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Abstract 

Who is a terrorist? A freedom fighter or a criminal. Legislations are clear. Both international and 
Hungarian criminal law considers terrorists as criminals, not warriors. Criminal law actions are 
necessary against terrorists while complying with the principles of the rule of law. Only such criminal 
actions are legal and effective. 

 

Miként tekintsünk arra, aki magát az államot veszi célkeresztbe, állami intézményt akar 

valaminek a megtételére kényszeríteni, aki ezért az adott ország állampolgárai ellen sok 

áldozatot szedő támadást intéz? Minek tekinthető: egy szervezet katonájának, 

szabadságharcosnak, esetleg bűnözőnek? A kérdés megválaszolása nyilvánvalóan több 

aspektusból is megtörténhet, a válasz nem mellékesen világnézeti, ideológiai, érzelmi 

szempontoktól is függ. A számos lehetséges megközelítés közül a jog válaszát tartom 

relevánsnak a minősítést illetően. Ennek oka, hogy a 21. században az emberiség mintegy 190 

ország lakosságaként éli mindennapjait. Az egyes államok működésének egyik legfontosabb 

pillére pedig a jogrendszerük. A jog az élet szinte minden területét átfogja és szabályozza, 

valamit megenged, előír, vagy megtilt. Olyan tevékenységeket, cselekményeket, melyek nem 

kizárólag egy személy privát szféráját, belső életét, hanem mást, másokat, vagy egyenesen a 

teljes közösséget érintik, feltétlenül a szabályozási körébe von. Így a terrorizmussal 

összefüggő magatartások, cselekmények is a jogi szabályozás körébe tartoznak. Ennélfogva, 

hogy miként kell azt megítélni, a jog határozza meg, mindenkire kötelező jelleggel. 

A terrorizmus nem a 20-21. század terméke, az azonban kétségtelenül megállapítható, hogy 

nemzetközi és egy-egy ország bűnüldözési, közbiztonsági helyzetének szempontjából ennek a 
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korszaknak az egyik legsúlyosabb negatív jelensége, mely ellen való küzdelem alapvető 

állami cél.1 Az állam funkcióinak egyik legfontosabbika állampolgárai, illetve a területén 

tartózkodó más személyek – a külföldi állampolgárok és a hontalan személyek – 

biztonságának, életüknek, testi épségüknek, egészségüknek, méltóságuknak megóvása. Az 

állam ennek biztosítására nemcsak, hogy jogosult, de egyben köteles is, az államnak a 

polgáraival, illetve a területén tartózkodókkal szemben fennálló elsőrendű közjogi 

kötelessége. Ez a kötelezettség többféle módon és eszközzel biztosítható, ezek 

eredményessége, hatásossága nyilvánvalóan eltérő lehet. Az eszközök és módszerek 

megválasztásánál sokféle szempontot értékelniük kell az állami döntéshozóknak. 

Mindenekelőtt azt a praktikus szempontot, hogy a kiválasztandó terrorizmus elleni fellépési 

mód, intézkedés hatékony kell, hogy legyen.2 Ez következik abból, hogy az államnak az 

Alaptörvényben foglalt, az állam alkotmányos rendszerét védő, továbbá az általános biztonság 

szavatolására irányuló és életvédelmi kötelezettsége nem elvont és szimbolikus, nem üres 

gesztus, hanem nagyon is konkrét és alapvető kötelesség.3 Az Alaptörvény alkotmányjogi 

jellegénél fogva természetesen nem lehet túlságosan is konkrét és részleteiben cizellált, éppen 

ellenkezőleg, kellően absztrakt, elvont kell, hogy legyen megfogalmazás-módjában, pontosan 

azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy a jogalkotó által szabályozni kívánt kör túlságosan is 

egyedi és konkrét szabályozás hibája miatt kívül essen a jogszabály személyi, tárgyi, területi, 

vagy időbeli hatályán. Így az Alaptörvényben foglalt alapvető állami feladatok, illetve 

alapvető emberi jogok magas szintű védelmének kötelezettségéből következik, hogy az 

államnak elsőrendű kötelessége a területén tartózkodók életének megóvása, függetlenül azok 

állampolgárságától, és ebből a célból valóban eredményes intézményeket, eszközöket és 

módszereket kell választania.4 Ennek során az államnak – figyelemmel a nemzetközi 

                                                 

1 Így például 2001. január és 2005. július vége közötti négy és fél évben 11.527 terrorcselekményt 
regisztráltak a világon. „A szabadságjogok korlátozásával a terroristák céljait teljesítjük be 
magunkon”. Beszélgetés Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel. Interjú. Fundamentum. 2005. 3. 
sz. 60. 

2 „Egy hatékony és hosszú távú büntetőpolitika immanens tulajdonsága, hogy mentes mindenfajta eltúlzott 
reakciótól, azaz címzettjei valóban a terroristák, és az egyéb állampolgárokkal szemben 
megfogalmazott korlátozó rendelkezések csak az indokolt ideig maradnak hatályban, másrészt (…) 
pontjai az alapvető jogok védelméhez fűződő elemi érdekekkel összeegyeztethetőek.” Bartkó Róbert: A 
terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései. Győr, Universitas-Győr Nonprofit, 2011. 94. 

3 Magyarország Alaptörvényének I. cikk (1) bekezdése szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. II. cikk, 2. 
fordulata konkretizálja, hogy „Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz”. 

4 Ugyanakkor: „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nincs lehetőség az alaptörvénybeli 
követelményektől – így az emberi jogok tiszteletben tartásának és védelmének elsődlegességétől – 
eltérni a terrorizmus elleni fellépés körében.” Szikinger István: Terrorizmus és jogkorlátozás. 
Fundamentum. 2005. 3. sz. 73-80. 74. 
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kötelezettségvállalásaira is – olyan intézkedéseket kell megtennie, melyeket egyrészt a 

nemzetközi szerződések számára előírnak, illetve kifejezett erre vonatkozó előírás hiányában 

nem tiltanak, másrészt összhangban vannak a nemzetközi jog általános elveivel.5 Ezért az 

állami szervek a terrorizmus elleni küzdelem során sem hagyhatják figyelmen kívül 

nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeiket, illetve külön szerződéses 

kötelezettségvállalás nélkül sem ingnorálhatják a nemzetközi közjog minden államot kötelező 

általános elveit, kógens szabályait. 

