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Abstract 

In 2010, during the Belgian Presidency of the EU, 11 Member States, including Hungary, launched a 
collaboration within the CoPPRa project whose primary goal is to provide useful knowledge and a 
toolkit for the uniformed staff enabling early detection of the radicalization process; in turn it enables 

the right people affected by the project to prevent possible terrorist attacks in the future. 

 

1. Bevezetés 

Az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett nagy horderejű terrortámadások, az a felismerés, 

hogy a terrorcselekmények megelőzése csak akkor lehet sikeres, ha az térben, időben illetve 

az esemény bekövetkezéséhez vezető folyamat elindulásától kezdve jelen van, előtérbe 

helyezte a radikálizáció megelőzésének, kezelésének kérdését. 

A terrorcselekmények ugyanis nem elszigetelt, a társadalomban interakció nélküli folyamatok 

eredményeképpen bekövetkezett jelenségek. A konkrét cselekmény végrehajtását lehetővé 

tévő tárgyi feltételek1 meglétén túl legalább annyira fontos kérdés a személyi feltétel. A 

cselekményeket végrehajtó személy, vagy személyek egy folyamat eredményeképpen 

kerülnek abba a helyzetbe, hogy végrehajtsanak egy terrortámadást. 

A terrorcselekmények végrehajtásának megelőzése, az ezzel szembeni hatékony fellépés 

éppen ezért kell, hogy célozza a tárgyi feltételek megvonását,2 az elkövetés végrehajtásának 

                                                 

1 Elkövetési eszközök, logisztika, pénzügyi forrás, célpont kiválasztása, a célponttal kapcsolatos felderítési 
tevékenység elvégzése, a végrehajtás megtervezése. 

2 Pl.: terrorfinanszírozás elleni küzdelem. 
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megakadályozását,3 de legalább ilyen fontos, hogy a terrorelhárítási stratégiák és intézkedések 

az elkövető, vagy potenciális elkövető oldaláról is közelítsenek a jelenséghez. 

A terrorcselekmény nemcsak egy fizikailag végrehajtott tett, aminek elsődleges célja a tágabb 

értelemben vett félelemkeltés, hanem meg kell látnunk benne az elkövetőt, aki arra az 

elhatározásra jut, hogy végrehajtja azt. 

Utóbbi kapcsán kiemelt jelentősége van annak, hogy az elkövetést megelőző, egyéni szinten 

lejátszódó belső folyamatokat, az azokat kiváltó faktorokat, az egyén és szűkebb-tágabb 

környezetének interakcióit, ezek egyénre gyakorolt hatásait összefoglalva a radikalizációs 

folyamatot is kezelni, de legalább időben detektálni tudjuk, és a szükséges érdemi válaszokat 

meg tudjuk fogalmazni ezzel kapcsolatban. 

A radikalizáció egyéni szinten történő, felismerése, megakadályozása, a folyamat 

megvalósulása, végbemenetele elleni megállítása iránti fellépés nem tisztán rendvédelmi, 

titkosszolgálati feladat. Értelemszerűen a terrorcselekmény, mint büntetőjogi kategória, 

felderítése, a bizonyítási eszközök beszerzése, a büntetőeljárás lefolytatása és megfelelő 

szankcionálása az erre hivatott rendvédelmi-biztonsági szervek, vádhatóság feladata. Azonban 

ezen esetekben igazából a radikalizáció elleni sikertelen fellépésről is beszélni kell, mert egy 

végrehajtott terrorcselekményt ilyen szemszögből is lehet értékelni, ami jóval túlmutat az 

anyagi és eljárási büntetőjog keretein. 

A dolog természeténél fogva érthető, hogy egy végrehajtott terrorcselekmény utólagos 

vizsgálata során az elkövető személyi körülményeinek, hátterének, valamint a motivációjának 

feltárása is az eljárás részét képezi, azonban ezekben az esetekben a radikalizációs folyamat 

utólagos értelmezéséről, visszamenőlegesen folytatott „tényfeltárásról” van szó. Ez 

természetesen szolgálja az adott eljárás érdekeit, de legalább annyira hasznos a jövőre nézve, 

miszerint egy egyedi példából kiindulva nyerhetünk tapasztalatokat, érthetjük meg még 

jobban azokat a szubjektív folyamatokat, amelyek az egyént egy terrorcselekmény 

elkövetőjévé „változtatják”. 

Az előbbiek alapján, a terrorcselekmények megelőzése szempontjából sokkal jelentősebb, 

hogy a radikalizációt az egyén szintjén annak processzuális állapotában észleljük, az ezt 

                                                 

3 Közrendvédelmi-, objektumvédelmi tevékenység, biztonsági intézkedések bevezetése. 
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kiváltó faktorokat kezeljük, megszüntessük, vagy ha az egyén a folyamat előrehaladottabb 

stádiumában van, akkor későbbi, erőszakos cselekményekben megjelenő tettét annak 

végrehajtása előtt megakadályozzuk. 

Utóbbi pontban megjelölt célok elérésében kell, hogy szerepet kapjanak a rendvédelmi 

szervek is, mint a komplex probléma-megközelítés részei. Ha a radikalizációs folyamatot 

nemcsak az egyénben lejátszódó jelenségként értelmezzük, hanem egy olyan folyamatként, 

amelynek vannak társadalmi, szociális illetve egyéb kiváltó okai, és a folyamat a legtöbb 

esetben az egyén környezetében észlelhető változásokat, a radikalizáció folyamatára utaló 

jeleket eredményez, akkor logikus feltételezés, hogy az ellene való fellépésnek is az egyén 

környezetében kell elsődlegesen gyökereznie. 

A terrorelhárítási szervek rendelkeznek hatékony eszközrendszerrel, de ezeket célzottan kell, 

hogy használják. Tevékenységüket sok esetben a szervezeten kívülről érkező információk, 

jelzések alapján végzik. 

