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Abstract 

Since the entry into force of Act IV of 1978 on the Criminal Code the act of terrorism is punishable 
according to the Hungarian criminal law. The preparation of an act of terrorism is the earliest 
stadium, on execution of which the terrorist perpetrator can and has to be held criminally liable. 
Therefore, it is a key issue to clarify the preparatory activities and behaviour forms observable in our 
environment on the accomplishment of which the lone actor aspiring to commit an act of terrorism is 
criminally liable, and the mere suspicion of the earliest stadium of an act of terrorism can be 
established. 

 

I. Bevezetés 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény1 1. § (1) bekezdése alapján a rendőrség 

kifejezetten deklarált, alapvető feladatát képezi a terrorizmus elleni küzdelem. Az Rtv. 1. § (2) 

bekezdés 15. pontja tovább konkretizálja a terrorizmus elleni küzdelem során a rendőrségre 

háruló feladatkört, és rögzíti, hogy a rendőrség – pontosabban a rendőrség terrorizmust 

elhárító szerve2 – Magyarország területén megelőző, felderítési, illetve elhárító tevékenységet 

végez a terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvésekkel szemben, illetve 

megakadályozza a bűncselekmény elkövetését, továbbá a terrorizmus finanszírozását és más 

módon történő támogatását is. Az Rtv. a terrorizmust elhárító szervre, azaz a Terrorelhárítási 

Központra3 vonatkozó speciális szabályok között külön is kiemeli, hogy a TEK a Büntető 

                                                 

1  A továbbiakban: Rtv. 
2  Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pontja. 
3  A rendőrség terrorizmust elhárító szerve a Terrorelhárítási Központ a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendeletre 

figyelemmel jött létre. A továbbiakban: TEK. 
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Törvénykönyv alapján terrorcselekménynek minősülő,4 valamint az azzal összefüggésben 

elkövetett más bűncselekmények vonatkozásában látja el a jogszabályban meghatározott 

tevékenységét.5 Amennyiben azonban a TEK bűnüldözési tevékenysége során bűncselekmény 

elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul köteles feljelentést tenni az illetékes hatóságnál 

– azaz a nyomozó hatóságnál vagy az ügyészségen – és köteles átadni az általa összegyűjtött 

adatokat.6 Ezzel – pontosabban a TEK feljelentése alapján a nyomozás elrendelésével – 

indulhat meg a magányos terroristával szemben a büntetőeljárás, amelynek végén az 

elkövetett bűncselekménnyel és a terrorista bűnelkövető társadalomra veszélyességével 

arányos, megfelelő súlyú büntetés kiszabásával sor kerülhet a demokratikus jogállam 

terrorizmusra adható egyetlen méltó válaszára, a terrorista büntető felelősségre vonására. 

A magyar büntetőjog a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény7 

hatálybalépése óta büntetni rendeli a terrorcselekmény bűncselekményét. A terrorcselekmény 

előkészülete az a legkorábbi stádium, amelynek a megvalósítása esetén sor kerülhet – illetve 

sor kell, hogy kerüljön – a terrorista büntető felelősségre vonására, ezért kulcskérdés azon 

külvilágban észlelhető cselekmények, előkészületi jellegű elkövetési magatartások tisztázása, 

amelyeknek a kifejtésétől kezdve a terrorcselekmény megvalósítására törekvő magányos 

elkövető büntetőjogilag felelősségre vonható, és a terrorcselekmény legkorábbi stádiumának 

egyszerű gyanúja már megállapítható. 

Azonban a terrorcselekmény tényállását – különösen a terrorcselekmény tényállásának az 

előkészület büntetendőségére vonatkozó részét – rendszeresen érintették a jogalkotói 

módosítások, amelyek megnehezítik a terrorcselekmény tényállásának átláthatóságát és így a 

gyakorlati alkalmazását is. A terrorizmussal szembeni hatékony és a lehetőleg minél korábbi 

fellépés „útkeresésére” jó példát szolgáltat az is, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 

                                                 

4 A terrorcselekmény ugyanis nem politikai tett, hanem minden esetben köztörvényes bűncselekménynek 
tekintendő: egyfelől mert a terrorista a céljait olyan eszközökkel kívánja elérni, amelyek egyetemes 
elutasításban részesülnek, másfelől pedig azért, mert legveszélyesebb formái ellen csak a nemzetközi 
büntetőjog intézményei lehetnek hatékonyak. Korinek László: Az antiterrorista harc eszközei, különös 
tekintettel a büntetőjogra. In: Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. (szerk. 
Gál István László – Kőhalmi László) Pécs, Studia Iuridica, Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 2005. 
198. 

5  Rtv. 7/E. § (1) bekezdés aa) és ad) pontjai, valamint 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. 
6  Rtv. 7/E. § (4) bekezdés. A törvény a feljelentési és adatátadási kötelezettség alól egyetlen kivételt enged: ha 

a TEK-nek a terrorizmus elleni küzdelemben Magyarország területén terrorcselekmény elkövetésére irányuló 
törekvések megelőzése, felderítése során birtokába került adatok átadása veszélyeztetné a TEK 
feladatellátását.  

7  A továbbiakban: régi Btk. 
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évi C. törvény8 közlönyállapotában, majd pedig a ténylegesen hatályba lépett változatában is 

eltérő rendelkezés található a terrorcselekményt előkészítő elkövető büntetőjogi felelősségre 

vonásával kapcsolatban.  

A tanulmány elsődleges célja a terrorcselekményt előkészítő magányos elkövető 

bűncselekményt megvalósító magatartásának lehetséges formáiról egy, a gyakorlatban 

használható rendszerezés készítése; a sorozatos módosítások révén kaotikussá váló 

büntetőjogi szabályozás átláthatóvá tétele. A rendszerezést követően a tanulmány – hiánypótló 

jelleggel – magyarázatot fűz az egyes előkészületi jellegű elkövetési magatartásokhoz, 

továbbá egy-egy bírói gyakorlatból vett, avagy fiktív példával igyekszik a terrorcselekmény 

előkészületi jellegű változatait elhatárolni egymástól. A terrorizmussal szembeni büntető 

anyagi jogi rendelkezések ismerete, a terrorcselekmény tényállásának és különösen a 

terrorcselekményre irányuló előkészület szabályainak helyes alkalmazása ugyanis 

elengedhetetlen feltétele a terrorcselekményt elkövető magányos elkövető büntető 

felelősségre vonásának. Hiába ugyanis az alapos titkos információgyűjtés és felderítés, ha 

annak során a terrorista bűnelkövető büntetőjogi felelősségre vonása szempontjából lényeges, 

bizonyítandó tények összegyűjtésére és rögzítésére nem kerül sor.9 De vajon melyek azok az 

előkészületi jellegű cselekmények, amelyek már megalapozzák a terrorcselekmény miatti 

felelősségre vonás lehetőségét? A tanulmány ezt a kérdést járja körbe a terrorcselekményt 

előkészítő magányos elkövető cselekményének hatékony felderítése, majd büntetőjogi 

felelősségre vonásának megkönnyítése érdekében. 