Értelemszerűen anyagi szempontok, az adott állam gazdasági helyzete, teljesítőképessége, 

terhelhetősége is keretet ad a terrorizmussal összefüggő cselekmények elleni küzdelem 

eszközei megválasztásának. Azzal a megjegyzéssel, hogy az alkotmányos alapjogok 

megóvására irányuló részben nemzetközi jogi alapú, részben belső jogon nyugvó állami 

kötelezettség ezen a téren a takarékosságot, az állami teljesítőképességhez mérten fukar 

hozzáállást kizárja. Vagyis az államnak a hatékony fellépési, életvédelmi kötelezettségéből 

eredően a gazdasági teljesítőképességéhez mérten nagyvonalúan, valamennyi általa 

megadható javakat, és eszközöket biztosítania kell, valamennyi intézkedést meg kell tennie az 

eredményesség elérése céljából. 

A fent leírtakból következik, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem ex lex, vagyis nem 

jogon kívüli terület, ahol a jogrendtől függetlenül választhatók meg a fellépés intézményei, 

eszközei és módszerei, illetve ahol a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyeket jogon 

kívüli, vagyis a jogrend által nem védett, jogfosztott személyként lehet kezelni.6 Ezért a 

                                                 

5 A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az Emberi Jogok és Szabadságok 
védelméről szóló Római Egyezmény rögzíti, hogy senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, 
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, 
kivéve néhány kivételes esetet, például: törvényes őrizetben tartás stb. Az egyezmények szerint 
minden letartóztatott személyt haladéktalanul bíró elé kell állítani. Az érintettnek joga van arra, hogy 
ügyét független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. 
Minden, bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg 
bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították. A terheltnek joga van arra, hogy 
személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék, kérdéseket intézzen a vád 
tanúihoz és kieszközölhesse a mentő tanúk kihallgatását; továbbá ingyenes tolmács álljon 

rendelkezésére, ha nem beszéli a nyelvet. Ezek a szabályok és elvek a nemzetközi jog általános 
elveinek tekinthetők. 

6 Van, ahol máshogy gondolják: az erős terrorfenyegetettséggel érintett államok „(...) a terroristákra nem 
bűnelkövetőkként tekintenek, hanem mint törvényen kívüli hadviselőkre.” Dr. Böröcz Miklós: 
Biztonság kontra alapjogok. http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/BoroczMiklos_Bizt%20_VS_alapjogok.pdf 
(2013. 07. 09.). „A háborús felfogás hirdetői és alkalmazói a nemzetközi hadijog és a humanitárius 
jog szabályait sem kívánják betartani, mivel a terrorista jogi értelemben nem tekinthető harcosnak. 
(…) Szükségképpen eljutnak a jogi alapértékek tagadásáig. Példa erre a kínvallatás legalizálását 
szorgalmazó nézetek megfogalmazódása.” Szikinger István: i.m. 73. 



4 
 

� 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 

fellépés módjának meghatározásából nem hiányozhat a jog, annak valamennyi aspektusát jogi 

előírások kell, hogy szabályozzák.7 Különösen igaz ez akkor, ha alaptételként elfogadjuk, 

hogy a modern, valóban a közjót szolgáló állam jogállam. Ebben pedig nem az egyes emberek 

uralkodnak, hanem a jog. Éppen ezért az ilyen állam rendje kiszámítható, logikus, rendezett, 

alaptételeiben és alapértékeiben változatlan. Az állam céljai előre tételezettek, és ehhez 

mértek az eszközrendszer és az állami fellépés módjai és módszerei, melyek a jog által 

szabályozottak. Az ilyen állam hatalma szükségszerűen korlátozott és megosztott, és nem 

rendelődhet alá egyéni szeszélyeknek, egy-egy személy szubjektív akaratának. Az állami 

hatalom korlátozottságából ered, hogy az állam sem tehet meg bármit, eszközrendszere és 

módszerei, a fellépés lehetősége a nemzetközi jognak, az adott állam alkotmányában 

lefektetett alapelveknek, állam által minden körülmények között biztosítandó alapvető 

jogoknak alárendelt. A „cél szentesíti az eszközt” elve ezért a jogállamban nem elfogadott, az 

elérendő célt is csak a jogállami keretek között lehet megvalósítani. Az erkölcsös célok sem 

teszik lehetővé nem jogszerű módszerek bevetését, az alkotmányos elvek és alapjogok 

korlátozását, vagy mellőzését. Így az az állam, mely a jogállami értékeket nem kívánja 

feladni, korlátozott hatalommal és eszközrendszerrel kell, hogy eredményesen felvegye a 

küzdelmet a terrorizmussal.8 Ez az állami feladat nyilvánvalóan nem egyszerű, mert a 

terrorizmus számos nehézséget hordoz magában: bizonytalansági faktorai sokrétűek, 

miközben rendszerint szélsőséges formában jelenik meg, számtalan típusa létezik. Ezzel 

egyidejűleg a társadalmi berendezkedés alapjait megkérdőjelezi és azt elemi erővel akarja 

megrengetni. Az eszközei, sajátos céljai, az extrém és bizarr erőszakba nyúló megjelenési 

formái, továbbá az, hogy megnyilvánulásának helye, ideje, módja, az érintettek általában 

széles köre előre nem megadható, pontosan nem kalkulálható, speciális állami védekező 

intézkedéseket és szabályozás életbe léptetését indukálja.9 Egyik oldalról tehát adott egy 

sajátos ideológia mentén megnyilvánuló szélsőséges erőszakot az állammal, annak 

                                                 

7 „Az alapvető szabályokat minden államnak be kell tartania, tekintet nélkül arra, hogy ratifikálta-e az 
azokat tartalmazó egyezményeket vagy sem, minthogy e szabályok a nemzetközi szokásjog 
áthághatatlan elveit képezik. (…) A Hágai és a Genfi Egyezmények rendelkezései a nemzetközi 
szokásjog erga omnes hatályú és ius cogensnek tekintendő szabályai.” Kussbach Erich: Nemzetközi 
büntetőjog. Budapest, Szent István Társulat, 2003. 36. 

