-én kelt egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1997. évi XCIII. törvény, 

− az Európai Unió Tanácsának 2002. június 13-án elfogadott, a terrorizmus elleni 

küzdelemről szóló kerethatározata, 

− az Európai Unió Tanácsának a terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban 2005. május 16-

án kelt Egyezménye. 

2. „A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet. A társtettesség és a részesség szabályai a 

terrorcselekmény második alakzata esetében sajátosan alakulnak. Társtettesek ugyanis azok, 

                                                 

7 GERGELY Attila: A terrorizmus természetrajza. Kapu, 1994/10-11. 92. o. 
8 A nemzetközi egyezményeket belső jogszabályba foglalva is kihirdettük, ez azonban nem szükséges (sőt tilos) 

az EU közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó jogforrásai esetében. 
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akik akár az eszköz, akár a célcselekmény megvalósításában közreműködnek, továbbá 

társtettesi magatartás a befejezettség után, a bevégzettségig is kifejthető. 9 

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Az (1) és (2) bekezdésben foglalt eset a 

tényállásban található célzatra tekintettel csakis egyenes szándékkal követhető el, a 316. §-ban 

található terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés pedig elvileg elkövethető lenne 

eshetőleges szándékkal is, de a bűncselekmény jellegéből adódóan ebben az esetben is csak az 

egyenes szándékkal történő elkövetést tartjuk elképzelhetőnek a gyakorlatban.  

3. A bűncselekmény elkövetési tárgyai az (1) bekezdésben szabályozott fordulat szerint azon 

dolgok, amelyek ellen a terrorcselekmény célzatával megvalósított, a (4) bekezdésben 

felsorolt bűncselekmények irányulnak. Ebben a körben tehát elkövetési tárgy gyakorlatilag 

bármi lehet. Tipikusan a terroristák célpontjai középületek, légi, vasúti és közforgalmú 

tömegközlekedési járművek. 

A (2) bekezdésben foglalt cselekmény elkövetési tárgyai a jelentős anyagi javak. Mivel a Btk. 

itt nem a „jelentős értékű” anyagi javak fogalmat használja, álláspontunk szerint a 459. § (6) 

bekezdés c) pontja szerinti értékhatár, vagyis az ötmillió forint jelen esetben nem irányadó. 

Az eset összes körülményét figyelembe véve bármilyen vagyontárgy ide sorolható, amely 

vagy értékénél fogva, vagy pótolhatatlansága folytán, vagy Magyarország, illetve a 

nemzetközi közösség számára kiemelt fontossággal bír.10 

Ha a bűncselekmény elkövetési tárgya élő ember teste, akkor nem elkövetési tárgynak, hanem 

passzív alanynak nevezzük. A terrorcselekmény passzív alanya bármely természetes, élő 

személy lehet. Ha az elkövető követelést is megfogalmaz, akkor a követelés címzettje11 (is 

passzív alanynak tekintendő. 

4. A terrorcselekmény elkövetési magatartásait taxatíve szinte lehetetlen felsorolni, a 

tényállás speciális szerkezete miatt. A Btk. egyébként sokkal átláthatóbbá teszi a hatályos Btk. 

terrorcselekményre vonatkozó szabályozását azáltal, hogy három önálló tényállásra bontja azt. 

Az (1) bekezdésben szabályozott eset elkövetési magatartásai a (4) bekezdésben felsorolt 

                                                 

9 BELOVICS–MOLNÁR–SINKU : Büntetőjog II. a 2012. évi C törvény alapján, 473. o. 
10 Például valamilyen muzeális tárgy. 
11 Állami szerv, illetve nemzetközi szervezet. 



8 
 

� 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 

mögöttes bűncselekmények12 elkövetési magatartásaival egyeznek meg, a többletelem, ami 

miatt a terrorcselekmény tényállásszerűsége megállapítható, a terrorcselekmény célzata. 

A (2) bekezdésben foglalt eset elkövetési magatartása a jelentős anyagi javak hatalomba 

kerítése13 és az ehhez kapcsolódó valamilyen követelés.14 Ez történhet birtokba vétellel vagy 

anélkül, hiszen a Btk. nem a „birtokába kerít” fordulatot használja. Birtokba vétel nélkül 

hatalmába keríti az elkövető az anyagi javakat, ha megvan a lehetősége rá, hogy 

megsemmisítse vagy megrongálja azokat például egy elrejtett robbantószer segítségével. A 

célcselekmény15 címzettje állami szerv vagy nemzetközi szervezet. E körben Magyarország 

Alaptörvénye szerinti bármely állami szerv szóba jöhet, illetve álláspontunk szerint a 

nemzetközi szervezet fogalmát is tágan kell értelmezni, nemcsak a más államok által 

létrehozott kormányzati, diplomáciai stb. és ENSZ szervezetek jöhetnek számításba, de 

minden nem kormányzati16 nemzetközi szervezethez17 intézett követelés is tényállásszerű 

lehet, ha a bűncselekmény egyéb tényállási elemei is megvalósulnak. 

