
 

             

 
T E R R O R E L H Á R Í T Á S I  K Ö Z P O N T     

1101 Budapest, Zách u. 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 

 
dr. Böröcz Miklós r. alezredes 

doktorandusz, a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának elnöke 

 

Az illegális migráció és a terrorizmus közti összefüggések vizsgálata 

 

Abstract 

This study examines the possible links between illegal migration and terrorism. Public opinion 

attaches a serious terror relevancy to this phenomenon, especially nowadays. Terrorist acts committed 

in the US, Europe and Canada after 9/11 and perpetrators’ legal status were included in the research. 

We can draw a number of conclusions from the research also about the security risks posed by illegal 

migrants, which is also included in the study. 

 

A 2014-ben, Budapesten tartott Madrid Csoport konferenciájának szünetében rövid 

beszélgetést folytattam az egyik német hírszerző kollégával. Ennek során megkérdezte, hogy 

Magyarországon terrorkockázatnak értékeljük-e az illegális migrációt? A válaszom határozott 

igen volt. Erre ő tovább kérdezett, miszerint milyen konkrét bizonyítékok alapján tesszük ezt. 

Válaszomban felsoroltam az EU-s munkacsoport értekezleteken elhangzott érvek nagy részét, 

de továbbra sem hagyta a témát lezáratlanul. A beszélgetés végére már én is 

elbizonytalanodtam; vajon az illegális migráció valóban komoly terrorkockázatot rejthet 

magában. Ennek a tanulmánynak a célja, hogy erre a kérdésre megfelelő választ adjon. 

1. Az illegális migráció, mint biztonsági kockázat 

Korábbi tanulmányomban1 már kifejtettem azon nézeteimet, amelyek szerint az illegális 

migráció területén jelentős biztonsági deficitet okozott Európa korábbi bevándorlás-politikája. 

Az illegális migrációra ráépülve a szervezett bűnözői körök felvirágoztatták az 
                                                 

1 dr. Böröcz Miklós: Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának néhány főbb kihívása napjainkban. 
Terror & Elhárítás, 2013./II., http://www.tek.gov.hu/tt_kiad.html (letöltve: 2014.12.30.) 
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embercsempészetet, emberkereskedelmet, prostitúciót, stb.2 Ekkor azonban még úgy véltem, 

hogy az illegális migráció nyújtotta lehetőségeket a terrorizmus is jelentős mértékben 

kihasználja. 

Korábbi kutatásaim arra engedtek következtetni, hogy mivel az illegális migránsok jelentős 

része rosszul képzett, és megélhetésüket segédmunkából, olykor feketén vállalt munkából, 

illetve segélyekből kívánják megteremteni, ezért az esetek nagy többségében a társadalmi 

előrejutást nem tudják elérni. Ilyenkor a társadalom perifériájára szorulhatnak és anyagilag 

ellehetetlenülhetnek, amiből úgy vélhetik, hogy csak egy szervezett bűnözői körhöz való 

csatlakozás jelenthet kiutat. 

Korábbi álláspontom szerint ezek a személyek a szervezett bűnözés helyett 

radikalizálódhatnak is, ami azonban terrorkockázatot rejt magában. A radikális iszlám elveket 

valló és exportáló szervezetek célcsoportjai leginkább a rossz egzisztenciális körülményekkel 

rendelkező személyek, így kiemelt figyelmet fordítanak az illegális migránsokra. Ők azok, 

akiket élelmiszeradományokkal, ruhaneműkkel tudnak segíteni és így alakítanak ki velük 

bizalmi viszonyt. A bizalomnak köszönhetően megkezdik a személy vallási átformálását, 

melynek fő eleme a Nyugatellenesség, illetőleg annak a tudatnak a mélyítése, miszerint az 

arab világ gazdasági válságának első és egyetlen oka a nyugati hatalmak által végzett 

kizsákmányolás, így az ellene folytatott küzdelem pedig szent harcnak minősül. Azért 

tökéletes célközönség számukra, mivel a kiszolgáltatottság miatt teljesen nyitottá válnak 

azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik bármiféle segítséget nyújtanak számukra. Nagy 

átlagban alacsony iskolai végzetséggel rendelkeznek, ezért általánosságban elmondható, hogy 

gondolkodás nélkül elhiszik, amit egy bizalmukba férkőzött személy közöl velük, így 

könnyedén radikalizálhatók. 

Biztonsági kockázatként volt értékelhető, hogy a terrorszervezetek a tagjaikat 

csempészútvonalakon, embercsempész utakat használva juttatják illegális migránsként 

Európába és az Amerikai Egyesült Államokba. A célországokban, megfelelő ideig tartó 

pihentetés után megkezdik felkészülésüket, és ha elérkezik az idő, végrehajtják a számukra 

kijelölt merényleteket. 

                                                 

2 Az illegális migráció által a rendvédelmi szférában keltett többletfeladatokat összegzi Dr. Laufer Balázs „A 
migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai” című, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen írt doktori 
értekezése is. 
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A fent vázolt problémák önmagukban is komoly kihívást jelentenek, de ezeket fokozzák a 

2011 tavaszán kirobbant Arab Tavasz jelenleg is tartó hatásai. Az észak-afrikai térség 

országaiból, amelyek diktatórikus politikai berendezkedésű, azonban stabil államok voltak, 

meghatványozódott az Európába tartó menekültek száma. A térség országai között jelenleg 

alig található stabil állam, így nem várható, hogy ez a folyamat a közeljövőben jelentős 

változásokon menjen át. 

A további kutatások a korábbi következtetések átértékeléséhez vezettek, és ennek 

köszönhetően végeztem el a jelen tanulmányomban szereplő vizsgálatokat. Így kerülhet a 

későbbiekben megállapításra, hogy az illegális migráció valós terrorkockázatnak minősül-e, 

vagy „egyéb” nemzetbiztonsági kockázatnak célszerű értékelni. Ez a kérdéskör a magyar 

rendészet területén is aktuálissal bír, mivel szervezeti elkülönülés áll fenn a terrorelhárítás3 és 

az egyéb nemzetbiztonsági,4 közbiztonsági5 kockázatok megakadályozására szakosodott 

intézmények között. 