8 Néhány jogállami érték, elv, melyeket például nem lehet figyelmen kívül hagyni: a nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege elv, a visszaható hatályú büntető jogszabály tilalma, a többször eljárás 
tilalma (ne bis in idem), ártatlanság vélelme, vallomástétel megtagadás joga, önvádra kötelezés 
tilalma, védekezéshez való jog, tisztességes eljáráshoz való jog, kínzás tilalma stb. 

9 Bartkó Róbert szerint a terrorizmus okozta kiemelkedő veszély elemei az alábbiak: a láthatatlanság 
(gerilla jellegű elkövetési mód), a váratlanság, a változatosság, az elkövetői körök (sejtek) nagyfokú 
mobilitása és kiváló reprodukciós készsége, a speciális (jellemzően ideológiai) oksági háttér. Lásd: 
Bartkó Róbert: i.m. 67-70. 
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intézményeivel és a területén tartózkodókkal szemben alkalmazó fellépés, mely ellen az 

államnak az állami berendezkedés megóvása és az életvédelmi kötelezettsége alapján 

hatékony fellépést biztosító intézkedési kötelezettsége van, oly módon, hogy közben alapvető 

állami céljait és elveit, alkotmányos garanciáit nem adhatja fel. Egy egészen extrém, speciális 

jelenséggel és azok elkövetőivel szemben úgy kell eredményesen fellépnie, hogy közben 

maga az állam nem hasonlik meg, és nem veszi át a másik oldal eszközrendszerét és 

módszereit.”10 

Mindezek előrebocsátását követően vizsgáljuk meg a terrorizmust és a terrorizmussal 

összefüggő cselekmény elkövetőjének helyzetét. Annak eldöntése, hogy a terrorizmussal 

összefüggő cselekmény elkövetőjét egy sajátos háború, nemzetközi konfliktus harcosának, 

kvázi harcosnak, vagy bűncselekmény elkövetőjének tekintjük, konkrét – nemzetközi vagy 

egy állami - jogrenddel összevetve válaszolható meg.11 

A terrorizmus fogalmáról megállapítható, hogy annak egységes definíciója nincsen, azonban a 

tartalmát kitöltő fogalmi elemek jelentős része nagyjából jól meghatározható.12 Álláspontom 

szerint a terrorizmus valamilyen eszmerendszer, mely lehet politikai ideológia, vallás, vagy 

más, az egész életet átfogó értékrend terjesztése érdekében általában széles körben erőszakot, 

vagy azzal való fenyegetést alkalmaz az uralkodónak tekintett rend szerint élő állami, 

                                                 

10 „A terrorizmus ellen, amennyiben a terroristákra bűnelkövetőként tekintünk, a felderítés és a nyomozás 
hagyományos erőivel, eszközeivel, módszereivel nem lehet eredményesen felvenni a harcot. Egy 
esetleges új eszközrendszerhez erőteljesebb ellenőrzési metódust kell társítani, ami alkalmas arra, 
hogy segítségével megakadályozhatók legyenek a visszaélések. Nem eldöntött, hogy a felvázolt út 
tényleg a terrorizmus visszaszorításához vezet, illetőleg az új eszközrendszerrel nem idézik-e elő a 
terrorizmus további eszkalálódását.”  Dr. Böröcz Miklós: i.m. 

11 „Terrorista cselekmények mind háborúban, mind békében elkövethetők. Mindkét esetben 
bűncselekménynek, háborúban háborús bűncselekménynek minősülnek.”Kussbach Erich: i.m. 96. 
Ellentétes véleményen van Bartkó Róbert. Meggyőzőnek tűnő álláspontja szerint a terrorista 
cselekmény háború idején akkor minősülhet háborús bűncselekménynek, ha az elkövető valamelyik 
hadviselő fél képviseletében követi el a cselekményt az ellenség megtörése, legyőzésének elősegítése 
végett. Ilyen speciális alany (elkövető), illetve célzat hiányában a cselekmény nem háborús 
bűncselekmény, hanem a belső jog alapján üldözendő köztörvényi cselekmény. Lásd: Bartkó Róbert: 
i.m. 125-133. 

12 A fogalom definiálása nem egyszerű, és nem csak dogmatikai alapon, de gyakorlatias szempontokból 
is jelentősége van a pontos meghatározásnak. A hatékony fellépés első lépése ugyanis annak egzakt 
körülírása, ami ellen védekezni szükséges, ezt követően és ehhez mérten kerülhet sor az eszközök és 
módszerek meghatározására, majd a tényleges intézkedések megtételére. A túl tág definíció 
lehetetlenné teszi a probléma kezelését, míg a túl szűk körű meghatározás nem fedi le azt, így a 
fellépés csak részjelenségekre koncentrál majd, így a veszélyt felszámolni nem lesz képes. „A 
terrorizmusnak máig nincsen konszenzusos nemzetközi definíciója. Az amerikai Hazafias Törvény, a 
Patriot Act például olyan szélesen értelmezi a terrorizmus, a terrorizmussal gyanúsíthatók és a 
terrorizmus támogatásának fogalmát, ami szerint – amennyiben valaki a könyvvásárlásaimat, az 
interneten való böngészésemet vizsgálja – akár én is terrorizmussal gyanúsítható személy lehetek.” 
Tálas Péter: i.m. 63. 
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társadalmi közösség, azok intézményei, szervezetei ellen, vagy egyes jól elkülöníthető 