A terrorcselekmény harmadik esetének elkövetési magatartása a terrorcselekmény 

elkövetésével történő fenyegetés. A fenyegetés más személyhez címzett, komoly, konkrét 

kijelentés, amellyel az elkövető egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy ő vagy más személy 

terrorcselekményt kíván elkövetni. Történhet szóban, írásban, távközlési eszköz vagy 

telekommunikációs eszköz útján, elektronikusan stb. Amennyiben a fenyegetés ráutaló 

magatartással történik, különös gondossággal kell megvizsgálni, hogy az elkövető szándéka 

valóban terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetésre irányult-e. 

A bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli a törvény, a terrorcselekmény különös 

tárgyi súlya miatt előkészülethez képest szokatlanul súlyos büntetési tétellel fenyegetve. 

Érdekes jogtechnikai megoldás, hogy az előkészületnek egy minősített esetét is tartalmazza a 

törvény, súlyosabban minősül a terrorcselekmény előkészülete, ha terrorista csoportban 

történő elkövetés érdekében valósítják meg. 

                                                 

12 Eszközcselekmények. 
13 Eszközcselekmény. 
14 Célcselekmény. 
15 „Azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés 

teljesítésétől teszi függővé.”) 
16 Civil. 
17 A nemzetközi jog terminológiája szerinti NGO-khoz. 
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A terrorcselekmény kísérlete valósul meg, ha a (2) bekezdésben foglalt fordulat 

eszközcselekménye, a jelentős anyagi javak hatalomba kerítése megvalósul, de a követelés 

még nem jutott el a címzetthez. A Btk. 316. §-ban foglalt harmadik esetnek is lehet (elvileg) 

kísérlete, ha például levélben vagy elektronikus üzenet formájában megtörtént már a 

fenyegetés, de az a címzetthez még nem jutott el. Ennek a gyakorlati előfordulási 

valószínűsége azonban csekély. Az (1) bekezdésben foglalt esetnek a sajátos jogtechnikai 

megoldás miatt nem lehet kísérlete a jogirodalom szerint.18 Ezzel ellentétesen azt az 

álláspontot képviseljük, hogy amennyiben a célzat bizonyítható, és a (4) bekezdésben 

meghatározott valamely bűncselekményt még csak megkísérelte az elkövető, de nem 

fejeződött be az eszközcselekmény, ezzel a terrorcselekmény is kísérleti szakba jutott. Ezt 

támasztja alá a Btk. által használt megfogalmazás is: „a (4) bekezdésben meghatározott 

személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt 

követ el”, nem pedig úgy fogalmaz a törvény, hogy „követ el vagy megkísérel”. 

5. A terrorcselekmény egyike a legsúlyosabb bűncselekményeknek, már az alapesete is a Btk. 

által lehetővé tett legsúlyosabb büntetéssel fenyegetett bűncselekmény, így minősített esetei 

nem is lehetnek. Minősített esetet tartalmaz azonban a törvény a már említett, a 315. § (1) 

bekezdésében szabályozott előkészülethez kapcsolódóan, ahogy erre már fentebb utaltunk. 

6. Az (1) és (2) bekezdésben foglalt alakzathoz kapcsolódik a korlátlan enyhítést lehetővé 

tevő rendelkezés, és szintén ezen alakzatok előkészületéhez kapcsolódik az előkészülethez 

fűzött büntethetőséget megszüntető ok is. Mindkettő indoka az, hogy nagyobb társadalmi 

érdek fűződik a terrorcselekmények megakadályozásához, illetve következményeik 

enyhítéséhez, mint az elkövető felelősségre vonásához. 

A terrorcselekménynek a korlátlan enyhítést lehetővé tevő „abbahagyása” nem azonos a 

kísérlettől való önkéntes elállással, mivel megállapíthatóságához nem szükséges a 

bűncselekmény kísérleti stádiumban való félbeszakadása, illetve az elkövető önkéntessége; a 

korlátlan enyhítés feltételeinek a megvalósulásához elegendő a cselekménynek a súlyos 

következmények bekövetkezése előtt, bárminemű indíték hatására történő abbahagyása.19 

Fontos kiemelni a bírói gyakorlatból azt is, hogy a terrorcselekmény elkövetőjének javára a 

cselekmény súlyosabb következmények nélküli abbahagyása — mint korlátlan enyhítést 

                                                 

18 BELOVICS–MOLNÁR–SINKU : Büntetőjog II. a 2012. évi C törvény alapján, 473. 
19 BH 2003. 227. II.. 
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lehetővé tevő körülmény — akkor is megállapítható, ha az a hatóság tagjaival folytatott 

tárgyalás eredményeként következett be.20 

7. Az (1) bekezdésben foglalt terrorcselekmény álláspontunk szerint annyi rendbeli, ahány 

célzat érdekében követi el az elkövető a (4) bekezdésben foglalt eszközcselekményt vagy 

eszközcselekményeket. Több eszközcselekmény elkövetése önmagában nem eredményez 

halmazatot. Ehhez hasonlóan a (2) bekezdésben foglalt eset rendbelisége sem a hatalomba 

kerített anyagi javak számától, hanem a passzív alanyok számától függ, akikhez a követelést 

előterjesztik. A terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés pedig annyi rendbeli, ahány 

passzív alanyhoz eljuttatják a fenyegetést (ha például három ország kormányát fenyegeti meg 

az elkövető ugyanazon támadással vagy különböző terrortámadásokkal, a bűncselekmény 

mindkét esetben három rendbeli).  