A terrorelhárító szervek – jellegükből és tevékenységük természetéből adódóan – bizonyos 

értelemben messze vannak a biztonsági kockázatot jelentő személyektől. Szükséges egy „első 

vonal” léte, amely a radikalizációs folyamat tényét, vagy ideális esetben ennek lehetőségét, 

esetleg az ennek kapcsán „sebezhető” személyeket, illetve személyi kört időben észlelni tudja, 

és a szükséges jelzéseket meg tudja tenni. 

A rendvédelmi szervezeten belül erre az egyenruhás állomány a legalkalmasabb, mivel ők 

vannak az állampolgárokkal, egyénekkel napi kapcsolatban, szerteágazó tevékenységük során 

a legeltérőbb élethelyzetekben találkoznak az emberekkel. Önmagában a társadalmi 

kontaktusok száma és lehetősége nem eredményezhet sikert, ha az egyenruhás állomány tagjai 

nem rendelkeznek olyan háttértudással, amely alkalmassá teszi őket a radikalizációs folyamat 

észlelésére, vagy akár terrorelhárítási szempontból értékelhető jelenségek, tárgyak, 

benyomások detektálására. 

Az egyenruhás állomány tagja nem terrorelhárítási szakember, de a terrorelhárítási 

tevékenység hatékonyságának fontos eleme az előbbiekben vázolt társadalmi beágyazottsága 

során. 
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2010-ben a belga EU-elnökség idején éppen a fenti feladatok elősegítésére, 11 tagállam  

– köztük Magyarország – együttműködésével indult be a CoPPRa4 projekt, amelynek 

elsődleges célja, hogy az egyenruhás állomány5 részére olyan hasznosítható tudást, és 

eszközrendszert adjon, amelynek révén a radikalizációs folyamat korai felismerésére, és így 

egy esetleges későbbi terrorcselekmény bekövetkezésének megelőzésére is alkalmassá teszi a 

projekttel érintett személyi kört. 

2. A radikalizáció, terrorizmus és egyéb fogalmak6 

Jelen tanulmánynak nem célja, hogy tudományos igénnyel, történelmi és szociológiai 

szempontból bemutassa a radikalizációt,7 mint ahogy a CoPPRa célja sem mélyreható, 

tudományos ismeretek biztosítása, hanem praktikus ismeretek révén annak elősegítése, hogy 

az egyenruhások alkalmasak legyenek a radikalizáció megelőzésében rájuk háruló feladatok 

ellátására. 

Ennek ellenére röviden foglalkoznunk kell azzal a radikalizációval, amely terrorelhárítási 

szempontból kezelendő, és a terrorizmus tágabb értelemben vett fogalmához processzuális 

értelemben mindenképpen hozzátartozik. 

Csakúgy mint a terrorizmus fogalmi meghatározására, a radikalizáció definiálására is számos 

tudományos, politikai és jogi kezdeményezés született. Véleményem szerint a definíciók 

eredete, a fogalmi meghatározás jellege nem annyira fontos, mint az, hogy az tartalmazzon 

minden olyan elemet, amely terrorelhárítási szempontból releváns, és egyben ki is jelöli 

azokat a pontokat, amelyeken megelőzése érdekében „csatlakozni” kell és lehet a hatékony 

fellépés érdekében. 

Utóbbi kapcsán meg kell említeni, hogy a radikalizáció egy folyamat, éppen ezért az ellene 

való fellépés lehetősége is szélesebb intervallumban adott. Nincs általános válasz és útmutató 

a radikalizáció folyamatának tartamára, az minden egyénnél más időtartamot ölel fel, 

amelynek hosszát egyes faktorok, vagy hatások változtathatják.  

                                                 

4 Community Policing and Prevention of Radicalisation, magyarul: Közösségi rendőrség és a radikalizáció 
megelőzése, a tanulmány a továbbiakban a projekt hivatalos rövidítését /CoPPRa/ használja. 

5 Frontline Police Officers. 
6 A tanulmány elsősorban a CoPPRa projekt keretében kidolgozott kézikönyv fogalmi meghatározásaiból indul 

ki, azonban igyekszik azt tovább értelmezni, bővíteni. 
7 Randy Borum: Radicalization  into violent extremism I: A review of social science theories. 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=jss (letöltve: 2014.04. 03.) 
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A radikalizáció jelensége és a terrorelhárítás kapcsolatával összefüggésben meg kell említeni, 

hogy elsősorban az utóbbi másfél évtizedben vált fajsúlyossá a radikalizmussal és annak 

kezelésével való foglalkozás. 

2.1.Változás a fenyegetés eredetében, belső alapon szerveződő terrorizmus 

Az utóbbi évtizedekben lényegi változás figyelhető meg a terrorfenyegetés eredetét tekintve. 

Az 1990-es évek közepén elsősorban a nemzetközi terrorszervezetek tevékenysége, valamint 

a konfliktus zónákból Európába érkező veteránok jelentették a legfőbb biztonsági kockázatot, 

majd az Al-Qaida lépett elő fő fenyegetéssé. 

A 2000-es évektől azonban érdemi változás történt, ugyanis előtérbe kerültek azok az önálló, 

nyugati-országokban alakuló csoportok, amelyek ugyan a militáns iszlám ideológiája által 

voltak/vannak vezérelve, azonban nem rendelkeznek közvetlen kapcsolattal a nemzetközi 

terrorszervezetekkel. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a külső fenyegetettség mellett megjelent egy belső, az 

adott ország társadalmából érkező fenyegetés is, az ún. belső alapon szerveződő terrorizmus8. 

