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Terrorelhárítás során megjelenő nemzetbiztonsági érdek vs. 

menekültstátuszt kérelmezők szabadságjogai 

 

Abstract 

 

Considering these aspects this study aims to sum and introduce 

the differencies between the internal, member state interest and 

higher, communal expectation. The relation between the national 

and the EU jurisdiction will be determined by the idea of the 

member state’s sovereignty. The defence and enforcement of 

national security is not only a constitutional aim, but a state 

commitment as well, mainly nowadays, when people and global 

security experts aren’t dealing with the existence but the 

appearance of terrorism. 
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A nemzetbiztonsági érdekek az uniós tagállami szinten 

rögzülnek, és azok a belső jogok szabályai által védettek. Az 

uniós intézményeknek erre a területre nincs jogalkotási 

felhatalmazásuk A tagállami nézőpontot azonban nem lehet 

csőlátássá szűkíteni, lévén a nemzetbiztonsági kockázatok 

jelentős része határokon átívelő probléma. A terrorelhárítási 

kockázatok a fundamentalista iszlamista hálózatok, vagy egyéni 

merénylők kiszűrése, a belső biztonság megteremtése mára az 

unióban szinte lehetetlen más tagállamok segítsége, 

közreműködése nélkül. Ez indokolja azt, hogy a szűk látómezőt 

kitágítva más tagállamok komplementer szabályaira is 

figyelmesnek kell lenni, és azokat tiszteletben kell tartani. Végül 

legfontosabb arra súlyozni, hogy a belső jogban a politikai 

játszmák, szerepjátékok ne írhassák felül a szakmai 

szempontokat. 

Az uniós szövetségben a nemzetekfelettiség tudatos megélése 

mellett a tagállamok igyekszenek óvni szuverenitásukat. Az 

államok különböző idegenrendészeti, és elsősorban 

határrendészeti eszközökkel lépnek fel saját „határaik és 

nációjuk” megóvása érdekében, s jogrendszerüket térségbeli 

érdekeik mentén vagy velük korreláló kormányközi 

megoldásokkal erősítve moderálják. Szintúgy, csak a nemzeti 
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jognak társadalmi és gazdasági okokból is megfeleltethető 

geopolitikai indoknál fogva döntenek más állam polgárainak 

befogadása mellett, hiszen van tapasztalat arra, hogy a sokszor 

kétes eszközöket alkalmazó, avagy hamis okmányokat 

felhasználva letelepedni vágyó bevándorlók megjelenése, az 

előjogaik miatt már integrálódott és meghatározott társadalmi 

formációban élő azonos nemzetiségűekben is ellenséges 

érzületet kelthet, aminek (olykor) hangot is adnak. 

A szövetségi kohéziónak megvan az a segítő szerepe, hogy 

keretet teremt, hátránya lehet ugyanakkor, hogy saját egységét 

megélve a „külvilág felé” nehezen vált arculatot. Így van ez az 

Európai Unióban is, ahol a tagállamok felmérhetik a területükre 

lépő külföldi honi tartózkodásának kockázatait, és jogukban áll 

azt a külföldit, akinek valamilyen okból jelenléte nem kívánatos, 

kiutasítani, vagy területükre be sem engedni. Más ország 

lakójának befogadása, integrálása nem csupán az adott tagállam 

migrációs politikájára helyez nyomást, hanem a társadalmat, és 

annak tűrőképességét teszi próbára. Joggal merül fel a kérdés, 

hogy a legtöbbször kulturális és identitási szempontok szerint is 

különböző, az adott társadalmi konvencióval kifejezetten 

szembeszegülő személy jelenlétét hány saját állambeli polgár 

tudja tolerálni.  
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A jelen tanulmány ebben a konstellációban igyekszik 

feltérképezni és bemutatni annak nehézségét, miként ütközik egy 

tagállami, saját állampolgárokra koncentráló belső egyedi 

megoldás egy közösségi, felsőbb szintű elvárásba. A nemzeti 

jogrendszer és az uniós jog közötti viszonyt ugyanis a tagállami 

szuverenitás, és az arról alkotott felfogás határozza meg. A 

nemzetbiztonsági érdekek védelme, érvényesítése alkotmányos 

cél és egyben állami kötelezettség is, főként egy olyan világban, 

ahol az utca emberét, valamint a biztonságpolitikai szakértőket 

nem a terrorfenyegetettség léte vagy kérdése foglalkoztatja már, 

hanem annak dinamikája, lehetséges megjelenési formája, 

lakosság általi percepciója.   

Tézis  

Anonim török állampolgár (a továbbiakban: kérelmező) keresete 

alapján Magyarország Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság 29. K. tanácsa – közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata során – a menekültügyi és oltalmazotti 

eljárásokban hatóságként eljáró Bevándorlási és Állampolgársági 
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Hivatal1 (a továbbiakban: BÁH) határozatát részben hatályon 

kívül helyezte, annak indokolását mélyrehatóan bírálva.  

Az összefoglalt tényállás szerint a kérelmező menekültkénti, 

illetve oltalmazottkénti elismerés iránti kérelmet terjesztett elő 

Magyarországon arra hivatkozással, hogy kurd származása miatt 

hazájában politikai üldöztetésnek van kitéve, egy olyan 

tüntetésen, s ott alakult mozgalomban történt részvétel okán, 

amely miatt letartóztatták, kínozták, majd büntetőeljárásnak 

vetették alá. Megjegyzendő, a kérelmező üldözési érzetét 

táplálhatta, hogy – saját elmondása tanúsága szerint – korábban 

az Interpol2 körözés hatálya alatt állt. Utalt a kérelmező arra is, 

                                                 

1 A BÁH, mint menekültügyi és idegenrendészeti elsőfokú hatóság részt 
vesz a Magyarországra irányuló migrációs ellenőrzésben, szorosan 
együttműködve a rendőri szervekkel, továbbá a nemzetbiztonsági 
szolgálatokkal. Proaktív együttműködést folytat szervekkel, közte a 
külképviseletekkel, munkaügyi központokkal, szakmai érdekképviseleti 
szervekkel, mindemellett kapcsolatban áll az Egyesült Nemzetek Szervezete (a 
továbbiakban: ENSZ) Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviseletével és a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet Nemzeti Irodájával. 

2 Interpol, International Criminal Police Organization, magyar megfelelője 
Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete, melyet azzal a céllal hoztak létre, 
hogy a nemzeti hatóságok munkáját segítse az országokon átívelő bűnözés 
visszaszorítása érdekében.  
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hogy a török DHKP/C szélső baloldali szervezetbeli tagsága3 

miatt érte kirekesztés, melyet terrorszervezetként az USA 1997. 

október 8 napja óta tart nyilván, és az Európai Unió hatályos 

szankciós listáján, valamint a „Consolidated List of Financial 

Sanctions Targets in the UK” listán is ekként szerepel. Az említett 

szervezet ideológiájából következően elsősorban a török 

kormányzathoz köthető személyeket, intézményeket támadja, 

működési területe jórészt Törökországra korlátozódik.4    

A menekültügyi eljárásban határozatot hozó BÁH, mint hatóság a 

bírósági felülvizsgálattal érintett határozatában a kérelmező 

elismerés iránti elsődleges és másodlagos kérelmét is 

elutasította. Az Európai Unióból a származás szerinti ország 

területére kiutasította, illetve három év beutazási és tartózkodási 

                                                 

3 A DHKP/C elődszervezete a Forradalmi Baloldal elnevezésű, 1978-ban 
alapított, marxista-leninista ideológiai alapon álló terrorszervezet. A Forradalom 
Útja nevű frakció kiválása után 1994-től Népi Felszabadítási Párt néven ismert. 
Az 1980-as évektől kezdődően végrehajtott terrorcselekményeinek célpontjai a 
török kormányzathoz, illetve a rendőrséghez, hírszerzéshez és hadsereghez 
kötődő személyek és intézmények voltak. Az 1990-es évek óta támadásai a 
Törökországba települő külföldi, alapvetően nyugati érdekeltségű valamint az 
országban állomásozó amerikai és NATO katonai, vagy diplomáciai célpontokra 
irányultak.  

4 Az USA-ban és Európai Unióban is kiadásra került egy lista, mely a 
terrorista szervezeteket és a terrorizmussal összefüggésbe hozható 
személyeket tartja nyilván. Egyrészt dátum szerint feltüntetetten, mikortól 
kezdve vindikálták az adott szervezetet terrorszervezetnek. A lista folyamatosan 
módosul és frissül.  



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

ELEMZÉS    

 10 

tilalmat rendelt el vele szemben, miközben a Schengeni 

Információs Rendszerben5 (SIS II) személye tekintetében 

figyelmeztető jelzés rögzítéséről gondoskodott.  

A határozata indoklása szerint a kérelmező menekültkénti 

elismerésének jogszabályi feltételei nem álltak fenn, nem tudta 

ugyanis hitelt érdemlően igazolni, hogy származási országában 

koholt vádak alapján ítélték volna el, épp ezért üldöztetése 

okaként kurd származására történő hivatkozása sem foghatott 

helyt. Másodlagos oltalmazotti elismerése tárgyában pedig azon 

érvelése, hogy származási országában – korábbi bírósági ítéletei 

miatti – szabadságvesztés büntetés végrehajtásának van kitéve, 

a török fogvatartási viszonylatokra beszerzett országinformációs 

jelentések alapján súlytalannak bizonyult, a honi börtönviszonyok 

a kínzás, a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód jegyeit 

ugyanis nem mutatták.  

A BÁH, mint menekültügyi hatóság döntését az eljárásba 

kötelezően6 bevont, és szakhatóságként törvényi kötelezettsége7 

                                                 

5 SIS, Schengeni Információs Rendszer, mely határellenőrzések, az 
országon belül végzett rendőrségi és vámellenőrzések, továbbá a vízumok és 
tartózkodási engedélyek kiállítása, valamint az idegenrendészeti érvényre 
juttatása érdekében került létrehozásra. Ennek továbbfejlesztett, finomított 
változata a SIS II. 
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folytán megjelenő Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 

állásfoglalásában foglaltakra is alapította.  

Szakhatósági feladatából adódóan a TEK a kérelmező személyét 

illető nemzeti terrorvédelmi szempontú ellenőrzését elvégezte, és 

annak alapján elutasító szakvéleményt fogalmazott meg mind 

menekültkénti, mind oltalmazottkénti elismerésre irányuló 

kérelme tárgyában. határozatának rendelkező részében 

kimondta, hogy a kérelmező személye Magyarország 

nemzetbiztonságára kockázatot jelent. A döntés 

háttérjogszabályát a Genfi Egyezmény8 1. Cikk F pontjának b) 

alpontja, mint kizáró klauzula alkotta. A kizáró okot bár a 

menekültügyi hatóság határozatának bírói felülvizsgálatát végző 

bíró megismerheti,9 a konkrét bizonyítékok részleteiben az 

                                                                                                            

6 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdés. 

7 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. § rendelkezése. 

8 A Genfi Egyezmény a nemzetközi humanitárius jogi egyezmények része. A 
menekültek helyzetére vonatkozóan 1951. július 28-án fogadták el.  

9 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Mav. tv.) 13. § (5) bekezdésében írt rendelkezése szerint.  
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állásfoglalásban nem kerültek kifejtésre, a titkosszolgálatok 

közötti kommunikáció ugyanis nem fedhető fel.10  

A kritikát megfogalmazó bírósági ítélet ténylegesen arra a 

momentumra, a TEK állásfoglalásának azon hiányosságára 

reagált, egyfajta kritikát megfogalmazva, miszerint a szakhatóság 

kétséget kizáró módon határozatában nem indokolta, hogy a 

kérelmező elismerése miért sérti Magyarország nemzetbiztonsági 

érdekeit. A titokvédelmi előírások betartása mellett ezáltal 

egyfajta követelményt megfogalmazva rámutatott arra, hogy a 

kérelmező számára is megismerhető körben, és indokolással 

ellátott módon kell a szakhatósági döntést kiadni. 

A szakhatósági döntést a BÁH határozat rendelkező része, annak 

indokait a határozat indokolása tartalmazza. A menekültügyi 

hatóságot annak tartalma köti.   

A szakhatósági meggyőződését kialakítani közel sem evidens. 

Minden ügy egyedi. Az egyedi körülmények összevetése, 

mérlegelése, érdemi megítélésének mikéntje a döntő annak 

                                                 

10 A hazai jogban a nemzetbiztonsággal szemben harmadik személy 
megismerési joga háttérbe szorul. A partnerszolgálati, a nemzetbiztonság 
szempontjából érzékeny információk titokban tartása erősebb érdek. 
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égisze alatt, hogy menedékjog jogcímet jelent Magyarország 

területén való tartózkodásra, és egyidejű védelem is a 

visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen.  

A bevándorlás és a menekültügy területén elfogadott uniós jogi 

normákat uniós tagállamként Magyarország implementálta. 

Jogalkotásának és joggyakorlatának tényezői azok a nemzetközi 

szerződések, amelyeknek a részese. Hatályos belső jogi 

környezete korrelál a nemzetközi sztenderdekkel.11  

Jelentős nehézséget okoz „sajnos tipikusnak mondható, hogy a 

köznyelv – de számos esetben a szaknyelv is – egymás 

szinonimájaként használja a menekült és a menedékkérő 

terminusokat, annak ellenére, hogy a két fogalom értelmezési 

tartománya leginkább két egymást metsző halmazként 

képzelhető el.”12 Tisztázandó, hogy a menedékkérők azok, akikre 

nem érvényesek a menekült-definíció tartalmi elemei. Míg, akikre 

érvényesek, azok a menekültek, akiket meghatározott oknál 

                                                 

11 Ilyenek különösen a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi genfi 
egyezmény, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. 
évi európai egyezmény, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen és 
megalázó bánásmód, illetve büntetés tilalmáról szóló 1984. évi egyezmény, 
továbbá más ENSZ emberi jogi egyezmények. 

12 Idézet, Szép Árpád: A menedékjog, mint a büntetőjogi felelősségre vonás 
akadály c. cikkéből. 
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fogva üldöznek hazájukban, ugyanakkor valamilyen oknál fogva 

nem kérnek menedéket. Az állami apparátus számára ők 

láthatatlanok. Azok, akik kérnek menedéket és meg is kapják, ők 

alkotják a két státuszkategória metszéspontját, utóbbiak a 

menedékjogot évezők, akik tehát a menekültek körével esnek 

egybe.  

A menekülti státusz egyfajta védelmi kategória a menedékjogot 

élvezők csoportján belül, a jogszabályi környezetünkben az 

oltalmazottak és a puszta elvi kategóriaként élő menedékesek 

mellett.13  

A hatályos belső jogi regulációnk törvényi és Alaptörvényi 

szintűek.  

                                                 

13 Met. 3. § (2) bekezdés 
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Törvényi szinten menekültként ismeri el hazánk azt a külföldit, aki 

igazolja vagy valószínűsíti, hogy a Genfi Egyezmény 1. Cikkével 

összhangban az Alaptörvény rendelkezéseinek14 megfelel.  

Szintén törvényi szinten oltalmazza, kiegészítő védelemben 

részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültkénti 

elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy 

származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos 

sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében 

nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni.15 

Súlyos sérelemnek minősül a halálbüntetéssel fenyegetés, 

kínzás, kegyetlen, az embertelen, megalázó bánásmód vagy 

büntetés alkalmazása, ugyanígy a polgári személy életének, testi 

épségének súlyos fenyegetettsége, amely nemzetközi vagy belső 

fegyveres konfliktus során alkalmazott megkülönböztetés nélküli 

erőszak következménye.  

                                                 

14 Alaptörvény XIV. cikk, (3) bekezdés rögzíti, Magyarország, ha sem 
származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet, kérelemre 
menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, 
nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, 
vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől 
való félelmük megalapozott. 

15 Met. 12. § (1) bekezdés nevesíti az oltalmazotti státuszt. 
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Genfi Egyezmény szellemisége16 tettenérhető a menekült státusz 

nemzetközi definíciójában.17  

Éppen annak okán, hogy Magyarországon a menedékjog 

birtoklása tartózkodási és védelmi jogcím, fontos nemzeti 

garancia a kizáró klauzula. Törvényi szabályozásunk mind a 

menekültek, mind az oltalmazottak körében nevesít kizáró 

pontokat.18 

                                                 

16 1. Cikk A pont (2) bekezdés. 
17 „Menekült az, aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozás illetve 

meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, avagy politikai meggyőződése 
miatt üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti 
országon kívül tartózkodik és nem tudja vagy az üldözéstől való félelmében nem 
kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, vagy aki 
állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén 
kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől 
való félelmében nem akar oda visszatérni.”  

18 Met. 8. § (1) bekezdésben írtan nem lehet menekültként elismerni azt a 
külföldit, akire nézve a Genfi Egyezmény 1. cikk D, E, F pontban szereplő kizáró 
okok valamelyike fennáll. Szintúgy elutasítja a Met. 15. §-a értelmében az 
oltalmazotti védelem megadását akkor, ha a „külföldi nemzetközi 
dokumentumokban meghatározott béke elleni háborús vagy emberiesség elleni 
bűncselekményt követett el, vagy olyan bűncselekményben bűnös, melyre a 
magyar jog öt évi vagy azt meghaladó szabadságvesztés büntetés kiszabását 
rendeli, vagy tartózkodása az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe egyéb 
módon ütközik.  
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Kizáró klauzulát a nemzetközi sztenderdek is használnak, így a 

Genfi Egyezményben is nevesítettek.19  

A menekültügyi folyamatokban a szakhatósági kontroll alapvető 

nemzeti érdek, belegondolva, hogy a menekültek és az 

oltalmazottak kevés kivétellel, a magyar állampolgárokéval 

megegyező jogokhoz is jutnak. A menekültügyi és az ágazati 

jogszabályok számos többlettámogatást is biztosítanak a 

menekültek és az oltalmazottak számára az életkörülményeik 

szempontjából releváns területeken.20  

Azért sem evidens egy állásfoglalás kiadása, mert a 

menedékkérők hatalmas százaléka személyazonosító és úti 

okmányok nélkül érkezik az országba. Ennek okai egyrészt, hogy 

többségük olyan országokból tart hazánkba, melyekben erre a 

feladatra nem működik európai normáknak megfeleltetett 

                                                 

19 A Genfi Egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatóak arra, akiről alapos 
okkal feltételezhető hogy a) béke elleni háborús vagy emberiség elleni az ilyen 
bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban meghatározott 
bűncselekményt; b) aki menedéket nyújtó országon kívül az országba 
menekültként történő befogadását megelőzően súlyos, nem politikai 
bűncselekményt követett el, avagy c) az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe 
ütköző cselekményekben bűnös.  