2. Az illegális migráció jelentette kihívásokkal kapcsolatos német álláspont  

Ernst Uhrlau, a BND egykori elnöke: Illegális migráció – új kihívások a társadalom és 

a rendészet területén, „Migrációs problémakör a terrorizmus szemszögéből”, a BKA 

Őszi konferenciáján, 2006. november 14-16. között a következő témájú előadást 

tartotta: 

Az illegális migráció témája és sokrétű következményei már régóta foglalkoztatja a politikai 

döntéshozókat és a rendészeti szerveket. Ezt a komplex jelenséget az állami szervek közös 

erőfeszítésével – nemzeti és nemzetközi – lehet csak hatékonyan vizsgálni, amelyhez a Német 

Szövetségi Hírszerző Szolgálat (továbbiakban: BND) is hozzá járul a rendelkezésére álló 

eszközökkel. Az a tény, hogy az illegális migráció először 1990-ben jelent meg a BND 

szimpóziumán, megmutatja, milyen jelentősége van ennek a témának, különös tekintettel a 

nemzetközi biztonságra. 

A médiában és a nyilvánosság előtt folytatott különböző vitákkal ellentétben, a terrorizmus és 

az illegális migráció jóval kisebb átfedést mutat, mint azokban azt valószínűsítették. 

                                                 

3 Terrorelhárítási Központ. 
4 Alkotmányvédelmi Hivatal. 
5 Rendőrség. 
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Habár léteznek kapcsolódási pontok a terrorszervezetek és az illegális migráció szereplői 

között, szimbiózisszerű összeolvadásról, mint annak idején az a PKK6 esetében történt, a 

terrorcsoportok és az embercsempész szervezett bűnözői körök között jelenleg nem lehet 

megfigyelni. Amit mi észleltünk az csupán néhány kereszteződés és kapcsolat, amelyek a 

jelentős, állandó üzleti kapcsolatoktól, az egyszeri kereskedelmi tevékenységig terjednek. 

Az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus beazonosított érintkezési pontjai azok, 

amelyeken keresztül az aktív terrorszervezetek a határokon átívelve, konspiratív módon 

juttatnak személyeket a célországokba. Számos eset azt mutatja, hogy erre a célra a 

terrorszervezetek legtöbbször saját csatornákat használnak. A szervezetek között az is 

különbség, hogy míg a szervezett bűnözői struktúrák alapvetően apolitikusak, 

ideológiamentesek és a fő céljuk a haszonszerzés, addig ezek a terrorcsoportokra nem 

jellemző tulajdonságok, emiatt a bűnszervezetek számukra nem biztonságos együttműködő 

partnereknek. Alkalmanként azonban, a céljaik elérése érdekében a terrorszervezetek igénybe 

veszik a csempészbandák segítségét. A terroristák ezáltal megszerzik a csempészek speciális 

ismeretanyagát, és azt saját céljaik érdekében felhasználják. Emellett a „normális” csempész 

struktúrák fedésként is szolgálhatnak a terroristák számára, főként lebukás esetére. 

A BND abból indul ki, hogy egy relatív kicsi, de igen veszélyes átfedés található az iszlám 

extrémisták és az embercsempészek között, ami nem más, mint a céltevékenységük, a 

schengeni térség elérése. 

Az iszlám terrorizmus által, a nyugati világra jelentett veszély vonatkozásában az illegális 

migráció igen alacsony jelentőségű faktor. Ennél a politikai vezetés és a biztonsági 

szolgálatok számára nagyobb kihívást jelent a legális migráció és a terrorizmus kölcsönhatása. 

Figyelembe véve a nyugati nagyvárosokban elkövetett terrorcselekményeket, az a tapasztalat, 

hogy ezeket bevándorlók vagy migráns felmenőkkel rendelkező állampolgárok követték el. 

Ebből a tényből arra lehet következtetni, hogy a migráció és az iszlám szélsőségesek által 

jelentett terrorveszély között lényeges az összefüggés. Ezekkel a megállapításokkal azonban 

nem kívánunk táptalajt adni a más kultúrából származó személyektől tartó, idegengyűlöletet 

magába foglaló védekező reakcióknak. A lakosság többségi részének terrorfenyegetéstől való 

védelmét ugyanakkor a „nyitott társadalom” alapelvével összhangban kell biztosítani. 

                                                 

6 Kurd Munkáspárt. 
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A legális, rendezett szociális háttérrel rendelkező első-, másod-, harmad generációs személyek 

természetesen az iszlám terrorizmus számára mindenképpen vonzó célcsoportként 

jelentkeznek. Az al-Kaida szándéka, hogy egy globális, iszlamista tömegmozgalmat váltson 

ki. Az a céljuk világszerte, hogy a muszlimokat radikalizálják, és így önként jelentkezzenek 

az erőszakos dzsihádban történő részvételre. Ebben a „projektben” ügyesen használják a 

modern információs társadalom adta lehetőségeket, amelyeket az al-Kaida vezetése egyre 

növekvő számban tesz bárki számára elérhetővé. Az, hogy ez a stratégiájuk mennyire 

eredményes, megmutatják a madridi és a londoni merényletek. Drasztikusan demonstrálták 

azt is, hogy igazából szó szerinti belföldi7 terrorizmussal van dolgunk. 

Az államok veszélyeztetettségének megítélésében két faktort szükséges különösen figyelembe 

venni: az egyik az adott országnak a terrorcélpont-listán történő elhelyezkedése, másik pedig 

az adott állam bevándorlóinak etnikai összetétele és a migránsközösség lélekszáma.  

Minél kevesebb migráns integrálódott a befogadó ország társadalmi, politikai és gazdasági 

életébe, annál erősebb a hatása az anyaországban felmerülő politikai, vallási és katonai 

problémáknak, és annál inkább fogékonyak a globális dzsihád küldetésére és érveire. Ezzel 

ellentétben, ha valaki a társadalomba beilleszkedett és perspektívával rendelkezik, sokkal 

kevésbé kerülhet a radikálisok és a terroristák hatása alá. Megállapítható, hogy a bevándorlók 

sikeres integrációja jó befektetés a terrorizmus megelőzésében.  

A biztonságra vonatkozó vitában jelenleg az a konszenzus, hogy a terrortámadások elleni 

védelem kizárólag a kemény biztonságpolitikával, a megerősített felderítéssel, a merev 

határellenőrzéssel és a szigorú bevándorlási politikával nem elérhető. Az iszlám terrorizmus 

által jelentett fenyegetés egy komplex jelenség, amivel széleskörűen kell foglalkozni, 

megelőző és védelmi intézkedések igénybevételével a biztonságpolitikában éppúgy, mint a 

politikai stratégiai koncepció felállításában. 