Ez azt jelenti, hogy egy adott ország állampolgárságával rendelkező, vagy hosszabb-rövidebb 

ideje már a befogadó országban tartózkodó személyek radikalizálódnak és végső esetben 

radikalizmusuk erőszakos cselekmények elkövetésében nyilvánul meg.9 

Az utóbbi évek egyre hangsúlyosabb jelensége, hogy ezeknek a belső alapon szerveződő 

csoportoknak a tagjai, a radikalizációs folyamat során külföldi kiképzőtáborokba utaznak  

(pl. Pakisztán törzsi területei), vagy részt vesznek harci cselekményekben különböző 

konfliktus zónákban (pl.: Szomália, Szíria). Ezek a személyek visszatérve nemcsak harctéri 

tapasztalatokkal rendelkeznek, hanem időközben nemzetközi kapcsolatrendszerre is szert 

tesznek, amely az adott csoport által jelentett fenyegetést tovább fokozhatja. 

Míg korábban az Európában terrorcselekményeket végrehajtó csoportok10 ugyanúgy belső 

alapon szerveződtek, azonban elsősorban ideológiai alapon folytatták tevékenységüket, 

                                                 

8 Angolul: homegrown terrorism. 
9 Pl. madridi és londoni merényletek 
10 Rote Armee Fraktion in Germany (RAF), Action Directe in France, Belgium’s Cellules Communistes 

Combattants (CCC), Greece’s Revolutionary Organisation 17 November (17N) Irish Republican Army 
(IRA), the Basque Separatist Group (ETA) 
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hangsúlyosan megjelent a szervezeti hierarchia, a központi irányítás. Napjainkban ebben is 

érdemi változás figyelhető meg, egyre hangsúlyosabb lett a vallási motiváció, a csoportok 

kisebbek, és lazábban szerveződnek. 

Az utóbbi időszak, és elsősorban a 2010-ben kirobbant szír polgárháború kapcsán kiemelt 

jelentőségűvé vált külföldi harcosok11 jelensége szorosan kapcsolódik a radikalizáció 

témájához. Azok a személyek, akik akár származásuk, vallásuk, vagy „szolidaritásuk” miatt 

úgy döntenek, hogy Szíriába utazva részt kívánnak venni tényleges harci cselekményekben, 

valamennyien átesnek a radikalizáció folyamatán. Ennél is érdekesebb jelenség, amikor olyan 

személyek utaznak a konfliktus-zónákba harcolni, akik korábban még csak a rendvédelmi-

titkosszolgálati szervek látókörében sem álltak, mérsékelt életvitelük nagyon rövid idő 

leforgása alatt esett át teljes változáson, és eredményezte kiutazásukat. 

Azt is le kell azonban szögezni, hogy a radikalizáció nem csak terrorelhárítási szempontból 

kezelendő kérdés, hanem egy olyan jelenségként is értelmezendő, amelynek révén a 

hagyományos társadalmi kohézió csökken, az egyes társadalmi csoportok közötti feszültség 

nő, vagy párhuzamos társadalmi struktúrák épülnek fel, amelyek ellenzik és visszautasítják a 

fennálló demokratikus intézményeket, kormányzati berendezkedést.12 

2.2. A radikalizáció jelensége 

2.2.1 A radikalizáció fogalma 

Mint az már korábban kifejtésre került ahány, a radikalizációs folyamaton átesett személy, 

annyi egyéni út figyelhető meg, amelynek elvi közös végpontját egy erőszakos 

terrorcselekmény elkövetésében való részvétel jelenti. Minden egyén eltérő élethelyzetből 

indul el a folyamat egyes fázisain, azonban a radikalizáció megértése, és az ellene való 

fellépés akkor lehet hatékony, ha – kerülve a túlzott általánosítást és leegyszerűsítést – 

megtaláljuk a különböző egyéni utakban a közös elemeket, jelenségeket, faktorokat. 

A terrorcselekmény elkövetése mint elvi végpont kapcsán azt is meg kell említeni, hogy a 

radikalizáció folyamata magában foglalja és a legtöbb esetben a folyamat végét is jelenti az 

egyén vonatkozásában azzal, hogy elfogadja és magáévá teszi a szélsőséges nézeteket, azokat 

                                                 

11 Angolul: foreign fighters 
12 AIVD: Annual report 2007. https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/dossier-0/@1602/annual-report-

2007/ (letöltve: 2014. 09. 13.) 
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támogathatónak ítéli, azonosulni is tud vele, de nem lépi át azt a határt, hogy erőszakos 

cselekményt kövessen el.13 

Önmagában azonban a szélsőséges nézetek elfogadása, és elvi támogatása is katalizáló hatású 

lehet másokra nézve, ugyanis a radikalizációs folyamat kapcsán az erre fogékony egyének 

egymással érintkeznek, és az interakciók során az egységes elvi nézőpont és világlátás 

öngerjesztővé is válhat. 

Visszatérve a radikalizáció szükséges és alapvető fogalmi elemeihez, jelen tanulmány 

elsősorban a rendvédelmi és titkosszolgálati definíciók alapján kívánja értelmezni a 

jelenséget. 

A radikalizáció témájával az európai országok közül talán Hollandia kezdett el leghamarabb 

és mélyrehatóan foglalkozni, mivel a történelmileg nyitott és befogadó ország egyre 

jelentősebb mértékben szembesült a jelenséggel. 

A holland titkosszolgálat (továbbiakban: AIVD) éves publikált jelentéseiben visszatérően 

foglalkozik a jelenséggel, és annak kezelésével. Az AIVD fogalom-meghatározása szerint a 

radikalizmus egy „egyre növekvő készség arra, hogy az egyén kövessen és támogasson – 

amennyiben szükséges, akkor antidemokratikus módon – olyan mélyreható változásokat, 

amely ellentétben állnak a demokratikus renddel, vagy veszélyeztetik azt.” 14 

A radikalizáció erőszakos jellegére is utal a dán titkosszolgálat fogalomhasználata, amely 

szerint az erőszakos radikalizáció az a folyamat, amelynek során az egyén egyre növekvő 

mértékben fogadja el az antidemokratikus vagy erőszakos eszközök használatát, beleértve a 

terrorizmust, egy sajátos politikai/ideológiai cél elérése érdekében. 