20http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogi-
kezikonyv/download/e/7f/40000/4005-3-11%20Emberi%20jogi% 
20konyv%20HU%207.pdf 

http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogi-kezikonyv/download/e/7f/40000/4005-3-11%20Emberi%20jogi%25%2020konyv%20HU%207.pdf
http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogi-kezikonyv/download/e/7f/40000/4005-3-11%20Emberi%20jogi%25%2020konyv%20HU%207.pdf
http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogi-kezikonyv/download/e/7f/40000/4005-3-11%20Emberi%20jogi%25%2020konyv%20HU%207.pdf
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államapparátus, illetve nem használatosak az európai 

sztenderdek szerinti okmányok, vagy azok csak kevesek 

számára elérhető. Másrészt az üldözéstől való félelmükben még 

olyan államokban is igyekszenek tartózkodni a személyazonosító 

okmányok beszerzésétől, ahol lehetőségük volna, ezt főként a 

félelem, és a hatóság előli elrejtőzés motiválja. Bár van lehetőség 

arra, hogy az állampolgárság és a személyes adatok 

megállapítására a származási ország hatóságaival a kapcsolatot 

felvegye a hazai hatóság, a menedékkérők esetében ez tilos.21 

A nemzetbiztonság alapvető és védendő érdek, mely oppozitív 

lehet, szembe kerülhet más érdemi szabályozással, akár az 

ENSZ Kézikönyvében írtakkal,22 ennek azonban kell, hogy legyen 

hangsúlyos oka. A Kézikönyv a menekült státusz meghatározását 

az élet vagy a szabadság veszélyeztetésében látja, ha az faji, 

vallási, nemzeti hovatartozási okon vagy politikai 

meggyőződésen, társadalmi csoporthoz tartozáson alapszik, 

ilyen üldöztetésnek minősíti az emberi jogok egyéb súlyos 

megsértését is.  

                                                 

21 Met. 42. § (1) bek. 
22 Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által kiadott 

kézikönyv a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal 
kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi 
Egyezmény és az 1967. évi Jegyzőkönyv alapján (a továbbiakban: Kézikönyv). 
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Nem kérdés, hogy amennyiben az indokolt, a legmagasabb 

szintű védelmet kell megadni az üldözötteknek, vagy a saját vagy 

más személyes tapasztalatain, helyzetértékelésén nyugvó, 

üldözéstől való megalapozott félelemben élőknek is.23  

Létezik a jól megalapozott félelem doktrinája, miszerint a személy 

értelmi állapota csaknem közömbös, egyedül az számít, mi vár rá 

a visszatérte után, erre pedig általános elnyomásból, általános 

emberi jogi helyzetből, és a kérelmezőhöz hasonló helyzetű 

személyek sorsából kell és lehet következtetni.24 Ugyanakkor 

hibalehetőséget rejthet magában a nemzetközi sztenderdek 

rutinszerű hivatkozása. A helyes döntés az egyéni körülmények 

ismeretén alapszik, és azok vizsgálatában, mérlegelésében rejlik.  

A TEK szakhatóság. A statútum rendeletben25 valamint a 

rendőrségről megalkotott törvényben26 foglaltak szerint 

titkosszolgálati jellegű tevékenységet folytató, nemzetbiztonsági 

                                                 

23 Kézkönyv 41. és 43. pontjai. 
24 James Hathaway: The Law od Refugee Status, Butterworth, Toronto, 

1991. 75-97. 
25 A  terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának 

részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Kormányrendelet. 
26 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. §. 
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érdekek mentén felderítést folytató speciális rendvédelmi szerv, 

de nem nemzetbiztonsági szolgálat.  

Alakulásával a Nemzetbiztonsági Hivataltól átvett feladatkörrel és 

az ezzel összefüggő szűrő-kutató,27 titkos információgyűjtő 

tevékenységgel a globális terrorizmus elleni küzdelem keretében 

végzi, felderíti és elhárítja a Magyarországon terrorcselekmény 

elkövetésére irányuló törekvéseket, és megelőzi azokat. Operatív, 

a társ- és partnerszolgálatoktól beszerzett releváns információk 

kiadása, bizonyítási eljárásba bevonása nem automatikus, erről a 

döntés jogát az együttműködő társ- vagy partnerszolgálat 

dominálja, s legtöbbször a háttérben maradást szolgálja. A zártan 

működő rendszer célja, a megosztani nem kívánt minősített 

információk visszatartása, tagállami vagy globális érdekből.  

                                                 

27 Hetesy Zsolt doktori értekezésében adja meg a szűrő kutató tevékenység 
fogalmát a nemzetbiztonsági érdekek védelme oldaláról megközelítve (…) 
„nemzetbiztonsági tevékenység, elsősorban megelőzésére irányul, célja nem a 
konkrét bűncselekmény felderítése, hanem elsősorban egyes jelenségek 
figyelemmel kísérése, a veszélyeztetés felderítése. A felderítés tárgya ennek 
megfelelően szélesebb, mint a bűnüldöző szerveké. A szolgálatok megelőző, 
szűrő-kutató jelleggel akkor is végezhetik az illegális cselekményekben 
valószínűsíthetően részt vevő személyek és szervezetek elleni felderítést, ha 
nem beszélhetünk közvetlen veszélyeztetésről, vagy éppen a magyar büntető 
joghatóság alá tartozó cselekményekről, vagy annak gyanújáról. Szélesebb a 
nemzetbiztonsági felderítési feladatkör azért is, mert a két hírszerző szolgálat a 
bűnüldöző szervekkel ellentétben feladatainak végrehajtása során külföldre 
tekint.” 
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A TEK szakhatósági állásfoglalás adásával belép az 

idegenrendészeti környezetbe, támogatva a menekültügyi eljárás 

védelmi szempontú szegmensét. Abban az esetben, ha 

nemzetbiztonsági szempontból veszélyt, vagy kockázatot állapít 

meg, a kérelmező menekültkénti avagy oltalmazotti 

elismeréséhez a szakhatósági hozzájárulást nem adja meg. A 

menekültügyi hatóság a döntését az állásfoglalásban foglaltak 

figyelembe vételével hozza meg. Ha valaki korábban nemzetközi 

dokumentumokban meghatározott vagy terrorista, illetőleg 

emberiség,28 emberiesség elleni bűncselekményt követett el, és e 

miatt alakul ki üldöztetése vagy szerepel a terrorizmussal 

gyanúsítható személyek listáján, annak elismerése kizárt. A 

terrorista szervezet anyagi támogatása súlya szerint értékelhető 

úgy is, mint aki a terrorcselekményt maga követi el. 

A dilemma a minősített információk megismerésének a 

korlátozottsága.  

Nem merül fel probléma, ha az egyebekben titkos információkon 

alapuló kizárási klauzula saját beismerésen is alapszik, vagy a 

                                                 

28 Magyar büntetőjogi szabályozásban ilyen elnevezéssel illetett az e típusú 
bűncselekmények köre. A nemzetközi jogban ehhez képest található eltérés, 
emberiség elleni megnevezéssel.  
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minősített jellegű adatok részben a nyílt információkkal 

lefedhetők-e? Ez azonban ritka. 

A dilemma ott kezdődik, ha a kizáró klauzula a társszervektől 

érkező információkon, vagy saját operatív információgyűjtő 

munka adatain alapszik, melynek hátterében a kérelmező által 

megtestesített nemzetbiztonsági kockázat áll. Visszautalva a 

kizáró klauzula passzusra, a Kúria29 felhívta a figyelmet arra, 

hogy a menekültkénti elismerésnek a nemzetbiztonsági kockázat 

nem lehet közvetlen akadálya, szemben az oltalmazotti 

elismeréssel, ahol törvényi szinten megtörténik a kizáró ok 

kimondása.  

A terrorista cselekmények megalapozott gyanúja vezethet oda, 

hogy átminősül a gyanús cselekmény más súlyos, de nem 

politikai bűntetté, mely az ENSZ céljaiba, elveibe ütköző 

kategória, és ezáltal módot nyit arra, hogy a Genfi Egyezmény 1. 

Cikk F pont b) és c) alpontját hivatkozva az elismerést kizárja. A 

Genfi Egyezmény 33. cikkében nevesített non-refoulement, azaz 

a kiutasítás vagy visszaküldés tilalma. E védelmet nem 

                                                 

29 A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által 2014. október 13-n 
elfogadott összefoglaló vélemény, Bszi. 29-30. § 
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igényelheti az a menekült, akiről alaposan feltételezhető, hogy 

veszélyezteti annak az országnak a biztonságát, amelynek 

területén van, ez a körülmény azonban nem egyenlő azzal, hogy 

a menekült státuszból kizárt lenne, csupán azt, hogy 

menekültkénti tartózkodási joga megvonható. Ez a kizáró ok a 

Kúria Összefoglaló véleménye szerint egyfajta átjárási lehetőség 

az 1. cikk F pont szerinti klauzula alkalmazhatósága felé. A 

nemzetközi szakirodalom ezt elutasítja.30   

A korlátozottan megismerhető információk tükrében is alapvető, 

hogy érvényesüljenek a tisztességes eljárás feltételei, lévén ki 

kell tudni zárni az önkényes döntéshozatal lehetőségét. Az 

Alaptörvénynek az I. Cikk (3) bekezdés második mondat rögzíti, 

hogy az alapvető jog, más alapvető jog érvényesülése vagy 

valamely alkotmányos érdek védelme érdekében, a feltétlenül 

szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, lényeges 

tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.   

A menekültügyi eljárásokban a megismerhetőség korlátait csak 

részben lehet feloldani.  

                                                 

30 Andreas Zimmermann: The 1951 Convention Relating to The Status of 
Refugees and its 1967 Protocol, A Commantary, Oxford University. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

ELEMZÉS    

 24 

A vonatkozó törvény31 előírja az ügyfél személyes jelenlétét, aki 

képviselővel együttes érdekképviseletet gyakorolhat. Az 

érdekérvényesítések gátja, hogy az ügyfél az irat betekintési 

jogát nem mindig gyakorolhatja.32 A törvény a megismerés joga 

körében tiltó szabályokat nevesít, explicite. Ezek azok az esetek, 

amikor a kérelmező nem juthat a döntést megalapozó tények 

birtokába. Ilyen megismerést tiltó rendelkezés alá esik példának 

okáért a döntés tervezete, a védett tanút érintő, az egyébként 

védett adatokat tartalmazó irat, valamint nem utolsó sorban azok, 

melyek felhasználói vagy megismerési engedély hiányában 

minősített adatokat tartalmaznak.33 Ez utóbbi eset a védendő 

állam-, és nemzetbiztonsági érdek, mely a méltányolható 

magánérdek védelménél erősebb.  

A minősített iratok sajátja, hogy a magánérdekkel szemben is 

méltányolható módon, közérdeket védenek.  

A Mav. tv. szerint nemzeti minősített adatnak kell tekinteni a 

minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési 

jelölést a törvény szerint minősítési formai követelményeknek 

                                                 

31 Ket. 
32 Ket. 68. § (1) bekezdés. 
33 Ket. 69. § (1) bekezdéséből történt példálózó felsorolás. 
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megfelelően tartalmazó olyan adatot, információt, amelynek – a 

megjelenési formájától függetlenül – az érvényességi időn belüli 

nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása 

vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 

valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a 

védhető közérdeket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Külföldi 

minősített adat ehhez hasonlatosan az Európai Unió valamennyi 

intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió képviseletében 

eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szerződés, 

megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő 

hozzáférés korlátozott.34 Minősítő az, aki hatás- illetve 

feladatkörénél fogva a minősítésre felhatalmazott.  

A közigazgatási, bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági 

eljárásban a nemzeti minősített adathoz történő hozzáférést a 

minősítő engedélyezheti megismerési engedély megadásával, az 

ügyfél vagy jogi képviselő részére. Bár a minősített adatok 

megismerése külön intézményesített, azonban nem 

nemzetérdekbeli kategória.  

 

                                                 

34 Mav. tv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjából hivatkozva. 
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A minősített adat kiadása, illetéktelen hozzáférhetővé tétele a 

szankciók által védett közegben – minősített adattal visszaélés – 

bűncselekményének minősül.35 Büntető törvénykönyvi tényállása 

szerint az, aki minősített adatot jogosulatlanul megszerez vagy 

felhasznál, vagy jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé, 

vagy jogosult személy részére hozzáférhetetlenné tesz, elköveti a 

bűncselekményt. A büntethetőség a minősítési szinttel arányosan 

változik, a korlátozott terjesztésű szinttől a szigorúan titkos 

legfelső szintig differenciálva. A törvény külön bünteti és 

súlyosabban ítéli meg a büntetőjogi felelősséget, ha a minősített 

adat felhasználására törvény alapján jogosult személy követi el a 

szankcionált magatartásokat, olyannyira, hogy az ilyen személy 

előkészülete és gondatlan elkövetése is átlépi a büntetőjogi 

küszöböt.  

Egy nemzeti minősített adatnak büntetőeljárásban történő 

felhasználására a büntetőeljárásról szóló törvény36 rendelkezéseit 

kell alkalmazni, eltérve a Ket. szabályozástól. A 

büntetőeljárásban az eljárást folytató, illetve az eljárásban részt 

vevő ügyész, kirendelt vagy bevont igazságügyi szakértő 

                                                 

35 2012. évi C. törvény 265. §. 
36 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.). 

http://uj.jogtar.hu/
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nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági tanúsítvány, 

valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül 

használhatja fel a rendelkezésére bocsátott nemzeti minősített 

adatot.37 A bírót minden korlátozás nélkül megilleti az 

ügyelosztási rend szerint kiosztott ügyek elbírálásához 

szükséges rendelkezési jogosultságok gyakorlása.38 A bűnügyek 

sajátja ugyanakkor szemben a közigazgatási eljárásban 

gyakorlottakkal, hogy az ügyismeret joga39 sokkal erősebb 

jogként funkcionál, terhelti oldalon a védekezés jogának 

gyakorlati érvényesüléséhez járul hozzá. A mérleg itt a 

megismeréshez való jog irányába billen azzal, hogy a minősített 

adat védett jellegének megtartását szankcióval fenyegetve 

biztosítja, a büntetőjogi felelősséget ugyanis a titokvédelem 

megsértése esetére kimondja.  

A határozat meghozatala során a büntetőeljárásban, valamint a 

közigazgatási eljárásban eltérően alakul a bizonyosság 

követelménye. Míg egy bűncselekmény miatt folytatott eljárásban 

ítéleti bizonyosság megkövetelt a felelősség kimondására, addig 

                                                 

37 Mav. tv. 14. §. 
38 Mav. tv. 12. § (5) bekezdés.  
39 Be. 193. §. 
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egy közigazgatási eljárásban elég a bizonyosság egy szintje a 

kizáró klauzula alkalmazására.  

Ebben a témában iránymutató az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Menekültügyi Főbiztossága nemzetközi védelmi 

iránymutatása, mely elvi ajánlás a kizáró klauzulák 

alkalmazására.40 Az Iránymutatás rögzíti, tekintettel a kizáró 

klauzulák alkalmazásának súlyos következményeire, 

alkalmazásuk nagyfokú körültekintést igényel és az eset egyedi 

körülményeinek átfogó értékelését követeli meg.41 Az 

állásfoglalás 34. pontja szerint a kizárással kapcsolatos 

bizonyítási teher az államot terheli. A Genfi Egyezmény 1. Cikk F 

pontja által megkívánt bizonyossági fok teljesítéséhez egyértelmű 

és hihető bizonyítékra van szükség, nem kell azonban a 

büntetőjogban megkövetelt bizonyossági mérték, az elítélés 

megtörténte.  

Az iránymutatás vonatkozó passzusát idézve: „Nem alapulhat a 

kizárás olyan érzékeny bizonyítékon, amelyet az érintett nem 

támadhat meg az eljárás során. Kivételes esetben támaszkodni 

                                                 

40 HCR/GIBB/0305. szám.  
41 HCR/GIBB/0305/2 pont. 
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lehet névtelen bizonyítékokra – ahol titokban tartják a forrást – de 

csak abban az esetben, ha ez a tanúk védelme érdekében 

feltétlenül indokolt és nem korlátozza jelentősen a menedékkérő 

lehetőségét a bizonyítékok érdemi részének megtámadására. 

Nem alapulhat kizárás titkos bizonyítékokon vagy olyan 

bizonyítékon, amelynek a lényegét nem ismerheti meg a 

kérelmező. A nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztető esetekben 

ezen érdek védelme biztosítható olyan eljárási bizonyítékok 

bevezetésével is, amelyek sértik a kérelmező tisztességes 

eljáráshoz való jogát.” 

A dilemma tehát nem más, mint ahogy azt számos 

esettanulmány és biztonsági szakértő megfogalmazta, hogy 

miként minősül a nemzetbiztonság érdekében történő információ 

visszatartás, jelent-e egyrészről alapjogi sérelmet, azaz a való 

elhallgatását, avagy elegendő csupán a forrás, az információ 

hozzájutásának útjának titkosítása.  

Nemzeti szinten a minősített adatok védelme iránti igény kihat a 

határoztok alakiságára. A menekültügyi eljárásokban a 

szakhatóság állásfoglalása csak részben válik megismerhetővé, 

lényegében csak annak rendelkező része nyilvános, a felmerülő 

nemzetbiztonsági kockázatra figyelemmel. Mivel a menekültügyi 

hatóság döntésének tartalmaznia kell a szakhatósági döntést s 
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annak indokait, így a szakhatósági indok sokszor csak a 

minősített adatokra utalást tartalmazhatják. A Kúria Összefoglaló 

véleménye összegyűjtötte és megfogalmazta a kétségeket a 

menekültügyi eljárásokban. Arra a következtetésre jutott, hogy a 

jogértelmezési probléma forrása, hogy míg a kérelmező nincs 

abban a helyzetben, hogy a negatív tartalmú javaslat alapját 

képező okokat megismerhesse, arra reagálhasson, addig elvárt, 

hogy a menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálata során a 

döntés alapjául szolgáló adatok és tények a felülvizsgálat 

tárgyává kell, hogy válhassanak. Mindez attól független, hogy az 

eljáró hatóság nincs abban a helyzetben, hogy a szakhatóság 

negatív véleményét felülbírálja, ugyanakkor arra elegendő, hogy 

a bíróság abban a kérdésben, hogy a megjelölt nemzetbiztonsági 

érdek lehet-e kiutasítás alapja, mérlegelni legyen képes.    

Nemzetközi gyakorlat 

A szabad mozgás jogával rendelkező személyek tekintetében az 

Európai Parlament és a Tanács 2004/38 EK. irányelv 30. 

cikkének (2) bekezdése csak eltérés címén, kivételes esetben 

engedélyezi a tagállamok részére az érintettel közölt 

nemzetbiztonsági okból való korlátozást.  
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Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke – a hatékony 

jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog gyanánt 

kimondja – „mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított 

jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben megállapított 

feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony 

jogorvoslathoz. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény 

által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság 

tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. 

Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem 

és képviselet igénybevételéhez.” 

Az Európai Unió Bírósága a tisztességes eljárás elvét a 

közösségi jog alapelvének tekinti, azonban megengedi, hogy 

bizonyos információkat alapvető jog-, vagy közérdek védelmében 

ne bocsássanak rendelkezésre. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága több jogesetet publikált.  