A megállapítások a BND 2006-ban tett hivatalos álláspontja, amelyek a közelmúltban 

végrehajtott terrorcselekmények tükrében, jelentős része napjainkban is aktuális. 

  

                                                 

7 Az előadásban az angolszász terminus szerinti home-grown terrorism szerepelt. 
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3. A Nyugatot ért terrortámadások elkövetőinek státusza 

A következő fejezetben azon fontosabb terrorcselekmények, és azok elkövetőinek státusza 

kerül vizsgálatra, amelyek a 2001 9/11-es terrorcselekmény végrehajtásától kezdve Európát, 

az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát érték. 

3.1. A 2001. szeptember 11-ei USA támadások 

A 2001. szeptember 11-ei, 2.976 áldozatot követelő támadást követően pár órával az amerikai 

hatóságok már megnevezték az elkövetőket. A terroristák javarészt Szaúd-Arábiából 

származtak, míg két fő az Egyesült Arab Emírségekből, egy-egy fő pedig Egyiptomból és 

Libanonból érkezett.8  

Mohamed Atta, Marvan al-Sehi, Ziad Dzsarra és Hani Handzsúr könnyedén bejutottak az 

Egyesült Államokba, valószínűleg az is segítette őket ebben, hogy Hamburgban végezték el 

az egyetemet. Egyedül a jemeni állampolgár, Bin al-Sib nem kapott vízumot, mivel a 

hatóságok nem látták biztosítva, hogy a tartózkodási engedélyének lejárta után elhagyná az 

országot. Emiatt ő az előkészítő tevékenységét Hamburgban folytatta tovább, összekötőként 

Mohamed Atta és Kalid Sejk között. Oszama Bin Laden az elkövetők támogatására egy 

kivétellel kizárólag szaúdi állampolgárt jelölt ki.9 E mögött nagy valószínűséggel az állhatott, 

hogy az USA-val szövetséges Szaúd-Arábia állampolgárai a terrorcselekmények 

előkészítésének időszakában még az európaiaknál is könnyebben igényelhettek vízumot az 

USA-ba.10 

A 19 merénylő egyike sem volt amerikai állampolgár, ketten tanuló vízummal, a többiek hat 

hónapra érvényes turista vízummal, legálisan érkeztek az Egyesült Államokba. A képet kis 

mértékben árnyalja, hogy szeptember 11-ére azonban hármuknak már lejárt a vízuma, így a 

támadások idején illegálisan tartózkodtak az országban. 

Ennek ellenére azonban kijelenthetjük, hogy egyikük sem volt illegális bevándorló.  

  

                                                 

8 http://tortenelemklub.com/xxszazad/844-a-2001-szeptember-11-i-terrortamadas-es-koevetkezmenyei (letöltve: 
2015. január 2.) 

9 13 „testőrt” 
10 http://magyarnarancs.hu/kulpol/2001_szeptember_11_hajsza_a_gyilkosok_utan-76867 (letöltve: 2015. január 

2.) 
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3.2. 2001. december 22-ei cipőbombás merénylet 

2001. december 22-én az American Airlines Párizsból Miamiba tartó 63-as járatán, egy 

terrorista sikertelenül kísérelte meg működésbe hozni a cipőjébe rejtett robbanóanyagot. A 

merénylőt az utasok lefogták a gép pedig kényszerleszállást hajtott végre Bostonban.11 

Az elkövető Richard C. Reid sri lankai származású, angol állampolgár, aki börtönévei alatt 

tért át az iszlám hitre, később radikalizálódott, majd terrorista kiképzést kapott Pakisztánban 

és Afganisztánban,és tagja lett az al-Kaidának.12 

3.3. 2004. március 11-ei madridi merénylet 

2004. március 11-én terroristák 10 robbantást hajtottak végre a Madridba tartó elővárosi, 

vasúti szerelvényeken, melyben 191-en vesztették életüket és mintegy 2050-en megsérültek. 

A tervek szerint 13 IED13-nek összehangoltan kellett volna robbannia, ekkor az áldozatok 

száma valószínűleg magasabb lett volna. 

A nyomozást jelentős mértékben nehezítette, hogy 2004. április 3-án, amikor a rendőrség 

rajtaütött az elkövetők rejtekhelyén 7 terrorista felrobbantotta magát, melynek során releváns 

bizonyítékok is megsemmisültek.14 

Szarhan Bin Abdelmadzsid Fakhet tunéziai állampolgár volt a merényletek egyik kitervelője. 

1994 óta egy marokkói származású nővel élt a spanyol főváros mellett. Az eljárás során 

megállapításra került, hogy Törökországban találkozott Amer al-Azízzal, az al-Kaida egyik 

európai vezetőjével. Al-Azíz egy Madridban élő marokkói bevándorlóhoz, Dzsamal 

Zugamhoz irányította a tunéziait. A vizsgálat megállapításai szerint Zugam lehetett a 

terrortámadás másik vezetője. Dzsamal Zugam március 13-án testvérével együtt került 

őrizetbe.15 

Az elkövetők státuszáról a következők állapíthatóak meg: Fakhet az elkövetéskor már 8 éve, 

tanuló vízummal élt az országban, a marokkói Dzsamal Zugam legálisan vándorolt be, egyik 

                                                 

11 http://www.fas.org/irp/news/2002/01/reidindictment.pdf (letöltve: 2015. január 5.) 
12 http://www.origo.hu/nagyvilag/20011224vadalatt.html (letöltve: 2015. január 5.) 
13 Házi készítésű robbanószerkezet. 
14 http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/50/html (letöltve: 2015. január 2.) 
15 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3515138.stm (letöltve: 2015. január 2.) 
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társuk, a szintén marokkói Amer Aziz pedig menekültként érkezett Spanyolországba. Az 

elkövetők segítői között volt még két indiai bevándorló, Szures Kumár és Vinaj Kohli. 

A terroristák közül egyedül a marokkói drogcsempész, Dzsamal Ahmidan volt illegális 

bevándorló. 16 

3.4. 2004. november 2-ai, Theo Van Gogh, holland filmrendező meggyilkolása 

A következő bűncselekményt, bár nem több emberen elkövetett emberölés, azért vettem a 

terrorcselekmények közé, mert az indíték iszlám alapú radikalizmuson nyugodott és az 

elkövető a második generációs militáns muszlimokból álló Hofstad csoport17 tagja volt. 