közösségei ellen ezek megváltoztatása céljából. Így a terrorizmus mindenekelőtt 

gyűjtőfogalom, mely elsősorban erőszakot, vagy súlyos fenyegetést magába foglaló, a 

társadalmat megváltoztatni akaró célzatos, erőszakos bűncselekményeket foglalja össze, 

melyhez szorosan hozzá tartozik az az eszmerendszer, melyet a cselekmények eszközként 

szolgálnak.13 Így fogalmi elemeknek tekinthetők: az erőszak, fenyegetés alkalmazása, a széles 

körben való fellépés, az uralkodó rendhez tartozó közösség, személyek, intézmények elleni 

támadás, a célzatosság, mely a társadalmi rend megváltoztatásának szándékában nyilvánul 

meg, a „cél szentesíti az eszközt” elv érvényesítése. A cél a fennálló, a támadók számára 

erkölcstelen, elnyomó-uralkodó rend, és az ahhoz kapcsolódó eszmerendszer megdöntése, 

ennek érdekében pedig az eszköz az erőszak, a fenyegetés széles körű alkalmazása. A 

klasszikus – általában személy elleni – erőszakos bűncselekményekhez képest annyiban más, 

több, hogy jellemzően egy „világmegváltó” önigazoló ideológia kapcsolódik hozzá, a 

cselekmény kivitelezésében pedig extrém, bizarr, durván szélsőséges, hatása sokakat érint. Az 

eszköz alkalmazása általában nem egyedi, elszigetelt, hiszen egy-egy terroristacselekménnyel, 

legyen az bármennyire is sokkoló, nem lehet egy uralkodó társadalmi rendet megdönteni, 

legfeljebb annak működését átmenetileg befolyásolni. Tehát általában ismétlődik, hogy célt 

érhessen. Amennyiben pedig kivételesen egy egyedi jelenségről van szó, úgy az elkövetők 

arra törekszenek, hogy az kellően sokkoló legyen. Ezt a célt pedig a lehető legnagyobb 

személyi és vagyoni kár okozásával érik el. A cél nyilvánvalóan az, hogy a hatás ne 

elszigetelt, ne csak kevés embert érintő legyen, hanem a társadalmat egészében rengesse meg. 

Ez akkor érhető el, ha a cselekmény nagy nyilvánosságot kap, és a közvéleményben tudatosul, 

hogy sértettként bárki érintett lehet. Az erőszak és a fenyegetés által kiváltott generális 

félelem biztosíthatja az elkövetők által kívánt hatás elérését. A társadalom tagjainak tudatába 

beépül a félelem, mely a mindennapok részévé válik, egyre több védekezési mechanizmus 

rendszerbe építését generálja, így változtatja meg idővel a fennálló rendet. 

A terrorizmus szükségszerű velejárója az elkövetők részéről az önigazolásra törekvés. Az 

elkövető nem bűnözőnek tekinti magát, hanem a többségi társadalommal szemben álló, de 

                                                 

13 „A politikai természetű törekvések azok, melyek élesen elválasztják a terrorizmust a tulajdonképpeni 
szervezett bűnözéstől.” Bartkó Róbert: i.m. 27. Megjegyezzük, a sértett szempontjából teljesen 
mindegy, hogy terrorista merénylet során ideológiai okból oltják ki az életet, vagy anyagi 
haszonszerzés végett mondjuk egy bankrablás keretében. Ebből kifolyólag is a terrorizmus ideológiai 
alapú, erőszakkal, illetve fenyegetéssel együtt járó eszközcselekményeit a bűnözés fogalmi keretében 
kell értékelnünk. 
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valójában jót akaró ideológia harcosának, önképe, önértékelése tehát pozitív. Sajátos 

szubkultúra tagja, melynek célja a szerinte erkölcstelen uralkodó rend megváltoztatása és a 

morális rend bevezetése. Meggyőződése szerint a terrorcselekmény maga a harc, a szükséges 

rossz a nemes célok elérésére. Az önigazoló elvek, mint az „ölj meg egyet, és rémíts meg 

százat!”, vagy a „még mindig jobb egy háborúnál pár tucat embert megölni, vagy egy 

repülőgépet eltéríteni” az arányosság elvének demagóg erőltetésével próbálja igazolni az 

erőszak alkalmazását.14 

Témánk szempontjából fontos a háború fogalmának a vizsgálata is. Ennek szintén nincs 

egységes, mindenki által elfogadott fogalma, ennek ellenére az megállapítható, hogy a háború 

államok közötti erőszakos nemzetközi konfliktus.15 A háború nemzetközi jogi 

megközelítésből 1928 óta tiltott. A kezdeményező állam az agresszor, mellyel szemben az 

állami önvédelem elve alapján a megtámadott állam, vagy adott esetben – pl.: nemzetközi 

szerződés, ENSZ felhatalmazás alapján – más állam fellépése, védekező, elhárító 

tevékenysége megengedett. A háború kiváltó oka számtalan lehet, jellemzően pl.: 

területszerzés stb., a kiváltó ok azonban nem fogalmi eleme annak.  

A terrorizmus jelensége, megnyilvánulási formái – mindenekelőtt valamilyen ideológiai 

alapon nyugvó szélsőséges erőszak egy-egy helyre, illetve állami szervre, vagy jellemzően 

véletlenszerűen azonos időben azonos helyen tartózkodó heterogén embercsoportra irányuló 

megjelenése – egyáltalán nem illeszthető a háború nem egységes, de viszonylag szélesebb 

körben elfogadott nemzetközi jogi fogalmi keretébe.16 Mindenekelőtt egyik oldalon hiányzik 

a szuverén hatalmi tényező, amit államnak hívunk. A terrorista csoport, alakulat tagsága, 

szervezete az állam fogalmi elemeit nem teljesíti. Ennek részét képezi ugyanis az állandó – de 

                                                 

14 A domináló tényező, mely táptalajt ad a terrorizmus kialakulásának, és a terrorista szervezetek 
megerősödésének az alábbi lehet: „Az elmúlt másfél évtized legtöbb konfliktusa ott keletkezett, ahol a 
központi állami hatalom nem funkcionált, s a törvényes erőszak-monopólium hiányában olyan belső 
hatalmi vákuum keletkezett, amelyet különböző versengő hatalmi tényezők igyekeztek kitölteni. Vagyis 
az államon belüli anarchia.” Tálas Péter: i.m. 59. 