Az Al-Nasif kontra Bulgária jogesetében (ikt.: 50963/99.) 

kimondta, hogy nem történet meg, hogy a nemzetbiztonság 

fogalma mögé bújva a végrehajtó hatalom a jogorvoslati utat 

megtagadja. A palesztin származású kérelmező Bulgáriából 

történt kiutasítása során egyetlen bolgár bíróság sem 

vizsgálhatta felül a belügyminiszter diszkrecionális hatáskörben 
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nemzetbiztonsági okokra hivatkozó, kiutasítást elrendelő 

döntését, mely kizárta a törvényességet, lévén az Emberi Jogok 

Európai Egyezmény 13. cikkébe – hatékony jogorvoslathoz való 

jog – ütköző módon nem volt biztosított a kérelmezővel szemben 

alkalmazott intézkedések jogszerűségének felülvizsgálata.        

A Kaushal kontra Bulgária ügy (ikt.: 1537/08.) lényege szerint a 

kérelmező kiutasításának alapjául az az indok szolgált, hogy 

szélsőséges csoportok tagja volt, illetve emberkereskedelemben 

vett részt, mely összességében a nemzetbiztonságra súlyos 

veszélynek minősítettek, rámutatott, hogy nem támogatható az 

az eljárás, ahol a kérelmezőnek elvi síkon sem volt meg a 

lehetősége, hogy ellenérveket felvonultasson védelmében, a 

döntés alapjául szolgáló tények nem csak be mutatva nem voltak, 

említés szintjén sem szerepeltek a hatósági döntésben. 

Az Amie és mások kontra Bulgária esetben (ikt.: 58149/08) 

Mahmud Abas Amie libanonban születetett hontalan állampolgárt 

Bulgáriában menekültként ismerték el, majd vele szemben 

komoly nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozó döntéssel 

kiutasították, azonban a döntés ténybeli alapjának megjelölése 

elmaradt. A bírósága rámutatott, hogy nem szabad, aggályos a 

nemzetbiztonsági ok fogalmát az arra hivatkozó hatóságnak 

túlzottan kitágítania, konkrét tényeket kell prezentálnia, s nem 
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lehet egy eljárást és ítéletet titkossá tenni, mert az ítélet 

nyilvánossága az önkényes döntéssel szemben fontos garancia.  

Fent kifejtett nemzetközi jogesetek jól láttatják, hogy a 

nemzetbiztonság érvényesítésének szükségessége valamint az 

egyén tisztességes eljáráshoz, és az iratok megismeréséhez való 

joga miként csap össze a jelzett szakterületeken.  

A nemzetbiztonság sérülékenységét jelzi, hogy a túlzottan tágan 

értelmezett nemzetbiztonsági kockázat, az azt alapító titkos 

információk bizonyossága önmagukban nem képeznek 

megdönthetetlen, kétséget kizáró bizonyítékot. 

Erre eklatáns példa42 Jekatyerina Zatuliveter, titkosszolgálathoz 

tartozással gyanúsított orosz egyetemi hallgató esete, aki 

tanulmányainak ideje alatt kapcsolatba került külföldi 

vendéghallgatókkal – akik az orosz titkosszolgálatok figyelme 

központjában álltak – és megállapíthatóan szerelmi viszonyt ápolt 

egy holland diplomatával, egy brit parlament alsóházi 

képviselővel, egy magas rangú NATO alkalmazottal s olyan 

                                                 

42 Dr. Laufer Balázs – Takács Gergely „a nemzetbiztonsági érdekek 
modernkori érvényesítése a migráció területén” című értekezése dolgozta fel. A 
továbbiakban: Értekezés. 
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külföldi utakkal járó munkát vállalt, ahol nyelvismeretet szerzett 

és hozzáférhetett bizalmas jellegű iratokhoz. Részt vett a brit 

parlament kül- és biztonságpolitikai programjainak 

szervezésében, szakmai rendezvényeken számos alkalommal 

szakértőként szólalt fel, minek alapján az Egyesült Királyságban 

tartózkodását nemzetbiztonsági kockázatnak ítélték, és 

kitoloncolták. Az ügyben a Special Immigration Appeals 

Comission (a továbbiakban: SIAC) elnevezésű bírói testületet azt 

állapította meg, hogy mindannak ellenére, hogy a beszerzett 

adatok ténye, az az alapján elkészített értékelés igazságát 

illetően nem volt kétségbe vonható, nem elégséges annak 

kimondására, hogy Jekatyerina orosz kém, ügynök lett volna.  

Működő rendszerek 

Az Egyesült Királyságbeli példa jól mutatja, hogy működőképes 

az a speciális, fellebbviteli idegenrendészeti bírósági testület, 

mely sajátos összetétellel terror- és kémelhárítási hatáskörrel 

igazságszolgáltatási egységként funkcionál, s melyet nem köt a 

belügyminiszter véleménye. A testületben biztonsági 

ellenőrzésen átesett bírók, ügyészek és ügyvédek dolgoznak, az 

eljárásjogi képviseletet olyan védő biztosítja, aki nem azonos a 

kérelmező ügyvédjével, hanem speciális felhatalmazással 

jogosult iratokba betekinteni, tanúkat kikérdezni, és bizonyítási 
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lépéseket ezek tükrében kezdeményezni.  A SIAC tanács tagjai  

magas bírói hivatalt betöltő személyek menekültügyi vagy 

bevándorlási tapasztalattal, és egy  nemzetbiztonsági ügyekben 

jártas szakértő. A fórum képes a nemzetbiztonsági érdekeket 

bírói eljárás során is képviselni, és a minősített információkat oly 

módon teszi nyílttá, hogy a nem nyilvános bizonyítékok teljes, 

vagy részben mögöttes tartalma rejtve marad, mégis a specifikus 

nyílt tényállítások konkrétak annyira, hogy arra a kérelmező 

tudjon érdemben reagálni anélkül, hogy az információk forrását 

ismerné.   

Analóg példa a dán nemzetbiztonsági szempontú szerepkört 

képviselő a Politities Efterretningstjeneste (a továbbiakban: PET) 

egység, melynek bevándorlási eseteknél, így példának okáért 

menedékjogi, tartózkodási- és vízumkérelmeknél jogosítványa 

részben megfeleltethető a TEK menekültügyi eljárásokban 

betöltött szakhatósági megjelenésének. A PET, miután részére a 

kérelmező adatait a nemzeti bevándorlási hatóság – a kérelmező 

beleegyezése nélkül – átadta, azt elemzi, és értékeli, a releváns 

információkról tájékoztatja a bevándorlási hatóságot, egy nyílt 

jelentésben. Az élő jogrendszer szerint itt az igazságügyi 

miniszter dönt arról, hogy a külföldi veszélyes vagy sem a nemzet 

biztonságára – értékelése a PET ajánlásain alapul – a kiutasítás 
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végső mikéntjét a miniszter döntése alapján a bevándorlási 

hatóság hozza meg. A felülvizsgálat biztosított, és azt egy nyílt és 

egy zárt eljárásra lehet tagolni. A nyílt eljárási részben mutatják 

be azokat az információkat, melyek nem aggályosak a 

nemzetközi partnerek részére és a kérelmező is megismerheti. A 

zárt részben a minősített információkat nevesítik, itt a bírókon, és 

az igazságügyi miniszter képviselőjén kívül egy kijelölt ügyvéd 

van jelen, azonban a három bíró dönthet úgy, hogy a zárt 

tárgyalásról bizonyos információkat átemelve nyílt tárgyalás 

keretei között folytatódik az eljárás a kérelmező jelenlétében, 

akinek az ügyet be kell mutatni. S még ekkor is dönthet úgy a 

PET, hogy a kérdéses szenzitív információkat visszavonja az 

eljárásból és nem kívánja őket felhasználni.43 

Utóbbi eset jól példázza azt, hogy mindannak ellenére, hogy 

lehetőség nyílik egyes korábbi titkos információknak a nyílttá 

tételére, az információk bizonyos körét a titkosszolgálat a 

nemzetközi partnerei kifejezett védelme érdekében 

visszatarthatja. A mérlegelés joga azért is fontos, mert akár még 

a közvetett információ áramoltatás is vezethet nyomozási 

                                                 

43 Idézet az Értekezésből. 
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módszerek felfedésére, mely súlyosan akadályozhatja, vagy akár 

meggátolhatja a hatóságok feladatainak teljesítését. 

Következtetések 

Nem megfelelő az az eljárás, mert sérti a nemzetközi szabályokat 

illetve korlátozza a tisztességes eljárás elvét, ha a nyílt, 

megismerhető iratok általános állításokat tartalmaznak, s ha a 

minősített adatok, információk ugyan vannak, de nem elég 

konkrétak. Kell egy működőképes rendszer, mely a törvényesség 

talaján állva, annak megőrzésére szolgál, és az eljárást az 

önkényes döntéshozatal – akár annak látszata – irányából az 

alapelvek érvényesülése felé irányítja.  

Megoldás lehet akár a sajátos dán eljárás szabályainak, vagy az 

Egyesült Királyságbeli SIAC bírósághoz hasonlatos tanács 

felállításának példája, mely a megismerés korlátait vagy külső 

szakirányú szerv vagy külső szereplő beléptetésével oldja.  

Rendszerszinten a tagozódást bemutatva, a dán jogrend szerint 

egy kézben tartott nyílt és zárt eljárás joga a bíróság hatásköre, 

azt megelőzi egy adatszolgáltatási procedúra, melynek 

végpontjaként az igazságügyi miniszter dönt a menekültkénti 

elismerés kérdésében. Magyarországon ezzel szemben 
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menekültügyi eljárás keretében születik meg a menekültügyi 

határozat.44 A dán és a magyar eljárási rend hasonlatossága, 

hogy végezetül bírósági eljárásra testált az érdemi döntés.  

A dán példa szerint a bírósági eljárás nyílt és zárt részből áll. 

Hazánkban a perorvoslat specifikus, a menekültügyi hatóságnak 

nincs másodfok, határozata bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. A 

bíróság tehát a megtámadott BÁH határozat útján lép be az 

eljárásba „közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálat” 

jogcímén. Nyílt eljárása, nyíltan kihirdetett határozata nem 

foglalkozik zárt ülésre tartozó minősített információkkal, a bíró az 

alapul szolgáló információkat azonban megismerheti. A BÁH 

hazai szerepét a dán jogrendben betöltő miniszteri pozíció 

                                                 

44 A menekültügyi eljárásban a kérelem beérkezésétől számított hatvan 
napon belül megtörténik a menedékkérő tolmács segítségével lefolytatott 
személyes meghallgatása, kivéve, ha a kérelmet ún. gyorsított eljárásban bírálja 
el a hatóság. Ilyen eset, ha a menedékért a határon vagy repülőtéren 
folyamodnak, ott az eljárás időtartama legfeljebb 8 nap, mely határidő 
elmulasztása esetén a kérelmező Magyarország területére automatikus 
beléptetése megtörténik. Határon lefolytatott eljárásokban a Szegedi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság, illetve a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is eljár. 
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hazánkban nem illik bele az igazságügyi miniszternek dedikált 

tevékenységi profilba.45  

Nem feltétlenül rendszeridegen a dán példa a bírósági eljárás 

megosztását illetően, az eljárás két elkülöníthető részeként, akár 

két tárgyalási nap beiktatásával lehet a tagoltság megoldva. 

Kérdés, hogy lehet-e és ha igen, mennyire lehet egy titkosított 

dokumentum a Mav. tv. rendelkezései tükrében rugalmas 

annyira, hogy a minősített keretek közül kilépve valamely érdek 

mentén később nyílttá, azaz megismerhető bizonyítékká váljon. A 

zárt eljárásban a megoldást mindenképpen – egyfajta SIAC féle 

rendszerben – a nemzetbiztonsági célú ellenőrzésen átesett 

ügyvédek kiválasztása jelentené, mert ez a lehetőség a jogok 

képviselte útján az alapelvet érvényre juttatja.  

                                                 

45 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről rendelkező 152/2014. (VI. 
6.) Korm. rendelet értelmében az igazságügyi miniszter a kormány 
igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, 
áldozatsegítésért, és kárpótlásért felelős tagja. Igazságügyért tartozó feladatai 
jegyében többek között az Alaptörvény és módosításainak, valamint egyéb 
szakterületi jogszabály-előkészítésért, a kormány igazságügy-politikájának 
kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak 
végrehajtásáért felel, mindemellett feladata mind külföldön és belföldön 
tájékoztatás adása a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és 
az emberi jogok érvényre juttatásáról.  
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A megismerhetőséget védő két fő garancia, a hatékony 

jogorvoslat, és a tisztességes eljáráshoz való megfelelés, mely 

magába foglalja az ellenkező döntés lehetőségét, tehát a 

nemzetbiztonsági kockázat meglétének elutasíthatóságát, utóbbi 

biztosítja, hogy a rendelkezésre álló információk és bizonyítékok 

legyenek elegendőek, nem túlzottan tágak, hanem elég 

konkrétak a személyi felelősségre következtetésben. E körben, 

ahogy azt a Kúria Összefoglaló véleménye jelzi, az 

országinformáció a kulcsmomentum, mely gyakran egyedüliként 

rendelkezésre álló bizonyíték, és a menekültügyben a releváns 

tényállás elengedhetetlen részét képezi. Fontos, hogy az 

országinformáció független és megbízható forrásokból 

származzon, az ítélkezés egységességét azok eltérő volta ne 

veszélyeztesse, és mindemellett legyen meg a bírók részéről 

azok gyorsan elérhető, naprakész ismerete. 

Alapvető, hogy érvényesüljön az az eljárásbeli korlát, hogy a 

minősített adatok csak a Mav tv. rendelkezéseivel összhangban 

legyenek feltártak. A megoldást az a belépő külső szereplő, vagy 

szakirányú szerv státuszának létrehozása jelentené, mely a titkos 

információk védelmének biztosítéka, a nemzetbiztonsági 
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szolgálatokról szóló 1995. év CXXV. törvénynek megfeleltetve. A 

nemzetbiztonsági védelem célja,46 hogy dedikált vizsgálatokkal, 

ellenőrzésekkel az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű 

működése legyen biztosítva, legyen a nemzetbiztonsági kockázat 

minden szinten kizárva. A külső belépő státuszt foglaló 

személynél indokolt a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági 

ellenőrzést lefolytatni, lévén nem alkalmas a feladatra, ha a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan 

„olyan körülmény áll fenn, ami miatt nem alkalmas a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony 

törvényes, illetéktelen befolyástól mentes ellátására, vagy ha 

személyével szemben olyan körülmény áll fenn, amely sérti vagy 

veszélyezteti a minősített adat védelméhez fűződő érdeket.”47 

Utóbbi ellenőrzés mellett a minősített adattal visszaélés 

bűntettével fenyegetés kilátásba helyezése kettős védelmet 

kialakítva kellő biztonsági alapot adna e speciális pozíciónak.  

Kétségtelen a tény, hogy a közigazgatási eljárásban a bíróság48 

egy hivatásos bíróból áll, amely nem esik egybe a SIAC féle 

                                                 

46 A törvény 68. § (1) bekezdése fejti ki.  
47 A törvény 68. § (2) bekezdése szerint.  
48 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp) 

11. § (1) bekezdése. 
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bírósági tanács összetétellel. Az eltérő testületi hierarchia 

feloldhatóvá válna a Pp rendelkezéseinek módosításával49 oly 

módon, hogy beiktatásra kerülne a factum, miszerint a 

menekültügyi eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálatát 

végző tanácsok mindig három hivatásos bíró tagból állnának, 

vagy analóg módon az ilyen ügyek három hivatásos bíróból álló 

tanács elé utalhatóvá válnak.  

A SIAC mintájára nemzetbiztonsági szakértői bizonyítás is az 

eljárás részét képezhetné, ez utóbbi eljárási-bizonyítási metódus 

összevetendő a TEK szakhatósági szerepével. A szakhatósági 

állásfoglalás további magyarázata, alátámasztása, avagy az az 

alapján fennmaradó kérdésekre a válasz keresése új tény vagy 

körülmény bizonyítási környezetben felmerülése esetén kerülne 

szóba, a TEK előzetes szakhatósági döntéshozatalát fenntartva.  

Összegezve, a megfelelő szervezeti szinten, a mögé állított 

szakmai apparátussal elengedhetetlen tehát egy rendszer, mely 

felméri a nemzetbiztonsági aspektusok különös érzékeny 

kezelésének szükségességét, s mindemellett biztosítja a 

megfelelő bírói felülvizsgálatot és érvényesíti a tisztességes 

                                                 

49 Pp. 11. § (4) bekezdés. 
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eljáráshoz való jogot. A hipotézisként összeállított struktúra bár 

nem küszöböli ki teljes mértékben a titokban maradás 

problémáját, mert a kérelmező ténylegesen így sem juthat saját 

személyét illető partnerszolgálati minősített titkokhoz, egy 

speciális státuszú ügyvéd jogosultsága folytán a védelem a 

megismerés jogával belépne az eljárásba. Ez az ügymeneti 

garancia kiszolgálná az uniós szabályokat, közösségi 

elvárásokat, s lehetővé tenné, hogy a nemzetbiztonság 

érdekeivel ellentétesen ne hozzanak nyilvánosságra titkos 

információkat. Az arra jogosult ügyvédek kiválasztása külön 

procedúra.  

A konklúziót végül levonva megállapíthatjuk, hogy mindig a 

nemzeti bíróságoknak kell mérlegelnie saját nemzetbiztonsága, 

alkotmányában nevesített alapjogok – hazánkban alaptörvényi 

szinten kimondva, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 

kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan 

bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn 

belül bírálja el – és a alkalmazandó Alapjogi Charta50 közti 

ellentétet, és igyekezni azt az ésszerűség valamint célszerűség 

                                                 

50 47. cikkely, 30. oldalon kifejtve. 
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követelményének megfelelően feloldani. Ez csak akkor 

valósítható meg, ha az érintett tagállamnak megvannak a jogi 

eszközei, intézményesített keretei, valamint a megfelelő a 

szabályrendszere mindehhez, a jogállamiság keretei között 

mozogva, legfőképp a nemzeti stabilitást megtartva.  

Ha ez nem történik meg, állandósulhat egy folyamatos 

konfliktusforrás, melynek következménye lehet egyrészt, hogy 

ténylegesen ártatlanokat érint az országból kiléptetés, avagy 

elképzelhető, hogy az téves indoknál fogva, a körülményeket 

csak részben ismerve, és azt a valóságnak megfeleltetve valósul 

meg, másrészt a rendszer a maga részben vulnerabilis és 

kiismerhető módján egyre több kockázatot jelentő személyt 

enged bent maradni, mely generálhat végül akár nemzetközi 

szintű fenyegetettséget is.   