Theo Van Gogh a provokatív filmrendező a Behódolás című filmjével olyannyira kivívta a 

Hollandiában élő muszlim közösség haragját, hogy a film bemutatását követően halálosan 

megfenyegették. Senki sem gondolta, hogy ezt az ígéretet a marokkói születésű, holland 

állampolgárságú Mohammed Bouyeri 2004. november 2-án valóra is váltja.18 

Az elkövető lelőtte Van Goghot, majd elvágta a torkát fényes nappal Amszterdam egyik 

forgalmas utcáján. 

Bouyeri marokkói bevándorló munkások gyermeke volt, és Amszterdamban nőtt fel holland 

állampolgárként. Fiatal korában a környék legjobb középiskolájába járt, az ígéretes diákból 

azonban dzsihadista lett. A sejt amelyiknek tagja volt,  minden második héten találkozott 

Bouyeri lakásán, és meghallgatták az Abu Hatibként ismert szíriai prédikátor istentiszteleteit. 

A Hofstad csoportot kapcsolatba hozták a Marokkói Iszlám Harci Csoporttal is, amely részt 

vett a madridi bombamerényletekben és a 2003-ban Casablancában elkövetett 

támadássorozatokban.19 

  

                                                 

16 http://nepszava.hu/articles/article.php?id=241491&print=1 (letöltve: 2015. január 2.) 
17 Főleg Észak-Afrikából származó, de már Hollandiában született muszlimok által alkotott szervezet. 
18 http://index.hu/kulfold/1105fortuyn/ (letöltve: 2015. január 2.) 
19 http://beszelo.c3.hu/cikkek/europa-duehos-muszlimjai (letöltve: 2015. január 2.) 
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3.5. A 2005. július 7-ei és a július 21-ei londoni metrótámadások 

A 2005. július 7-ei merénylet 9/11 mintájára 7/7 néven is ismert. A londoni terrortámadás a 

brit főváros metróhálózatát célozta meg. Három pakisztáni és egy jamaikai származású brit 

állampolgárságú muszlim férfi összehangolt öngyilkos merényletet követett el a reggeli 

órákban, amikor a szerelvények tele voltak utasokkal. A támadás során 56-an20 veszették 

életüket, hétszázan pedig megsebesültek. 

Az elkövetőkből hárman már az Egyesült Királyságban születtek, így második generációs brit 

állampolgárnak tekinthetők. A csoport vezetője Mohammed Szidik Kán 1974-ben, Sezad 

Tanvir 1982-ben, míg Haszib Huszein 1986-ban született. A negyedik terrorista 1985-ben 

látta meg a napvilágot Jamaicában, de 1986-ban az édesanyjával Angliába költözött. 

Neveltetése az iszlám hit jegyében zajlott.21 

A július 21-ei merényletkísérlet során három metrón és egy buszon kíséreltek meg 

hátizsákokban IED-ket működésbe hozni. A támadás során egyik robbanószerkezet sem 

robbant fel, bár azok felépítése megegyezett a 7/7-ei merényletekével.22 

A szomáliai Muktar Szaid Ibrahim és Jaszin Hasszán Omár gyerekkorában érkezett 

menekültként Nagy-Britanniába. Előbbi 2003-ban brit állampolgár lett, utóbbi 2000 óta 

állandó tartózkodási engedéllyel élt Londonban. Oszmán Husszein etiópiai születésű brit 

állampolgár. A ghánai Manfo Kwaku Asiedu pedig 2003 végén legálisan érkezett Nagy-

Britanniába.23 

3.6. A 2006. július 31-ei dortmundi és koblenzi merényletkísérletek 

2006. július 31-én, két gazdátlan bőröndben IED-et találtak a dortmundi és koblenzi 

pályaudvaron egy-egy vasúti kocsiban. A bombák összeszerelési problémák miatt nem léptek 

működésbe. 

                                                 

20 Beleszámítva az elkövetőket is. 
21 http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2010/2010_2/2010_2_br_ 

horvath_attila_59_69.pdf (letöltve: 2015. január 2.) 
22 http://hvg.hu/vilag/2005072277now22/ (letöltve: 2015. január 2.) 
23 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6484317.stm (letöltve: 2015. január 2.) 
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Az egyik elkövető Juszuf Mohamed el-Hajdib, a másik Dzsihad Hamad24 libanoni 

állampolgárok voltak, akik legális tanulói vízum birtokában folytatták tanulmányaikat 

Németországban.25 El-Hajdibet Németországban, Hamadot pedig Libanonban ítélték el a 

merényletkísérlet miatt. 

3.7. 2009. december 24-ei alsónadrágos merénylő a Northwest Airlines 253-as járatán, 

Amsterdamból Detroitba 

Umar Farouk Abdulmutallab 2009. karácsony napján alsóneműjében robbanóanyagot 

csempészet a Northwest Airlines 253-as járatára, amely Amsterdamból Detroitba tartott. A 

robbanószerkezetet nem tudta rendesen működésbe hozni, az csak lángokat bocsájtott ki, 

amely sem a repülőgépben, sem pedig az utasokban nem tett kárt. Az elkövető első és 

másodfokú égési sérüléseket szenvedett.26 

Abdulmutallab nigériai állampolgár, aki érvényes USA túrista vízummal is rendelkezett a 

merénylet időpontjában.27 

3.8. 2010. december 11-ei stockholmi öngyilkos merényletek 

2010. december 11-én két bomba robbant Stockholm belvárosában, melynek következtében 

az elkövetőn kívül nem halt meg senki, azonban két ember megsérült. 

Az elkövető, a 28 éves Taimour Abdulwahab al-Abdaly, öngyilkos merényletet követett el. A 

hat csőbombából, amit magával cipelt csupán egy lépett működésbe, ami a férfi halálát 

okozta. A két sebesült az elkövető tulajdonában álló Audi 80-as korábbi felrobbantásakor 

sérült meg könnyebben.28 

A sikertelennek tekinthető támadás célpontja a belvárosban, a karácsonyi ünnepi vásárban 

tartózkodó tömeg lehetett. Ugyanakkor ez a terrortámadás tekinthető az első, iszlám 

fundamentalista által a skandináv országokban elkövetett cselekménynek. 
                                                 

24 http://www.spiegel.de/international/spiegel/terrorism-in-germany-every-investigator-s-nightmare-a-
433839.html (letöltve: 2015. január 2.) 

25 http://www.spiegel.de/international/germany/the-world-from-berlin-a-terrorist-gets-the-judicial-middle-finger-
a-595609.html (letöltve: 2015. január 2.) 

26 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/27/AR2009122702021.html (letöltve: 2015. 
január 5.) 