8. A terrorcselekmény nem állhat alaki halmazatban saját, (4) bekezdésben meghatározott 

eszközcselekményeivel. Mivel a terrorcselekmény a Btk.-ban szabályozott legsúlyosabb 

bűncselekmények egyike, a konszumpció elve alapján látszólagos alaki halmazat esetén 

minden más bűncselekményt (még az emberölés minősített eseteit is) magába olvaszt. 

A nagyszámú közösség által látogatott épületben elhelyezett bomba robbantásával való 

fenyegetőzés, ha az épületben az elkövető robbanószert nem helyezett el, és azzal nem is 

rendelkezik, a közveszéllyel fenyegetés megállapítására lehet alkalmas.21 

Nem terrorcselekményt vagy a közveszélyokozás bűntettének előkészületét, hanem a 

kényszerítés bűntettét valósítja meg az az elítélt, aki annak érdekében, hogy kierőszakolja a 

nevelőtiszt által történő azonnali meghallgatását, a festékraktárba zárkózva annak 

felgyújtásával fenyegetőzik. 

Másnak a személyi szabadságától való jogtalan megfosztása esetében az emberrablást a 

terrorcselekménytől a követelés címzettje határolja el; terrorcselekményt és nem emberrablást 

valósít meg, aki a sértett szabadon bocsátását a rendőrséghez intézett követelés teljesítésétől 

teszi függővé.22 

                                                 

20 BH 1993. 597. 
21 BH 2012.B. 14. 
22 BH 2003. 227. I. 
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Rablás bűntettével bűnhalmazatban terrorcselekménnyel elkövetett bűntett valósul meg, ha a 

rablás elkövetője túszt ejt, akinek elengedését ahhoz a feltételhez köti, hogy a rendőrség a 

bűncselekmény helyszínéről történő szabad elvonulását engedélyezze.23 

9. Az elmúlt évek terrortámadásai — bár szerencsére hazánkat igazából nem érintették 

közvetlenül — rávilágítanak egy rendkívül veszélyes tendenciára: a támadások közvetlen 

végrehajtási költségei csökkenő tendenciát mutatnak. Lássunk erre néhány példát a 

közelmúltból:24 

- 1993. február 26-án a World Trade Center ellen egy gépjárműben 

elrejtett, 680 kg súlyú bombával követtek el merényletet, ennek költsége 18.000 

USD volt, 6-an meghaltak, és több mint 1000 sebesült volt, 

- A 2001. szeptember 11-i, a világtörténelem eddigi legnagyobb, csaknem 

három ezer emberáldozatot követelő terrortámadásának összköltsége a becslések 

szerint 400–500.000 USD volt, ebből 300.000 USD érkezett banki átutalások 

formájában. 

- A 2002. október 12-én végrehajtott Bali robbantás becsült bekerülési 

költsége 20–35.000 USD volt, 190 halott és 309 sebesült volt a mérleg másik 

oldalán. 

- A 2003. november 15-én és 20-án Isztambulban végrehajtott pokolgépes 

akciók 40.000 USD körüli összegbe kerültek, 27 halott és 450 sebesült maradt a 

helyszínen. 

- 2004. március 11-én Madridban robbantak bombák, ezt az akciót 10.000  

USD költségvetéssel25 tudták a merénylők kivitelezni. A mérleg másik oldalán 

191 halott és több mint 1500 sebesült volt. 

- 2004. november 2-án megkéselték és lelőtték Theo Van Gogh holland 

filmrendezőt, akit az iszlámról vallott radikális nézetei miatt korábban már 

többször megfenyegettek. Ugyanebben az esetben „csak” 1 halálos áldozattal járt 

a támadás, de a költsége elképesztően alacsony: 100 USD volt! 

                                                 

23 BH 1992. 622. 
24 Lásd részletesebben: GÁL István László: A terrorizmus finanszírozása – Die Terrorismusfinanzierung. PTE 

ÁJK Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs, 2010.; GÁL  István László: A XXI. század új bűncselekmény-
típusa: a terrorizmus finanszírozása. Rendészeti Szemle, 2009/6. 61–90. 

25 Spanyol becslések szerint 60.000. 



12 
 

� 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 

- 2005. július 7-én Londont érte támadás, 700-an megsérültek, 38-an 

életüket vesztették. A támadás teljes költsége mindössze 15.000 USD volt.  