  



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                             2016/1. SZÁM 

HIBRID HADVISELÉS 

44 

 

Dr. habil. Resperger István ezredes 

 

„Nomen est omen„ nevében a végzet(e)? – A hibrid 

fenyegetésekre adható válaszok, a kontrahibrid műveletek 

 

Abstract 

 

At the present time to spread Islamic State, the Russian-

Ukrainian conflict of indicators that give indications of military 

scientists to thoroughly examine the emerging issues of military 

science, changes. we need to threats by the theories suitable 

answers. The aszimmetrikus- and hybrid warfare requires a new 

kind of approach to the theory and practice of military science 

professionals. The author of the characteristics and purpose, 

content to be used against hybrid operations against asymmetric 

and hybrid operations presents. 
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A témaválasztás indoklása, aktualitása 

A téma aktualitását az adja, hogy a jelenkor fegyveres 

konfliktusai, háborúi jelentős változáson mentek keresztül. A 

korábbi állam-állam ellen viselt háborúit a rendezetlenség, az 

elhúzódó időtartam és az aszimmetria, de főként a nem állami 

szereplők jellemzik. A nem állami szereplők a terrorista, 

szeparatista csoportok, a felkelők, szervezett bűnözői körök 

váltak a konfliktusok, a hadszínterek meghatározó szereplőivé. A 

21. század meghatározó konfliktusai, válságai komplex módon 

jelentkeztek, kiváltó okaik is komplex vizsgálatot kívánnak. Az 

aszimmetrikus hadviselés a hibrid hadszínterek fenyegetései által 

a hibrid műveletek és az ellenük való védekezés lehetősége1 a 

jelenlegi kor egyik fő kihívása. 

1. A HIBRID HADVISELÉS 

1.1. Elméleti alapok 

A tanulmány témáját biztosító hadviselés típus elméleti alapjaihoz 

meg kell említenünk néhány hadtudományi művet, melyek 

részben alapjai lehetnek a hibrid hadviselésnek. 

                                                 

1 Kontrahibrid műveletek. 
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A hibrid szó jelentése: különböző fajtájú egyedek 

keresztezéséből keletkezett,2 két különböző csoporthoz tartozó 

élőlény kereszteződéséből vagy keresztezésével létrejött, 

mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód, vegyes, 

felemás, korcs, gőgös viselkedés, kevélykedés, arcátlanság, 

szemtelenség, önteltség az istenekkel szemben. 3  

Mielőtt a fogalmat kezdenénk kibontani, tegyük fel a kérdést, 

„Nomen est omen” ? azaz, nevében a végzete ennek az újfajta 

hadműveleti módszernek? Tényleg tartalmazza a különböző 

módszerek keresztezését, rugalmas alkalmazását, vagy új 

módon kerül sor az eszközök4 bevetésére. Tényleg arcátlan, 

szemtelen módon lehet állami eszközökkel alkalmazni a 

rendelkezésre álló fegyvertárat? Tényleg az aszimmetrikus és a 

                                                 

2 http://idegen-szavak.hu/hibrid (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
3 Két különböző csoporthoz tartozó élőlény kereszteződéséből vagy 

keresztezésével létrejött, mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód és 
ezeknek utódai; ilyen egyed; több összetevőből álló; vegyes, felemás, korcs, 
öszvér-; ang, ném hybrid 'ua.' < lat hybrida, ibrida 'korcs, vadkan és házi koca 
ivadéka; két különböző fajú állattól nemzett; római férfitól és idegen nőtől vagy 
szabad polgártól és rabszolgálótól nemzett gyermek' < gör hübrisz 'gőgös 
viselkedés, kevélykedés, arcátlanság, szemtelenség, meggyalázás, 
erőszakoskodás', ered. 'önteltség az istenekkel szemben' 
http://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=2189 (Letöltés időpontja: 2016. 07. 
28.) 

4 Diplomáciai, nemzetbiztonsági, katonai, gazdasági, kiber, információs, 
pszichológiai. 
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hagyományos hadviselési módszerek, „a reguláris és az 

irreguláris hadviselés között rugalmasan, lényegében bármikor 

váltani képes, esetenként terrorizmusba is átcsapó hadviselési 

módját”5 nevezhetjük így? 

Ha az oroszok krími katonai akcióit, diplomáciai tárházuk 

alkalmazását, és médiatevékenységét nézzük, akkor egyértelmű 

igennel válaszolhatunk. Ha az Iszlám Állam aszimmetrikus és 

terrorista, apokaliptikus módszereit, a nagyon hatásos média, 

információs, pszichológiai műveleteiket és az úgynevezett hibrid, 

sokoldalú finanszírozásukat, megint igennel kell felelnünk.  

Ha más szempontok szerint is vizsgáljuk a kérdést, a megfelelő 

terepviszonyok fontosságát Clausewitz az általa „népi háborúnak” 

nevezett gerilla-hadviselés egyik peremfeltételeként határozta 

meg az átszegdelt, nehezen járható terepet, ahol az erősebb fél 

reguláris csapatai elől az irreguláris erők menedéket találhatnak. 

A nehezen járható terep fontossága megjelent az „Arábiai 

Lawrence”-nek is nevezett Thomas E. Lawrence műveiben és 

                                                 

5 RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R% 
C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.)  
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Joszip Broz Titónak a partizánháborúról írt munkáiban is. A 

városi harc elméletét pedig a brazil Carlos Marighella finomította 

tovább 1969-ben megjelent, A városi gerilla kézikönyve című 

munkájában. Marighella kimutatta, hogy a nagyvárosok jelentik a 

kormányzati működés központjait, így az ott elhelyezkedő 

államigazgatási épületekre, rendőrségekre, stb. mért csapásokkal 

hatékonyan megbénítható az adott állam.6 

1.1.1. Fogalmak, értelmezések 

Fogalmi megközelítésben azt mondhatjuk: A hibrid hadviselés a 

hagyományos reguláris (lineáris, konvencionális) és az 

irreguláris (nem lineáris, nem konvencionális) hadviselés 

puha, közepes és kemény módszereinek, eljárásainak 

rugalmas alkalmazása abból a célból, hogy az ellenség 

államát, fegyveres erőit működésképtelenné, védtelenné 

tegyük és akaratunkat rákényszeríthessük, legfőképpen 

azzal a stratégiai céllal, hogy az erőszak szintje a konfliktus 

folyamán ne haladja meg a háborús szintet. 

                                                 

6 RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R% 
C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.)  
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A puha eszközök közül a diplomáciai, gazdasági, kiber-, 

információs-, a pénzügyi-, gazdasági nyomásgyakorlás, az 

embargó, a pszichológiai műveletek, a különleges erők, a 

lázadók, a helyi lakosság (vallási, etnikai kisebbség támogatása), 

a terrorcselekmények szervezett bűnözői cselekmények 

alkalmazása, a válogatás nélküli, vagy kontrollált erőszak 

alkalmazása, ....7 

A nem hagyományos, felforgató műveletek, és folyamatok, mely 

a fennálló kormányzat megdöntését, a lázadó csoportok 

tevékenységét, vagy a kormányzat irányítását szeretné elérni 

különleges műveleti erőkkel, vagy gerillák, felkelők 

támogatásával. 8 

1.1.2. A hibrid hadszíntér és hibrid fenyegetések 

Valójában ezt a tevékenységet a nem állami szereplők 

tevékenységének a fokozott megjelenése miatt vették előtérbe a 

                                                 

7  VÖ: HOFFMAN, Frank, “Conflict in the 21
st
 Century:  The Rise of Hybrid 

Wars,” (Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007). 
8 “Special Operations,” Joint Publication 3-05, (Washington, D.C.: Joint Chiefs 

of Staff, July 2014); < http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_05.pdf, 
(Letöltés időpontja: 2015. 04. 15.) 
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szakértők. A korábbi állam-állam elleni tevékenysége a béke- 

válság- és háborús időszakot tekintve kibővült. 

A széteső államok, melyek nem rendelkeznek központi 

hatalommal, nem uralják az állami erőszak monopóliumát, nem 

tudják irányítani országaikat, a lakosság védelmét nem képesek 

ellátni. Az erőszak monopóliuma szétaprózódott, az állam helyét 

az irreguláris-, terrorista csoportok, a felkelők, a gerillák, 

szervezett bűnözők, drog-, ember, fegyverkereskedők vették át.9  

Valójában egyetértve Rácz úrral10 nem a háború lett hibrid, 

hanem a hadszíntér vált komplexé, hibrid fenyegetéseivel. A 

parancsnokok a nemzetközi szervezetek, a nem állami 

szervezetek, a reguláris csapatok, az irreguláris csapatok, a 

                                                 

9 BESENYŐ János: A nemzetközi terrorizmus veszélye Észak-Afrikában, Új 
Honvédségi Szemle, LXI: (12) pp. 41-50. (2007) 

10 Bár az Ukrajnában látott orosz hadviselési forma megnevezésére a hazai 
és a külföldi közbeszédben elterjedt a hibrid háború elnevezés is, ennek 
használata vitatható; a kifejezés ugyanis eredetileg mást jelent. A hibrid háború 
kifejezést Bill Nemeth alezredes 2002-es munkája honosította meg, aki a 
csecsen háborúkat vizsgálva, a csecsenek újszerű, a reguláris és az irreguláris 
hadviselés között rugalmasan, lényegében bármikor váltani képes, esetenként 
terrorizmusba is átcsapó hadviselési módját nevezte el így. Az elméletet 
továbbfejlesztve, 2009-ben Hoffman definiálta is a hibrid háborút, s négy 
alapvető összetevőjét határozta meg: az a fél folytatja, amelyik a harctéren egy 
időben és rugalmasan képes alkalmazni a hagyományos fegyvereket, az 
irreguláris erőket. Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja 
Ukrajnában 
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terrorista csoportok, a szervezett bűnözői körök, a menekültek, 

menekülttáborok, a humanitárius akciók, a kiber- és 

számítógépes hálózatok, továbbá a hadszíntér politikai-, vallási-, 

személyes-, gazdasági-, infrastrukturális hálózataival találják 

szemben magukat.  

A konfliktus folyamatát a Melléklet 1. számú ábrája mutatja be. 

A hibrid hadszíntér fenyegetését általában befolyásoló 

tényezők: 

• globalizáció szintje,  

• demográfiai adatok, 

• vallási-, etnikai arányok,  

• a hadszíntér technológiai fejlettségi szintje, 

• a hadszíntér infokommunikációs fejlettségi szintje, 

• a térség fő vallási- ideológiai irányzatai,  

• tömegpusztító fegyverek jelenléte,  

• társadalmi fejlettségi szint. 

 

A hibrid műveletek 
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A hagyományos katonai műveleteket irányvonalak mentén 

szervezik, a különböző haderőnemek, fegyvernemek 

együttműködésével. Így egy hadszíntéren kettő akarat feszül 

egymással szemben, mindkét fél a győzelmet szeretné elérni, 

úgy hogy az ellenség súlypontját, fő erőit megsemmisíti, területét 

birtokba veszi és megtöri a lakosság akaratát. 

Ezekkel a hagyományos műveletekkel szemben a hibrid 

műveletek a különböző eszközeiket11 a hagyományos és 

aszimmetrikus módszereket felváltva alkalmazzák az adott 

ellenség védtelenné tétele szempontjából. A cél nem az ellenség 

fő erőinek legyőzése, hanem az indirekt és direkt módszerek 

alkalmazásával elérni, az ellenség állami (stratégiai) szintű 

vezetésének a megtörését, a visszavonulását. Ezeket a kemény, 

közepes és puha eszközök alkalmazásával érhetjük el. 

Az alkalmazott eszközök és módszerek intenzitási szintjei 

Kemény (hard) 

eszközök és 

módszerek 

reguláris erők katonai akciók, 

kiterjedt irreguláris katonai akciók,  

különleges műveleti erők akciói, 

                                                 

11 Diplomáciai, nemzetbiztonsági, katonai, gazdasági, kíber, információs, 
pszichológiai. 
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 terrorcselekmények,  

nemzetbiztonsági műveletek, 

Közepes (medium) 

eszközök és 

módszerek 

irreguláris erők kisebb alegység szintű 

akciói  

kíber műveletek, 

média tevékenysége, 

pszichológiai műveletek, 

információs műveletek, 

szervezett bűnözői cselekmények, 

Puha (soft) 

eszközök és 

módszerek  

embargó, 

gazdasági nyomásgyakorlás,  

gazdasági szankciók,   

gazdasági ösztönzők, 

pénzügyi műveletek,  

diplomáciai akciók, kezdeményezések,  

lakosság (kisebbség) támogatása, 

menekültek támogatása  

humanitárius segélyakciók,  

1. számú táblázat 
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A hibrid fenyegetés: olyan az ellenség által alkalmazott eljárás, 

módszer, amely egyszerre alkalmaz hagyományos fegyvereket, 

eljárásokat, szabálytalan nem konvencionális eszközöket, 

terrorizmust, és bűncselekményeket a politikai céljai elérése 

céljából. 12  

Melyek a fő fenyegetések, eljárások és módszerek és 

szervezetek a hibrid hadszíntéren? 

Szervezetek Eljárások, módszerek Fenyegetés 

típusa 

Reguláris haderő támadó, védelmi 

műveletek,  

fizikai, morális, 

pszichikai, 

Irreguláris-, 

gerilla csoportok 

rajtaütések, lesállások, 

IED-k, 

fizikai, morális, 

pszichikai, 

Felkelők, lázadó 

csoportok 

rajtaütések, lesállások,  fizikai, morális, 

pszichikai, 

Terrorista 

csoportok  

robbantások, öngyilkos 

merénylők, rajtaütések, 

fizikai, morális, 

pszichikai, 

                                                 

12 HOFFMAN, Frank “On Not-So-New Warfare:  Political Warfare vs Hybrid 
Threats,” War on the Rocks, (28 July 2014), 
http://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-
hybrid-threats/, (Letöltve: 2016. 07. 28.) 
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lesállások, 

Szervezett 

bűnözői 

csoportok  

rajtaütések, lesállások, 

pénzügyi manőverek,  

fizikai, pénzügyi, 

pszichikai, 

Állami 

szervezetek  

gazdasági, 

közigazgatási 

műveletek  

pénzügyi, 

gazdasági,  

pszichikai, 

információs, 

Diplomáciai 

szervezetek  

akciók, 

kezdeményezések, 

kiutasítások, szankciók, 

ösztönzők  

pszichikai, 

információs, 

 

Gazdasági 

szervezetek  

 gazdasági ösztönzők, 

gazdasági szankciók, 

gazdasági 

nyomásgyakorlás,   

embargó, 

pénzügyi,  

pszichikai, 

információs, 

Pénzügyi 

szervezetek  

zárolások, pénzügyi 

akciók   

pénzügyi,  

pszichikai, 

információs, 

Informatikai 

csoportok  

kiber támadások, kiber 

védelem,   

pénzügyi, 

gazdasági, 
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pszichikai, 

információs, 

Nemzetközi 

szervezetek 

akciók 

kezdeményezések, 

tárgyalások  

információ, 

pszichikai, 

Nem álalmi 

szervezetek 

akciók 

kezdeményezések, 

tárgyalások 

információ, 

pszichikai, 

pénzügyi, 

gazdasági, 

Lakosság békés akciók, 

demonstrációk, 

erőszakos akciók, 

demonstrációk, 

pszichikai, 

információ, 

 

Menekülttáborok békés akciók, 

demonstrációk, 

erőszakos akciók, 

demonstrációk,  

pszichikai, 

pénzügyi, 

gazdasági 

 

2. számú táblázat 
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1.2. Esettanulmányok, tapasztalatok 

1.2.1.Az Iszlám Állam hibrid hadviselése 

Az Iszlám Állam kialakulása 

A szervezet egyrészt nagyon gyorsan érte el magas létszámát a 

harcoló katonáit tekintve, másrészt a területi nyeresége is 

Rommel észak-afrikai sikereihez hasonlóak. Területileg közel 22 

– 25.000 km2 tartott uralma alatt, és ami nagyon fontos a 

lakossági támogatást is élvezi, hiszen – csak Irak lakosságának 9 

millió fője tartozik a szunnita irányzathoz, akik nagyon háttérbe 

szorultak a 2003-as iraki megszállás után.   

A szervezet létszámának alakulása: 

 2005: 1.000 fő, 

 2006: 1.100 fő, 

 2011: 1.000-2.000 fő, 

 2014: 6.000-10.000 fő,  

 2014: 11.000 fő (6.000 fő Irakban, 3.000- 5.000 

fő Szíriában) 
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 2015: 20.000- 31.500 fő13 

A szervezet az al-Kaida nemzetközi terrorszervezetből vált ki, az 

Abu Musza’b al-Zarqawi vezette Jama’ alTawhid wal-Jihad14 nevű 

szervezethez tartozott, majd vált a térség vezető és sok 

szervezetnek az „esernyőszervezet” vezetőjévé.15 Mint korábban 

az al-Kaida, most vált a „Pares inter Pares” első az egyenlők 

                                                 

13 Forrás: "Country Reports on Terrorism," United States Department of 
State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, April 2006, retrieved on 
February 4, 2010 from http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf, 
p. 220.; Tilghman, Andrew, "The myth of AQI," Washington Monthly, October 
2007, retrieved January 26, 2010 from 
http://www.washingtonmonthly.com/features/2007/0710.tilghman.html, Country 
Reports on Terrorism 2011." U.S. Department of State. Published July 31, 2012. 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195553.htm#ig. Accessed August 2, 2012., 
{Zahiyeh, Ehab. “How ISIL became a major force ith only a few thousand 
fighters.” June 19, 2014, retrieved June 23, 2014 from 
http://america.aljazeera.com/articles/2014/6/19/isil-thousands-fighters.html}}, 
{{The Economist. “The Islamic State of Iraq and Greater Syria: Two Arab 
countires fall apart.” The Economist. June 13, 2014, retrieved June 23, 2014 
from http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21604230-
extreme-islamist-group-seeks-create-cal, {{Yeginsu, Ceylan. "ISIS Draws a 
Steady Stream of Recruits From Turkey." The New York Times. 15 Sept. 2014. 
Web. 11 Nov. 2014. http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-
a-steady-source-of-isis-recruits.html}}, (Letöltés időpontja: 2015. 09. 20.) 

14 HASIM Ahmed, S.: From Al Kaida affiliate to the rise of the Islamic 
Caliphate: The evolution of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) RSiS 
Nanyang Technologial University, 2015. p. 2.  

15 Az iszlám vallás főbb törekvési irányait a Melléklet 2. számú ábrája 
mutatja be. 
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között terrorista szervezetté, akinek minden nagyobb 

terrorcsoport hűségesküt tett.16 

Az Iszlám Állam felépítése 

A szervezet feje abu Bakr al-Baghdadi, aki egy sura tanácsot (13 

tagú), egy katonai tanácsot (13 tagú), egy hírszerző és felderítő 

tanácsot vezet. Emellett a másik pillért a vallási tanács és az 

alárendelt vallási rendőrség képezi. Ők, akik a 

leghatározottabban megőrzik az iszlám alapjait, az ellene 

vétkezőket a helyszínen kivégzik. Baghdadi önmagát az állam 

kalifájának nevezi. Kettő helyettese, akik helytartók Irakban és 

Szíriában, továbbá a megszállt területeken 13 szíriai és iraki 

tartományt irányító kormányzók, közel 1.000 középvezető 

irányítja az IÁ lakosságát. Ők 300-2.000 USA dollár havi ellátást 

kapnak a vezetéstől, melyek járulékokkal egészülnek a harcos 

feleségének és gyermekeinek számától függően.17  

                                                 

16 A nigériai Boko Haram és a szomáliai al Shabaab 2015 márciusában, a 
líbiai Iszlám Fiatalok Shura Tanácsa (Islamic Youth Shura Council) még 2014-
ben, az afganisztáni tálibok 2015-ben. Forrás: BESENYŐ János, PRANTNER 
Zoltán, SPEIDL Bianka, VOGEL Dávid: Az Iszlám Állam, Terrorizmus 2.0 – 
Történet, ideológia, propaganda, Budapest, Honvéd Vezérkar Tudományos 
Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016. pp. 21-28. 