27 http://www.cbsnews.com/news/abdulmutallab-had-passport-dutch-say/ (letöltve: 2015. január 5.) 
28 http://www.theguardian.com/world/2010/dec/12/stockholm-bombing-policing-lone-jihadists (letöltve: 2015. 

január 3.) 
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Az elkövető iraki születésű svéd állampolgár volt, aki 1992-ben szerezte meg 

állampolgárságát Svédországban.29 Búcsúlevelében azt írta, hogy az Iszlám Állam 

ösztönzésére cselekszik. 

3.9. 2011. július 22-ei norvég merénylet 

Anders Behring Breivik norvég állampolgár 2011. július 22-én országa történetének 

legsúlyosabb merényletsorozatát hajtotta végre, mely 77 ember életétét követelte.  

Elsőként autóba rejtett robbanószerkezetet hozott működésbe Oszló kormányzati negyedében, 

melyben 8 ember vesztette életét, majd Utøya szigetére hajózott, ahol a munkáspárt ifjusági 

szervezetének táborozóit, főként tizenéves fiatalokat mészárolt le. 

A merénylet nemcsak a norvég rendőrség reagáló képességének, hanem az igazságszolgáltatás 

korlátait is megmutatta.30 

3.10. 2012. márciusi (11., 15., 19.) montauban-i és toulouse-i merényletek 

Az elkövető 2012. március 11-én Toulouse-ban egy ejtőernyős katonát, majd március 15-én a 

montauban-i bevásárló központban két egyenruhás katonát,31 március 19-én az Ozar Hatorah 

zsidó iskolánál pedig 4 embert, köztük 3 gyermeket lőtt agyon.32 

Az elkövetőt egy 32 órás „ostromot” követően tette ártalmatlanná a francia rendőrség, Merah 

belehalt sérüléseibe. 

Mohammed Merah 23 éves, algériai gyökerekkel rendelkező francia állampolgár volt. Merah 

a későbbi nyomozás adatai szerint kisstílű bűnözőként került börtönbe, ahol a szalafizmus felé 

fordult. Radikalzálódásában fontos állomás volt, hogy járt Afganisztánban és Pakisztánban.33 

  

                                                 

29 http://www.origo.hu/nagyvilag/20101213-egy-kozelkeleti-gyokeru-sved-lehet-a-stockholmi-ongyilkos-
merenylo.html (letöltve: 2015.január 3.)  
http://www.origo.hu/nagyvilag/20101213-egy-kozelkeleti-gyokeru-sved-lehet-a-stockholmi-ongyilkos-
merenylo.html  

30 Norvégiában a maximum kiszabható szabadságvesztés 21 év. 
31 Ahol egy katonát súlyosan meg is sebesített. 
32  http://www.bbc.com/news/world-europe-17456541 (letöltve: 2015. január 4.) 
33  http://www.bbc.com/news/world-europe-17481537 (letöltve: 2015. január 4.) 
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3.11. 2012. július 18-ai burgaszi robbantás 

2012. július 18-án Bulgáriában a burgaszi repülőtéren egy izraeli turistákat szállító buszon 

öngyilkos merénylő34 robbantotta fel magát, melynek során a merénylő, a bolgár buszsofőr és 

öt izraeli állampolgár életét vesztette, 32-en pedig megsérültek.35 

A nyomozás adatai alapján, ami megegyezik az izraeli kormány álláspontjával, a merénylet a 

Hezbollah-hoz köthető. 

2013. július 25-én a bolgár belügyminiszter fényképfelvételeket tett közzé, amelyeken az 

ausztrál állampolgár Malid Farah, és a kanadai állampolgár Hassan al-Haj látható. 

Információk szerint a fenti személyek támogatást nyújtottak a terrorcselekmény 

elkövetéséhez.36 

3.12. 2013. április 15-ei bostoni merénylet 

A bostoni maratoni futóversenyen terroristák két robbanószerkezetet hoztak működésbe, 

melynek következtében három ember életét vesztette, 264 sportoló/néző pedig megsérült. A 

negyedik áldozat egy rendőr volt, akit az elkövetők később menekülésük során lőttek agyon. 

A bostoni maratonon két robbanószerkezet lépett működésbe kb. 12 másodperces eltéréssel, 

melyekbe csapágygolyókat is elhelyeztek a sérülések maximalizálása érdekében. Később egy 

újabb robbanószerkezetet hatástalanítottak a célvonal közelében, illetőleg két fel nem robbant 

csőbombát is megtaláltak a hatóságok. 

A bostoni rendőrség három nappal később tartóztatta le az egyik elkövetőt Dzsohar 

Carnajevet, aki bátyjával Tamerlán Carnajevvel közösen hajtotta végre a terrortámadást. 

Tamerlán Carnajev menekülés közben vesztette életét. 37 

Dzsohar Carnajev csecsen származású amerikai állampolgár, Tamerlán Carnejev orosz-

kirgiz kettős állampolgár volt, aki érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezett az Egyesült 

Államokban. Mindketten gyermekkoruk óta éltek az USA-ban.38 

                                                 

34 Aki egy hamis amerikai vezetői engedéllyel rendelkezett. 
35 http://www.nytimes.com/2012/07/20/world/europe/explosion-on-bulgaria-tour-bus-kills-at-least-five-israelis. 

html?pagewanted=all&_r=0 (letöltve: 2015. január 8.) 
36 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4409731,00.html (letöltve: 2015. január 8.) 
37 http://hvg.hu/vilag/20140212_Dzsohar_Carnajev_novemberig_meg_gondolkod (letöltve: 2015.január 3.) 
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3.13. 2013. május 22-ei londoni merénylet 

2013. május 22-én Londonban két férfi gépkocsival a járdára hajtott, és ott elütötte Lee Rigby 

egyenruhát viselő katonát, majd a földön fekvő súlyos sérültet késekkel és húsvágó bárdokkal 

összekaszabolta. Motivációjukként az angol hadsereg által a muszlimok sérelmére elkövetett 

gyilkosságokat határozták meg.39 

Michael Adebolajo és Michael Adebowale nigériai származású, brit állampolgárságú 

elkövetők, akik Nagy-Britanniában nőttek fel és keresztény neveltetést kaptak, de később 

áttértek az iszlám hitre.40 

A cselekményt a motivációja miatt értékeltem terrortámadásnak. 

3.14. 2014. május 24-ei brüsszeli merénylet 

A brüsszeli zsidó múzeum előtt 2014. május 24-én egy merénylő négy embert lőtt agyon. A 

francia elkövetőt, Mehdi Nemmouche-t május 30-án tartóztatták le Marseille-ben, amikor 

éppen szállt le az Amszterdamból érkező menetrendszerű buszról. 