15 Ilyen értelemben nem háború a polgárháború kifejezéssel illetett jelenség, melynek jellemzője, hogy 
azonos államon belül működő hatalmi tényezők, csoportok egymással szemben erőszakot alkalmazva 
lépnek fel a hatalom kizárólagos megszerzéséért, birtoklásáért. Nem fér bele a háború fogalmába az 
állampuccs sem, amikor egy államon belül egy csoport a fennálló rendet erőszakos úton dönti meg, és 
veszi át a hatalmat. De nem tekinthető háborúnak a forradalom sem, amikor az állam lakossága széles 
körben és erőszakos úton lép fel a legitimitását vesztett hatalommal szemben.  

16 Az ENSZ kísérletet tett rá, hogy egy olyan univerzális, átfogó terrorizmusellenes nemzetközi 
egyezmény elfogadására kerüljön sor, mely definiálja a terrorizmus fogalmát. Az egységes fogalom 
meghatározására tett kísérlet azonban nem volt eredményes. Lásd: Kussbach Erich: i.m. 103. 
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legalábbis tartósan fennálló – terület, népesség, főhatalom.17 Az államnak saját területe, 

népessége – állampolgárai és a területén tartózkodó idegenek – és a területén tartózkodók 

feletti jogrendje van, illetve azt érvényesítő, tartósan fennálló állami szervei működnek. Az 

állam fogalma elválaszthatatlan a jog fogalmától, ugyanis főhatalom nincs általános jogrend 

nélkül. A terroristák közösségére mint egy általában illegálisan működő szervezetre 

tekinthetünk, melynek viszonylag állandó tagsága, vagyona és céljai vannak. Ugyanakkor a 

terrorszervezet tagsága önkéntes alapon szerveződik, szemben az állam lakosságával, melyhez 

tartozás elsődleges alapja a vérségi elven alapuló állampolgárság. Nem beszélhetünk 

háborúról amiatt sem, mert nincs klasszikus értelemben vett nemzetközi konfliktus sem a 

felek között.18 A terrorizmus számos megnyilvánulási formája államon belüli, lényegében 

belügynek minősülő erőszak alkalmazás, melynek keretében valamilyen ideológiai (pl.: 

vallási, vagy valamely kisebbség sajátos autonómia törekvésével összefüggő stb.) elvek 

generálják az erőszakos fellépést, a nemzetközi elem azonban hiányzik.19 

Mindezek alapján nemzetközi jogi, államelméleti és történelmi megközelítésből is tévesnek 

bizonyul az az álláspont, mely szerint a terrorista szervezet hadviselő fél, tagjai pedig 

katonának, vagy harcosnak tekinthetők.20 Ilyen alapon viszont – meglátásom szerint - egyet 

lehet érteni azokkal az álláspontokkal, miszerint a terrorista nem harcos, és egyben nem ahhoz 

hasonló helyzetű, sui generis harcos, és különösen nem törvényen kívüli. Helyesnek tartom 

azt a megközelítést, miszerint a terroristára nem alkalmazhatók a hadviselő felek 

                                                 

17 Lásd: Kovács Péter: Nemzetközi Közjog. Budapest, Osiris. 2001. 206-211. 
18 Az 1949-es Genfi Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyv II. Cím 43. cikk 2. pontja alapján: „valamely 

összeütköző fél fegyveres erőinek tagjai harcosoknak minősülnek”. Álláspontom szerint azonban a fél 
nyilvánvalóan csak állam lehet, legális vagy illegális csoportok tagjai nem. 

19 „A terrorizmus elleni harc legnagyobb problémája szerintem az, hogy ezt a háborút is hagyományos 
háborúként fogja fel a politikusok és a nemzetközi jogászok egy része. (…) Pedig a terrorizmus egy 
teljesen új típusú 'háború' amely eszközeiben és módszereiben radikálisan szakít a hagyományos 
hadviseléssel. A terrorizmus elleni küzdelem alapvetően eltér a hagyományos háborúk logikájától. 
Már csak praktikus okokból sem alkalmazható rá a klasszikus háborús jog.” Tálas Péter: i.m. 60. 

20 Az pedig végképp elfogadhatatlan, hogy egyes államok a nemzetközi jog által nem ismert új kategóriát 
hoznak létre, törvényen kívüli kombattáns (harcos) megnevezéssel, azért, hogy a terrorista cselekmény 
elkövetőjének egy új, speciális „jogállást” adjanak, ami persze valójában nem is jogállás, miután jog 
nem, hanem jogfosztottság jár vele együtt. Lényegében arról van szó, hogy egy olyan új, mesterséges 
konstrukcióba sorolják be az elkövetőt, ami alapján ő nem büntetőeljárás terheltje, ezért a terheltet 
védő garanciák rá nem vonatkoznak, de nem is hadifogoly, mert akkor az 1949. évi III. Genfi 
Konvenció védené, de nem is egy háborúban érintett civil, mert ebben az esetben is védené őt a 
nemzetközi jog (1949. évi IV. Genfi Konvenció), hanem törvényen kívüli. Vagyis olyan személy, aki 
nem jogalany, akivel bármit meg lehet tenni. Álláspontom szerint ez a felfogás nemcsak a nemzetközi 
egyezményekkel, de a nemzetközi jog általános elveivel és a természetjoggal is teljesen ellentétes. Ezt 
az álláspontot egyértelműen megerősíti az ún. Martens elv is, mely szerint „olyan esetekben, 
amelyekre nézve a genfi jog nem tartalmaz szabályozást, a polgári személyeknek és a harcosoknak 
kijár a nemzetközi jog általános elveinek védelme”. Kussbach Erich: i.m. 36. 
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alakulatainak tagjára vonatkozó hadijogi szabályok, így mindenekelőtt a hadifogoly 