17 Special Report: Islamic State p. 18. 
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Katonai tanácsa, a különböző műveletekért (katonai, gazdasági, 

adminisztrációs, terror, pénzügyi és információs) felelős, ennek 

gerincét azok a tisztek alkotják, akik a Szaddam Husszein 

rendszer szunnita kisebbségi tagjai, a korábbi rendszer katonai, 

rendőri, politikai, titkosszolgálati vezetői voltak.18 A kabinet tagjai 

a hadi ügyekért, fegyverzetért, külföldi harcosokért, öngyilkos 

merénylőkért, általános biztonságért, foglyokért, koordinációért, 

adminisztrációért, pénzügyekéért, szociális szolgáltatásokért 

felelősek. Szóvivőjük a szíriai Abú Mohamed áll a Nani.19 Az 

Iszlám Állam igazi erejét a külföldi harcosok alkotják. A 

dzsihadisták közel 80 országból érkeztek. Létszámuk közel 

20.000 fő. Külföldi harcosok a következő országokból érkeztek: 

Szaúd-Arábia 2.500, Tunézia 3.000, Marokkó 1.500, 

                                                 

18 Vezetőik: Abu Bakra al-Baghdadi, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al Badri al 
Samarrai az IÁ vezetője; Fadil Ahmad Abdallah Hayyali aka Abu Muslim al 
Turkmani, Baghdadi helyettese, alezredes egykor a Száddam korszakban; Abu 
Ayman al Iraqi aka Abu Mohammad al Sweidawi, a katonai tanács egyik tagja, 
egykori ezredes a légierő hírszerzésénél; Abu Qasim aka Abdullah Ahmad al 
Meshadani, a külföldi harcosok és az öngyilkos merénylők toborzója; Abu Lu’ay 
aka Abdul Wahid Khutnayer Ahmad, biztonsági főtiszt; Abu Shema aka Fares 
Raif al Naima, áruházak és ellátás felelőse; Abu Suja aka Abdul Rahman al 
Afari, a szponzorálások és a mártírok családjainak felelőse. Forrás: BARRETT 
Richard: The Islamic State p. 24. 

19 HERRMAN, Rainer: az Iszlám Állam, A világi állam kudarca az arab 
világban pp. 30-32. Vö: BARRETT Richard: The Islamic State November 2014. 
pp. 29-32. 
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Franciaország 1.200, Németország 600, Jordánia 1.500, 

Oroszország 1.500 fő, Törökország 1.000 fő.20 

Az Iszlám Állam kalifátus, mint cél21 

Mit kínál az IÁ? Elsősorban az erőszak, a brutalitás kiélésének 

lehetőségét. Sikert, és lehetőséget kínál arra, hogy a sok 

vereséget, megaláztatást elszenvedett muszlim harcosok győztes 

szerepben jelenjenek meg, alakítsák a térség sorsát. Az újoncok 

először alapos kiképzésen vesznek részt, majd ezután kerülnek 

be a hatékony katonai szervezetbe. Műveleteikben a mobilitás, a 

felőrlés és a terror elegyét alkalmazzák. Különösen hatékonynak 

bizonyult, amikor kisebb, mozgékony alegységeket, 

meglepetésszerű támadásokat intéztek egy területen. Emellett 

nem mondanak le a féktelen apokaliptikus terrorról sem. De facto 

fővárosukként a szíriai Rakkát jelölik meg. 

 

                                                 

20 Forrás: http://mno.hu/kulfold/nem-ker-az-iszlambol-a-britek-tobbsege-
1280069 (Letöltés időpontja: 2015. 09. 26.) Vö: BARRETT Richard: im. p. 16. 

21 A létrehozni kívánt kalifátus területét a Melléklet 3. számú ábrája mutatja 
be. 
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A módszerek alkalmazása az erőszak fokozódásának a 

függvényében 

Direkt Indirekt Katonai Nem katonai  

Titkosszolgálati 

akciók 

Titkosszolgá-

lati akciók 

Titkosszolgá-

lati akciók 

Titkosszolgá-

lati akciók 

 Engedetlen-

ségi 

mozgalmak 

  

Állami 

infrastruktúra 

elfoglalása, 

 

   

Biztonsági 

szervezetek 

tevékenységéne

k akadályozása 

 

   

Diplomáciai 

akciók 

Diplomáciai 

akciók 

Diplomáciai 

akciók 

Diplomáciai 

akciók 

 Pénzügyi 

manőverek 

 Pénzügyi 

manőverek 

Belbiztonsági 

(rendvédelmi) 
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műveletek  

PSYOPS, 

INFOOPS 

műveletek 

 

PSYOPS, 

INFOOPS 

PSYOPS, 

INFOOPS 

PSYOPS, 

INFOOPS 

Gazdasági 

eszközök, 

embargó 

Gazdasági 

eszközök 

export import 

korlátozása,  

Katonai 

eszközök 

technológiák 

exportjának, 

importjának 

tilalma  

Gazdasági 

eszközök 

export import 

korlátozása, 

embargó, 

Kiber-

támadások 

Kiber-

támadások 

Kiber-

támadások 

Kiber-

támadások 

Belső támadás 

(GOB) 

 Belső 

támadás 

(GOB) 

 

Öngyilkos 

merényletek; 

 

   

Gyermekkatoná

k alkalmazása 

 Gyermekka-

tonák 

alkalmazása 

 

Harci akciók Robbantásos 

akciók (IED) 

Harci akciók Robbantásos 

akciók (IED) 

Népirtás    
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Forrás: RESPERGER István: Stratégiák és fogalmak háborúja, az 

aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megközelítése In: 

Hadtudomány, 2016. Elektronikus lapszám p. 38.  

http://real.mtak.hu/34737/1/4_RESPERGER20istvan_u.pdf 

(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 

 

3. számú táblázat 

 

Az IÁ hibrid hadviselése elleni küzdelem lehetséges 

stratégiája 

A felmerülő hadtudományi problémákra szeretném a figyelmet 

ráirányítani.  Mivel elsődlegesen a hadtudomány a fegyverzet, a 

szervezet és az eljárási módok kérdéseinek megválaszolásával 

foglalkozik, ezért ezekre a területekre helyezném a fókuszt.  

Vizsgálati módszerként az indikátorokat, a lehetséges 

válaszokat és a következmények megfogalmazását 

választanám. Az IÁ hibrid vagy aszimmetrikus hadviselésével 

szemben, mely mindenre kiterjed, szintén egy széles, összetett 

megközelítési stratégia felvázolása szükséges. Az első kérdéskör 

a hadtudomány kérdéskörében az új módszerek megjelenése, 

azaz maga az aszimmetrikus hadviselés a maga indikátoraival. 

Ezek például: az aszimmetria kérdése; az öngyilkos merénylők; a 
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házi készítésű robbanóeszközök; a gyermekkatonák; a női 

öngyilkos merénylők;22 belső támadások és az Iszlám Állam 

eljárási módszerei. Válaszként azt fogalmazhatjuk meg, hogy a 

tapasztalatok feldolgozása után, csapataink felkészítése 

következtében a harcászati szintű események, módszerek 

tekintetében kisebb lépéshátrányban vagyunk, de a stratégiai 

szinten folyó küzdelemben nagyobb hiányosságokra figyelhetünk 

fel. Ezek között említeném meg a kulturális, történelmi, vallási 

szintre is kiterjedő összetett küzdelemben elkövetett tervezési, 

felkészítési és végrehajtási problémákat. Míg speciális erőink, a 

CIMIC (Civil-Military Cooperation – Civil katonai együttműködés) 

és a pszichológiai és információs műveletek e területén rengeteg 

törekvés tapasztalható, saját erőink védelmében még vannak 

hiányosságok. A tudomány a fegyverzettechnika területén 

indikátorokként jelenik meg az egyszerű eszközök; tömeges 

robbantásokhoz szükséges robbanóanyagok; a gyorsan mozgó, 

könnyű járművek; a könnyű fegyverzet és a páncéltörő eszközök 

alkalmazásával. Javaslat erre a területre válaszként még 

nincsen, nagyon lassú az alkalmazkodás, nagyon magas a 

                                                 

22 Női öngyilkos merénylők által használt technikákról bővebben: Besenyő 
János: Női terroristák a radikális iszlámban, új biztonsági kihívások a 21. 
században, Szakmai Szemle, 2009: (4) pp. 195-205.  
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veszteségek aránya, illetve következményként kell megjelölnünk 

az Iszlám Állam terrorszervezet megjelenését, tevékenységét és 

módszereit.23 

A hadtudomány – talán korunkban leggyorsabban változó területe 

– a módszerek és eljárások alkalmazásának, főként változatos 

alkalmazásásnak a kérdése. Mindenképpen a súlypontját adja a 

hadtudományon belül az aszimmetria fogalmi értelmezésének, 

hiszen „a módszer maga a szervezet”, direkt és indirekt hatások, 

akár katonai, gazdasági, kíber, pszichológiai, pénzügyi vagy 

egyéb manőverről legyen szó ez adja az aszimmetria velejét. A 

rommeli gyors lerohanó taktika, a megfélemlítés, a gazdasági 

érdek érvényesítése különböző módszerek által, a meglevő vagy 

kivívandó lakossági támogatás kérdése adja az indikátorokat 

vizsgálatunkban. A válasz mindenestre az, hogy a tanulságok 

feldolgozása csak a kiképzés végrehajtása után lehetséges, de itt 

időbeni lépéshátrányt fogalmazhatunk meg a nyugati hadikultúrák 

számára. Az eljárásokkal szoros összefüggésben kell 

megvizsgálnunk a tudománynak szervezetekre vonatkozó 

változásait. A kis létszámú korcsoportok, a könnyű fegyverzetű 

gyors gépjárművek általi gyors helyzetek és a taktikai 

                                                 

23 Lásd még: Islamic State Weapons In Iraq And Syria pp. 7-12. 
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változtatások a tömeges könnyű fegyverkezelés nagy terének 

szemléletét jelentik. Akármilyen indikátorokat választunk, van 

megoldás, hiszen a nyugati hadtudomány ennek 

következményeként bár lassabb alkalmazkodást, veszteségeket 

kénytelen elviselni, folyamatosan követi a hadszíntéren 

bekövetkező gerilla ellenálló felkelők vagy terrorista módszerek 

követéséhez. 

1.2.2. Az orosz módszerek, a „Geraszimov doktrína” 

Az aszimmetrikus hadviselés elméletének fejlődésében a jelen 

tanulmány szempontjából kiemelt fontosságú volt Valerij 

Geraszimov tábornok, orosz vezérkari főnök cikke, aki 

elemzésében a hadviselésnek egy olyan, általa új generációsnak 

nevezett módját vázolja fel, amely a katonai erő közvetlen 

bevetése – amit hagyományos hadviselésnek nevez – helyett a 

politikai, diplomáciai, gazdasági és egyéb nem katonai 

eszközöknek a katonai erővel kombinált, együttes alkalmazására 

épül. Úgy fogalmaz, hogy „a politikai és stratégiai célok 

elérésében megnövekedett a nem katonai eszközök szerepe, és 

hatékonyságban gyakran meghaladja a fegyverek erejét.” 

Geraszimov az erő alkalmazásának a nem nyílt, álcázott módjait 

részesíti előnyben, így a félkatonai és civil irreguláris erők 

bevetését javasolja, és az aszimmetrikus, indirekt módszerek 
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alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Szükségesnek tartja, 

hogy a háború a fizikai sík mellett az információs térre is 

kiterjedjen, ahol a bevetett erők és módszerek valós idejű 

koordinációját is meg lehet valósítani. Nagy szerepet szán az 

ellenség területén végrehajtott, teljes mélységében, koordináltan 

végrehajtott csapásoknak, a kritikus infrastruktúra 

lerombolásának. Mindeközben a hagyományos katonai erő 

alkalmazása csak a konfliktus késői fázisaiban jelenik meg, 

gyakran békefenntartásnak, illetve válságkezelésnek beállítva. 24 

A cikk a krími eseményekig jórészt észrevétlen maradt, ám azt 

követően annál nagyobb figyelmet kapott. Narratív érdekesség, 

hogy a tanulmányban Geraszimov az átalakuló hadviselésről 

mindvégig az általa jelentett fenyegetés elleni védekezés 

szellemiségével írt. Ezt a megközelítést Mark Galeotti, az orosz 

fegyveres erők egyik legismertebb nyugati szakértője (nem 

minden malícia nélkül) ezópusinak25 nevezte, arra utalva, hogy 

valójában Geraszimov az új módszerekkel történő támadásra tett 

javaslatokat.  

                                                 

24 Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
25 Esopus (Kr. e. 620 körül – Kr. e. 564 körül) híres ókori görög meseköltő. 

Európa számára ő a meseirodalom alapítója, neve és számos meséje önállóan 
is fogalommá vált. Forrás: NÉMETH György (szerk.): Államéletrajzok Budapest: 
Osiris Kiadó. 1998 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._620
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._564
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Az új orosz hadviselési mód az ellenfél megsemmisítése 

helyett annak befolyásolására és belső bomlasztására 

törekszik, a hadviselésben a fegyverek mellett a kulturális és 

kommunikációs (INFOOPs, PSYOPs) eszközökre is nagy súlyt 

helyez, és hagyományos fegyveres erők helyett a különleges 

erők műveleteit részesíti előnyben. 

A háborút nem korlátozza, hanem az ellenfél teljes hátországára 

is kiterjeszti azt, a katonai erővel koordináltan alkalmazva a 

politikai, diplomáciai, gazdasági, információs, technológiai és 

környezeti eszközöket.26 A hibrid háború modelljét Rácz művében 

előkészítési, politikai előkészítési, műveleti előkészítési, támadási 

és az elért siker stratégiai kihasználási fázisaira osztja.  A 

táblázat szemlélteti a fázisok tartalmát, céljait, eszközeit. 

 

 

 

                                                 

26 Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
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A hibrid háború fázisai, tartalmuk, céljaik, eszközeik 

Fázis 

neve  
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száma  

A fázis tartalma  A fázis célja  Eszközök 

E
lő

k
é

s
z
ít

é
s

 

1. 

fázis 

Stratégiai 

előkészítés: 

• hű civil 

szervezetek, 

médiacsatornák 

• A sebezhető 

pontok felmérése 

• Diplomáciai és 

médiapozíciók 

kiépítése  

Előkészíteni 

a diplomácia 

eszközökkel 

a konfliktus 

kialakítását, 

kiszélesítését

. A hírszerzés 

információi 

által felmérni 

az ellenség 

lehetséges 

gyenge 

pontjait. 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 
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2. 

fázis 

Politikai 

előkészítés: 

A helyi központi 

hatalommal 

szembeni 

elégedetlenség 

szítása,  

• államigazgatási és 

erőszakszervezeti 

vezetők és 

szakemberek 

megvesztegetése, 

„átállítása”. 

• Kapcsolatfelvétel 

a bűnözői 

csoportokkal. 

Az 

ellenséges 

ország 

területén 

kialakítani 

olyan 

kedvező 

feltételeket, 

melyek által 

az ország 

politikai 

(stratégia) 

vezetése 

meggyengül

het. 

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 
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M
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3. 

fázis 

Műveleti 

előkészítés:  

A megtámadandó 

országgal szemben 

kiterjedt politikai 

nyomásgyakorlási  

• hivatalnokok, 

erőszakszervezeti 

vezetők, valamint a 

helyi bűnözői körök 

mozgósítása. 

• Kapcsolatfelvétel 

a helyi 

oligarchákkal,  

 

Az 

ellenséges 

állammal 

szemben a 

gazdasági és 

politikai 

nyomásgyak

orlás. 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Gazdasági 

T
á
m

a
d

á
s

 

4. 

fázis 

A feszültség 

kirobbantása: 

Kiterjedt 

kormányellenes 

tüntetések,  

• A kiválasztott 

támadási területen 

a beszivárgó 

különleges erők  

• provokációk és 

Az 

ellenséges 

kormány 

elleni 

támadásokka

l és saját 

különleges 

erőkkel 

behatolni a 

térségbe, 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Katonai 

Média 

INFOOP 

PSYOP 
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szabotázsakciók  

• média erős 

zavarkeltéssel,  

 

területeket 

megszerezni. 

5. 

fázis 

A központi 

hatalom 

kiszorítása: 

• Az igazgatási 

épületek és 

stratégiai 

jelentőségű pontok 

elfoglalása 

• média 

tevékenység, 

információs-

tájékoztatási fölény 

kialakítása 

• helyi fegyveres 

erőinek 

megbénítása, 

 

Az 

ellenséges 

kormány 

erőinek 

fokozatos 

kiszorítása, a 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a 

 

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Katonai 

Média 

INFOOP 

PSYOP 
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Alternatív politikai 
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kikiáltása. 

• új politikai 

testületek 

létrehozása  

• Médiakampány  

• katonai 

ellentámadás 

blokkolása 

 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a 

 

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 
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7. 

fázis 

Az eredmény 

politikai 

stabilizálása: 

• Népszavazás 

szervezése  

• Médiakampány  

 

A 

megszerzett 

területek jogi 

megalapozás

a, a 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a. 

 

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

 

8. 

fázis 

A terület 

elszakítása az 

anyaországtól: 

 

• 8/a: a támadó 

ország annektálja a 

A megszállt 

terület 

katonai, 

közigazgatás

i 

megszállása, 

Politikai  

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Katonai 
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megszállt területet 

vagy 

• 8/b: oda katonai 

erővel bevonul  

a „békefenntartó 

tevékenység”  

vagy 

„válságkezelés” 

jelszava alatt  

megtartása. Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

9. 

fázis 

A megtámadott 

ország politikai-

stratégiai 

mozgásterének 

korlátozása: 

• Az elveszített 

terület gazdasági, 

infrastrukturális, 

népességi stb.  

elemeinek kiesése 

súlyos gazdasági 

nehézségeket, 

tartós belső  

egyensúlyvesztést 

okoz.  

• Területi integritás 

Megakadályo

zni, hogy az 

ellenséges 

ország ne 

tudjon 

politikai, 

katonai 

nemzetközi 

szervezet, 

szövetség 

tagja lenni,  

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 
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hiányában a 

megtámadott 

ország nem 

csatlakozhat  

semmilyen, ezt 

igénylő katonai 

vagy politikai 

szövetséghez.  

Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 

http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R%C3%A1cz%20Andr%C3%

A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf (Letöltés időpontja: 

2016. 07. 28.) A fázisok célja, eszközei kiegészítésekkel a szerző 

látta el.  

4. számú táblázat 

A nem katonai módszerek válsághelyzeti használatát a Melléklet 

4. ábrája szemlélteti. 