II. Az előkészület fogalma és az előkészületi cselekmény büntetendővé nyilvánításának 

formái 

II. 1. Az előkészület 

A szándékos bűncselekmény kifejlődésének a hazai törvényi szabályozásban három 

büntetőjogilag értékelhető szakasza van: ezek az előkészület, a kísérlet és a befejezett 

                                                 

8  A továbbiakban: Btk. 
9 A büntetőeljárás során az elkövető felelősségre vonásával kapcsolatban a bűnügyek túlnyomó részénél nincs 

ugyanis bizonyíték-bőség, hanem a leggondosabb és legszakszerűbb felderítés ellenére is az eljáró hatóság 
bizonyíték-ínséggel áll szemben. Tremmel Flórián: Jogállam és büntetőeljárás. Jogtudományi Közlöny. 1989. 
12. sz. 623. Különösen igaz ez a megállapítás azon bűncselekmények esetén, amelyeket a konspiráció 
jellemez a bűnelkövetés során, mint ahogy a terrorcselekményeket is. 
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bűncselekmény.10 A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék a büntetőjog számára csak 

akkor releváns, ha ezen stádiumok valamelyikében a külvilágban kifejezésre jut.11 Az 

előkészület tehát a szándékos bűncselekmény megvalósulásának első stádiuma, amellyel az 

elkövetőnek a bűncselekményre irányuló szándéka és magatartása megjelenik a külvilágban. 

Az előkészületi cselekmény a törvényi tényálláshoz még nem tartozik hozzá, azaz az 

előkészülettel nem a bűncselekmény törvényi tényállásában szereplő elemek valamelyikét 

valósítja meg az elkövető. A Btk. alapján az előkészület csak akkor büntethető, ha azt a 

törvény a Különös Részben az adott bűncselekmény vonatkozásában kifejezetten büntetni 

rendeli. Erre csak kivételesen, egyes kiemelkedő fontosságú, súlyos bűncselekmények esetén 

kerül sor.  

Btk. 11. § (1) bekezdés: 

„Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény 

elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az 

elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben 

megállapodik.” 

A Btk. 11. §-ában meghatározott előkészület tárgyi oldala – azaz az előkészületi 

cselekmények – a törvényben felsorolt öt magatartás: 

− a bűncselekményhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosítása, 

− a felhívás, 

− az ajánlkozás, 

− a vállalkozás, valamint 

− a közös elkövetésben megállapodás. 

Ezen cselekmények a külső megjelenésüket tekintve megengedett magatartások, nem 

ütköznek büntetőjogi normába, hiszen a törvényi tényállás körén kívül esnek. 

Az előkészületi cselekmények Belovics Ervin álláspontja szerint két kategóriára 

bonthatóak: a tettekben megnyilvánuló magatartásokra, valamint a gondolatközlés különböző 

                                                 

10 Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Budapest, Hvg-orac, 2008. 192. 
11 Molnár Gábor: A bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumai). In: Büntetőjog Általános Rész. 

(szerk. Busch Béla) Budapest, Hvg-orac, 2006. 164. 
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formáira,12 ugyanakkor az előkészületi cselekmények között különbség tehető aszerint is, 

hogy a bűncselekmény elkövetésének tárgyi vagy személyi feltételeit hivatottak biztosítani.13 

A kétféle csoportosítást összevetve megállapítható, hogy a tettekben megnyilvánuló 

magatartások valójában az elkövetés tárgyi feltételeinek biztosítására irányulnak, míg a 

gondolatközlés különböző formáival kizárólag a személyi feltételek biztosítása lehetséges. 

Az elkövetés tárgyi feltételeinek biztosítása körébe tartozó, tettekben megnyilvánuló 

előkészületi cselekmény a szükséges vagy könnyítő feltételek biztosítása, amely voltaképpen 

az előkészület általános fogalma. A törvény ezzel átfogóan14 jelöl meg minden lehetséges 

előkészületi cselekményt.15 

A további előkészületi magatartások meghatározása példálózó jellegű és az elkövetés 

személyi feltételeinek biztosítása körébe tartoznak,16 amelyek a gondolatközlés különbözői 

formáival valósulhatnak meg.17 A felhívás, ajánlkozás, vállalkozás nemcsak tettesi, hanem 

részesi cselekményre is vonatkozhat, amelyek közös jellemzője, hogy egyoldalú aktusnak 

tekintendőek (azaz a másik fél beszámítási képességétől és életkorától függetlenek),18 míg a 

közös elkövetésben megállapodás már kétoldalú cselekmény. 

Az alanyi oldalt tekintve az előkészület célzatos cselekmény: az előkészületi cselekményt 

mindig valamely bűncselekmény elkövetése céljából fejti ki az elkövető, ezért csakis egyenes 

szándékkal valósítható meg. Ennek megfelelően a Legfelsőbb Bíróság (jelenlegi elnevezésén: 

Kúria) 5/1999. BJE határozata alapján pedig az előkészületi cselekmények attól függően 

                                                 

12 Belovics Ervin: A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. In: Büntetőjog I. Általános Rész (szerk. Belovics 
Ervin – Gellér Balázs – Nagy Ferenc – Tóth Mihály) Budapest, Hvg-orac, 2012. 311. 

13  Molnár: i. m. (11. jegyzet) 177. 
14 Finkey Ferenc az immáron több mint száz évvel ezelőtt írt büntetőjogi tankönyvében is rámutatott arra, hogy 

„az előkészületi cselekmények fogalma és köre oly tág terjedelmű, hogy szabatos meghatározása felette 
nehéz, csaknem lehetetlen”. Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. Budapest, Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata, 1914. 206. 

 Edvi Illés Károly ugyanerre a következtetésre jutott: „az előkészületi cselekmények száma és alakjai 
határtalanok; majd mindegyik esetben különböző alakban, különböző viszonyok között, s külön jelleggel 
fordulnak elő”. Edvi Illés Károly: A büntetőtörvénykönyv magyarázata. Első kötet. Budapest, Révai 
testvérek, 1894. 148. 
 A tanulmány későbbi fejezeteiben látni fogjuk, hogy napjaink jogalkotója tulajdonképpen ezzel a 
problémával szembesül, amikor a terrorcselekmény előkészítésének minden egyes formáját külön 
megnevezéssel, önálló változatokban, kimerítően próbálja meghatározni. Ez a jogalkotói törekvés vezet a 
tényállás sorozatos módosításához, állandó újragondolásához. 