Látható tehát, hogy a terrortámadások kivitelezése elképesztően alacsony 

költségvetéssel is megoldható, az okozott károk viszont óriásiak. 

A terrorcselekménnyel kapcsolatos joggyakorlat — ha egyszer „igazi” 

terrortámadást kell elszenvednünk a jövőben — egyik legfontosabb problémája 

abból fog adódni, hogy a terrorizmus egyik legveszélyesebb fajtája, az öngyilkos 

merénylet, amely a hagyományos büntetőjogot megoldhatatlan helyzet elé állítja 

napjainkban. A büntetőjognak ugyanis az egyik kiindulópontja az, hogy a 

kilátásba helyezett szankciónak van — több vagy kevesebb — visszatartó hatása. 

A visszatartó hatás egészen pontosan két tényezőtől függ egy adott 

bűncselekmény elkövetője tekintetében: a kilátásba helyezett szankció 

súlyosságától és az adott bűncselekmény felderítési mutatójától.26 A nagy 

probléma az, hogy az öngyilkos merénylőt hogyan tartsuk vissza. Még ha a 

legsúlyosabb büntetést helyeznénk is kilátásba, lenne-e visszatartó ereje annak, ha 

kijelentjük: az elfogott öngyilkos merénylők tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztésre számíthatnak? Az öngyilkos merénylőt a büntetőjog jelenlegi 

eszköztárával nem lehet visszatartani, egyszerűen azért, mert neki nincs 

veszítenivalója. A legtöbb, amit veszíthet, hogy nem a tervezett helyen és időben, 

hanem pár kilométerrel arrébb és kicsit korábban vagy később hal meg. A 

büntetőjog tehát sajnos teljesen hatástalan, eszköztelen ez ellen az egyik 

legsúlyosabb modern bűnözési formával szemben, egyedül a felderítés és az 

elhárítás lehet hatékony eszköz ellene 

A terrorcselekmény nyomozását, felderítését, megszakítását és — ami talán a legfontosabb — 

megakadályozását és elhárítását 2010 óta külön szerv végzi hazánkban, a Terrorelhárítási 

Központ.27 A TEK létrehozásának egyik legfontosabb mozgatórugója az a felismerés volt, 

hogy a terrorizmus az egyik legfontosabb biztonságpolitikai kockázati tényező a XXI. század 

                                                 

26 Rögtön hozzá is tehetnénk, hogy Beccaria szerint a második tényező a hangsúlyosabb, azaz a visszatartó hatás 
nem a büntetés súlyosságától, hanem annak elmaradhatatlanságától várható, de ez a kérdés a vizsgált téma 
szempontjából nem sok relevanciával bír. 

27 A vonatkozó jogszabály a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. (2) bekezdés 15. pontja és 7/E. §-a, 
valamint a  295/2010. Korm. rendelet a Terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának 
részletes szabályairól. 
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elejétől kezdődően, és például az öngyilkos merénylővel kapcsolatosan fentebb kifejtett 

érvekre tekintettel kizárólag a megelőzés és elhárítás lehet hatékony a terrorizmus 

legveszélyesebb formáival szemben. Ehhez azonban koncentrált szakértelem és anyagi 

erőforrások kellenek. 

„Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 

317. § Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és 

erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A bűncselekmény tipikus tiszta mulasztási bűncselekmény, a Btk. hitelt érdemlő 

tudomásszerzés esetén mindenkinek kötelességévé teszi, hogy azonnal feljelentést tegyen 

készülő terrorcselekmény miatt, ennek elmulasztása bűncselekmény. Érdekességképpen 

megjegyezzük, hogy ez a kötelezettség még a terrorcselekmény előkészülete elkövetőjének a 

hozzátartozóját is terheli. A megkísérelt vagy befejezett terrorcselekményre azonban már nem 

terjed ki a feljelentési kötelezettség. Hitelt érdemlő a tudomás akkor, ha az információk 

valóságtartalmában alappal bízhat a tudomásszerző személy. 

A feljelentési kötelezettség csak az (1) és (2) bekezdésben foglalt első két alapesethez 

kapcsolódik, hiszen a törvény ezeknek az előkészületét bünteti. 

„Terrorizmus finanszírozása 

318. § (1) Aki terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat, vagy 

gyűjt, vagy terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá tekintettel mást anyagi 

eszközzel támogat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt terrorcselekmény terrorista 

csoportban történő elkövetése vagy terrorista csoport tagja érdekében valósítja meg, vagy a 

terrorista csoport tevékenységét egyéb módon támogatja, öt évtől tíz évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) E § alkalmazásában anyagi eszközön a terrorizmus leküzdése érdekében egyes 

személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 
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2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott 

eszközöket, jogi dokumentumokat és okiratokat kell érteni.” 