A Geraszimov doktrína is, mint az ábrán láthatjuk a 

válsággörbéhez hasonlóan minden fázisra, minden 

tevékenységi formára felkészült. A konfliktus kialakításától, a 

konfliktus tetőpontjáig, a békefenntartásra, vagy válságkezelésre 

egyaránt. Felváltva alkalmazza – első fázisban rejtve, a többi 

fázisban nyíltan- a katonai, gazdasági, diplomáciai 
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eszközöket. Végig nagyon nagy figyelmet fordít a média-, 

információs-, pszichológiai műveletekre, hogy a hazai, a 

nemzetközi és az ellenséges ország lakosságát, a 

nemzetközi közvéleményt befolyásolni tudja. 

A hadviselési módok összehasonlítása 

 Hagyomá

-nyos 

hadviselé

s 

 

Aszimmetrikus 

hadviselés 

Hibrid hadviselés 

Hadviselés 

módja 

Reguláris 

erők 

összecsa

pása 

Reguláris-irreguláris 

erők Reguláris-

reguláris, 

összecsapása 

Reguláris és 

irreguláris - a 

reguláris és/vagy 

irreguláris erők 

ellen  

Aktorok állam(ok) 

‒ 

állam(ok)  

 

 

 

(USA 

koalíció ‒ 

Irak) 

állam(ok) ‒ nem 

állami szereplő 

 állam(ok) ‒ 

állam(ok), 

 

(USA-GB ‒ Al-

Kaida) 

 

állam(ok), nem 

állami szereplő(k) 

‒ 

állam(ok) 

 

 

(Oroszország és 

szeparatisták ‒

Ukrajna) 
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Alkalmazó fél Hasonló 

méretű 

haderők  

Egyik fél méretében, 

mennyiségében, 

módszereiben eltér,  

általában a 

gyengébb fél 

alkalmazza  

  

Általában a 

túlerőben lévő fél 

alkalmazza 

Stratégiai 

végállapot 

Az 

ellenfél 

védtelenn

é tétele, 

akaratunk 

rákénysze

rítése. 

 

Az ellenség 

kifárasztása, 

akaratunk 

rákényszerítése.  

Az ellenséges 

állam és fegyveres 

erők 

működésképtelenn

é, védtelenné 

tétele, akaratunk 

rákényszerítése 

Katonai 

végállapot 

(győzelem) 

1. Az 

ellensége

s   

katonai 

erők 

megsem

misítése,  

2. A terület 

elfoglalás

1. Kifárasztás, 

2. Az ellenség 

akaratának   

      a megtörése 

3. Kivéreztetés, 

1.  Az állam/nép 

akaratának a 

megtörése  

2.  Az ellenséges 

állam/katonai erők 

működésképtelenn

é tétele, 

3.  Terület 

elfoglalása, 
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a,  

3. A nép 

akaratá-

nak a 

megtörés

e 

elcsatolása 

 

 

 

Módszer Direkt 

akciók,  

Indirekt 

akciók,  

INFOOPs 

PSYOPs 

 

 

Katonai 

módszer

ek 

 

 

 

Indirekt akciók,  

„Ezer tűszúrás” 

Lesállások 

Rajtaütések 

Robbantások 

Terrorista akciók  

 

 

Gerilla/felkelő/terro

-rista módszerek 

 

 

Direkt akciók,  

Indirekt akciók,  

Diplomácia akciók 

Gazdasági akciók 

Média műveletek 

INFOOPs 

PSYOPs 
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Módszer Egymást Fokozatosan Rugalmasan, 
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jellege követő 

akciók 

emelkedő 

intenzitás és 

erőszak  

felváltva alakított 

intenzitás és 

erőszak  

Veszteségek 

aránya 

halott/sebesü

lt 

 

1:3 

 

 

 

1:6-14 

 

1:2,5-6 

Fő stratégiai 

dimenzió 

Reguláris 

katonai 

erő  

Tér 

Idő 

Informáci

ó 

Idő 

Információ 

Katonai erő 

Média 

Reguláris- és 

irreguláris 

katonai erő  

Információ 

Diplomácia 

Gazdaság 

Média 

A clausewitzi 

„hármas”  fő 

vezetője a 

konfliktusban   

Állam 

Hadsereg 

Nép 

Hadsereg 

Nép 

 

Állam 

Nép  

Hadsereg 

 

5. számú táblázat 

/Szerkesztette: RESPERGER István/ 

Hagyományos hadviselés: 

A hagyományos műveletek aktorai az állam és államok, melyek 

viszonylagos erő- és eszköz egyensúlyban vannak, stratégiai cél 
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az ellenfél védtelenné tétele, akaratunk rákényszerítése. Az 

ellenséges katonai erők megsemmisítése, területének 

elfoglalása, az ellenséges nép akaratának a megtörése. Fő 

módszer a katonai módszerek alkalmazása, a stratégiai 

dimenziók közül a fő elem a katonai erő, annak alkalmazása. Fő 

jellegzetesség a megsemmisítés. Az ilyen jellegű konfliktusok 

halott-sebesült aránya 1:3. A fő vezető szereplő a műveletek 

kezdetétől a befejezésig az állam. Ilyen háborúk például az Irak-

iráni háború, az USA vezette koalíció Irak ellen. 

Aszimmetrikus hadviselés:  

A hagyományos műveletek aktorai az állam és államok, nem 

állami szereplők elleni tevékenysége. Az ilyen műveleteket 

általában a nagy és döntő erő- és eszköz arány teszi ki. 

Stratégiai cél az ellenség kifárasztása, akaratunk 

rákényszerítése, a kifárasztás, az ellenség akaratának a 

megtörése, kivéreztetése. Fő módszer gerilla/felkelő/terrorista 

módszerek alkalmazása. A stratégiai dimenziók közül a fő elem 

az idő. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 1:6-14. 

A fő vezető szereplő a műveletek kezdetétől a befejezésig a 

fegyveres erők, fegyveres csoportok. Ilyen az USA vezette 

koalíció az Al-Kaida terrorszervezet elleni tevékenysége. 
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Hibrid hadviselés: 

A hagyományos műveletek aktorai az állam vagy államok és 

irreguláris szervezetei az állam vagy államok ellen. A döntő erő- 

és eszköz fölényben levő fél alkalmazza. Stratégiai cél az 

ellenséges állam és fegyveres erők működésképtelenné, 

védtelenné tétele, akaratunk rákényszerítése. Az állam/nép 

akaratának a megtörése, területének elfoglalása, elcsatolása. Fő 

módszer a reguláris/irreguláris katonai erők és gerilla, terrorista 

szervezetek, diplomáciai képviseletek, gazdasági módszerek 

felváltva történő alkalmazása. Fő jellegzetessége a kifárasztás. A 

stratégiai dimenziók közül a fő elem az katonai erő, és 

információ. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 

1:2,5-6. A fő vezető szereplő a műveletek kezdetétől a 

befejezésig az állam. Az ilyen háborúk közé tartozik például 

Oroszország konfliktusa Ukrajna ellen. 

Összefoglalva a három hadviselési módot, megállapíthatjuk, hogy 

a hagyományos hadviselés katonai végállapotának hármas 

szabálya a hibrid műveletekre megfordult. Az elsődleges siker a 

régi háborúkban a „megsemmesíteni-elfoglalni-megtörni” 

helyébe az aszimmetrikus műveletekben a „kifárasztani-
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megtörni-kivéreztetni”, a hibrid műveleteknél a „megtörni-

működésképtelenné tenni-elfoglalni” elvek és szabályok 

léptek. 

2. A KONTRA HIBRID MŰVELETEK (KHM - Counter 

Hybryd Operations -CHO) 

Ahhoz, hogy a hibrid műveletek ellen eredményes tevékenységet 

folytathassunk, a hadműveleti terület összes szegmensében27 

jelentkező indikátorokat, jelzéseket28 a hálózatközpontú 

hadviselés hírszerzés, felderítés rendszerébe kell bejuttatnunk.29 

Ezt követően az ott keletkezett adatokat értékelő elemző 

eljárásokkal információvá kell alakítanunk. Az egyik módszer 

lehet, hogy a beérkezett adatokat a veszélyeztetteség 

nagysága,30 a bekövetkezés valószínűsége31 alapján besoroljuk, 

értékeljük.32 

                                                 

27 Politikai, diplomáciai, gazdasági, nemzetbiztonsági, katonai. 
28 Adatokat. 
29 A hírszerzési indikátorokat a Melléklet 5. számú ábrája mutatja be. 
30 Alacsony, közepes, magas, legveszélyesebb. 
31 Alacsony , közepes, magas, legvalószínűbb. 
32 Az indikátorok priorizálásást a Melléklet 6. számú ábrája szemlélteti. 
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A kiértékelt adatok feldolgozása után van lehetőségünk a válság, 

a hibrid műveletek területén a nemzeti válaszlépések 

megfogalmazására, a politikai, diplomáciai, gazdasági, 

nemzetbiztonsági, katonai irányvonalak mentén. A harcászati, 

hadműveleti, stratégiai szintű fenyegetéseket, egy nemzeti 

válaszlépési katalógus megalkotása után tehetjük meg.33 

A válaszlépések alkalmazása előtt szükséges a lehetséges 

pozitív és negatív hatások mérlegelése, azaz a nemzeti 

válaszlépés által generált hatások figyelembevétele is a 

válaszlépések megtétele elött. A politikai, diplomáciai, gazdasági, 

nemzetbiztonsági, katonai irányvonalakon belül mérlegelnünk 

kell, egy-egy válaszlépés nemzetközi, hazai, és hadszíntéri 

hatásait. A következmények reális mérlegelése után lehet 

lehetőségünk egy értékes, a nemzeti célkitűzéseket megvalósító 

kontra hibrid művelet sikerére. A legfontosabb jelzés az kell hogy 

legyen, hogy egy hibrid művelet minden irányvonalára34 legyen 

megfelelő adekvát válaszunk.35 

                                                 

33 A válaszlépések strukturáját a Melléklet 7. számú ábrája mutatja be. 
34 Politikai, diplomáciai, gazdasági, nemzetbiztonsági, katonai. 
35 A válaszlépéseket és azok hatásait a Melléklet 8. számú ábrája mutatja 

be. 
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Összegzés36 

A hibrid háború, mint hadviselési forma direkt és indirekt 

eszközök kombinált alkalmazására épül, a megtámadott 

ország területén és azon kívül is. A hangsúlyt a közvetlen, 

fegyveres konfrontációról a befolyásolásra, az ellenség 

államigazgatásának és harci erejének megsemmisítéséről 

annak bomlasztására, működésképtelenné tételére helyezi. A 

reguláris haderő tömeges bevetése helyett különleges erők és a 

támadó országhoz formálisan nem kötődő milíciák 

alkalmazása a jellemző, míg a reguláris haderő leginkább 

politikai nyomásgyakorlási szerepet tölt be. Kiemelt feladat jut a 

modern információs technológia eszközeinek mind a támadó 

erők rugalmas működésének összehangolásában, mind pedig a 

hibrid háború szerves részét képező, intenzív propa-

gandatevékenységben. Fontos látni ugyanakkor, hogy 

mindezen eszközök korábban is rendelkezésre álltak, a hibrid 

háború tehát elsősorban az alkalmazás módjában hozott újat. 

                                                 

36 Forrás RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/ 
80/c0000/R%C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%
BA.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
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Veszteségek az ukrán-orosz háborúban 

 Halott Időszak 

Orosz katona 9 470 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Civil 2 000 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Ukrán katona  3 050 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.06. 

DPR (Donetsk People's 

Republic- Donyecki Népi 

Köztársaság) és LPR 

(Luhansk People's 

Republic,- Luhanszki Népi 

Köztársaság) erői 

2 179 2014. 04. 06.-

2015.03.10. 

Összesen 16 699 2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Sebesültek 

 

21 880 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Menekült  

 

1 100 000 2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Forrás: OHCA-(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
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– A Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája) 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_-

_issue_11_eng.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 

 

6. számú táblázat 

A tanulmány arra a fő kérdésre kereste a választ, hogy a hibrid 

háború miben különbözik az aszimmetrikus hadviselés korábban 

ismert formáitól.  

Ennek vizsgálatakor elkülöníthetőek stratégiai és hadműveleti-

harcászati eltérések. Az első és legfontosabb különbség, hogy a 

hibrid háborúnak nem az a célja, hogy a támadó az ellenfél 

fegyveres erőinek legyőzését használja eszközként arra, 

hogy politikai akaratát rákényszerítse a megtámadottra. 

Ehelyett a megtámadott állam egész működését igyekszik 

megbénítani, beleértve ebbe természetesen a fegyveres 

erőket is.  

Ennek elérése érdekében a politikai, diplomáciai, titkosszolgálati, 

gazdasági és információs eszközök teljes tárházát alkalmazza, 

rendkívül rugalmasan, az aktorok között lényegében valós idejű 

koordinációt megvalósítva. Kiemelkedő újdonság, hogy noha a 
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hibrid háború mindvégig aszimmetrikus eszközöket alkalmaz, 

mégis el tud érni ezekkel direkt célokat is, például területeket tud 

kiszakítani a megtámadott országból. 

A második különbség, hogy Ukrajnában a katonailag 

erősebb fél, azaz Oroszország használ(t) aszimmetrikus 

eszközöket a gyengébb ellenféllel szemben, pedig hagyo-

mányosan ennek a fordítottja jellemző. A harmadik fő 

különbség a hibrid háború képlékenységében rejlik. Mivel a 

támadó ország részvétele formálisan igen nehezen bizonyítható, 

és katonai erő alkalmazására csak a legutolsó fázisokban kerül 

sor, így kétséges például a hagyományos védelmi garanciák 

működőképessége is. A negyedik stratégiai különbség a támadó 

ország hagyományos haderejének szerepében rejlik. Eltérően a 

maói „két kar” elmélettől, a hibrid háború esetében a támadó 

ország reguláris hadereje nem támadja meg nyíltan a másik 

országot, csak fenntartja a támadás lehetőségét, és ezzel 

politikai nyomást fejt ki a megtámadott államra. 

A hibrid háború hadműveleti-harcászati téren is számos újítást 

hozott. A támadók részben azonosító jelzések nélküli 

egyenruhát viselnek, részben pedig beolvadnak a helyi 

lakosságba, ezzel erősen korlátozva a saját polgárai életéért 

aggódó megtámadott ország erőszak-alkalmazási képességét. 
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Ebből következik az a sajátosság is, hogy a hibrid háború 

egyáltalán nem terepviszony-specifikus. A hibrid háború 

harcosainak az adja a védelmet, hogy magukat részben helyinek 

álcázzák, részben pedig eleve helyieket használnak céljaik 

elérésére. 

A kelet-ukrajnai események azt is megmutatták, hogy a hibrid 

háború – a klasszikus, maói vagy titói partizánháborútól eltérően 

– csak korlátozott mértékben igényli a helyi lakosság 

támogatását. A körükben a központi hatalommal szemben 

meglévő elégedetlenség valójában inkább hivatkozási alap, 

mintsem a hadviselés valódi eszköze. A megtámadott állam 

területi integritását megtörő függetlenségi népszavazások nem 

valódi referendumok, hanem csak a legitimitás látszatát 

hivatottak megteremteni. Ehhez pedig nincs szükség valódi 

tömegtámogatottságra, elegendő annak a látszata is, ami pedig 

megfelelő médiafölény birtokában könnyen kialakítható. 

A modern média minden korábbinál kiterjedtebb használata 

alapfeltétele és egyben kulcseleme is a hibrid háborúnak. 

Azon keresztül a támadó ország folyamatosan információs 

nyomás alatt tudja tartani a megtámadottat, álhírek és 

dezinformáció útján képes zavart kelteni az államigazgatás 

soraiban, a lakosság körében pedig érvényesíteni tudja saját, a 
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központi hataloméval ellentétes narratíváját. A modern 

telekommunikáció azt is lehetővé teszi, hogy a támadó országnak 

a hibrid háborúban részt vevő valamennyi szervezete és aktora a 

valós idejű kapcsolattartáson keresztül minden korábbinál 

szorosabb koordinációt valósítson meg. 

Ugyanakkor, hasonlóan az aszimmetrikus hadviselés korábbi 

formáihoz, a hibrid háborúnak is megvannak a maga 

alapfeltételei. A támadó országnak katonailag erősebbnek kell 

lennie a megtámadottnál, ugyanis csak így lehet hiteles a 

hagyományos támadás veszélye által jelentett fenyegetés. A 

megtámadott ország központi hatalmában, állam-

igazgatásában és fegyveres szerveiben ab ovo súlyos 

politikai, működési és morális problémáknak kell lenniük, 

amelyeket a támadó ország a hibrid háború előkészítő sza-

kaszában fokozni igyekszik. Egy jól működő, erős, koherens 

állammal és hozzá lojális, nem korrupt erőszakszervezetekkel 

szemben a hibrid eszközrendszer valószínűleg sokkal kevésbé 

hatékony. 

Lényeges az is, hogy a megtámadott országban tartós, 

regionális szinten koncentrált elégedetlenségnek kell lennie 

a központi hatalommal szemben, amit aztán a támadó ország 

kihasználhat. Peremfeltétel, hogy a megtámadott országban 
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nagy számban legyenek jelen a támadó országhoz tartozó 

nemzeti kisebbségek: ez teszi lehetővé, hogy a támadók 

beszivárgó különleges alakulatai be tudjanak olvadni a helyi 

lakosságba. Van emellett logisztikai feltétel is: a támadó 

országnak vagy legitim katonai jelenléttel kell rendelkeznie a 

megtámadott államban, vagy közvetlenül határosnak kell 

lennie, gyenge határvédelem mellett. Ez teszi ugyanis 

lehetővé a hibrid háborúban részt vevő, támadó egységek 

logisztikai ellátását. Végezetül az információs műveletek 

megvalósíthatóságához az is szükséges, hogy a támadó állam a 

megtámadott országban erős médiapozíciókkal rendelkezzen, 

akár helyi jelenlét útján, akár pedig úgy, hogy saját területéről 

működtet olyan médiaadásokat, amelyekre a megtámadott 

ország lakossága fogékony. 

Végezetül, némi gyakorlati kitekintésként, érdemes röviden 

megvizsgálni, hogy Oroszország hol lehet még képes a hibrid 

háború alkalmazására, azaz hol teljesülnek a fenti feltételek 

részben vagy teljes egészében. Az említett feltételek mindegyike 

megvalósul, így elméletileg a hibrid háború bármikor 

alkalmazható Moldovában és Kirgizisztánban. Gyenge, korrupt és 

nem hatékony a központi hatalom, adott a vele szemben meglévő 

tartós, regionálisan koncentrált elégedetlenség, van legitim orosz 
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katonai jelenlét, médiabefolyás, és természetesen Oroszország 

katonailag erősebb. A gyenge központi hatalom kivételével az 

összes többi feltétel teljesül Belaruszban és Kazahsztánban is. 