védelmére vonatkozó rendelkezések, miután szó sincs hadiállapotról, a terrorista pedig nem 

katona. Ebből nem következik, hogy jogállása rendezetlen lenne, ki lenne szolgáltatva az 

adott állam kényének-kedvének, vagy bármilyen az általánostól eltérő szabályozás alá lenne 

vonható. A terrorista cselekmény elkövetője megítélésem szerint pusztán a terrorista 

szervezetbeli tagsága miatt katonának nem tekinthető, vagyis civil személy, akire 

vonatkozóan a civil személyre irányadó általános jogszabályok alkalmazandóak.21 A 

terrorizmussal összefüggő cselekmény megvalósítója bűncselekmény elkövetője, ezért vele 

szemben a büntetőeljárás általános szabályai és garanciái irányadóak.22 Ez akkor is igaz, ha a 

terrorizmussal összefüggő cselekmények egy része nem a klasszikus köztörvényes 

bűncselekmények körébe vonható – mint például a magyar Btk. szerinti terrorcselekmény, 

emberölés, jármű hatalomba kerítésének bűntette stb. - hanem adott esetben állam elleni 

bűncselekmények közé tartozik.23 

Hazánkra konkretizálva: Magyarország jogállam, Alaptörvénye az alapvető jogokat védi, ezek 

megóvását az állam elsőrendű kötelességének minősíti. Tagja az ENSZ-nek, ratifikálta az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányát, az Emberi Jogok Európai Egyezményét, tagja az Európai Uniónak, 

                                                 

21 Egyetlen kivétel lehetséges, amikor a terrorista valamilyen hadviselő fél katonája és a hadijog alanya. 
Abban az esetben, ha két vagy több állam között háború van, és az egyik hadviselő fél (állam) 
katonája terrorcselekménynek beillő tettet követ el az ellenség megtörése, legyőzésének elősegítése 
végett. Ebben az esetben az elkövető katona, cselekménye pedig háborús bűncselekménynek minősül 
a nemzetközi jog alapján. Ekkor tehát nem „klasszikus” terrorcselekmény, hanem háborús 
bűncselekmény miatt fogják őt felelősségre vonni. Erre hazai vagy nemzetközi bíróság előtt (katonai) 
büntetőeljárásban kerülhet sor, a büntetőeljárás terheltjét megillető valamennyi jogi garancia mellett. 
Amennyiben az ilyen elkövetővel szemben saját állama nem tud, vagy nem kíván eljárni, és az 
elkövetés helye szerinti állam sem képes, vagy nem hajlandó erre, úgy a cselekmény – mint 
nemzetközi bűncselekmény – elbírálására sor kerülhet az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 
előtt is. 

22 Ezzel kapcsolatos álláspontom korántsem egyedüli vélemény: „A terrorista csoportok és a terroristák 
nem állami szereplők, a cselekmény amit elkövetnek, jogi értelemben szerintem büntetőjogi kategória. 
Függetlenül attól, hogy milyen politikai motívumok alapján követik azt el, s függetlenül attól is, hogy 
ezek a motívumok politikailag legitimek-e.” Tálas Péter: i.m. 60. 

23 Az állam elleni bűncselekményeket a jogtudomány nem tekinti klasszikus köztörvényi 
bűncselekményeknek, mert azok nem minden ember, illetve nem minden állam, közösség érdekeit 
sértik vagy veszélyeztetik, csak az adott állam jogait, vagy érdekeit érintik anélkül, hogy 
magánszemélyek jogait sértenék, veszélyeztetnék. Így más államokat nem érintenek, és magánérdekek 
sem sérülnek. Ezért pl.: az állam elleni bűncselekmény elkövetőjének a kiadatása is megtagadható 
idegen államnak arra hivatkozással, hogy az tisztán politikai bűncselekmény. A kizárólag az adott 
állam érdekeit sértő bűncselekményeket abszolút politikai bűncselekménynek is nevezik (pl: 
kémkedés). Ezzel szemben az olyan, az állam sérelmére elkövetett cselekményt, mely 
magánérdekeket is sért, relatív politikai bűncselekménynek is nevezik. (Pl.: ha az állam elleni 
cselekmény szándékos emberölést is magába foglal.) Utóbbi végül köztörvényes bűncselekménynek 
fog minősülni, mert abban a köztörvényi jelleg is megjelent, sőt adott esetben túlsúlyba került. 
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elfogadva annak értékeit, részese számos terrorizmusellenes egyezménynek. Magyarország 

jogrendje alapján az állam kiemelt feladata a terrorizmus elleni küzdelem, a hatékony és 

jogállami keretek között maradó fellépés. Anyagi büntetőjoga alapján megállapítható, hogy a 

terrorizmussal összefüggő cselekmény megvalósítója – a cselekmény jellegétől függően – 

állam elleni vagy köztörvényes bűncselekmény elkövetője. Az érintett csak azért mert 

terrorszervezet tagja, nem tartozik speciális, a civil elkövetőktől eltérő büntetőjogi 

szabályozás hatálya alá. Így vele szemben az általánostól eltérő büntető anyagi jogi 

szabályok, mindenekelőtt attól eltérő büntetési nemek, intézkedések nem alkalmazhatóak. A 

büntetőeljárási szabályok alapján is egyértelmű, hogy a terrorista a terrorszervezeti tagsága 

alapján nem minősül katonának, vele szemben speciális, külön eljárási szabályok 

alkalmazására emiatt nem kerülhet sor.24 Az állam elleni, illetve a rendszerint súlyos élet, testi 

épség elleni bűncselekmény elkövetőjére is az általános büntetőeljárási rendelkezések az 

irányadóak, a büntetőeljárás alapelvei és garanciái a terrorizmussal összefüggő 

bűncselekmények elkövetőivel szemben is teljes körűen kell, hogy érvényesüljenek.25 