Függetlenül a radikalizáció fogalmi meghatározásának lététől vagy nem lététől, az ellene való 

hatékony fellépés érdekében az alábbi kérdésre kell válaszolni: 

Mi vezeti az embereket arra, hogy magukévá tegyenek erőszakos, szélsőséges nézeteket 

(radikalizálódjanak), és ezen nézetek igazolják számukra terrorista módszerek használatát, és 

                                                 

13 Randy Borum: Radicalization into violent extremism I: A review of social science theories. 
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=jss (letöltve: 2014.04. 03.) 

14 lásd: 7. 
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végső esetben miért válnak maguk is részesekké egy olyan erőszakos tevékenységben, 

amelyek ezen ideológia céljait szolgálja? 

2.2.2. A CoPPRa fogalom-meghatározása 

A CoPPRa-projekt során létrehozott kézikönyv a radikalizáció és a terrorizmus kapcsán 2 

modellt, elméletet használ. 

A radikalizáció folyamatát a kézikönyv a jihadista ideológia mentén mutatja be, de gyakorlati 

szempontból valamennyi típusú radikalizációs folyamatra igaz, ennek lényege, hogy a 

folyamat kapcsán 4 fázis figyelhető meg: 

1. pre-radikalizációs állapot 

2. elfordulás és identifikáció (azonosulás) 

3. indoktrináció (bevésődés, tanulás) 

4. cselekvés 

 

1. Pre-radikalizáció: az egyén kiindulási állapota, amely alkalmassá és fogékonnyá teszi a 

radikalizmusra. Itt általános jellegű faktorokról van szó, úgymint identitás-válság, 

diszkrimináció érzete, lakókörnyezet, életkörülmények, személyes trauma. Fontos 

megjegyezni, hogy sok egyénnél megjelennek ezek a faktorok, mégsem lépnek a 

radikalizmus útjára, sőt éppen ellenkező hatásokat váltanak ki.  

2. Elfordulás és identifikáció: ebben a szakaszban az egyén külső és belső hatások 

eredményeként megváltoztatja vallási identitását, magatartását. Ez megjelenhet a vallási 

szemléletmód hangsúlyosabbá válásában, a valláson belül jelen lévő radikálisabb 

irányvonal felé való elmozdulásban, vagy új vallás keresésében (pl.: áttér az iszlám hite).  

Az egyén felfedezi a szalafita iszlám tanokat, korábbi önazonosságától eltávolodva egyre 

inkább az új ideológia mentén gondolkodók társaságát keresi. 

A radikalizáció ezen fázisa sok esetben a külsőségekben, a szokások változásában is utol 

érhető. Az egyén rendszeresen megjelenik a mecsetben, ahol vallási nézeteit tovább 

mélyíti, a muszlim előírásoknak megfelelő ruházatot kezd el hordani. 
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A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a mecsetek, imahelyek, a börtönök, iskola, 

és a baráti kör ezen szakaszban meghatározó jelentőségű lehet, és ezeket a hatásokat az 

Internet tovább fokozhatja, vagy adott esetben helyettesítheti is. 

3. Indoktrináció:  az egyén ebben a szakaszban tudatosan és egyre jobban elszakad korábbi 

életformájától és sokkal intenzívebben azonosul a radikális iszlamista eszmékkel. A 

csoporton belüli kötődések, a kiképzőtáborokba utazás, a „mi” és „ők” fogalom- és 

viszonyrendszerének kialakítása megtörténik. Az egyén új közösségével egyre inkább, és 

tudatosan kivonul a korábbi közösségi helyekről és saját maguk részére fenntartott 

helyeken találkozik. 

4. Cselekvés: az egyéni célok helyébe a csoport céljai lépnek, és az előző folyamatban 

megkezdett képzés intenzívebbé válik, és az egyén lelkileg is felkészíti magát egy 

terrorcselekmény végrehajtására, előtérbe kerülnek a konspirációs és biztonsági 

szempontok. 

Az egyén szintjén lejátszódó pszichológiai folyamat, amely végül a terrorista cselekmény 

elkövetéséhez vezethet, Fathali M. Moghaddam ún. lépcsőház-modelljének15 alapulvételével 

kerül magyarázatra a kézikönyvben. 

Az iráni származású, de az Egyesült Államokban élő pszichológus professzor elmélete 

képletesen szemlélteti azt a folyamatot, amelynek során az „átlag ember” eljuthat egy 

terrorcselekmény tényleges elkövetéséig. 

Tekintettel arra, hogy a radikalizációs folyamatban nagy szerepe van a lelki, individuális 

tényezőknek, a radikalizmus és terrorizmus kapcsolatát a jelzett modell érthetően és 

összefüggéseiben mutatja be. 

A probléma kezelésének pszichológiai megközelítését az is indokolja, hogy a terrorista 

cselekmények elkövetéséhez vezető folyamat egyik legfontosabb bázisát az egyén által 

értelmezett értékek és eszmék adják, valamint ezen cselekmények következménye is 

nagyrészt pszichológiai természetű (félelem, és védtelenség érzete). 

                                                 

15 Fathali M. Moghaddam: The staircase to terrorism. http://werzit.com/intel/classes/amu/ 
classes/lc514/LC514_Week_03_Psychological_Processes_and_The_Staircase_to_Terrorism_1.pdf (letöltve: 
2014. 08. 01.) 



10 
 

� 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 

A fogalmi meghatározások nehézségén túljutva és egyben át is lépve azt, az elmélet 

megmutatja, hogy milyen folyamat vezet oda, amikor az egyénnek már nincs más választása, 

mint hogy magát vagy másokat elpusztítson. 