1. A bűncselekmény jogi tárgya ugyanúgy a közbiztonság, mint a terrorcselekmény esetében. 

Aki terrorszervezetet vagy terroristákat anyagi eszközökkel támogat, az bűnsegédszerű 

magatartásával maga is súlyosan veszélyezteti a közbiztonságot. 

A 2013. július 1-től hatályos új magyar Btk. külön tényállásban szabályozza a terrorizmus 

finanszírozását. 

A magyar Országgyűlés a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az 

Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott 

nemzetközi egyezményt a 2002. évi LIX. törvénnyel hirdette ki. Ennek az Egyezménynek a 

18. cikke kimondja, hogy a „Részes Államok együttműködnek a 2. cikkben meghatározott 

bűncselekmények megelőzésében minden lehetséges intézkedés megtételével, többek között 

belső jogszabályaik szükség szerinti, arra irányuló módosításával, hogy területükön 

megelőzzék és elhárítsák az ilyen bűncselekmények területükön vagy területükön kívül történő 

elkövetését célzó előkészületeket, ideértve […] azokat az intézkedéseket, amelyek előírják 

pénzintézeteknek és pénzügyi műveletekkel foglalkozó más hivatást gyakorlóknak, hogy a 

rendelkezésükre álló leghatékonyabb eljárásokat alkalmazzák szokásos vagy alkalmi 

ügyfeleik, továbbá azon ügyfeleik azonosítására, akiknek az érdekében számlát nyitnak, 

továbbá hogy fordítsanak különös figyelmet a szokatlan vagy gyanús műveletekre, és jelentsék 

be a vélhetően bűnöző tevékenységből származó műveleteket.” 

Mind az egyezmény, mind az arra épülő Irányelv abból az elgondolásból indul ki, hogy a 

pénzmosás megelőzésére és megakadályozására hivatott bejelentési és azonosítási előírások 

rendszerére, amely rendelkezésre áll, és világszinten jól működik, rá lehet építeni a 

terrorizmus pénzügyi alapjainak gyengítése céljából meghirdetett harcot. Ennek érdekében a 

terrorizmus finanszírozásának hazai szabályai is összekapcsolódnak a pénzmosásra vonatkozó 

rendelkezésekkel. A későbbiekben ismertetésre kerülő hatályos magyar pénzmosás elleni 

törvény a 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt). Ennek Preambuluma utal a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelem fontosságára is: „E törvény célja, hogy a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és 

megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben 

kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken 
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keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben 

kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.”  

A terrorizmus finanszírozása a 2013-ig hatályos magyar Btk. (1978. évi IV. törvény: régi 

Btk.) szerint is bűncselekménynek minősült, mégpedig 2003. március 1. óta. Az 1978. évi IV. 

törvény 261. §-ában található terrorcselekmény tényállásának (4) és (5) bekezdése tartalmazta 

a terrorizmus finanszírozására is vonatkozó hazai büntetőjogi rendelkezéseket. A terrorizmus 

finanszírozása tehát a terrorcselekmény egyik alakzata volt a magyar büntetőjogban. Erre 

vonatkozóan a magyar szabályozás feljelentési kötelezettséget is előírt, szintén a 261. §-ban. 

A terrorcselekmény kiemelt tárgyi súlyára tekintettel tehát a törvény minden állampolgár 

számára kötelezővé tette, hogy a még előkészületi stádiumban lévő terrorcselekményt 

feljelentse. 

Emellett a terrorizmus finanszírozására utaló gyanús körülményeket a Pmt. szerint éppúgy be 

kell jelenteni, mint a pénzmosás gyanúját. Erre is vonatkozik tehát a pénzmosással 

kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása mint kapcsolódó bűncselekmény. 

2. A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, akár terrorcselekmény elkövetője is, ha 

más terroristákat vagy terrorszervezeteket támogat anyagi eszközzel. 

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, mégpedig a célzatra tekintettel csakis 

egyenes szándékkal. Az elkövető abból a célból gyűjti, szolgáltatja stb. a támogatást, hogy 

azzal terrorcselekmény feltételeit biztosítsa. Tisztában kell lenni tehát a támogatott személy 

vagy szervezet terrorista jellegével vagy célkitűzéseivel, ennek hiányában a terrorizmus 

finanszírozása nem állapítható meg. 
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3. A terrorizmus finanszírozásának elkövetési tárgya az anyagi eszköz. Az elkövetési tárgy 

fogalmát a Btk. definiálja, az Indokolásban megfogalmazott érvrendszer alapján28 szükség 

volt jogalkotói jogértelmezéssel meghatározni az anyagi eszköz fogalmát, mégpedig magában 

a törvényben. A Btk. utal a 2580/2001/EK tanácsi rendeletre, amely a bűncselekmény 

háttérnormája. E vonatkozó háttérnorma szerint a következő dolgok tekinthetők anyagi 

eszköznek: 

„Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások: bármilyen materiális vagy 

immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett eszközök és bármilyen — akár 

elektronikus, akár digitális — formában lévő olyan jogi dokumentumok vagy okiratok, 

amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek között 

bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, 

kötvények, váltók és hitellevelek.” 