Megjegyzem, az, hogy a jogalkotó a terrorizmussal kapcsolatos cselekményeket 

bűncselekményként és nem valami jogon kívüli területként értékeli, illetve az, hogy arra nem 

alkotott speciális büntető törvénykönyvet, vagy külön büntetőeljárási szabályokat (pl.: 

speciális terhelti jogokat-kötelességeket előíró rendelkezéseket, külön bíróságot kifejezetten 

erre irányuló hatáskörrel, illetve különféle eljárási garancia korlátozással, így mindenekelőtt 

az ártatlanság vélelme, a bizonyítási teher, az eljárási feladatok megoszlása, a nyilvánosságra 

vonatkozó szabályok körében stb.), semmivel sem tette kevésbé hatékonnyá a terrorizmus 

elleni fellépést, sőt, jogi szabályozás szempontjából eleget tett az állam védelmi 

kötelezettségének.26 Meggyőződésem szerint minden, a terrorizmussal összefüggő, a 

                                                 

24 Szemben más államok szabályozásával, így az USA Patriot Act törvényével. „A törvénnyel olyan 
felhatalmazást kaptak az USA felderítő és nyomozó szervei, amely szinte teljhatalmat adott a 
kezükbe.” Dr. Böröcz Miklós: i.m. 

25 „A határozatlan ideig tartó jogtalan fogvatartások és a célzott likvidálások nem jogállami válaszok még 
a terrorizmus elleni küzdelemben sem. Az USA Patriot Act törvénye nem tekintendő követendő 
példának az EU-ban.” Dr. Böröcz Miklós: i.m. 

26 Felmerül a kérdés, hogy a terrorizmussal összefüggő cselekmény esetén fennállhat-e az Állandó 
Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága? A terrorizmussal összefüggő cselekményeket – ebbe a 
gyűjtőfogalomba számos bűncselekmény belefér a terrorcselekménytől kezdve a jármű hatalomba 
kerítésén át az emberölésig stb. - a „művelt” államok jogrendszere büntetni rendeli. Az Állandó 
Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának megteremtéséhez szükséges, hogy az elkövetés helye 
(vagy az elkövető állampolgársága) szerinti állam – megfelelő intézmények híján – nem tud, vagy 
valamilyen okból – pl.: mert menteni akarja a neki dolgozó elkövetőt - nem akar az elkövetővel 
szemben fellépni, vagy fellépése nem hatékony. Az ENSZ szerint a terrorizmus a nemzetközi békét és 
biztonságot fenyegető, veszélyeztető cselekmény, melynek megnyilvánulási formái ellentétesek a 
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jogállami kereteket feszegető speciális rendelkezés, különösen a felderítésre illetve a 

büntetőeljárás lefolytatására, a nyomozásra, és a vizsgálatra, majd a bírói szakaszra irányadó, 

az eljárási garanciákat félretevő rendelkezés kifejezetten kontraproduktív lenne. Minden olyan 

rendelkezés, amely korlátlan hatalmat adna a felderítés kezébe, illetve mely a büntetőeljárás 

megindítását nem kötné bűncselekményre vonatkozó gyanú megállapításához, hanem anélkül 

is lehetővé tenné, vagy konkrét személynek terheltként az eljárásba való bevonásának 

feltételéül nem kívánná meg a vele szemben fennálló, konkrét tényeken nyugvó, 

bűncselekmény elkövetésére vonatkozó megalapozott gyanút, kifejezetten veszélyes és a 

kívánt célokkal ellentétes eredményeket produkálhatna.27 Az ilyen szabályozás objektív 

fogódzók nélkülivé tenné az eljárásokat, megszűnhetne a hatóság tevékenységének a 

kontrollja, azt nem lehetne objektív alapon ellenőrizni. Konkrét támpontok nélkül 

mérhetetlenné válna, hogy egy büntetőeljárás megindítása, konkrét személy gyanúsítottként 

való kihallgatása, őrizetbe vétele, stb. mennyire lenne megalapozott vagy önkényes, mennyire 

szolgálja a terrorizmus elleni küzdelmet, vagy más célokat. Pontosan az ellenőrizhetetlenség 

eredményezhetné, hogy az eredeti célok – a terrorizmus elleni hatékony fellépés – elveszne, 

helyette maradna a hatósági önkény, egyes személyek szükségtelen, a terrorizmus ellenes 

célokat nem szolgáló zaklatása. Mindezzel pedig felszámolva a jogállamot, a fennálló rendet, 

mely éppen a terroristák akaratának érvényesítését jelenthetné. Arról nem beszélve, hogy az 

ilyen szabályozás elkényelmesítené a terrorizmus felderítésére, megelőzésére létrehozott, 

illetve az előkészített, megkísérelt, vagy befejezett terrorizmussal összefüggő cselekményt 

nyomozó, vizsgáló szerveket. A továbbiakban nem feltétlenül lenne ugyanis szükség arra, 

hogy a cselekmény körülményeit részleteiben feltárják, az elkövetők körét pontosan rögzítsék, 

az elkövetők szerepét pontosan tisztázzák, és azt kétséget kizáróan független szerv, a bíróság, 

                                                                                                                                                         

minden államra kötelező nemzetközi jog általános elveivel. Míg a nemzetközi jognak közvetlenül az 
egyén nem, hanem az egyes államok a címzettjei, addig a nemzetközi büntetőjognak természetes 
személy is alanya lehet. Így összességében általában nincs annak akadálya – figyelemmel a feltétlen 
büntető hatalom jogelvére is -, hogy az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága 
megállapításra kerüljön, és eljárjon az elkövetővel szemben. Joghatósága azonban mindig 
komplementer, kiegészítő jellegű. 