15  Molnár: i. m. (11. jegyzet) 177.  
16 Molnár: i. m. (11. jegyzet) 177.  
17 Belovics: i. m. (12. jegyzet) 312-313. 
18 Nagy: i. m. (10. jegyzet) 194-195. 
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minősülnek egy vagy több előkészületnek, hogy az előkészületi magatartások elkövetőjének 

célja egy vagy több bűncselekmény elkövetésére irányul.  

Fontos az előkészület kapcsán kiemelni, hogy a Btk. Általános Részének rendelkezéseit, és 

magának a bűncselekmény tanának a tételeit az előkészületre is alkalmazni kell, azonban 

értelemszerű eltérésekkel.19 Mivel tehát az előkészület alanya még részben sem valósítja meg 

annak a bűncselekménynek az elkövetési magatartását, amelyre az előkészület irányul, a 

bűncselekmény elkövetésének előkészületi stádiumában nem lehet tettesek és részesek között 

különbséget tenni, és az előkészületi cselekménynek fogalmilag nincs kísérlete sem. 

Rendszertani következtetés alapján pedig az előkészületi cselekmény alkalmatlansága sem 

annak minősítését, sem annak büntetését – azaz a törvényhozó által kilátásba helyezett 

büntetési tételkeretét – nem érinti, így nincs lehetőség az alkalmatlan előkészület kedvezőbb 

elbírálására.20 

II. 2. Az előkészületi cselekmény büntetendővé nyilvánításának formái 

Az előkészületi cselekmény büntetendővé nyilvánításának Nagy Ferenc szerint többféle 

formája között tehetünk különbséget:21 

a) A konkrét bűncselekmény vonatkozásában az összes előkészületi cselekmény 

büntetendő, amennyiben a Btk. a bűncselekmény törvényi tényállásában az 

előkészület kifejezést használja. Ekkor a Btk. tulajdonképpen az előkészület 

Általános Részi fogalmára utal vissza, annak bűncselekmény tani 

következményeivel együtt. Ebben az esetben a büntetendő előkészület jogi tárgyat 

veszélyeztető volta kizárólag a befejezett bűncselekményhez való viszonyából 

fakad.22 

b) Amennyiben a jogalkotó csak bizonyos előkészületi cselekmény 

büntetendőségét tartja indokoltnak, akkor az adott bűncselekmény törvényi 

tényállásában kizárólag a büntetést érdemlő előkészületi cselekményt rendeli 

büntetni. Ilyen esetben a büntetendővé nyilvánított előkészületi cselekmények 

                                                 

19 5/1999. BJE határozat. 
20 EBH2010. 2207. 
21 Nagy: i. m. (10. jegyzet) 194. 
22 5/1999. BJE határozat. 
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köre általános részi rendelkezés alkalmazásával nem bővíthető (azaz nem 

alkalmazható a kísérletről szóló rendelkezés sem). 

c) A harmadik lehetőség, hogy a Btk. önálló, befejezett, ún. sui generis 

előkészületi bűncselekményként vagy önálló bűncselekményi változatként 

szabályozza a fogalmilag előkészületi jellegű magatartást. Ekkor a bűncselekmény 

vagy a bűncselekményi változat elkövetési magatartásának meghatározása az 

előkészület Általános Részi diszpozíciójában használt megnevezés átvételével 

történik, azonban az előkészületi jellegű elkövetési magatartások kifejtésével – és 

a további tényállási elemek megvalósításával – befejezett bűncselekményt követ 

el az elkövető, nem pedig a bűncselekmény előkészülete miatt vonandó 

felelősségre. A sui generis előkészületi bűncselekmény vagy önálló 

bűncselekményi változat már önállóan is veszélyezteti – a védelemhez fűződő 

társadalmi érdek rendkívüli fontosságára figyelemmel23 – a védendő a jogi 

tárgyat. 

d) A fentieken kívül a Btk. Különös Részében találhatóak ún. rendszeridegen sui 

generis előkészületi tényállások is. Ezek közös jellemzője, hogy az előkészület 

büntetni rendeltségén túl külön, önálló tényállásban materiális előkészületi 

alakzatokat nevesített a jogalkotó olyan módon, hogy az előkészülethez egyébként 

feltétlenül szükséges célzatot a tényállás nem tartalmazza. 

III. A terrorcselekmény előkészítésével kapcsolatos büntetendő magatartások körének 

meghatározása 

A terrorcselekmény társadalomra kiemelkedő veszélyességére figyelemmel a 

terrorcselekmény elkövetésére irányuló előkészületi magatartásokat a tényállás már az első 

formájában is szankcionálta, ezzel együtt az általános feljelentési kötelezettség előírását is a 

kezdetektől indokoltnak látta a jogalkotó.24 Azaz a régi Btk.25 már ekkor különbséget tett a 

terrorcselekményt előkészítő elkövetők között aszerint, hogy az elkövető a terrorcselekmény 
                                                 

23 5/1999. BJE határozat. 
24  Így a régi Btk. előkészítésére létrehozott Munkabizottság, valamint a Koordinációs Bizottság is egyöntetűen 

indokoltnak tartotta a terrorcselekmény előkészületének és a feljelentés elmulasztásának szankcionálását.  
Igazságügyi Minisztérium. Az 1978. évi IV. törvény /Btk./ előkészítése. XVI. Fejezet. A közrend elleni 
bűncselekmények. (szerk. László Jenő) Budapest, IM BV Házinyomda, 1989. 286-297. 

25  A terrorcselekményt előkészítő magányos elkövető régi Btk. szerinti büntető felelősségre vonásának 
szabályairól összefoglalóan lásd. 1. számú táblázat. 
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előkészítésére irányuló elkövetési magatartást ténylegesen ki is fejt, avagy a terrorcselekmény 

előkészítésére irányuló elkövetési magatartásról – abban való részvétel nélkül – hitelt érdemlő 

tudomást szerez, ezt azonban a hatóságnak nem jelenti be. A terrorcselekmény tényleges 

elkövetésének megelőzése érdekében tehát nem csak azon elkövetési magatartások voltak 

büntetendőek, amelyek kifejezetten a terrorcselekmény megvalósítására irányultak, hanem az 

is, amikor valaki „csupán” tudomást szerzett a jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény tervezett 

elkövetéséről, de – bármilyen okból, cselekvési lehetősége és képessége ellenére – 

elmulasztotta a terrorcselekmény feljelentését a hatóságnál. Az előkészületi jellegű elkövetési 

magatartások későbbiek során önállósult harmadik formájának, a terrorizmus 

finanszírozásának26 büntetendővé nyilvánítására pedig csak évtizedekkel később, elsőként a 

régi Btk. 2001. évi LXXXIII. törvénnyel módosításakor került sor. 

A tanulmány további részében tehát a terrorcselekményt előkészítő elkövetőre vonatkozó 

büntetőjogi szabályozásnak a terrorcselekmény előkészületére, a terrorcselekmény 

feljelentésének elmulasztására, valamint a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényi 

rendelkezéseket tekintem, így a továbbiakban kizárólag ezekre fogok kitérni. 