Az elmélet alapján egy egyre szűkülő lépcsőházat kell elképzelni, amelynek emeletei felé 

haladva az egyén választási lehetősége egyre inkább beszűkül, és a földszint, majd az azt 

követő 5 emelet egy-egy különböző pszichológiai állapotot jelent, amelynek lényege, hogy az 

egyén fokozatosan elköteleződik a terrorista szervezetek moralitása irányába. 

A modell egyre szűkülő jellege azt is mutatja, hogy a legtöbben nem jutnak el a legfelső 

szintre, hanem megmaradnak a legalsón. A felfelé történő elinduláshoz első lépésként az 

szükséges, hogy az egyén felismerje azt, hogy érzékelhető frusztrációban, igazságtalanságban 

és szégyenben él. Meglepő módon a szegénység, és az iskolázottság hiánya nem játszik 

akkora szerepet, mint azt gondolnánk. 

Sokkal fontosabb ennél, hogy az egyén miként éli meg saját helyzetét, másokéhoz 

viszonyítva16, illetve van még a deprivációnak egy másik fajtája17, amikor egy csoport tagja a 

csoporthoz tartozásán keresztül éli meg saját, és csoportjának hátrányos helyzetét. 

Az igazságtalanság érzése több forrásból fakadhat: 

• gazdasági 

• politikai 

• az egyéni és kollektív identitás veszélyeztetése (vallási fundamentalizmus legfőbb 

kiváltó faktora) 

• globalizáció, szekularizáció, nyugati világszemlélet térnyerése 

Az első emeleten az egyén keresi arra a megoldást, hogy az általa vélt igazságtalanságot, 

hátrányt miként tudná megoldani. Ebben a keresésben kiemelkedő jelentősége van a 

társadalmi mobilitás lehetőségének, illetve a döntés-hozatal méltányosságának, 

átláthatóságának. 

                                                 

16 Relatív percepció. 
17 Ún. testvéri depriváció. 
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A következő szintet az jelenti, amikor elfogadja az agressziót, mint lehetséges megoldást 

problémáira. 

Ezt követően a harmadik és negyedik szinten a terrorista csoportok és szervezetek 

moralitásának elfogadása, valamint a terrorista csoport ügye iránti elköteleződés áll, amelyet 

érdemben elősegít a csoporton belüli hagyomány, hierarchia, uniformizálódás. 

A legfelső szinten a terrorista cselekmény elkövetése, és a gátló mechanizmusok elkerülése 

áll. Ez azt jelenti, hogy a csoport tagjai sajátos szemszögből közelítik meg a „mi” és az „ők” 

kérdését, és ennek során az ártatlan civilek csoporton kívüliekké degradálódnak, így egy 

ellenük végrehajtott támadás már nem olyan éles morális kérdés. 

A fenti, részletesebben kifejtett modell elméleti alapot jelenthet ahhoz, hogy megértsük a 

terrorcselekmény elkövetésében kicsúcsosodó radikalizációs folyamatot annak pszichológiai 

természetével és mozgatórugóival együtt. 

A fenti folyamat legtöbbször egy szociális térben is lezajlik, a folyamatban részes egyén, főleg 

az alsóbb szinteken a környezetével interakciókban van, éli mindennapi életét, a fokozatos 

elszigetelődés fázisa, az új, választott csoportnak, ideológiának való teljes alávetés csak 

később következik be. 

Fontos megjegyezni, hogy a fent bemutatott folyamat nem egyirányú, hanem lehetőség van 

visszalépni egy bizonyos szintről, akár belső motivációtól, akár külső hatásoktól vezérelve. 

A gyakorlati életben a rendőri munka mindennapjai során annak van jelentősége, hogy a 

radikalizációra, vagy legrosszabb esetben egy konkrét cselekmény végrehajtásának 

előkészítésére utaló jeleket az érintett rendőr észreveszi-e, tudatosul benne ennek jelentősége, 

majd ezt követően megteszi-e a szükséges jelzést az illetékes szervezeti egység irányába. 

Az észlelésen túl ugyanis legalább annyira fontos, hogy a keletkezett információ eljusson az 

illetékes szervhez, mert a külön szaktudást, és szakértelmet igénylő intézkedéseket csak ekkor 

lehet foganatosítani.  

2.2.3. A radikalizáció okai és katalizátorai 

Nem lehet egyetlen faktort kiemelni, amely kizárólagos elindítója, okozója a radikalizációs 

folyamatnak, az egyén több tényező együttes hatására válik alanyává a folyamatnak. 
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Kiindulási alapot jelent az egyén frusztrációja, az elégedetlenség az életével, a környezetével, 

a társadalmi helyzetével, vagy akár a kormányzati politikával szemben. 

A legjelentősebb radikalizációs hatások közül azonban érdemes párat megemlíteni: 

• spirituális vezető léte 

• elidegenedés érzése 

• politikai elnyomás, diszkrimináció 

• konfliktus zónákban szerzett harci tapasztalatok 

• nyugati értékrenddel való szembenállás, annak elutasítása 

• internet szerepe 

Utóbbi kapcsán érdemes felhívni a figyelmet a probléma jelentőségére. Korábbi 

megállapításaink szerint a radikalizációs folyamat legtöbbször az egyén környezetében 

érzékelhető változásokkal jár, azonban az Internet kínálta lehetőségek révén az egyén 

„képessé válik” arra, hogy a szélsőséges nézeteket önmaga, külső befolyásoló tényező 

segítsége nélkül ismerje meg. A tapasztalatok szerint az Internet lényegesen felgyorsítja a 

radikalizációt, és csökkenti is annak lehetőségét, hogy az egyén környezete időben 

reagálhasson a negatív változásokra. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy az emberek többségének életében vannak „konfliktus-

helyzetek” vagy frusztrációs szituációk, és csak egy nagyon kis hányaduk indul el az ún. 

radikalizációs folyamaton. Utóbbiak esetében a frusztrációs helyzet észlelését követően 

elindul egyfajta válasz-keresés, amit akár egy ideológia, akár egy vallás jelenthet, aminek 

segítségével az egyén újra felépítheti identitását, és megkaphatja a csoporthoz tartozás 