27 Alapvető kérdés: mitől lesz valaki gyanús, ha nincs is ellene megalapozott gyanú? Vagyis nem merült 
fel olyan bizonyíték, mely alapján megalapozottan lehetne arra következtetni, illetve azt feltételezni, 
hogy az érintett bűncselekményt követett el. Ebben az esetben milyen okból fogja őt a hatóság eljárás 
alá vonni? Azért mert más a bőre színe, vagy egy meghatározott vallás követője, netán sajátos az 
öltözködése? Jogállamban ugyanis mindez elégtelen ahhoz, hogy az érintettel szemben joghátrányokat 
alkalmazzanak, sőt, az egyenesen diszkriminatív lenne. Arról nem beszélve, hogy amíg a hatóság ezzel 
a személlyel foglalkozik, és köti le az engergiáit, addig számos olyan egyén kerülheti el a figyelmét, 
akivel szemben a megalapozott gyanú fennállhatna. Meggyőződésem, ha valaki valóban terrorista, úgy 
kell, hogy legyen vele szemben megalapozott gyanú, miután hibátlan elkövetés nem létezik, kell, hogy 
legyen terhelő bizonyíték. Ha a felderítés során nem merül fel büntetőeljárást megalapozó adat, úgy az 
illető vagy nem követett el jogellenes cselekményt, vagy a hatósági munka nem volt kellően alapos. 
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illetve a nyilvánosság előtt is bizonyítsák. Elég lenne vélt elkövetőket produkálni, és velük 

szemben intézkedni. Hogy ez mennyire szolgálná a társadalom érdekeit és a hatékony 

fellépést, már erősen kérdéses. Ha pedig a felderítő, nyomozó szervek nem kellő 

alapossággal, lelkiismeretesen végeznék a munkájukat, úgy működésük feltehetően csak a 

vélt elkövetők, adott esetben ellenszenves, de egyébként ártalmatlan személyek ellen 

irányulna, miközben a szervek figyelmét a valós elkövetők ténykedése elkerülhetné. Ezzel az 

elkényelmesedéssel pedig a működésük kontraproduktívvá válhatna.28 Ezért álláspontom 

szerint nem engedhetők meg olyan, az eljárást egyszerűsítő, a hatósági működést látszólag 

javító, ténylegesen romboló sommás, illetve olykor már a középkort idéző, anakronisztikus 

eljárási praktikák, amelyek a jogállamiság kereteit feszegetik vagy felrúgják. Így sem 

jogállami (elvi) alapon, sem pedig a terrorizmus elleni hatékony fellépés érdekében (praktikus 

megközelítésből) nem engedhető meg a parttalan felderítés, a büntetőeljárás bűncselekményre 

vonatkozó gyanú nélküli indítása, büntetőeljárásba terheltként való bevonás megalapozott 

gyanú nélkül.29 De nem engedhető meg az olyan gyanúsítotti kihallgatás sem, ahol 

inkvizitórius jelleggel az érintettel még általánosságban sem közlik a gyanúsítás tényalapját és 

annak jogi minősítését. Ugyanígy nem fogadható el a vallomástétel elősegítése, vagy inkább 

kikényszerítése céljából alkalmazott őrizetbe vétel, vagy más kényszerintézkedés.30 Nem 

engedhető meg a hosszabb tartamú – nemzetközi emberi jogi gyakorlat alapján kb. öt napot 

meghaladó – személyi szabadságot megvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés alkalmazása 

                                                 

28 Egyébként a statisztikai adatok és a praktikus szempontok sem indokolják az állami berendezkedés, 
illetve az alkotmányos alapjogok rendszerének radikális átalakítását, az állam magánéletbe való 
beavatkozási lehetőségének kiszélesítését, illetve az alkotmányos jogok megnyirbálását. „Nem látom 
indokoltnak az új típusú terrorizmus miatti jelentős szabadságkorlátozást, mert nem tartom akkora 
veszélynek e fenyegetést, mint a legtöbb biztonságpolitikai szakértő. (…) A terrorcsoportok túlnyomó 
többsége napjainkban is csupán helyi, nemzeti vagy szubregionális szinten tevékenykedik. Pontosan 
behatárolhatók azok a területek, amelyeket fenyegetnek. Gondoljunk csak arra, hogy Európa a baszk, 
északír, korzikai szeparatisták, a görög, spanyol és az olasz anarchisták elleni több évtizedes 
küzdelmét a szabadságjogok jelenleg kilátásba helyezett korlátozása nélkül vívta, s ha nem is volt 
képes felszámolni tevékenységüket, legalábbis elviselhető mértékűre csökkentette az általuk jelentett 
biztonsági kockázatot.” Tálas Péter: i.m. 61-62, 64. 

29 Vö: Magyarország Alaptörvényének XVIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által 
felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül 
bírálja el. A (2) bekezdés szerint senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a 
büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. Nem 
utolsósorban a (7) bekezdés szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 
bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

30 A tilalmakat nem szabad csak a büntetőeljárásra korlátozni, hanem az azt megelőző felderítésre is. 
Ennek megfelelően a felderítés is csak jogállami eszközökkel végezhető. Nyilatkozatok, információk 
erőszakkal, jogellenes fenyegetéssel való megszerzése ugyanis nem felderítés, hanem hatósági 
önkény.  
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független bírói szerv döntése (felülbírálata) nélkül.31 Szétfeszítené a jogállami kereteket 

bármilyen fizikai vagy lelki erőszakot, fenyegetést magába foglaló, azt lehetővé tevő, vagy 

törvénysértő, illetve a nemzetközi jog általános elveivel összhangban nem álló előnyöket 

kilátásba helyező kihallgatási szabályok elfogadása is.32 

Ezért a terrorizmussal összefüggő bűncselekmény elkövetője ugyanúgy azonos 

büntetőeljárási, büntető anyagi jogi szabályok alá tartozik, mint más általános – vagyis nem 

katonai bűncselekmények – elkövetője. Ez a fajta szabályozás hatékony fellépést biztosít, 

egyben a jogállami követelményeket is teljes mértékben kimeríti. Sőt, úgy is fogalmazhatunk, 

hogy egyedül a jogállami követelményeknek megfelelő terrorizmusellenes fellépés lehet 

hatékony, és biztosíthatja hosszú távon az alkotmányos alapjogok megóvását. 
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