IV. A terrorcselekmény előkészületének szabályozása a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvényben27 

A hatályos Btk.28 a törvény átláthatósága érdekében három önálló tényállásra bontotta szét 

a terrorcselekmény korábbi egységes tényállását: magára a terrorcselekményre (Btk. 314-

315.§), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztására (Btk. 317. §), valamint a 

terrorizmus finanszírozására (Btk. 318. §). Ugyanakkor mindhárom új tényállás tartalmaz a 

terrorcselekményt előkészítő elkövető büntetőjogi felelősségre vonásával kapcsolatos 

rendelkezést is.  

                                                 

26 Ugyanakkor a magyar büntetőjogban nem volt ismeretlen a bűncselekmény finanszírozásának 
szankcionálása: a bűncselekmény támogatása már az első kodifikált magyar büntetőtörvényünkben, az ún. 
Csemegi Kódexben is megjelent, és egyes kiemelkedő súlyú bűncselekmények esetén napjainkig büntetendő 
maradt. Lásd. Czencz Zoltán: A támogatói cselekmény alakulása a századunkban (a bűnszervezet 
támogatója). In: A szervezett bűnözés arcai. Fiatal büntetőjogászok tanulmányai a szervezett bűnözésről. 
Budapest, Rejtjel, 2004. 226-259. 

27 A fejezetet összefoglalóan lásd. 2. számú táblázat. 
28  A hatályos Btk. terrorizmus elleni fellépést biztosító rendelkezéseiről átfogóan lásd. Gál István László: A 

terrorcselekmény és a hozzá kapcsolódó bűncselekmények hatályos szabályozása Magyarország Új Büntető 
Törvénykönyvében. http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2013/GalIstvan_A_terrorcselekmeny_es.pdf (2015.08.18.) 
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A Btk. közlönyállapota a 315. § (1) bekezdésével visszatért a terrorcselekmény 

előkészületének általános büntetni rendelésére [lásd. II. 2. a) pont], valamint ehhez 

kapcsolódóan, a Btk. 315. § (2) bekezdése az előkészület súlyosabban büntetendő esetét, azaz 

az előkészület terrorcselekmény terrorista csoportban elkövetése érdekében megvalósítását is 

az előkészület Általános Részi szabályaira utalással szankcionálta. Ez a szabályozási mód 

tulajdonképpen visszalépést jelentett a terrorcselekmény miatti büntetőjogi felelősségre vonás 

minél korábbi stádiumában történő lehetővé tételében: hiszen ezzel a szabályozási móddal 

többek között nem lett volna alkalmazható a kísérletre vonatkozó rendelkezés sem.29 A 

terrorizmus finanszírozásának új önálló tényállása pedig egészében sui generis 

bűncselekményként került megfogalmazásra: a terrorcselekmény feltételeinek biztosításához 

anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése sui generis bűnsegédi jellegű magatartást rendelt 

büntetni, amit a jogalkotó korábban a terrorcselekmény előkészületi jellegű magatartásai 

között helyezett el. A Btk. 318. § (1) bekezdésének második fordulata viszont kifejezetten a 

terrorcselekményt előkészítő elkövető vagy rá tekintettel más személynek anyagi eszközzel 

történő támogatását szankcionálta. Ezzel tehát ismét egy újabb formával bővült a 

terrorcselekmény előkészítésében közvetlenül részt nem vevő, de ahhoz valamilyen formában 

mégis hozzájáruló elkövetők köre: már nem csak az előkészületről hitelt érdemlően 

tudomással bíró külső személy lett felelősségre vonható, hanem az a személy is, aki nem 

magának a terrorcselekménynek az előkészítéséhez, hanem az a terrorcselekményt előkészítő 

elkövetőnek nyújt anyagi támogatást. A terrorizmus finanszírozásának súlyosabban 

büntetendő esetét pedig szintén a terrorista csoporthoz kapcsolódó elkövetés képezi: ekkor az 

elkövető a terrorizmus finanszírozását terrorcselekmény terrorista csoportban történő 

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

csoport tevékenységét egyéb módon támogatja. Emellett szintén új, önálló tényállásban – de 

azonos tartalommal és büntetési tételkerettel – büntetendő maradt a terrorcselekmény 

feljelentésének elmulasztása is. 

Azonban a Btk. hatályba lépése előtt a 2012. évi CCXXIII. törvény 318. § (18) 

bekezdésének módosító rendelkezésével a jogalkotó visszatért a terrorcselekmény 

előkészületének és az előkészület súlyosabban büntetendő esetének sui generis 

                                                 

29 Holott a tényállás 2007. évi XXVII. törvénnyel módosításának – figyelemmel a terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról New Yorkban, az Egyesület Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 
1999. december 09. napján elfogadott egyezmény (a továbbiakban: ENSZ Egyezmény) rendelkezéseire, az 
azzal való összhang megteremtése céljából – kifejezetten a fogalmilag előkészületi jellegű cselekmények 
kísérletének büntetendővé nyilvánítása volt az oka.  
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előkészületként történő szabályozásához, amely kétségtelenül megfelel a nemzetközi 

elvárásoknak és a büntetőjogi felelősségre vonás lehető legtágabb törvényes lehetőségét 

teremti meg. A terrorcselekményt előkészítő elkövető büntetőjogi felelősségre vonásával 

kapcsolatos rendelkezések tehát ezzel a módosítással nyerték el jelenleg hatályos – vélhetőleg 

végleges – formájukat. 

V. A terrorcselekmény előkészítésével kapcsolatos egyes büntetendő cselekmények 

A terrorcselekmény előkészítéséhez kapcsolódó elkövetési magatartásokban közös, hogy a 

terrorcselekmény befejezett megvalósulását, illetve kísérletét megelőzően, azaz a terrorista 

eszközcselekmények elkövetése nélkül alapozza meg az elkövető büntetőjogi felelősségét. 

Tehát az előkészületi jellegű elkövetési magatartások a konkrét terrorcselekményt megelőző, 

illetve azon kívüli cselekmények, az elkövető kizárólag a terrorcselekmény előkészítésében, 

megszervezésében, illetve személyi, tárgyi, avagy anyagi feltételeinek biztosításában vállal 

szerepet. 

A tanulmány további részében a terrorcselekményt előkészítő illetve az azt elkövető 

büntetőre vonatkozó hatályos büntető anyagi jogi szabályokat mutatom be rendszerezve, a 

bírói gyakorlatból vett, avagy fiktív példákkal együtt annak szemléltetése érdekében, hogy az 

egyes változatoknak mi a tartalma és azok milyen esetekben lehetnek megállapíthatóak a 

gyakorlatban. 