A hibrid háború néhány feltétele teljesül a három balti államban 

is, elsősorban Lettországban és Észtországban. Ezekben 

azonban az erős, legitim és hatékony központi hatalom, valamint 

a NATO-tagság jelentette védelem miatt a fenyegetettség kisebb, 

ugyanakkor egyáltalán nem kizárható. Ezzel együtt az ukrajnai 

események megmutatták, hogy a hibrid háború működésének és 

gyakorlatának tanulmányozása kiemelten fontos mindazon 

államok és szervezetek számára, amelyeket – vagy 

szövetségeseiket – érintheti az Oroszország által kidolgozott és a 

Krímben sikerrel alkalmazott új hadviselési forma. 
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Melléklet 

1. számú ábra 
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2. számú ábra37 

 

 

                                                 

37 Forrás: RESPERGER István: Az iszlám világ és hatása a biztonságra p. 
136. 
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3. számú ábra38 

                                                 

38   Forrás: https://www.vasarnapihirek.hu/friss/ezt_a_filmet_mar_lattuk 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
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4. számú ábra39 

 

 

5. számú ábra40 

 

 

                                                 

39 Forrás: PORKOLÁB IMRE: A hadviseléssel kapcsolatos elméletek és 
elvek változása napjaink konfliktusainak tükrében 
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/47524/hsz_2014_6.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28. ) 

40 Szerkesztette: RESPERGER István 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

HIBRID HADVISELÉS 

 99 

 

 

 

6. számú ábra41 

 

 

 

                                                 

41 Szerkesztette: RESPERGER István 
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7. számú ábra42 

 

 

 

 

                                                 

42 Szerkesztette: RESPERGER István 
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8. számú ábra43 
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Elek Balázs 

 
Az orvvadászattól a terrorizmus finanszírozásáig –  

Gondolatok az orvvadászat társadalomra veszélyességéről 

 

Abstract 

Before the effective date of the new Act on Criminal Code (2012) 

poaching wasn’t considered as an independent felony. The 

reasons of that were partly historical and social. However the 

legislator realised that the danger of poaching extends beyond 

the harm caused by the theft of the quarry. In some parts of the 

world there are already existing certain type of cross-border, joint 

criminal acts such as illegal hunting and fishing, drug and human 

trafficking and terrorist threats.  

Bevezető gondolatok 

Magyarországon a 2012. július elsején hatályba lépett új Büntető 

Törvénykönyvig az orvvadászat nem volt önálló bűncselekmény. 

Ennek részben társadalmi, részben történelmi okai vannak. A 

jogalkotó azonban felismerte, hogy az orvvadászat veszélyei 
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messze túlmutatnak az így vagy úgy elejtett vad ellopása révén 

okozott kárnál. Az orvvadászat a joggal és az erkölccsel 

szembehelyezkedő cselekmények sorozatát foglalja magába, és 

ezek sajátos önálló fogalommá olvadnak össze. Az orvvadászat 

több mint közönséges vadlopás és vadpusztítás. Az orvvadászat 

veszélyes cselekmény, és jellegénél fogva mindig magában 

hordja más, súlyosabb bűncselekmények megvalósításának 

lehetőségét, vagy ahhoz más veszélyes bűncselekmények 

kapcsolódhatnak, például lőfegyverrel visszaélés, élet és testi 

épség elleni cselekmények, közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak. Az orvvadászat sérti a tulajdonjogot, sérti a jogosultak 

vadgazdálkodási és vadászati jogát, veszélyezteti a 

vadállományt, a vadgazdálkodáshoz és a vadászati rendjéhez 

fűződő érdeket, egyben sérti a közbiztonságot is.1  

Az orvvadászat, mint világjelenség 

Az orvvadászat olyan világméretű jelenséggé vált, amelyet nem 

lehet elszigetelten kezelni és értelmezni. A nemzetek feletti 

bűnözés fogalom olyan bűncselekményekre utal, amelyek 

                                                 

1 Zoltán Ödön: Az orvvadászatról és büntetéséről. Magyar Jog, 1995, 
október, 607-613.o.. 
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megelőzése, felderítése, és azok közvetlen vagy közvetett hatása 

több országot is érint. Ebbe a körbe tartozik a nemzetközi drog és 

műkincs kereskedelem mellett a terrorizmus és a veszélyeztetett 

vadvilággal kapcsolatos piac is. A szakirodalomban már 

evidenciaként kezelt tény, hogy az orvvadászat olyan hatalmas 

profitot termel, amire a szervezett bűnözői csoportok is igényt 

tartanak. Az orrszarvú tülök kilogrammonkénti értéke magasabb, 

mint az aranynak, vagy a platinának az ára. Az orvvadászatból 

hatalmas profit származik, viszonylag kis kockázat mellett. 

A szervezett bűnözői körök már Európa múzeumait is 

megtámadták orrszarvú tülkök megszerzése érdekében. A 

Metropolitan rendőrség tájékoztatása szerint fél éven belül húsz 

ilyen bűncselekmény történt Európában.2 A Scotland Yard és az 

Europol egyenesen azt javasolta a galériáknak és gyűjtőknek, 

hogy fontolják meg az orrszarvú tülök gyűjtemények elzárását, és 

távoltartását a nagyközönségtől. Néhány múzeumban vissza is 

vonták a tülköket vagy másolatokat helyeztek ki.3 A probléma 

                                                 

2 Portugália, Franciaország, Németország, Csehország, Belgium, 
Svédország és Nagy Britannia volt érintett. 

3 Esther Addley: Epidemic of UK rhino horn thefts linked to one criminal 
gang. the guardian, Monday 8 August, 2011, 
http://www.theguardian.com/environment/2011/aug/08/rhino-horn-thefts-
chinese-medicine (letöltve: 2016.04.05.) 
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globális veszélyét jelzi, hogy a tolvajok egy szervezett bűnözői 

csoporthoz taroznak, akik állítólag Európában, Ázsiában, Észak 

és Dél Amerikában is aktívak.4 

A veszélyeztetett állatvilághoz kapcsolódó feketepiac értéke 

1993-as becslés szerint 6 milliárd USA dollár. Egyes becslések 

szerint a vad és növényvilág csempészet a második legnagyobb 

formája a feketekereskedelemnek, közvetlenül a kábítószer 

csempészet mögött.5 Az Egyesült Nemzetek részére a vadvilág 

és növények fekete kereskedelmét megfigyelő Traffic 

International pedig úgy találja, hogy a bűnözés ezen formája a 

harmadik legnagyobb illegális tevékenység a kábítószer és a 

fegyverek piaca mögött, és évi 5 milliárdról 10 milliárd USA 

dollárra nőt a nagysága.6 Más becslések szerint a vad és növény 

illegális kereskedelem lett a negyedik legnagyobb hasznot hajtó 

illegális tevékenység a kábítószer kereskedelem, pénzhamisítás 

                                                 

4 Ranee Khooshie Lal Panjabi: For Trinkets, Tonics, and Terrorism: 
International wildlife poaching in the twenty-first century. Georgia Journal of 
International and Comparative Law, Volume 43, 2014, number 1, 1-92 o. 

5 Greg L. Warchol, Linda L. Zupan, Willie Clack: Transnational criminality: an 
analysis of the illegal wildlife market in Southern Africa. International Criminal 
Justice Review, Volume 13, 2003, 1-27 o.  

6 Uli Schmetzer, Tribune Staff Writer: Old Chinese Cures Endangering 
Wildlife.Chicago Tribune, September 26, 1993, 
http://articles.chicagotribune.com/1993-09-
26/news/9310010039_1_endangered-species-rhino-horn-white-rhinos 
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és embercsempészet után.7 A statisztikák természetesen eltérőek 

az orvvadászatból származó profit mértékét illetően, de abban 

egyetértés van, hogy a haszonból részben terrorista szervezetek 

finanszírozására is történik. 

Az orvvadászat és a veszélyeztetett fajokkal történő 

kereskedelem kockázatai messze túlmutatnak ezen fajokhoz 

kapcsolódó természetvédelmi kártételen. Azok, akik érdekeltek 

az illegális vad és növénykereskedelemben, azok ugyanúgy 

kereskednek más illegális javakkal, mint a kábítószerrel és 

fegyverrel. A nemzetek feletti bűnözésnek egy nagyon nagy 

hasznot hajtó formája a természeti források, például a vad 

eltulajdonítása. A bűnözés ezen formájában részt vevők között 

vannak orvvadászok, csempészek, trófea kereskedők, gerilla 

csoportok, és szervezett bűnözői körök is.8 Az orvvadászatból 

származó lehetséges pénzügyi nyereség, a felderítés alacsony 

kockázata, és a gyakran nem megfelelő és elégséges büntetés 

                                                 

7 How to Stop the Illegal Wildlife Trade From Funding Terrorist Groups. 
Scientific American, December 01, 2013 

http://www.scientificamerican.com/article/how-to-stop-the-illegal-wildlife-
trade-from-funding-terrorist-groups/ 

8 Venter, C. (2003): Organized crime: A perspective from South Africa. In J. 
Albanese, D. Das, & A. Verma (Eds.): Organised crime: World perspectives (pp. 
379-391) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 
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egyaránt vonzza a terrorista csoportokat. Ezek a csoportok olyan 

erőszakos és agresszív vadászmódszereket alkalmaznak, hogy a 

vadőrök nem csak a vadat, de saját magukat sem tudják 

megvédeni. Az orvvadászat révén megszerzett elefántcsontot így 

például „véres csont” (blood ivory) néven emlegetik.9 

A bűnözés ezen formája annyira szétterjedt, hogy jelenleg már 

néhány fejlődő afrikai ország politikai és gazdasági stabilitását 

fenyegeti.10 Nagyon sok afrikai ország egyszerre szenved 

ugyanis a terrorizmustól, a szegénységtől és a bűnözéstől, közte 

az orvvadászattól, és az ahhoz kapcsolódó illegális 

kereskedelemtől. Egyes szimbolikus fajok elleni orvvadászatra 

úgy tekint a szakirodalom, mint az egész nemzet elleni 

támadásra. Az orrszarvú például megtestesíti Dél Afrika gazdag 

természeti örökségét. A támadás az állat ellen az egész nemzet 

                                                 

9 Manley, Morgan V.: The . o.  
10 Greg L. Warchol, Linda L. Zupan, Willie Clack: Transnational criminality: 

an analysis of the illegal wildlife market in Southern Africa. International Criminal 
Justice Review, Volume 13, 2003, 1-27 o. 
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elleni támadássá válik gazdaságilag, ökológiailag és 

szimbolikusan is.11 

Az orvvadászatból származó jövedelem, mint a terrorizmus 

finanszírozása 

A terrorizmus alapvetően politikai jelenség, amely mögött 

strukturális és pszichológiai tényezők egyaránt vannak. A 

modernizáció, a kezeletlen szociális feszültségek is teremthetnek 

olyan feltételeket, amelyek életre hívják a terrorizmust. Korinek 

úgy fogalmazta meg a terrorizmust, mint „eltérő 

eszmerendszerből merítő, sajátos logikának engedelmeskedő, 

változatos formákat öltő módszeres erőszak-alkalmazás, vagy 

ezzel való fenyegetés, amelynek célja politikai törekvések elérése 

azáltal, hogy az áldozatban, a nézőközösségben, az államban, a 

társadalomban megalkuvó magatartás alakuljon ki. A 

meghirdetett cél általában politikai, ideológiai, vallási, etnikai stb. 

tartalmú radikális változás kikényszerítése, a cél elérésére 

                                                 

11 Elizabeth Lunstrum: Green Militarization: Anti-Poaching Efforts and the 
Spatial Contours of Kruger National Park. Annals of the Association of American 
Geographers. Published online: 04 Jun 2014, 
http://www.tandfonline.com/loi/raag20 
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alkalmazott cselekménysor. Az eszköz viszont jogi lényegét 

tekintve köztörvényes, erőszakos bűncselekmény.”12 

A terrorcselekmény végrehajtásához anyagi erőforrásokra van 

szükség. Ha az elkövetők nem rendelkeznek elégséges tőkével, 

akkor valamilyen külső forrásból elő kell teremteniük a hiányzó 

pénzt. A terrorszervezetek napjainkban nagyon változatos képet 

mutatnak, de legalább egy tekintetben megegyeznek: anyagi 

erőforrásokra van szükségük a támadások megszervezéséhez és 

végrehajtásához. A terrorizmus finanszírozása azt a 

tevékenységet jelenti, amelynek során közvetve vagy közvetlenül 

terrortámadások megvalósításához anyagi eszközöket 

bocsátanak rendelkezésre.13  

Az orvvadászat egy nagyon jövedelmező, de kis kockázattal járó 

bűnözési forma. A hatalmas haszon mellett ez is az oka annak, 

hogy kiválóan alkalmas bevételt jelent a terrorizmus 

finanszírozására. Szakirodalmi adatok szerint a világon néhány 

                                                 

12 Korinek László: A terrorizmus. In: Gönzöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek 
László, Lévay Miklós (szerkesztők): Kriminológia-Szakkriminológia. CompLex 
Kiadó, Budapest, 2006, 446. o. 

13 Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés. A pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és 
kötelezettségek. Penta Unió, Pécs, 2013, 14. o. 
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terrorista szervezet orvvadászatból, és az ahhoz kapcsolódó 

illegális kereskedelemből finanszírozza a tevékenységét. A 

vadvilághoz kapcsolódó illegális kereskedelem nem elszigetelten 

történik. Az gyakran része egy nagyobb illegális hálózatnak, ami 

kábítószer kereskedelemben, fegyverkereskedelemben és 

embercsempészetben érdekelt.14 

A vad és növényvilághoz kapcsolódó bűnözés olyan globális 

probléma, ami nem csak a vadvilágot veszélyezteti, hanem a 

benne rejlő hatalmas profit miatt ugyanolyan veszélyeket hordoz, 

mint a kábítószer és fegyverkereskedelem. Az állatok célba 

vétele egy könnyű útja a gyors pénzszerzésnek. Az állatok 

könnyen hozzáférhetőek, védtelenek a modern fegyverek ellen, 

és az eladásukból származó nyereségből fegyvert és más 

eszközöket lehet beszerezni. A terroristák vagy azok az 

orvvadászok, akiket ők alkalmaznak így betérnek az afrikai 

nemzeti parkokba, lemészárolják az állatokat, majd eltűnnek, 

mint a szél. Az orvvadászat és a terrorizmus közötti kapcsolat így 

az illegális vadászatot nemzetbiztonsági szintre emeli több afrikai 

és ázsiai országban is. A terrorista csoportok nyilvánvaló célja 

teljes társadalmakat destabilizálni, fenyegetni a civil lakosságot, 

                                                 

14 Ranee Khooshie Lal Panjabi im. 1-92 o. 
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ami egy gyakori módszer a terror fokozására.15 A vad megölése 

így vált az emberek meggyilkolásának finanszírozási formájává.16 

A terrorista szervezeteknek szükségük van állandó és 

megbízható pénzforrásra a tevékenységük finanszírozására, 

arra, hogy megőrizzék támogatóikat, és finanszírozzák a 

működésüket. A terrorszervezetek elleni küzdelem egyik 

leghatékonyabb módja, ha megfosztjuk pénzforrásaiktól ezeket a 

szervezeteket. Szükséges ezért felismerni azt, hogy az emberek 

biztonsága szorosan összekapcsolódik a vadvilág biztonságával. 

Az orvvadászat veszélyei Európában, Magyarországon 

Az illegálisan megszerzett vad és növény csempészei 

Európában, így Magyarországon is jelen vannak, de az 

orvvadászat – bár esetenként hasonló mégis – egészen más 

jellegű veszélyeket hordoz magában, mint például Afrikában. A 

jogalkotó az új Büntető Törvénykönyv megalkotása során ezért 

bűncselekményként kodifikálta az addig csak szabálysértésként 

tilalmazott jogosulatlan vadászatot. Az orvvadászat több érdeket 

                                                 

15 Ranee Khooshie Lal Panjabi uo. 1-92 o. 
16 Ranee Khooshie Lal Panjabi uo. 51. o. 
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is sért. Ezeket együttesen vizsgálva érthető meg, milyen komplex 

veszélyforrások rejlenek benne. 

A vadorzók többsége évekig folytatja tiltott útjait. Nem véletlen 

alkalmi tolvajlásról van szó, hanem jól kitervelt, jól konspirált 

orvvadászat sorozatokról. Ennek a folyamatnak aztán gyakran 

súlyos következményei vannak vadra, erdészre, vadászra és 

természetesen a vadorzóra is. Az orvvadászat ugyanis 

rendszeresen idéz elő veszélyes helyzeteket. Abból következően, 

hogy a vadorzó nem írja be magát a – vadászatra jogosult által 

kötelezően vezetett – biztonsági körzetekbe, a területen való 

kóborlásával már önmagában is veszélyhelyzetet alakít ki. 

Azt nem lehet állítani, hogy az orvvadászat Magyarországon 

közvetlen kapcsolatban lenne a terrorizmussal, de a jelentős 

haszon miatt már szervezett bűnözői csoportok telepedtek rá a 

tevékenységre. Az orvvadászat veszélyes bűnözőket termel ki, 

akik gyakran az állami alkalmazott hivatásos vadászok ellen 

intéznek támadásokat. A legmodernebb fegyvereket, fejlett 

haditechnikai eszközöket szereznek be, mint például a 

fegyvertávcsőre szerelhető éjjellátó célzó készülék. Az illegális 

fegyverkereskedelem veszélyes bűnözőket teremt, akik az állam 

biztonságára is veszélyesek lehetnek. Mindez arra figyelmeztet, 

hogy nem szabad lebecsülni azt a veszélyt, amit az orvvadászat 
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jelenthet, nem, csak a környezetre, a természetre, de az ország 

közbiztonságára is. 

Az orvvadász a hivatásos vadászoknak, halászati őröknek, 

természetvédelmi őröknek veszélyes ellenfele. Az erdőn nincs 

tanú, nem jöhet segítség, a segélykérő kiáltás és a lövés 

belevész az erdő sűrűjébe, elhal az éjszakában, elnyeli a köd, és 

vele együtt a fegyveres vadorzót is. A vadorzók esetenként 

ahelyett, hogy vállalnák a vadorzásért és fegyverrejtegetésért 

járó enyhébb felelősségre vonást, inkább egy súlyosabb 

bűncselekményt követnek el és ember élete ellen törnek. A 

hivatásos vadászoknak, halászati őröknek, természetvédelmi 

őröknek kötelessége a vadorzókkal szembeni fellépés, ami 

viszont egyáltalán nem veszélytelen. A vadorzó tettenérése 

meglehetősen nehéz, mert állandóan mozog, leshelyét változtatja 

és ugyanazon a helyen többször nem nagyon jelenik meg. Az 

esetleg nála lévő fegyver minden más eszköznél veszélyesebb. 

Az orvvadász elfogása és lefegyverzése különösen sok veszélyt 

is rejt magában. A vadászterületen a hivatásos vadász semmiféle 

segítségre nem számíthat. A közelben tanú nem tartózkodik, így 

az orvvadász könnyen nyúlhat fegyveréhez. A hivatásos vadász, 

halászati őr azért kerül nehéz helyzetbe, mert ha a vadorzót futni 

engedi, esküjét és kötelességét szegi meg, míg ha 
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kötelességszerűen fellép, életét és testi épségét kockáztatja. 