Mehdi Nemmouche a börtönben tért át az iszlám hitre, ahová több alkalommal, rablások miatt 

kiszabott szabadságvesztés okán került. Szabadulását követően, 2013 elején Szíriába utazott, 

ahonnan március 18-án érkezett vissza Európába, a frankfurti repülőtéren a német hatóságok 

ki is hallgatták, majd ezt követően szabadon engedték.41 

Az elkövető, Mehdi Nemmouche második generációs muszlim bevándorló, szülei Algériából 

érkeztek. Nemmouche már Franciaországban született, francia-algériai állampolgár.42 

  

                                                                                                                                                         

38 http://www.cbsnews.com/news/dzhokhar-and-tamerlan-a-profile-of-the-tsarnaev-brothers/ (letöltve: 2015. 
január 3.) 

39 http://nepszava.hu/cikk/649726-keselo-a-birosagon (letöltve: 2015.január 3.) 
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nyilvantartott-terrorista-volt-a-machetes-gyilkos-2191507 (letöltve: 
2015.január 3.) 

40 http://courtnewsuk.co.uk/newsgallery/?page=10&news_id=35385 (letöltve: 2015. január 3.) 
41 http://kitekinto.hu/europa/2014/09/06/brusszeli_merenylet_a_francia_gyanusitott_felteheten_tuszokat_kinzott 

_sziriaban/#.VIBcHYc1YvF (letöltve: 2015. január 4.) 
42 http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/43758-140914-brussels-jewish-museum-to-reopen 

(letöltve: 2015. január 4.) 
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3.15. 2014. október 20-ai kanadai katonák ellen elkövetett merénylet  

2014. október 20-án Martin Couture Rouleau Montreal közelében elgázolt két katonát, akik 

közül egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. Az elkövető ezt követően elhagyta a 

helyszínt, menekülése során azonban életét vesztette. 

A támadást követően, rövid időn belül felhívta a 911-es segélyhívó vonalat, ahol bejelentette, 

hogy tettét Allah nevében követte el. 

Martin Couture Rouleau 25 éves kanadai állampolgár volt, aki 2013-ban tért át az iszlám 

hitre.43 Radikális nézetei miatt ismert volt a hatóságok előtt, amelyek korábban 

megakadályozták, hogy Szíriába utazzon, ahol részt akart venni az ott folyó 

polgárháborúban.44 

3.16. 2014. október 22-ei ottawai merénylet 

2014. október 22-én egy fegyveres Ottawában lelőtt egy díszőrséget álló katonát, majd 

bejutott a parlamentbe, ahol több lövést is leadott. A merénylőt a biztonságiak ártalmatlanná 

tették, aki a sérüléseibe belehalt.45 

A kanadai hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető Michael Zehaf-Bibeau kanadai 

születésű, kanadai állampolgárságú férfi volt. Sajtóhírek szerint az algériai származású 

québeci férfi 1982-ben született, és nem sokkal a támadás előtt tért át az iszlám hitre.46 

Mindkét eset összefüggésbe hozható Kanada Iszlám Állam elleni beavatkozásával. 

3.17. 2015. január 7-ei párizsi terrortámadások 

2015. január 7-én két fegyveres megtámadta a Charlie Hebdo francia szatirikus lap 

szerkesztőségét és 12 embert, köztük két rendőrt megölt.47 

                                                 

43 http://news.nationalpost.com/2014/11/09/from-typical-teen-to-jihadist-how-martin-couture-rouleau-became-
radicalized-after-converting-to-islam/ (letöltve: 2015. január 8.) 

44 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2801102/radicalized-canadian-muslim-convert-runs-two-young-
soldiers-car-shot-dead-police.html (letöltve: 2015. január 8.) 

45 http://news.nationalpost.com/2014/10/22/soldier-shot-outside-of-parliament-at-national-war-memorial-active-
shooter-believed-to-be-on-the-loose/ (letöltve: 2015. január 8.) 

46 http://www.hirado.hu/2014/10/23/ottawai-lovoldozes-kapcsolatba-hoztak-az-iszlam-allammal-a-lovoldozot/ 
(letöltve: 2015. január 8.) http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_10_23/Megallap-tottak-az-ottawai-lovesz-
szemelyazonossagat-6830/ ((letöltve: 2015. január 8.) 
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A támadás reggelén a lap al-Bagdádiról, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjéről 

közölt karikatúrát. 

Chérif és Said Kouachi, az algír felmenőkkel rendelkező francia állampolgárságú testvérpár 

két nappal a vérengzést követően életét vesztette a rendőrökkel vívott tűzharcban.48 

Mindeközben a Kouachi fivérekkel Amedy Coulibaly támadását összehangolva 2015. január 

8-én megölt egy rendőrnőt, majd 12 túszt ejtett egy kóser szupermarketben. A túszok 

elengedésének feltételéül a Kouachi testvérek szabad távozását tette. A rendőrök a testvérpár 

elfogásával egy időben indították az akciójukat a boltban is. Itta támadón kívül négy személy 

vesztette életét, négy túsz pedig súlyosan megsebesült. 

Amedy Coulibaly szintén francia állampolgár volt, migráns felmenőkkel.49 

A tizenhét esetet megvizsgálva megállapítható, hogy kizárólag a 2004-es madridi merényletek 

során volt azonosítható – abban az esetben is csupán egy – illegális migráns az elkövetők 

között. Az összes többi terrortámadásban legális migránsokról, illetőleg másod, vagy harmad 

generációs, továbbá áttért állampolgárokról beszélhetünk. Joggal merül fel a kérdés, hogy 

miért nem az illegális migránsokhoz köthetők a fenti cselekmények? Az esetleges válaszokat 

a következő fejezetben kívánom összegezni. 

4. Az illegális migránsok, mint elkövetők általi hátrányok vizsgálata a terroristák 

szemszögéből 

Álláspontom szerint először is a Nyugat országaiba történő bejutás nehézségeit tartják szem 

előtt a különböző terrorszervezetek. A Nyugat komoly költségvetési forrásokat különít el az 

országaik védelmét szolgáló hírszerzésre, aminek köszönhetően már a terroristákat exportáló 

országok hírszerző szerveivel közeli együttműködést folytatnak. Így egy terrorkiképző 

táborban részt vevő személy, a helyi hírszerző szervek figyelmébe kerülhet, amelyek időben 

jelzést tudnának adni a célország hírszerző szolgálatainak. 