V. 1. A terrorcselekmény előkészülete (Btk. 315. §)  

Btk. 315. § (1) bekezdés: 

„Aki a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bűntett  

[1. változat] elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben 

megállapodik, vagy  

[2. változat] az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt 

könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A Btk. 315. § (1) bekezdés 1. változatában a törvényhozó előkészületi jellegű 

magatartásokat sorol fel, amelyek lényegében a terrorcselekmény elkövetésére irányulnak. Az 

elkövetési magatartások megvalósítása csak akkor értékelendő az (1) bekezdés szerint, ha a 

terrorista eszközcselekmények célzatos megvalósítására még kísérletként sem kerül sor, az 
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elkövető a terrorcselekmény tényleges megvalósítása céljából fejtette ki a terrorcselekmény 

védett jogi tárgyát már közvetlenül veszélyeztető előkészületi jellegű tevékenységét. 

Ugyanakkor a terrorcselekmény előkészülete már mindig egy konkrét, tervbe vett 

terrorcselekmény véghezvitelére törekvést feltételez, és az elkövető ennek a megvalósítása, 

elkövetése érdekében fejti ki a magatartást. 

A törvényi tényállásban nevesített előkészületi jellegű elkövetési magatartások az akarat-

elhatározás létrejötte szempontjából különböztethetők meg.  

A felhívás kezdeményező magatartás. A terrorcselekmény elkövetésére az hív fel, aki mást 

terrorcselekmény elkövetésére törekszik rábírni. A bírói gyakorlat alapján30 a felhívásnak 

mindig komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie, azaz az előkészületi 

cselekménynek egy meghatározott deliktum – a Btk. 314. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

terrorcselekmény – elkövetésére kell irányulnia, illetve annak önmagában meg kell teremtenie 

a terrorcselekmény közvetlen lehetőségét ahhoz, hogy megállapítható legyen. Ennek 

megfelelően egy megtörtént eset kapcsán a bíróság arra mutatott rá, hogy a közös 

elkövetésben megállapodás komolyságát a tervezett terrorcselekmény megvalósításáról el kell 

határolni a fogvatartottak között általában a szabadulás lehetőségét felvető beszélgetésektől. 

amelyek még kívül esnek a tényállás keretein. Az eltervezett bűncselekmény elkövetésének 

komolyságát pedig a beszélgetést halló zárkatársak tanúvallomásán túl olyan objektív 

körülményekből kell levonni, mint például abból, hogy volt-e eszközük a szökés tényleges 

végrehajtására, volt-e konkrétan kiszemelt áldozatuk, akit túszul ejtettek volna, elpróbálták-e 

a túszejtést stb. 

A terrorcselekmény elkövetésére az ajánlkozik, aki a terrorcselekmény végrehajtását más 

személy érdekében mindennemű késztetés nélkül, önálló akarat-elhatározásból, a saját 

kezdeményezéséből felkínálja, azaz önként jelentkezik a bűntett majdani, magányos 

elkövetőként megvalósítására. 

A terrorcselekmény elkövetésére vállalkozó személy más személy terrorcselekmény 

elkövetésére irányuló felhívását fogadja el. Mivel a felhívásnak a bírói gyakorlat alapján 

komolynak, konkrétnak és közvetlennek kell lennie, a felhívás folytán vállalkozó személy 

csak akkor büntethető, ha a konkrétan tervbe vett terrorcselekmény elkövetésének közvetlen 

                                                 

30 BH2006. 40. 
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lehetősége fennáll, és az elkövetésre törekvés komolyságát a vállalkozó személy is komolyan 

vehette. A bírói gyakorlat alapján31 elegendő a büntetendő előkészület miatti felelősségre 

vonáshoz, ha az elkövetésre vállalkozó személy ismerőse felhívására anélkül vállalja el a 

felkínált „munkát”, hogy annak jellegéről megbizonyosodott volna, de ezt követően – 

megérkezve az elkövetési helyre, ahol a bűncselekmény megvalósításának feltételei már 

adottak – mondja el a felhívó személy, hogy pontosan mit kellene tennie, és ekkor a 

tájékoztatásból egyértelművé válik számára, hogy bűncselekmény elkövetéséről van szó, 

vállalkozását azonban ettől függetlenül az elkövető nem vonja vissza. 

A terrorcselekmény közös elkövetésében azok állapodnak meg, akik a terrorcselekmény 

együttes végrehajtásában egyeznek meg, és az akaratelhatározás kialakulásában egyik 

elkövetőnek sincs meghatározó szerepe. A közös elkövetésben megállapodás azonban nem 

azonos a közös döntéssel: előfeltételezi az elkövetés elhatározását, ennek más személy felé 

történő kinyilvánítását, a másik fél egyetértését és a kezdeményező erről való 

tudomásszerzését is; amely folyamat azonban a bűncselekmény jellegétől függően 

huzamosabb egyeztetés eredményeképpen is kialakulhat.32 Ugyanakkor a közös elkövetésben 

megállapodás lényege Hollán szerint33 az, hogy ekkor mindkét elkövető vállalkozik 

valamilyen olyan további – a megállapodáson felüli – magatartásra, ami a célul kitűzött 

terrorcselekményben elkövetőként való közreműködést jelent, és a megállapodás tartalmának 

kell olyannak lennie, ami – megvalósítása esetén – a bűncselekményben való elkövetői 

közreműködés megállapítására, mint objektív körülmény adhat alkalmat. 

A terrorcselekmény elkövetésének elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 

feltételek biztosítása pedig egy átfogó kategória: amit nem említ külön a törvény (pl. 

robbanóanyag beszerzését, a robbanószerkezet összeszerelését, elkövetésre alkalmassá tételét, 

helyszín megfigyelését, a kiszemelt sértett mozgásának követését, a helyszín 

megközelítéséhez szükséges jármű beszerzését, rejtekhely keresését), az a feltételek 

biztosítása szempontjából ítélendő meg.34 Ennél az előkészületi jellegű elkövetési 

magatartásnál a jogalkotó az előkészületi célzatot – amely a bűncselekmény elkövetésének 

                                                 

31 BH2000. 333. 
32 Hollán Miklós: A bűncselekmény közös elkövetésében való megállapodás a magyar büntetőjogban. 

Jogelméleti Szemle. 2006. 3. sz. 12.; http://jesz.ajk.elte.hu/hollan27.html (2015.08.17.) 
33 Hollán: i. m. (32. jegyzet) 13-15. 
34 Nagy: i. m. (10. jegyzet) 194. 
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célja – a bűncselekmény elkövetésének elősegítése céljára módosította, amely a kifejtett 

magatartás bűnsegédi jellegét erősíti meg.  

Btk. 315. § (2) bekezdés: 

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

bekezdésében meghatározott bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése 

érdekében valósítja meg, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.”  