érzését.18 

                                                 

18 Quintan Wiktorowicz szocilógus ezt kognitív nyitásnak hívja. Quintan Wiktorowicz: Joining the cause: Al 
Muhajiroun and radical islam., http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-
Cause.pdf (letöltve: 2014. 09. 01.) 
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A személyes faktorokon túl jelentősége van a katalizátoroknak is, amely felgyorsíthatják a 

folyamatot, és azoknak, az egyén életében felmerülő lehetőségeknek, amelyek révén 

választása megerősítést nyerhet (pl.: iskola, mecset, szabadidős tevékenység).19 

3. A radikalizáció megelőzése és a rendőrség szerepe 

3.1. A rendőri munka jellegéből adódó funkcionális lehetőségek 

A korábban említetteket részben megismételve elöljáróban szükséges leszögezni, hogy a 

radikalizáció elleni hatékony fellépésnek összehangoltnak kell lennie, az nem kizárólag 

rendvédelmi szempontból kezelendő kérdés. Ennek indoka, hogy a radikalizálódási 

folyamatnak csak a végét jelenti, amikor az egyén, az általa elfogadott, a demokratikus 

jogrenddel és status quo-val szembenálló nézeteket követendőnek ismeri el, és ezek „valóra 

váltásához” erőszakos cselekmények elkövetésére is vállalkozik. A radikalizációs folyamat 

azonban ennél sokkal többrétűbb folyamat, amely az egyént körülvevő környezetben20 

játszódik le, és így az elsődleges észlelése, jelzése, kezelése is az egyén környezetében 

feladatokat betöltő, vagy helyzeténél fogva jelenlevő közegből lehetséges. 

A radikalizáció folyamatának felismerése a rendőrség részéről akkor lehetséges, ha annak 

egyenruhás állományú része „közel” megy az emberekhez, közösségekhez, mert ezekben az 

esetekben tudja csak detektálni az érdemi információkat és jelenségeket. 

A rendőrség egyenruhás állományának nem elhanyagolható szerep kell, hogy jusson a 

radikalizáció elleni fellépésben. Egy rendőr a napi munkája során jelen lehet az egyént 

körülvevő, fent említett körökben, így elsődleges észlelési pontként szolgálhat a radikalizáció 

megjelenésével kapcsolatban. 

A hatékony feladat-ellátás érdekében 5 alapelvet lehet megfogalmazni:21 

• erősíteni és fenntartani az együttműködést a helyi közösségekkel 

                                                 

19 A radikalizációs folyamatról, annak okairól eseti példákon keresztül történő bemutatásáról ld. a dán 
titkosszolgálat (PET): Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe. 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningspuljen/2011/
2007/Home_grown_terrorism_and_Islamist_radicalisation_in_Europe_-_an_assessment_of_influencing_ 
factors__2_.pdf (letöltve: 2014. 10. 01.) 

20 Család, munkahely, közösségi tér. 
21 Counterig violent Extremism: Addressing the need of law, http://www.theiacp.org/portals/0 

/pdfs/CVEBrief101613.pdf (letöltve: 2014. 10.15.) 
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• az egyén bevonása a közbiztonság fontosságának kérdésébe 

• a közösségi és egyéni szereplők felhasználása 

• minél szélesebb együttműködési spektrum kialakítása 

• szakmai képzés, oktatás 

A rendvédelem részéről az egyenruhás állomány az, amely a legközelebb van az 

állampolgárokhoz, és rendszeres kapcsolatteremtési lehetőséggel is rendelkezik az irányukba. 

Napi munkájuk során képes arra, hogy a radikalizációs szempontból sebezhető személyekkel 

rendszeresen találkozzon, és az esetleges változásokat észlelje. Konstruktív együttműködés 

kialakítására képesek az egyén mindennapi életében szerepet játszó személyekkel.22 

Az egyenruhás állomány célirányos oktatása előfeltétele annak, hogy a szolgálatot teljesítő 

egyenruhás rendőr tudja, hogy mit és hogy feltehetően hol kell keresni, illetve mik azok a 

szubjektív elemek, amelyek indikátorai lehetnek egy kezdődő vagy előrehaladott 

radikalizációs folyamatnak. 

Kiemelt jelentősége van annak, hogy az egyenruhás állomány mennyire élvezi az 

állampolgárok bizalmát, közöttük partneri kapcsolat alakul-e ki. Csökkenteni kell a 

rendőrség-polgár távolságot, mivel a radikalizáció elleni fellépés a rendőrség oldaláról csak 

akkor lehetséges, ha közvetlen, bizalmi viszony kerül kialakításra a társadalom tagjaival. 

A radikalizáció szubjektív indikátorain túl vannak egyértelmű, tárgyi jelek is, amelyek a 

deviáns folyamatra vagy egy terrorcselekmény előkészítésére vagy végrehajtása utáni 

szakaszra utalhatnak,23 azonban ezek észlelésének előfeltétele az egyenruhás állomány részére 

a vonatkozó ismeretek átadása. 

A terrorizmusnak és az azt megelőző radikalizációnak mindig van egy lokális szintje, az 

egyén él valahol, dolgozik, iskolába jár, szociális kapcsolatokat létesít vagy éppen szüntet 

meg. Ezen a szinten van szerepe és tud bekapcsolódni az egyenruhás állomány a 

terrorelhárítási tevékenység széles spektrumába. 