                                                                                                                                                         

47 http://hvg.hu/vilag/20150107_Allitolag_azonosithattak_a_parizsi_vereng?s=hk (letöltve: 2015. január 4.) 
48 http://thepunditpress.com/2015/01/07/sherif-kouachi-said-kouachi-and-hamid-mourad-identified-as-paris-

attackers/ (letöltve: 2015. január 8.) 
49 http://www.ibtimes.com/who-amedy-coulibaly-paris-kosher-deli-gunman-once-worked-coca-cola-was-close-

kouachi-1779242 (letöltve: 2015. január 20.) 
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Továbbá, ha egy személyt egy meghatározott feladattal egy idegen országba küldenek, számos 

olyan probléma merülhet fel a végrehajtásig, ami kommunikációt igényelhet a küldő régióban 

maradó, a feladatot kitervelő és kiadó személlyel. Az ilyen kommunikációk azonban magas 

dekonspirációs jegyeket hordoznak magukban. 

Az illegális módon történő bejutás Európába, az USA-ba, vagy Kanadába komoly anyagi 

terhet jelenthet, hiszen ezek az akciók általában szervezett bűnözői körök segítségével 

kivitelezhetők, amely „szolgáltatások” azonban senki számára sem ingyenesek. A terrorakciók 

nagy részéről megállapítható, hogy rendkívül alacsony költségvetést igényelnek. Adott 

esetben, ha egy sejtet kívánnának meg bejuttatni, az egy akció többszörösét is kitehetné, ami 

költséghatékonysági szempontból nem tekinthető ideálisnak. 

Emellett a tiltott határátlépés során fennáll az idő előtti lebukás veszélye is, amely esetén az 

erre a célra fordított összeg is elveszik, az illegálisan átjuttatni kívánt migránst, egy-két 

kivételtől eltekintve, pedig visszatoloncolják. 

Ha az illegális migráns be is jutna a célországba, újabb jelentős pénzeszközzel kellene, hogy 

rendelkezzen, annak érdekében, hogy a számára meghatározott tervet végre hajthassa. A 

lőfegyverek, a hamis dokumentumok beszerzése is jelentős költségekkel jár, nem kevésbé a 

létfenntartás. Ezek egy része egyébként áthidalható támogatók segítségével, de ez az esetet 

követő nyomozás szempontjából sem ideális, mivel a szálakat visszafejthetik, így pedig a 

támogatást nyújtó entitás is dekonspirálódna. 

Bejutás esetén a végrehajtás szempontjából újabb gondot jelenthet a hely és nyelvismeret 

hiánya, vagy elégtelensége. 

Az illegális migráns, ha nem jutna megfelelően elkészített, hamis dokumentumhoz, akkor egy 

egyszerű rendőrségi ellenőrzés során is lebukhat, és ekkor ugyancsak kitoloncolnák. A hamis 

dokumentumok beszerzése, pláne alvilági kapcsolatok nélkül, pedig újabb lebukási 

lehetőséget jelent. 

5. Az ideális elkövetői kör és módozatok 

A fentiekkel szemben, a vizsgált esetek azonban megmutatják, hogy a támadni kívánt 

célország állampolgára sokkal ideálisabb elkövető, mint egy illegális, vagy akár egy legális 

migráns. 
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Erre a jelenlegi migráns felmenőkkel rendelkező, rosszul képzett, anyagilag kiszolgáltatott, a 

társadalom peremén található személyek a legalkalmasabbak. A napjainkban mérséklődő 

gazdasági világválság olyan pénzügyi hanyatlást eredményezett a nyugati társadalmak 

országaiban, ahol a szegények tovább szegényedtek, életük kilátástalanná vált. Ebből 

kifolyólag sokkal fogékonyabbá váltak a szélsősségekre. 

Az internet segítségével immáron az arra fogékony emberek sokkal könnyebben 

radikalizálhatók. Nem szükséges olyan vallási közösséggel kapcsolatba kerülniük, ahol 

radikális iszlám elveket terjesztenek, hanem elég, ha a számítógépük előtt megtalálják azokat 

a személyeket, akik ezt online megteszik. Ezt a célt szolgálja az Iszlám Állam internetes 

tevékenysége is. Tekintettel arra, hogy a radikális eszméket terjesztő személyek szintén 

konspirálnak, így ezek a kapcsolatok szinte kiszűrhetetlenek. 

A kiképzés is jóval egyszerűbbé vált a technikai fejlődésnek köszönhetően. Ma már vannak 

olyan terrorszervezetekhez köthető elektronikus kiadványok, amely nemcsak taktikai, hanem 

technikai segédletet is ad egy terrorakció elkövetéséhez. Ennek megismerésével a radikalizált 

személy megszerezheti azt a tudásanyagot, aminek segítségével sikeres terrorakciót tud 

véghezvinni. 

Ugyanakkor a jelenleg Szíriában folyó polgárháború kiváló kiképző terep egy európai 

állampolgár számára, aki hazatérve merényletet követhet el szülőhazája ellen. 

Egy európai állampolgár, az Unió területén szinte ellenőrzés nélkül mozoghat, jóval 

könnyebben juthat be az USA-ba, vagy Kanadába, mint egy harmadik országbeli állam 

polgára.  

Valamint rendelkezik helyismerettel, beszéli a célország nyelvét. Sokkal könnyebben szerez 

alvilági kapcsolatokat. 

Az esetek vizsgálata során több, koncepcióváltásra utaló jelenség is megfigyelhető. Az egyik, 

hogy még csak nem is migránsok követik el manapság a terrorcselekményeket, hanem rendre 

a megtámadott ország állampolgárai. Újdonság, hogy az elkövetési mód is egyszerűsödött; 

míg a 9/11 támadás során utasszállító gépeket térítettek el, addig az általam vizsgált utolsó öt 

esetben még csak robbanóanyagot sem használtak a terroristák. Cselekményük elkövetéséhez 

kizárólag személygépkocsit, szúró és vágószerszámokat, illetve lőfegyvereket vettek igénybe. 

A cselekmények igazából a célzat, illetőleg a célpontok miatt minősülnek 
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terrorcselekménynek, nem az elkövetési mód brutalitása, illetve az áldozatok számának 

nagysága szempontjából. Újdonságnak számít, hogy a célpontok kiválasztásánál álláspontom 

szerint immáron nem a terrorszervezet vezetői határoznak meg konkrét célpontokat, hanem a 

feladatot a sejtekre bízzák. Ez jelentős terhet ró a felderítést végző szervekre is, hiszen szinte 

lehetetlen egy magányos elkövető, vagy izolált sejt időben történő beazonosítása, aki, vagy 

amely a saját maga által kiválasztott célt kívánja megtámadni. 