A Btk. 315. § (2) bekezdése az (1) bekezdés minősített eseteként a terrorista csoport 

megszervezésével, előkészítésével kapcsolatosan nyilvánítja büntetendővé az előkészületi 

jellegű elkövetési magatartásokat. Így ebben a változatban az előkészületi jellegű elkövetési 

magatartások azonosak az (1) bekezdés elkövetési magatartásaival, azonban másra 

irányulnak. Az elkövető a tevékenységét elsődlegesen a terrorista csoport létrejövetele 

érdekében fejti ki azért, hogy annak keretei között – szervezetten – kerüljön sor 

terrorcselekmény elkövetésére. 

V. 2. A terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §) 

Btk. 317. §  

„Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése 

készül, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt 

három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A Btk. 317. §-a a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztását rendeli büntetni. A 

feljelentési kötelezettség elmulasztása körében az az elkövető büntethető, aki hitelt érdemlő 

tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és mihelyt teheti, erről a 

hatóságnak feljelentést nem tesz. Készülő terrorcselekmény a Btk. 315. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti terrorcselekmény lehet. A terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 

bűncselekményének egyetlen – a büntetőjogi felelősséget némileg szűkítő – feltétele a „hitelt 

érdemlőség”, amely megállapítható már abban az esetben, ha az elkövetőnek az előkészületre 

vonatkozó cselekményt a tudomására jutott ismeretek alapján komolyan kell vennie. Ekkor az 

elkövető feljelentési kötelezettségének kizárólag a hatóság értesítésével tehet eleget,35 és e 

                                                 

35 Ellentétben pl. az emberrablással, ahol elegendő lehet az érintett személy tájékoztatása. Vida Mihály: A 
közrend elleni bűncselekmények. In: A magyar büntetőjog különös része. (szerk. Nagy Ferenc) Budapest, 
Korona Kiadó, 2005. 468. 
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tájékoztatást a számára lehetséges legrövidebb időn belül köteles megtenni. A feljelentési 

kötelezettség a tudomásszerzőt a hozzátartozójával szemben is terheli, azonban a kísérletről és 

a befejezett terrorcselekményről, illetve ezek elkövetőjéről való tudomásszerzésre már nem 

vonatkozik.36 

V. 3. Terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §) 

Btk. 318. § (1) bekezdés: 

„Aki  

[1. változat] terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt 

szolgáltat vagy gyűjt, vagy  

[2. változat] terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá tekintettel 

mást anyagi eszközzel támogat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A terrorizmus finanszírozása azt a tevékenységet jelenti, amelynek során közvetve vagy 

közvetlenül terrortámadás megvalósításához anyagi eszközöket bocsátanak rendelkezésre.37 A 

terrorizmus finanszírozása bűncselekményének elkövetője az 1. változat alapján a 

terrorcselekmény feltételeinek biztosításához – azaz nem magához az elkövetéshez – anyagi 

eszközöket szolgáltató vagy gyűjtő személy. Előkészületi jellegű magatartás, amelyet ebben a 

formában a 2003. évi II. törvény iktatott be a tényállásba az ENSZ Egyezménnyel való 

összhang megteremtése érdekében. Az anyagi eszközök szolgáltatása tulajdonképpen az 

elkövetéshez szükséges vagy azt könnyítő feltételek szolgáltatása köréből kiemelt elkövetési 

magatartás, amely azzal a jogalkotói célkitűzéssel került önállóan nevesítésre, hogy a 

terrorcselekmény anyagi feltételeinek biztosítása körébe tartozó cselekmények 

büntetendősége egyértelmű legyen38. A két előkészületi jellegű elkövetési magatartás azon az 

alapon határolható el egymástól, hogy pontosan mivel járul hozzá a terrorcselekmény 

feltételeinek megteremtéséhez az elkövető: a Btk. 318. §-ához fűzött értelmező 

rendelkezésben, a (3) bekezdésben meghatározott anyagi eszközt, avagy egyéb eszközt, 

tárgyat bocsát a terrorcselekmény feltételeinek biztosításához rendelkezésre. A törvény 

indokolása kiemeli, hogy – az anyagi eszközök szolgáltatásától, illetve az elkövetéshez 

szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosításától eltérően, amelyek feltételezik az anyagi 

                                                 

36 Vida: i. m.  (35. jegyzet) 468. 
37 Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés? A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek. Pécs, Penta Unió, 2009. 42. 
38 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény indokolása a 314-319. §-okhoz. 
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eszköznek/egyéb dolognak az átadását – „az anyagi eszközök gyűjtése nem szükségképpen 

jelenti azt, hogy az elkövető azt a terrorcselekmény elkövetéséhez szolgáltatja is, tehát 

elképzelhető, hogy ezen anyagi eszközök nem kerülnek felhasználásra a terrorcselekmény 

elkövetéséhez, azokat pusztán arra szánták. A terrorizmus elleni fokozottabb fellépés 

indokolttá teszi a büntetőjogi felelősség megteremtését a cselekmény már e korai szakaszában 

is.”39 Ezzel a Btk. lehetővé teszi azon személy büntethetőségét is, aki ugyan a 

terrorcselekmény feltételeit kívánja anyagi eszközökkel biztosítani, azonban ezeket még nem 

adta át a terrorcselekményt előkészítő elkövetőnek, de az átadásuk/szolgáltatásuk érdekében 

az összegyűjtést már megkezdte. E változatok szerint minősül tehát az elkövető cselekménye, 

ha a terrorcselekmény feltételeinek megteremtése érdekében – de még nem egy konkrét, 

tervbe vett terrorcselekmény elkövetése érdekében – pénzt, fegyvereket, robbanóanyag 

előállításához szükséges alapanyagot, berendezést, hamis okiratot stb. ad át vagy gyűjt az 

átadásuk céljából. 