4. A bűncselekmény elkövetési magatartása anyagi eszköz szolgáltatása, gyűjtése vagy más 

anyagi eszközökkel történő támogatása. Anyagi eszköz szolgáltatása alatt bármilyen, az 

elkövetési tárgyak körébe tartozó anyagi eszköz bármilyen, közvetlen vagy közvetett módon 

történő, nyílt vagy fedett átadását kell érteni. A bűncselekmény megvalósulása szempontjából 

csak annak van jelentősége, hogy az anyagi eszköz az elkövető birtokából kikerül, és a 

terrorcselekmény feltételeinek biztosításának céljára egy másik természetes vagy jogi személy 

rendelkezése alá kerül. Nem szükséges a befejezettséghez, hogy ténylegesen terrorcselekmény 

elkövetésére fel is használják az anyagi eszközt. Tipikus elkövetési mód az átutalás illetve a 

készpénz fizikai formában történő eljuttatása a terrorszervezetnek. Az anyagi eszköz gyűjtése 

olyan elkövetési magatartás, amelynek során az anyagi eszköz nem kerül ki az elkövető 

                                                 

28 Az Indokolás mindezt a következőkkel magyarázza: „A Moneyval 2009-2010. között folytatta le 
Magyarország ún. „negyedik körös” ország-értékelését, amelynek során megvizsgálta, hogy a hazai 
jogszabályok és intézményrendszer mennyiben felel meg a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 
nemzetközi követelményeknek. A Moneyval jelentés kifogásolja, hogy a terrorizmus finanszírozásának 
visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én 
elfogadott nemzetközi Egyezményben (kihirdetve a 2002. évi LIX. törvénnyel) megfogalmazottak szerint nincs 
definiálva a „funds” fogalma a magyar Btk.-ban. Az ajánlásnak való megfelelés érdekében vált szükségessé a 
318. § (3) bekezdésének beiktatása. Meg kell jegyezni, hogy a szövegben szereplő, a terrorizmus leküzdése 
érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. 
december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontja szó szerint követi az Egyezmény fogalom-
meghatározását, így e módosítással Magyarország eleget tesz a Moneyval ajánlásának.” 
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birtokából. Az elkövető aktív magatartással, tipikusan más személyektől „szerez be” anyagi 

eszközöket. Amennyiben ezek a személyek tisztában vannak vele, hogy milyen célból adják a 

támogatást, akkor ők is elkövetik a terrorizmus finanszírozását tettesként, mégpedig az anyagi 

eszközöket szolgáltat fordulatot. Amennyiben viszont nincsenek tisztában az „adomány” 

céljával, vagy az elkövető megtéveszti őket, akkor a tévedésük kizárja a büntetőjogi 

felelősségüket, és csak az anyagi eszközöket gyűjtő elkövető vonható felelősségre. A 

bűncselekmény befejezettségéhez az anyagi eszközöket gyűjt fordulat esetében szükséges, 

hogy legalább egy személytől beérkezzen az anyagi eszköz az elkövetőhöz, az azonban már 

nem feltétele a befejezettség megállapításának — mint ahogy utaltunk rá —, hogy az elkövető 

a beérkezett anyagi eszközt tovább is utalja.29 Az utolsó elkövetési magatartás a 

terrorcselekmény elkövetésére készülő személy vagy rá tekintettel más anyagi eszközzel 

történő támogatása. Ebben az esetben arról van szó, hogy akár egyszeri, akár rendszeres, 

folyamatos támogatást nyújt az elkövető terrorcselekmény elkövetésére készülő személynek. 

Nem feltétele a bűncselekmény megvalósulásának itt sem, hogy a terrorcselekményt 

elkövessék vagy megkíséreljék a kapott támogatás felhasználásával. Az azonban már igen, 

hogy a terrorcselekmény elkövetésére készülő személy legalább előkészületi szakba juttassa a 

cselekményét.30 A „rá tekintettel más” személy adott esetben lehet a terrorista családtagja 

vagy bárki, akivel a terrorista szoros érzelmi viszonyban áll, és a terrorista ezen harmadik 

személy támogatását fontosnak tartja. 

A bűncselekmény kísérlete elvileg lehetséges, befejezetté pedig akkor válik, ha a támogatás 

eljut a címzetthez. 

5. A bűncselekmény egyetlen minősített esetét a (2) bekezdés tartalmazza. Ez bővíti az 

elkövetési magatartások körét a 319. §-ban meghatározott terrorista csoporthoz kapcsolódóan. 

A szervezett elkövetéssel együtt járó magasabb társadalomra veszélyesség miatt itt a büntetési 

tétel is magasabb, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés. Magyarázatot csak a terrorista 

csoport működését „egyéb módon támogatja” fordulat igényel. Ez lehet az anyagi 

támogatáson kívül bármilyen más segítségnyújtás, logisztikai, távközlési stb. jellegű is. 