A londoni és az ottawai gázolásos merényletek azt is sejtetni engedik, hogy a terroristák a 

cselekményeik elkövetése során random választanak célpontot és improvizálva végeznek 

azokkal. 

Összegzés 

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a nyugaton elkövetett terrorcselekmények túlnyomó 

többségét nem illegális migránsok, hanem migráns felmenőkkel rendelkező, nyugati országok 

állampolgárai, vagy legális migránsok követték el, akik muszlim vallási fanatikusok voltak. 

A másod és harmad generációs állampolgárok és a legális migránsok a jelenlegi gazdasági 

helyzetnek, és származásuknak, illetőleg az internet nyújtotta lehetőségnek is köszönhetően 

könnyen radikalizálhatók. A 2. fejezetben ismertetett tanulmányban szerepelt, hogy a 

terrorizmus ellen nem lehet kizárólag biztonságpolitikai eszközökkel harcolni, ehhez 

szükséges egy komplex stratégia kidolgozása, amelynek az egész társadalomra ki kell 

terjednie. Ennek a hiányát szemlélteti a Charlie Hebdo ellen intézett terrortámadás. Ha 

megnézzük az akció kirobbantó okát, akkor látjuk, hogy egy olyan szatirikus lap 

szerkesztősége lett megtámadva, amely a karikatúráival, több alkalommal, súlyosan 

megsértette a muszlim vallású embereket. A képhez tartozik, hogy egy ilyen sértés miatti 

terrorakcióval, ahol több embert lemészárolnak, nem lehet elégtételt venni. Megmutatja 

azonban, hogy a német tanulmányban szereplő nyitott társadalmaknak jobban kellene tisztelni 

a kisebbségeket és a vallásokat. Ez is egy olyan lépés lehetne, ami a terrorizmus ellen hatna, 

hiszen valóban nem lehet kizárólag rendészeti szempontból a terroristák ellen eredményesen 

fellépni. 

Itt érkeztünk el egy fontos kérdéshez, miszerint hogyan lehet még a terrorizmus ellen 

harcolni. Álláspontom szerint a jelenlegi, európai liberális migrációs politika átgondolásával. 

A legális migránsok nagy része nem tud a befogadó állam társadalmi rendjébe beilleszkedni, 
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hiszen nem veszi fel vallását, nem használja a nyelvét. Ezt felismerve fejtette ki korábban 

Angela Merkel, német kancellár, hogy „a multikulturális társadalom építéséről szóló kísérlet 

megbukott”, és a bevándorlóknak többet kell tenniük a beilleszkedésért, többek között meg 

kell tanulniuk németül.50 A kijelentést követően több nyugati nagyhatalom vezetője is osztotta 

a német véleményt.51 Ezen azonban csak politikai irányváltással lehetne változtatni. 

Amennyiben ez az irányváltás meg is történne, nem szolgálna megoldást a másod, illetőleg 

harmad generációs, radikális állampolgárok által jelentett veszélyre. Erre azonban lehetséges 

lenne olyan programok létrehozása, amely a rendészeti szervek látókörébe került radikális 

személyeket próbálná meg a társadalomba visszaintegrálni. 

De hogy az illegális migráció valójában milyen kockázatokat rejthet akkor magában? 

Kutatásaim alapján megállapítható, hogy a jelenség a szervezett bűnözést érinti, tehát 

kifejezett terrorrelevanciával nem bír, amely feltevést az alábbiak is alátámasztják: 

Az illegális migrációhoz szorosan köthető az embercsempészet. A tevékenységet jellemzően 

bűnszervezetek hajtják végre, melyek huzamosabb ideig, de nem azonos tagokkal működnek, 

és általában külföldi állampolgár vezetőhöz köthetőek. A szervezetben végzett feladatok 

alapján vannak toborzók, vagy szállítást biztosító személyek, sétáltatók52, hivatásos 

kapcsolatok53, tovább szállítást végzők, szállást biztosítók, valamint a célországban a 

migránsokat fogadó személyek.  

Az elkövetési módszerek sokszínűek. A cselekmények történhetnek embercsempész segítsége 

nélkül, embercsempész segítségével, hamis okirattal, gépjárműben megbújva, akár 

tömegközlekedési eszközzel, taxival, vagy beszervezett magángépjárművel és az 

embercsempész szervezetek által megszervezett garanciális szállítással. Ez utóbbi módszerbe 

tartozik, hogy az illegális migránst a kiindulási országból a célországig szállítják, közben 

élelmezik, elszállásolják, a zöldhatáron átkísérik, továbbá elfogása esetén újraszervezik 

kijuttatását. 

                                                 

50 http://www.origo.hu/nagyvilag/20101017-nemetorszag-bevandorlas-angela-merkel-szerint-a-multikulturalis-
allam-megbukott.html (letöltve: 2015. január 21.) 

51 Nicolas Sarkozy, David Cameron. 
52 A zöldhatáron történő átjutást biztosító személyek. 
53 Korrupt rendőr- vagy vámhivatalnokok. 
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Az embercsempészet során jellemzően elkövetett bűncselekmények – okirathamisítás, 

emberkereskedelem, tiltott határátlépés – mellett komoly gondot okoz a bűnszervezetek 

beszivárgása a rendvédelmi és igazságügyi szervezetek közé. A főként korrupciós 

bűncselekmények elkövetése nem csak az aktív állományt érinti, de a már nyugdíjkorú, 

egykori tisztviselők között is jellemző. 

A bűnügyi helyzetet tovább rontó tényező, hogy az átcsempészett személyek, a gyakran 

10.000 eurós díjat nem tudják megfizetni, így további bűncselekmények elkövetésével 

próbálják meg „számlájukat” kiegyenlíteni. Ezek a bűncselekmények jellemzően a 

kábítószerrel kapcsolatos tényállások, a jövedéki termékek csempészete, emberkereskedelem, 

prostitúció, bérkoldulás és a trükkös lopás. 

A közbiztonsági helyzetet tovább rontja, hogy az embercsempész bandák területeiket 

felosztják, és amennyiben azt valamelyikük megsérti, nagy valószínűséggel megtorlás 

következik, mely szintén valamely bűncselekmény elkövetése útján történik. 