A terrorizmus finanszírozása bűncselekményének 2. változatát az követi el, aki 

terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá tekintettel mást anyagi eszközzel 

támogat. A támogatás olyan magatartással valósulhat meg, ami a terrorcselekményt előkészítő 

elkövető tevékenységét vagy létfenntartását segíti elő. A támogató személy tehát a 

terrorcselekmény megvalósításához szükséges személyi feltétel biztosításával nyújt segítséget 

a bűncselekmény elkövetéséhez. A támogatás megnyilvánulhat akár magának a személynek, 

akár rá tekintettel másnak – a más személy lehet családtag, rokon, illetve bárki, akinek 

támogatását a terrorista fontosnak tartja40 – történő fizikai vagy intellektuális 

segítségnyújtásban is. Ugyanakkor maga a támogatást nyújtó elkövető a terrorcselekmény 

előkészítésében nem vesz részt. Amennyiben ugyanis magatartását a terrorcselekmény 

elkövetése érdekében fejti ki, a terrorizmus finanszírozásának 1. változata szerint lesz 

büntethető. Így a 2. változat elkövetője sem magának a terrorcselekménynek az 

előkészítésében nem vesz részt, és nem is a terrorcselekmény elkövetése érdekében nyújtja a 

támogatást, hanem cselekményével kizárólag a terrorcselekményt előkészítő elkövetőt 

szándékozik anyagilag támogatni. A támogató elkövető ekkor szükségképpen tisztában kell 

legyen azzal, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, ez a tudomása pedig egyben hitelt 

érdemlő is, hiszen a támogatást a terrorcselekményt előkészítő elkövetőnek, vagy rá 

                                                 

39 A büntető jogszabályok és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény 
indokolása, 15. §, 7. pont. 

40 Ld. 39. jegyzet. 
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tekintettel másnak nyújtja. Tehát a terrorizmus finanszírozásának 2. változata a 

terrorcselekmény feljelentését elmulasztó kívülálló személy magatartását magában foglalja: a 

készülő terrorcselekményről hitelt érdemlően tudomást szerzett, azonban a hatóságnak való 

jelentéstétel nélkül a terrorcselekmény elkövetésére készülő személynek vagy rá tekintettel 

másnak anyagi támogatást nyújt. E változat szerint minősül az elkövető cselekménye például 

akkor, ha a terroristát ingyenesen elszállásolja, élelmet ad át neki, vagy a terrorista 

családjának biztosít lakhatást, megélhetést. 

Btk. 318. § (2) bekezdés: 

„Aki  

[3. változat] az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt terrorcselekmény 

terrorista csoportban történő elkövetése vagy  

[4. változat] az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt terrorista 

csoport tagja érdekében valósítja meg, vagy  

[5. változat] a terrorista csoport tevékenységét egyéb módon támogatja, öt évtől 

tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”  

A terrorizmus finanszírozásának súlyosabban büntetendő esetei a Btk. 318. § (2) 

bekezdésében nevesített változatok, amelyek – hasonlóan a Btk. 315. § (2) bekezdéséhez – a 

terrorista csoportban történő elkövetéshez, a terrorcselekmény szervezett elkövetésének 

előkészítéséhez kapcsolódnak.  

A terrorizmus finanszírozása bűncselekményének 3. változata a Btk. 318. § (1) 

bekezdésében meghatározott elkövetési magatartásokat – azaz a terrorcselekmény 

feltételeinek biztosításához anyagi eszköz szolgáltatását vagy gyűjtését, és a 

terrorcselekmény elkövetésére készülő személy vagy rá tekintettel más anyagi eszközzel 

támogatását – akkor rendeli súlyosabban büntetni, ha azokat az elkövető a terrorcselekmény 

szervezett elkövetése, azaz terrorista csoportban történő elkövetése érdekében fejti ki. Így a 

3. változat elkövetője a már létrejött, avagy még létre nem jött terrorista csoport 

megszervezéséhez járul hozzá az anyagi eszköz szolgáltatásával vagy gyűjtésével, továbbá a 

még szerveződő terrorista csoport keretében történő elkövetésre készülő személyt vagy rá 

tekintettel mást támogat. Ekkor az elkövetőnek tehát egyrészről a terrorista csoport tervezett 

létrehozataláról, másrészről az annak keretében tervezett terrorcselekmény elkövetéséről is 

tudomással kell bírnia és az anyagi támogatást ennek elősegítése érdekében kell nyújtania 

ahhoz, hogy büntetőjogi felelőssége e változat szerint legyen megállapítható. Ilyen 
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magatartás lehet például több terrorista kiképzése egy összehangolt akció végrehajtása 

érdekében, a terrorista csoport tagjai közötti kommunikációt megkönnyítő mobiltelefonok 

rendelkezésre bocsátása, nagy férőhelyű szállás biztosítása. 

A terrorizmus finanszírozása 4. változata szintén a Btk. 318. § (1) bekezdésében 

meghatározott elkövetési magatartásokat – azaz a terrorcselekmény feltételeinek 

biztosításához anyagi eszköz szolgáltatását vagy gyűjtését, és a terrorcselekmény 

elkövetésére készülő személy vagy rá tekintettel más anyagi eszközzel támogatását – rendeli 

súlyosabban büntetni akkor, ha azokat az elkövető terrorista csoport tagja érdekében 

valósítja meg. Ez a változat tehát már egy fennálló, létrejött terrorista csoportot feltételez és 

a támogatást nyújtó személy csak a terrorista csoporton kívülálló személy lehet. Az előző 

változattól abban tér el, hogy az anyagi támogatást az elkövető nem a terrorcselekmény 

terrorista csoportban történő elkövetése érdekében nyújtja, azaz későbbi, szervezetten 

elkövetendő terrorcselekményről nincs tudomása, de arra a szándéka kiterjed, hogy a 

támogatott személy terrorista csoport tagja és ezért anyagilag támogatja az adott személyt 

vagy rá tekintettel mást. A miniszteri indokolás alapján ekkor a terrorista személy 

kiképzéséhez, vagy ezzel összefüggésben a jövőbeni terrorista családjának megélhetéséhez 

járul hozzá az elkövető. 

A terrorizmus finanszírozása 5. változata a terrorista csoport tevékenységének egyéb 

módon támogatása. Ez a változat átfogó jellegű, és minden olyan magatartást büntetéssel 

fenyeget, amellyel az elkövető a már fennálló terrorista csoportot, a konkrétan tervezett 

terrorcselekmény előkészítésére tekintet nélkül támogatja, azaz az elkövető a terrorista 

csoport napi tevékenységéhez, további fennálláshoz járul hozzá anyagilag. E változat lehet 

megállapítható például abban az esetben, ha a támogató személy a létező terrorista csoport 

tagjait a megbeszélésekre taxijával ingyenesen szállítja, vagy a megbeszélésekhez helyszínt 

biztosít, de szándéka nem terjed ki a megbeszélések tárgyát képező konkrét 

terrorcselekmény megvalósításának támogatására. 