                                                 

29 Ebben az esetben az első fordulat miatt büntetendő, mivel anyagi eszközt szolgáltatott. 
30 Ez azonban viszonylag könnyen megállapítható, hiszen az anyagi eszköz átvétele az elkövetés céljából 

gyakran már önmagában előkészületi jellegű magatartás a terrorcselekmény elkövetését tervező személy 
tekintetében. 
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6. A bűncselekmény álláspontunk szerint annyi rendbeli, ahány terrorcselekmény 

elkövetésére készülő személy vagy terrorista csoport részére történik a támogatás. A 

rendbeliség az elkövetendő terrorcselekmények számához is igazodhat, amennyiben az 

elkövetőnek tudomása van róla, hogy több terrorcselekmény elkövetését támogatja. Azonos 

terrorista vagy terrorista csoport többszöri támogatása folytatólagos egység. 

7. A bűncselekmény alaki halmazata a terrorcselekmény előkészületével látszólagos, az 

azonos büntetési tételre tekintettel a specialitás elve alapján csak a terrorizmus finanszírozását 

állapítjuk meg. Amennyiben az elkövető cselekménye a pénzmosással áll alaki halmazatban, 

véleményem szerint itt is csak a terrorizmus finanszírozását kell megállapítani, mégpedig a 

konszumpció elve alapján, mivel ennek alapesetben magasabb a büntetési tétele. Ha az 

elkövető a terrorizmus finanszírozása után részt vesz a terrorcselekmény elkövetésében is, 

akkor csak a terrorcselekmény miatt vonható felelősségre, mivel ebben az esetben a 

terrorizmus finanszírozása büntetlen előcselekmény.31 

8. A bűncselekmény tényállása új a magyar büntetőjogban, de utaltunk már rá, hogy nem 

előzmények nélküli, hiszen a korábbi Btk. 2003. március 1. óta büntetni rendeli a terrorizmus 

finanszírozása tényállásában szabályozott magatartások döntő többségét. Magyarországon 

azonban terrorizmus finanszírozása miatt eddig még nem ítéltek el senkit. Mindössze egy 

jogeset hozható fel példaként. 2003. április 25-én a Nemzetbiztonsági Hivatal 

kezdeményezésére a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiutasított egy szír származású 

orvost Magyarországról. A pécsi klinika intenzív osztályán dolgozó orvos egy havi keresetét, 

azaz 105 ezer forintot utalt a Hamasz egyik fedőszervezetének. Állítólag nem tudta, hogy az 

egyik libanoni televízióban látott felhívás és az ott közölt számlaszám egy terrorista 

szervezeté lett volna. Ez a védekezése kétséges volt.32 Büntetőeljárás nem indult az orvos 

ellen, mivel a terrorcselekmény új tényállása még nem lépett hatályba az elkövetés idején. 

Magyarországon jelenleg még kevés a bejelentés terrorizmus finanszírozásának a gyanúja 

miatt. Ezekről is eddig kivétel nélkül az derült ki, hogy véletlen névazonosság miatt szerepelt 

az illető a tiltólistán, emiatt jelentette őt az adott pénzintézet. „Ügyünk” már volt,33 de 

bizonyítani nem lehetett a bűncselekményt. Ha az okokat keressük, akkor az optimista verzió 

szerint még kevésbé fertőzött területnek számítunk ezen új bűncselekmény tekintetében, a 
                                                 

31 Hiszen ugyanazt a jogtárgyat sérti, de kisebb mértékben. 
32 Pécsi Napilap, 2005. 01. 20. 
33 A szír orvos esete. 
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pesszimista magyarázat az esetleges látenciát jelölheti meg okként. A terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemnek egyébként már kezd kialakulni az önálló 

intézményrendszere, bár ma még mindig inkább a pénzmosás elleni küzdelem intézményei 

látják el ezt a feladatot is. Hazai bűnüldözési sikerekről viszont e témakörben még nem 

beszélhetünk.34 

„ Értelmező rendelkezés 

319. § A 315. és a 318. § alkalmazásában terrorista csoport a három vagy több személyből 

álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja 

terrorcselekmény elkövetése.” 

A terrorista csoport voltaképpen a bűnszervezet egyik, talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 

legveszélyesebb formája. Fogalmát is a bűnszervezet fogalmához hasonlóan definiálja a Btk., 

azzal a különbséggel, hogy a tagok célja nem ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel 

büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése, hanem terrorcselekmény elkövetésének 

céljából jön létre. 

A terrorista csoport kriminológiai értelemben tovább csoportosítható: lehet 

terrorista sejt, regionális szervezet és központi terrorszervezet is. A 

terrorszervezetek és terrorista csoportok akkor tudnak hatékony romboló 

tevékenységet kifejteni, ha létrehoznak bizonyos szervezeti struktúrákat. Ezek a 

szervezeti keretek egyébként kísértetiesen hasonlítanak az üzleti szervezetek által 

kialakított szervezeti és működési formákhoz. 