                                                 

22 Iskolai környezet, lakókörnyezet, munkahely, szórakozóhelyek. 
23 Szervezetek jelképei, logók, hamis dokumentumok, térképek, robbanószer-maradványok. 
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Egy szűkebb környezet biztonsági helyzetének, közrendjének szintjében kiemelkedő szerepe 

van a közösség és a rendőrség helyi tagjai kapcsolatának. Ha a közösség tagjai a rendőrben 

partnert látnak, akiben megbíznak, és szakmai képességeit elismerik, akkor érdemi és 

konstruktív párbeszéd, interakció alakulhat ki közöttük. Ennek segítségével az állampolgárok 

érzékenyebbé válnak környezetük változásaira, és a rendőrségi szempontból érdemleges 

információkat, jelenségeket saját környezetük biztonsága érdekében kommunikálni fogják a 

rendőr felé. 

Érdekes jelenség, legalábbis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a radikalizáció iránt leginkább 

fogékony társadalmi csoportok, személyek és a rendőrség viszonya sok esetben nem kielégítő 

szintű. Ezen – valamilyen szempontból kisebbségi – csoportok sokkal gyakrabban kerülnek 

hatósági jellegű kapcsolatba a rendőrséggel, azonban áldozati szerepkörben a rendőrség nem 

lép fel kellően hatékonyan az oldalukon. Ez hosszú távon alááshatja azt a bizalmi viszonyt, 

amely nélkül hatékony közösségi rendőri munka nincsen. 

A rendőri munka lehetőséget teremt a helyi civil szervezetekkel, iskolákkal való kapcsolat 

kialakításában, és ennek révén még inkább képesek lesznek azon személyek azonosítására, 

akik sebezhetőek radikalizációs szempontból, vagy már elindultak annak irányába. 

Ideális esetben az egyenruhás állomány rendelkezhet ismeretekkel egy környék szociológiai 

összetételéről, visszatérő biztonsági problémáiról, az egyes csoportok közötti feszültségről. 

Ezen helyzetéből adódóan sok esetben részt is vehet a konfliktus-kezelésben, mediációban, 

amely tovább erősítheti a vele szembeni bizalmat, konstruktivitást. 

A közösségi rendőrség24 minőségét 6 különböző szempont határozza meg:25 

• figyelmesség, készségesség 

• megbízhatóság, kiszámíthatóság 

• érzékenység, felelősségteljesség 

• szakmai hozzáértés 

• viselkedés, jómodor 

• pártatlanság, méltányosság 

                                                 

24 Community policing. 
25 Stephen D. Mastrofski: Policing for people. http://www.policefoundation.org/sites/g/files/g798246/f/ 

Mastrofski%20(1999)%20-%20Policing%20For%20People.pdf (letöltve: 2014. 07. 02.) 
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3.2. Célzott projektek és gyakorlati tapasztalatok az egyes tagállamokban 

A radikalizáció, a terrorizmus, a megelőzés, a probléma kezelése nemcsak elméleti szinten 

fontos, hanem legalább annyira hangsúlyos, hogy a kormányzati szereplők, a civil 

szervezetek, vagy egyéb kezdeményezők elindítsák azokat a programokat, protokollokat, 

eljárásokat, amelynek eredményeképpen a való életben is elérhetőek a fent vázolt célok. 

Minden ország, minden város, minden közösség más, és pont a radikalizmus megelőzése 

egy olyan speciális terület, ahol az egyedi jellemvonásoknak, tulajdonságoknak, 

adottságoknak az ismerete előfeltétele a sikeres közösségi rendőrségi tevékenységnek. 

Természetesen vannak generális jellegű programok, és kezdeményezések, de sok esetben a 

speciálisan célzott programok hozhatnak sikert. 

Az alábbiakban néhány gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy milyen 

kezdeményezések, programok, közösségi rendőrségi interakciók történtek a témakörben. 

Dánia: az országban a Dán Biztonsági és Hírszerző Szolgálat (továbbiakban: PET) 

koordinálásával, de elsősorban a helyi önkormányzatok, kormányzati és civil szereplők 

bevonásával folynak általános illetve speciális jellegű projektek. Előbbire példa az ún. 

Dialógus Fórum, amelynek keretében évente 2 alkalommal a 3 legnagyobb dán városban a 

PET meghívására a különböző muszlim közösségek vezetői gyűlnek össze, hogy 

megvitassák az aktuális kérdéseket. 

A „Back on track” (Vissza az úton) projekt keretében kifejezetten erre szakosodott 

tisztségviselők hajtanak végre interjúkat, meghallgatásokat olyan személyekkel, akik 

szabadságvesztés büntetésük végrehajtása során radikalizálódtak, és igyekeznek a 

meghallgatások segítségével elősegíteni az egyének integrációját a társadalomba. 

Hollandia: a NUANSA26 projekt, amelynek célja, hogy egy átfogó, integrált nemzeti 

szintű, a szervezeteken átnyúló megközelítési módot és lehetőséget biztosítson a 

radikálizáció elleni hatékony fellépés érdekében. A projekt 3 fő irányvonala: egy korai 

jelző rendszer és tanácsadói szolgálat; egy mindenki számára elérhető adatbázis, tudástár; 

továbbképzések, workshopok szervezése az egyes szakterületek képviselői számára. 
                                                 

26 http://www.radaradvies.nl/bibliotheek_projecten/nuansa/27 letöltve: 2014. 07. 02.) 
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Norvégia: 2003-ban a Counter Vigrid Offensive27 a Norvég Biztonsági Szolgálat 

(továbbiakban: PST) vezetésével indult el, és elsődleges célja és módszere az volt, hogy az 

országban tevékenykedő szélsőjobboldali csoportok, szervezetek tagjaival egy ún. 

megelőző, mélységi beszélgetést hajtsanak végre, a szélsőséges csoportok 

tevékenységének jellegéről, az ebben való részvétel következményeiről. A projekt 

kiemelkedően sikeres, az interjúalanyok több mint fele elhagyta a szóban forgó 

szervezeteket, felhagyott tevékenységével. 