VI. Záró gondolatok 

A közeljövőben nem számíthatunk a terrorizmus veszélyének csökkenésére, sőt a növekvő 

társadalmi feszültségek és ellentmondások következményeképpen lehetséges, hogy számuk 

növekszik majd. Mindig akad majd olyan személy, aki szemben áll a fennálló társadalmi 

rendszerrel és az a meggyőződése, hogy a rendszert gyökeresen kell megváltoztatni, akár 
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erőszakos cselekedetek árán is, ami ártatlan emberek halálához, jelentős anyagi kárral járó 

pusztításhoz vezethet.41 A közvélemény nem éri be azzal, hogy a legsúlyosabb 

bűncselekmények – így a terrorcselekmény – elkövetésére készülő „gonosztevőt” szándéka 

véghezvitelében csupán megakadályozzák és a megérdemelt következmények alól 

mentesüljön.42 Az ilyen cselekmények elkövetése ugyanis Magyarországon – a nemzetközi 

közösség álláspontjával egyezően43 – bűncselekménynek minősül. A reális veszélyt jelentő 

terrorizmus elleni leghatékonyabb intézkedés valóban a terrorista törekvések minél korábbi 

felszámolása, a terrorcselekmény bűncselekmény elkövetésének minél korábbi stádiumban 

felderítése és megakadályozása. Mindemellett az igazságszolgáltatás tekintélye és 

hatékonysága az, ami képes igazán jelentősen hozzájárulni a közbiztonsági egyensúly 

kialakításához. A rendészeti szervek bűnüldöző tevékenysége tehát csak akkor lehet 

eredményes, ha szakszerűen tudja támogatni a büntető igény érvényesítését.44 Sohasem szabad 

figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a terrorista, a terrorcselekmény elkövetésére törekvő 

személy nem más, mint egy bűncselekmény elkövetője, akivel szemben a hatásos fellépés, 

illetve a társadalom esetleg hasonló terveket fontolgató tagjait visszatartani hivatott generális 

prevenció a terrorcselekményt előkészítő magányos elkövető büntető felelősségre vonásában 

kell, hogy testet öltsön. 

                                                 

41 Kovács Vendel: Gondolatok a terrorizmusról. Belügyi Szemle. 1989. 9. sz. 67. 
42 Szrubián Dezső: Az előkészületi cselekmény és a szövetség büntethetősége. In: Rendőrtudományi 

tanulmányok. (szerk. Bertl Emil – Jencs Árpád) Budapest, Angyal Szeminárium, 1943. 6. 
43 Tálas Péter: A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a nemzetközi biztonságra és 

Magyarország biztonságára. http://hvg.hu/kulugy/20070410_talas_nemzetkozi_terrorizmus (2013.09.18.), 
Zöller, Mark: Terrorismusstrafrecht: Ein Handbuch. Heidelberg, C.F. Müller Wissenschaft Verlag, 2009. 131. 

44 Finszter Géza: Közbiztonság és közbátorság. In: Írások Tauber István emlékére. Budapest, ELTE ÁJK, 
Magyar Kriminológiai Társaság, Rendőrtiszti Főiskola, 2009. 79. 
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Mellékletek 

1. számú táblázat 

 

A terrorcselekményt előkészítő elkövető büntethetősége a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján 

 
 1978. évi IV. 

törvény 

 

1979. VII. 01. - 

2001. XII. 19. 

2001. évi 
LXXXIII. 

törvény 8. § (1) 
bek. módosítása 

2001. XII. 19. - 

2003. II. 28. 

2003. évi II. 
törvény 15. §-

ának módosítása 

2003. III. 01. – 
2007. V. 31. 

2007. évi XXVII. 
törvény 9. § (1) 
bek. módosítása 

2007. VI. 01. – 

2012. VI. 30. 

 

Terrorcselekmény 

előkészülete  

 

általános jelleggel 
büntetendő 
előkészület 

 

általános jelleggel 
büntetendő 
előkészület 

 

általános jelleggel 
büntetendő 
előkészület  

+ 

az előkészület 
súlyosabban 

büntetendő sui 
generis előkészületi 

változata 

 

 

sui generis 
előkészületi 
változatként 

+ 

az előkészület 
súlyosabban 

büntetendő sui 
generis előkészületi 

változata 

 

Terrorcselekmény 
feljelentésének 
elmulasztása 

 

 

magányos elkövető, 
aki a 

terrorcselekmény 
előkészítésében nem 
vesz részt, de arról 

hitelt érdemlő 
tudomást szerez, és  

amint teheti a 
hatóságnak nem 

jelenti a 
terrorcselekmény 

előkészületét 

 

(változatlan 
formában és 

büntetési tétellel 
büntetendő) 

 

(változatlan 
formában és 

büntetési tétellel 
büntetendő) 

 

(változatlan 
formában és 

büntetési tétellel 
büntetendő) 

 

Büntethetőséget 
megszüntető ok 

 

- 

 

- 

 

kizárólag az 
előkészület 
súlyosabban 

büntetendő sui 
generis előkészületi 

változatára 

 

a sui generis 
előkészületi 
változatra is 

kiterjesztve, azonos 
feltételekkel 
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vonatkozóan, ha az 
előkészületi 

cselekményt kifejtő 
magányos elkövető 

az előkészületi 
cselekményt, 

mielőtt az a hatóság 
tudomására jutott 
volna, bejelenti és 

az elkövetés 
körülményeit 

feltárja 

Forrás: a szerző saját készítése 

 

2. számú táblázat 

 

A terrorcselekményt előkészítő elkövető büntethetősége a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján 

 
  

2012. évi C. törvény 

 

közlönyállapot 

 

2012. évi CCXXIII. 
törvény 318. § (18) 
bek. módosítása 

 

2013. VII. 01. – 
 

Terrorcselekmény 
előkészülete 

 

 

általános jelleggel büntetendő előkészület 

+ 

az előkészület általános jelleggel, súlyosabban 
büntetendő változata 

 

sui generis előkészületi 
változatként 

+ 

az előkészület 
súlyosabban büntetendő 
sui generis előkészületi 

változata 

 
 

Terrorizmus 

 

I. fordulata: sui generis bűnsegédi jellegű magatartás 

II. fordulata: terrorcselekményt előkészítő személy 

 

(változatlan formában és 
büntetési tétellel 

büntetendő) 
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finanszírozása 

 

vagy rá tekintettel más személy anyagi eszközzel 
támogatása 

+ 

a finanszírozás súlyosabban büntetendő, sui generis 
változata 

 

 

Terrorcselekmény 
feljelentésének 
elmulasztása 

 

 

magányos elkövető, aki a terrorcselekmény 
előkészítésében nem vesz részt, de arról hitelt 

érdemlő tudomást szerez, és amint teheti a 
hatóságnak nem jelenti a terrorcselekmény 

előkészületét 

 

 

(változatlan formában és 
büntetési tétellel 

büntetendő) 

 

Büntethetőséget 
megszüntető ok 

 

 

kizárólag a terrorcselekmény előkészületi változatára 
vonatkozóan, ha az előkészületi cselekményt kifejtő 

magányos elkövető az előkészületi cselekményt, 
mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, bejelenti 

és az elkövetés körülményeit feltárja 

 

 

(változatlan formában, a 
terrorizmus 

finanszírozása esetén 
továbbra sincs rá mód!) 

Forrás: a szerző saját készítése 



22 
 

� 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 

3. számú melléklet 

Áttekintő ábra a terrorcselekmény előkészítésében közvetlenül résztvevő elkövető büntető 

felelősségre vonásához (Forrás: a szerző saját készítése) 

 