Két ideális szervezeti forma létezik, amelyet a terroristák használhatnak: 

1. a parancsnok-beosztott típusú, vagyis hierarchikus szervezet 

2. a hálózati típus. 

Napjainkban a terrorszervezeteknek aktív adaptációs mechanizmussal kell 

reagálnia a környezeti változásokra, vagyis arra, hogy a jogi szabályozás és az 

egyre hatékonyabb elhárítás következtében folyamatos külső nyomás nehezedik 

                                                 

34A NAV PEII-hez 2011. évben egyáltalán nem érkezett terrorizmus finanszírozása tárgyában bejelentés 
hivatkozás: Éves jelentés Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Pénzügyi Információs 
Főosztály 2011. év 9. 
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rájuk. Emiatt a hálózati típusú szervezeti forma a hatékonyabb. A terroristák 

virtuális hálózatokat hoznak létre, ahol a részt vevő terrorista sejtek legtöbbször a 

saját maguk által biztosított forrásokból finanszírozzák a működésüket, 

kapcsolatuk a központtal nagyon laza. A vezető feladata csak az, hogy világképet 

és ideológiát szolgáltat, és stratégiákat javasol, ezt azonban soha nem konkrét 

csoporttagoknak, hanem csak úgy általánosságban. A vezető feladata inkább az 

ösztönzés, nem a parancsolás. A virtuális hálózat előnyei a terroristák számára: 

a) a funkciók megtöbbszöröződése, vagyis a redundancia;
35 

b) az internet szerepe: virtuális terrorista közösségek alakulhatnak; 

c) a tagok, az egyes terroristák és terrorista sejtek személyes találkozás 

nélkül kommunikálhatnak egymással a kibertéren keresztül, valamint 

esetenként a kiképzés is a világhálón keresztül zajlik; 

d) a minimális kommunikáció miatt rendkívül nehéz az ilyen szervezetekbe 

beépülni. 

A virtuális hálózat azonban egy komoly hátrányt is rejt magában: az ilyen 

terrorszervezetek nem vagy csak nagyon nehezen képesek komplex feladatok 

megoldására. Erre a célra inkább a hierarchikus, parancsnok–beosztott típusú 

szervezet alkalmas. A hierarchikus felépítésű terrorszervezetek azonban 

sebezhetőbbek, ezért szinte kizárólag csak olyan államokban tudnak működni, 

amelyiknek a központi kormányzata gyenge. A CIA becslése szerint jelenleg 

hozzávetőlegesen 50 ilyen államot találunk, ezek közel felében működnek 

hierarchikus szervezeti struktúrával rendelkező terrorista csoportok.36 

Összegzés 

Hazánkban szerencsére igazán komoly terrorcselekmény nem történt az elmúlt évtizedekben. 

Terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ügyünk ugyan már volt (a szír orvos esete), de 

bizonyítani nem lehetett a bűncselekményt. Ha az okokat keressük, akkor az optimista verzió 

                                                 

35 Így erősebbé válnak a külső behatásokkal szemben, és egy sejt vagy csoport kiesése esetén nem omlik össze az 
egész hálózat, hasonlóan az internet felépítésének alapfilozófiájához. A hatvanas évek végén felmerült az 
USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógép-hálózat szükségessége, amelynek egy esetleges atomtámadás 
után megmaradó részei működőképesek maradnak. Ezen az elven kezdett működni 1969-ben az ARPANET, 
amelyből a polgári változat, az Internet 1983-ban kiválva megszületett. 

36 Countering th Financing of Terrorism. (Ed. by Thomas J. Bierstecker – Sue E. Eckert.) London – New York, 
2008. 23–27.  
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szerint még kevésbé fertőzött területnek számítunk ezen új bűncselekmény tekintetében, a 

pesszimista magyarázat az esetleges látenciát jelölheti meg okként. A terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemnek egyébként már kezd kialakulni az önálló 

intézményrendszere, bár ma még mindig inkább a pénzmosás elleni küzdelem intézményei 

(elsősorban a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája) látják el ezt a feladatot is. Hazai 

bűnüldözési sikerekről viszont e témakörben még nem beszélhetünk. 

A jelenlegi magyar büntető jogszabályok önmagukban nem alkalmasak a terrorizmus és a 

terrorizmus finanszírozása elleni hatékony küzdelemre. (Ez azonban nem a magyar jogalkotó 

hibája, hiszen sem a terrorizmus, sem a terrorizmus finanszírozása ellen nem lehet kizárólag 

büntetőjogi eszközökkel hatékonyan fellépni.) Szükség van tehát egy olyan szervezetre, 

amelynek az egyik legfontosabb feladatköre a terrorizmus és a hozzá kapcsolódó 

bűncselekmények hatékony megelőzése, és amely ezt a feladatot kellő szakértelemmel, 

megfelelő személyi és tárgyi feltételek birtokában látja el.  