Németország: az EXIT projekt, amely 1997-ben, több minisztérium közreműködésével 

indult el, 3 fő célt tűzött ki: helyi együttműködés létrehozása azon szülők számára, akiknek 

gyerekei rasszista, vagy erőszakos csoportok tagjai; kitörési lehetőséget biztosítson a már a 

csoportokban részes fiatalok számára; hatékony képzés és módszertani ismeretek 

biztosítása a célcsoporttal foglalkozó szakemberek, köztük a rendőrök számára. 

Egyesült Királyság: az Operation Nicole projekt keretében kifejezetten a terrorelhárítási 

területen dolgozó rendőrök és a közösségek közötti kapcsolat és együttműködés javítása 

érdekében szerveznek kétnapos képzéseket.28 

Svédország: a Dialogue Police (Dialog Polis) a 2001-es göteborg-i EU tanácskozás során 

bekövetkezett tüntetések hatására indult be, célja, hogy a rendőrség szakegysége és a 

szélsőséges, tüntetéseket szervező mozgalmak között a demonstrációk előtt s után 

párbeszédet alakítsanak ki, hogy a demonstrációk ne torkolljanak erőszakba.29 

3.3. A CoPPRa a célok és eredmények tükrében 

A 2010-ben indult, az Európai Bizottság által finanszírozott projekt (CoPPRa I) 

elsődleges célja az volt, hogy olyan eszközöket alkosson, amelyek a terrorcselekmények 

megelőzését úgy segítik elő, hogy az egyenruhás rendőri állomány alkalmassá váljon, 

hogy időben észlelje a radikalizáció lehetséges ismérveit, jegyeit. 

  

                                                 

27 https://www.counterextremism.org/download_file/340/134/659/ letöltve: 2014. 07. 02.) 
28 https://www.counterextremism.org/resources/details/id/610/operation-nicole (letöltve: 2014. 11. 03.) 
29 Swedish National Police Board: Dialogue Police. Experiences, observations and oppurtunities. 

http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Engel
skt%20informationsmaterial/Dialogue_bok100630Webb.pdf (letöltve: 2014. 09. 27.) 
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A projekt 3 fő célja: 

• egy „felhasználóbarát” kézikönyv megalkotása a résztvevő tagállamok 

szakértőinek bevonásával, amely átfogó, de nem mélységi ismeretket biztosít a 

projekttel megcélzott rendőrök számára. Ebben információkat kapnak a 

terrorizmus, radikalizáció, ennek jelei, ismérvei kapcsán, valamint rövid 

szervezetei bemutatót tartalmaz a legfontosabb terrorista szervezetekről, 

szélsőséges csoportokról, azok történetéről, jelképeiről. 

• a tagállamok érintett rendőri állományának továbbképzése, amely a kézikönyv 

tartalmát dolgozza fel, gyakorlati tapasztalatok megosztásán keresztül. 

• esettanulmányok, tagországi projektek bemutatásán keresztül tapasztalatcsere 

2011-ben a projekt első fázisának lezárását követően további 2 évre biztosítottak anyagi 

forrásokat az elért eredmények fejlesztéséhez, új célok eléréséhez (CoPPRa II). A részes 15 

tagállam mellett a CEPOL (European Police Academy) is bevonásra került, fő célkitűzései az 

alábbiak voltak: 

• a projekt első fázisában létrehozott kézikönyv aktualizálása, az új fenyegetések (pl.: 

magányos elkövetők, külföldi harcosok) megjelenítése, a szervezeti profilok 

naprakésszé tétele. 

• 2013. október 1-jén megkezdte működését a CoPPRa weboldala30 

• 5, egyenként egyhetes regionális képzés 31 a tagállamok illetékes rendőri szervei tagjai 

számára, akik később nemzeti szintén adhatják át megszerzett tudásukat. A képzések 

keretében 26 tagország 136 képviselője részesült képzésben. 

• e-learning felület kialakítása a CEPOL honlapjának keretein belül, a képzési 

kézikönyv anyagára építve.32 

  

                                                 

30 www.coppra.eu 
31 train the trainers 
32 www.enet.cepol.europa.eu 
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4. Összegzés 

Az utóbbi közel másfél évtized tapasztalatai alapján a terrorizmus természetrajzában 

lényeges változás figyelhető meg. A korábbi nagyméretű, jól körülhatárolható szervezeti 

felépítéssel rendelkező terrorszervezetek leépülésével, átalakulásával egyidejűleg a 

rendvédelmi szervek és titkosszolgálatok egy új helyzettel szembesültek, miszerint a 

legjelentősebb terrorcselekmények elkövetői tettük végrehajtása előtt a célország 

társadalmának átlagpolgárai, látszólag integrált tagjai voltak. 

Az események utólagos, mélyreható vizsgálata eredményeképpen egyre hangsúlyosabban 

került megjelenítésre a radikalizáció és annak egyéni szinten történő folyamata, illetve az 

igény ennek korai felismerésére, kezelésére. 

A tanulmány ugyan elsősorban a radikalizációs folyamat és egyenruhás rendőri állomány 

viszonyát igyekszik bemutatni, azonban véleményem szerint a tanulmány legfontosabb 

üzenete, hogy a terrorelhárítás szerteágazó tevékenységében mindenkinek van szerepe, 

mert az egyének a társadalmunkban élnek, szociálisan beágyazódtak, 

mikroközösségekben töltik mindennapjaikat. 

A rendőrség egyenruhás állományának preventív szerepe a radikalizmus felismerésében, 

jelzésében akkor lehet hatékony, ha napi munkája során konstruktív kapcsolatot tud 

kialakítani a polgárokkal, és szűkebb környezetükkel, valamint a helyi szinten jelen lévő 

államigazgatási, civil szervezetek képviselőivel. 

Amennyiben a jelzett partneri kapcsolat és együttműködés kialakul, akkor a rendőr – 

megfelelő lexikális tudás és ismeret birtokában – válhat alkalmassá arra, hogy 

szignalizációs, és mediációs szerepét betölthesse. 