Fegyverhasználat esetén annak kockázatát is mérlegelnie kell, 

hogy a bíróság büntetéssel sújtja, ha a jogos védelem 

szükségességét igazolni nem tudja. 

Ebben a körben szükséges megemlíteni a természetvédelmi 

őrszolgálatot, amely a természeti értékek és területek, különösen 

a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, 

károsításának megelőzése érdekében egyenruhával és szolgálati 

lőfegyverrel ellátott tagokból állva működik Magyarországon. A 

természetvédelmi őrszolgálat tagja állami alkalmazásban lévő 

hivatalos személy.17 A természetvédelmi őr szolgálata teljesítése 

során köteles intézkedni, ha a természet védelmének érdekeit 

sértő, vagy veszélyeztető magatartást, szabálysértést, illetőleg 

bűncselekményt észlel.  

Az Inteernational Ranger Federation elnökének becslése szerint 

egy évtized alatt 35 országban 1.000 természetvédelmi őrt öltek 

                                                 

17 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 59. § (1) bekezdés, 
9/2000.(V.19.) KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati 
Szabályzatáról 12. § (1) bekezdés 
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meg, de a reális globális adat három és ötezer között lehet.18 A 

vadvilág megőrzése így egy hatalmas nemzetbiztonsági kérdés 

is. Magyarországon is többször követtek el élet elleni támadást 

orvvadászok hivatásos vadászok, természetvédelmi őrök ellen. 

Mindez a jogalkotónak is jelzés volt, hogy az orvvadászat 

jelenségét szigorúbban kell szabályozni. 

Magyarországon is előfordult már, hogy orvvadászok illegálisan 

megszerzett lőfegyverrel a hivatásos vadászra támadtak, és 

tűzharc bontakozott ki az erdőben. A Legfelsőbb Bíróság 

iránymutató döntést is tett közzé arról, hogy jogos védelem 

folytán nem büntethető a hivatásos vadász, aki az élete ellen 

intézett jogtalan támadást az orvvadász életének kioltásával 

hárítja el. Az ügy vádlottja a vadászterület hivatásos vadásza volt, 

aki az általa felügyelt vadászterületen tetten ért orvvadászt 

halálosan meglőtte, miután az társaival rátámadt. 

A hivatásos vadász irányába leadott lövés indokoltan alakította ki 

a vádlottban azt a felismerést, hogy támadói az életére törnek. 

Ebből a szempontból nem közömbös az sem, hogy az 

                                                 

18 Ruthless Crime Gangs Driving Global Wildlife Trade, Hindustan Times 
(India) (Sept. 3, 2013), http://www.hindustantimes.com/world/ruthless-crime-
gangs-driving-global-wildlife-trade/story-8tLDPxMuXPAYUe8mJfB1qJ.html 
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események milyen körülmények között zajlottak le. Az éjszakai 

sötétség, a rá irányított keresőlámpa fénye, a lelövésére 

elhangzott felhívás, a támadás résztvevőinek számbeli fölénye, a 

rövid útszakaszokon és rövid időközökkel megismételt 

fenyegetések objektív feltételeit adták a vádlott tudattartama 

kialakulásának. A fenyegetett helyzete a négy lövés leadásának 

ideje alatt végig fennállt, és a támadás elhárítását célzó 

magatartása szükséges és arányos volt azzal, amit a támadás 

előidézhetett volna. A fentiekre tekintettel a bíróság a hivatásos 

vadász foglalkozású vádlottat a foglalkozás körében elkövetett, 

halált okozó szándékos veszélyeztetés bűntette miatt ellene 

emelt vád alól felmentette.19 

Más esetben a hivatásos vadászra támadó orvvadász felett 

ítélkezett a bíróság. A vádlott jogosulatlanul vadászott illegálisan 

megszerzett lőfegyverrel. Több fegyvert is beszerzett, így 

pisztolya is volt. A vádlott korábban sorállományú majd 

szerződéses katona is volt, ahol mesterlövész kiképzést kapott. A 

vádlott sem a pisztoly, sem a lőszerek megszerzésére, tartására 

hatósági engedéllyel nem rendelkezett. A vádlott 2012. március 

közepén a hajnali órákban a birtokában lévő elől töltős puskával 

                                                 

19 BH2000.42 
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orvvadászat céljából megjelent a vadásztársaság területén. A 

vádlott a puskával elejtett egy gímszarvas tehenet és egy ünőt, 

annak ellenére, hogy a vadászatra nem volt jogosult, másrészt 

vadászati tilalmi idő volt. A terület hivatásos vadásza és társa 

ekkor érkezett a területre, ahol a vádlott éppen az általa elejtett 

szarvasok zsigerelésével foglalkozott. A vádlottban tudatosult, 

hogy a szarvas tetemeket felfedezték, ezért elhatározta, hogy a 

sértetteket a nála lévő pisztollyal megöli. Az egyik sértett belehalt 

a lövési sérülésekbe, a hivatásos vadász túlélte a támadást. A 

bíróság a vádlottat több emberen elkövetett emberölés bűntette, 

lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette és lopás bűntettének 

kísérletében mondta ki bűnösnek.20 A bíróság a vádlottat 

halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházra ítélte. A vádlott 

célja az volt, hogy a sértetteket azért ölje meg, hogy ne jelentsék 

az általa végrehajtott orvvadászatot a hatóságok felé, és éppen 

ezért minősült a cselekménye aljas indokból elkövetettnek.21 

Sajnos jogerősen befejeződött büntető ügyek tanúsítják, hogy 

orvvadászok ma már a legmodernebb technikai eszközöket is 

                                                 

20 1978. évi IV. törvény (korábbi Büntető Törvénykönyv) 166. § (1) 
bekezdés, (2) bekezdés c) és f) pont, 263/a. § (1) bekezdés a) pont, 316. § (1) 
bekezdés, (4) bekezdés a) pont  

21 Pécsi Törvényszék 12.B.338/2012/31. számú ítélete, Pécsi Ítélőtábla 
Bf.I.51/2013/7. számú határozata 
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használják. Hangtompítós fegyvereik, éjjellátó infra távcsöveik 

vannak, hogy az éjszakai reflektorozással se keltsenek feltűnést. 

Alkalmanként íjat is használnak. Talán természetes, hogy a 

vadászat és a halászat során mindig is törekedtek a 

legmodernebb eszközök alkalmazására. A lőfegyverek 

megjelenésüket követően nagyon hamar átkerültek a 

hadszínterekről a vadászterületekre is. Napjainkra azonban a 

technika olyan fejlettséget ért el, hogy a társadalom kénytelen 

önmagát korlátozni azok használatakor, hiszen már a természet 

eredeti állapotban való fenntartása, az élővilág megőrzése is 

veszélybe kerülhet. A tiltott vadászati, halászati eszközök és 

módszerek is ebbe a körbe tartoznak. Vadászok körében vitatott 

az ún. éjjellátó eszközök megítélése. Sokan a vadászati 

értékekkel ellentétesnek, etikátlannak tartják alkalmazásukat, míg 

mások a biztonságos vadászat mellett érvelve engedélyeznék 

igénybevételüket. Használatuk nem jogszerű, még ha birtoklásuk 

az is, hiszen a vadászati törvény az elektronikus optikai eszköz 

alkalmazásával történő vadászatot a vadászat rendjének 

megsértéseként értékeli, mely közigazgatási szankcióval sújtható 

szabálysértés, és akár a vadászati engedély két évre történő 
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bevonásával is járhat.22 Az orvvadászat összességében olyan 

szervezett és mindenre elszánt bűnözői kört alakít ki, akik a 

legmodernebb fegyverekkel, haditechnikai eszközökkel 

rendelkeznek, amit esetenként a vadállomány védelmezői ellen 

fordítanak. 

Az orvvadászatnak jelentős természetvédelmi kártételei is 

vannak. Felmerül a kérdés, hogy van-e valamilyen köze a 

vadászatnak a természetvédelemhez, hiszen csak így tehetünk 

megállapításokat az orvvadászatra is.  

A közvéleményben két fő nézettel találkozhatunk. Az egyik szerint 

a vadászat és a természetvédelem összeegyeztethetetlen. A 

vadászat az élővilág egy részének pusztításával jár, ezért nem is 

lehet más, csak a természet védelmével ellentétes tevékenység. 

Indokként az ártatlan állatok elpusztítása, az ölés példájaként a 

szelíd kis őzike szerepel a leggyakrabban. Ez főleg érzelmi 

alapon nyugszik, de ez sem elhanyagolható. A legtöbben az 

állatok iránt érzett szeretet oldaláról közelítik meg a vadászatot, 

és a szeretett lények megölése miatt elutasítják azt. Az ő 

                                                 

22 Polt Péter (szerk.): Új Btk. kommentár 6. kötet, különös rész. Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. Gál István László: 
Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), 65-69. o. 
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ismereteik a biológiai, az ökológiai és a természeti folyamatokról 

meglehetősen felszínesek. Kétségtelen azonban, hogy a föld 

egyes részein egyes állatfajok kipusztulásához vagy számuk 

jelentős megfogyatkozásához hozzájárult a kíméletlen és 

gátlástalan vadászat. A legnagyobb emlősállattól, az afrikai 

elefánttól a különböző papagáj fajokig nagyon sok állatot meg 

lehetne említeni, ami arra figyelmeztet, hogy időben, kellő 

hatékonysággal kell fellépni a bűnözés ezen formája ellen.23 

Magyarországon egyes tájegységekben például egyértelműen az 

orvvadászat miatt szorult vissza a hazai vidrapopuláció. Az 

orvvadászat valós veszélyt jelenthet egyes fajok fennmaradására 

is. 

A másik nézet szerint a vadászat, a vadgazdálkodás egyben 

természetvédelmi tevékenység, ahol a vadászok teszik lehetővé 

                                                 

23 George Wittemyer, Joseph M. Northrup, Julian Blanc, lain Douglas-
Hamilton, Patrck Omondi, Kenneth P. Burnham: Illegal killing for ivory drives 
global decline in African elephants. PNAS, September 9, 2014, vol 111, no.36, 
13117-131221. o. 

José L. Tella, Fernando Hiraldo: Illegal and Legal Parrot Trade Shows a 
Long-Term, Cross-Cultural Preference for the Most Attractive Species Increasing 
Their Risk of Extinction. PLOS ONE, September 2014, Volume 9, Issue 9, 
e107546, 1-10 o. 

O. Uphyrkina, D. Miquelle, H. Quigley, C. Driscoll, S .J. O’Brien: 
Conservation Genetics of the Far Eastern Leopard (Panthera pardus orientalis) 
Journal of Heredity, Volume 93, Issue 5, 303-311. o. 
http://jhered.oxfordjournals.org/content/93/5/303.full.pdf+html 
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a vadon élő állatfajok közül a vadászhatók fennmaradását. A 

vadászok szerepének megítélését elsősorban a vadvédelem 

túlhangsúlyozásával kívánják előmozdítani a természetvédelem 

irányába. E nézetben is van igazságtartalom. A vadászok 

szerepe – a nagy ragadozók hiányában – a vad 

túlszaporodásának megelőzésében a természetes szelekciót 

szimuláló selejtezéseik végzésekor természetvédelmi értelemben 

igenis pozitív. Nem kétséges, hogy a vadászati idények 

megállapítása hosszú távon komoly vadászati érdek, ami 

természetvédelemmel párosul.  

Egyes szervezetek erőszakos környezetvédelmi kampányt 

folytatnak egyébként legálisan, vagy a jog határán működő 

társaságok ellen azzal a céllal, hogy megvédjék a veszélyeztetett 

fajokat. Erre példa a japán bálnavadász flotta elleni támadásokat 

szervezők tevékenysége. Az ilyen ellentmondásos megítélésű 

akciókat szervezők sok támogatót is szereznek, de nagyon sok 

marasztalásban van részük kormányoktól, és gyakran címkézik 

őket öko-terroristáknak.24 Az öko-terrorista25 kifejezés a 

                                                 

24 Roeschke, Joseph Elliott: Eco-Terrorism and Piracy on the High Seas: 
Japanese Whaling and the Rights of Private Groups to Enforce International 
Conservation Law in Neutral Waters [comments]  
Villanova Environmental Law Journal, Vol. 20, Issue 1 (2009), 99-138 o. 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vilenvlj20&div=9&start_page=99&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vilenvlj20&div=9&start_page=99&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vilenvlj20&div=9&start_page=99&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vilenvlj20&div=9&start_page=99&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults
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terrorizmus szóra utalással próbálja a közvéleményt ezen 

szervezetek tevékenysége ellen hangolni. Az öko-terrorista 

kifejezést lehet alkalmazni véleményem szerint azokra a magukat 

„zöld szervezeteknek” nevező egyesületekre, akik állami 

vadászati hatóságok, hivatásos vadászok járművei, eszközei, 

például magaslesei ellen követnek el támadásokat. Az ilyen 

tevékenység azonban illegális, és alapvetően téves szemléletből 

ered, hiszen az államilag szabályozott vadászati tevékenység 

egyben nagyon fontos környezetvédelmi tevékenység is. 

Természetvédelmi tevékenységet végez a vadász például a 

természetes élőhelyek védelmében, az erősen megritkult, 

régebben vadászható fajok védelmében, a tájsebek 

felszámolásakor, a természetszerű mező-, erdő- és 

vadgazdálkodás végzésekor, élőhely-rekonstrukciók által.26  

A természetvédelem szempontjai megnyilvánulnak a vadászati 

eszközökre, a tilalmi időkre és általában a vad védelmére 

vonatkozó rendelkezésekben is. A vadgazdálkodás és a vadászat 

során biztosítani kell a természet védelméhez fűződő érdekek 

                                                                                                            

25 Eco-terrorists. 
26 Kovács M.: Vad és természetvédelem. In.: Bán István (szerk.): 

Vadászetika. Lipták Kiadó, Budapest, 1996, 215-221. o 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

ORVVADÁSZAT   

 131 

érvényesülését, és a fenntartható használatot, ami a vadon élő, 

vadászható vadfajok biológiai sokféleségének fenntartását jelenti. 

Ebből következik, hogy a vadászható vadfajok vadászata csak 

olyan mértékű lehet, ami a faj természetes állományának 

sokféleségét, fennmaradását nem veszélyezteti.27 A vadászat 

lényegesen hozzájárulhat a környezet védelméhez a fajok közötti 

megfelelő egyensúly kialakításával, egyes fajok 

túlnépesedésének kiküszöbölésével, amivel meg lehet előzni a 

betegségek terjedését és a növényzet károsítását.  

Ezek a kapcsolódási pontok a természetvédelemhez az 

orvvadászok tevékenységén már kívül esnek. Sem a 

természetszerű vadgazdálkodás, sem a már nem vadászható 

fajok védelme, sem a természetvédelmi indíttatású vadászati 

idények betartása nem jellemző a vadorzóra. 

Az orvvadászat veszélye megnyilvánulhat a vadgazdálkodás 

ellehetetlenítésében is. A vadorzó az alattomos, tilos és 

ellenőrizhetetlen cselekvésével veszélyezteti a vadállományt és a 

vadászati rendhez fűződő érdekeket, ugyanakkor sérti a 

                                                 

27 Bezdán A.: A vadászat természetvédelmi vonatkozásai. Jogelméleti 
Szemle, 3 (1) 2007, 1-25. o. 
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vadászatra jogosultnak a jogszabályokban biztosított 

vadgazdálkodási és vadászati jogát is.  

A magyarországi vadászatról szóló törvény alapján 

vadgazdálkodásnak minősül a vad állományának és élőhelyének 

védelmével, a vadállomány szabályozásával kapcsolatos 

tevékenység.28 Ennek célja a megfelelő vadállomány kialakítása, 

fenntartása, és ésszerű hasznosítása. Mindennek a mező- és 

erdőgazdálkodással, a környezet- és természetvédelemmel 

összehangoltan kell megvalósulnia.  

A korszerű vadgazdálkodás és vadászat mindenképpen igényli a 

tudományos megalapozottságot. A vad élőhelyének, 

szokásainak, biológiájának, életfeltételeinek igen alapos ismerete 

nélkül eredményes és kulturált vadgazdálkodás ma már nem 

folytatható.  

A vadgazdálkodás célkitűzései közé tartozik, hogy meg kell őrizni 

a vadállományt a jövő nemzedékek számára, sőt azt ésszerű 

határok között fejleszteni is kell. Különös gondot kell fordítani 

                                                 

28 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV törvény Vtv. 40.§ 
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azokra a vadfajokra, amelyeknek az állománya különféle 

tényezők hatására csökkenőben van.  

Ebben a feladatban is mérhetetlen károkat okoz a vadorzás, 

hiszen a hurkok, csapdák válogatás nélkül ölnek, és megfogják a 

beletévedő állatot. Lőfegyver használata esetén sem a 

vadgazdálkodás szempontjából történő, szakszerű elejtés vezérli 

az elkövetőt, hanem a vad minél gyorsabb elejtése a lebukás 

veszélye nélkül. Az orvvadász a legtöbb esetben nem is ismeri 

azokat a szempontokat, elveket, szabályokat, amelyeket a vad 

lelövésekor figyelembe kell venni. Könnyen belátható, hogy a 

vadászatra jogosult vadásztársaságok, erdészetek és egyéb 

szervezetek gazdálkodási kötelezettségét, illetve ennek 

tervezését mennyire lehetetlenné teszi az orvvadászat, ami egy 

olyan tényező a gazdálkodásukban, amely talán még az 

időjárásnál is nehezebben számítható ki.  

Az orvvadászat veszélyei megnyilvánulnak az állatvédelmi 

szabályok be nem tartásában is. A vadász tiszteli a vadat, 

betartja a vadászatnak, mint foglalkozásnak az írott és íratlan 

szabályait, a vadászati módokat, eszközöket, vadászati 

előírásokat, hagyományokat. Az orvvadászt viszont nem érdekli, 

hogy tilos a vad kínzása. A vad elejtésekor arra kell törekedni, 

hogy minél kevesebbet szenvedjen. A vadat a kímélete 
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érdekében gyors és azonnali halált okozó lövéssel kell elejteni. 

Az orvvadászok által gyakran használt drótcsapda például nem 

okoz azonnali halált, hanem az elhúzódó haláltusa alatt fertőzés 

és vérmérgezés is felléphet. Ha esetleg kiszabadulva túléli a vad 

a csapdát, vagy a hurkot, a fertőzött végtag néha elhal és az állat 

nyomorék lesz.  

Alapvető vadászati szabály az, hogy a vadász köteles az általa 

sebzett vagy az egyébként súlyosan beteg vadat annak elejtése 

céljából felkutatni.29 A kapkodva, túl messziről, kedvezőtlen 

testhelyzetből leadott lövés után nagyobb az esély arra, hogy a 

vad sebzetten elmenekül. Mivel a vérnyomok keresése 

időigényes lenne, az orvvadász nem bajlódik a sérült állat 

felkeresésével. Mindez az állat szükségtelen szenvedését 

eredményezi. 

Végső soron a vadhús hatósági ellenőrzés nélküli forgalomba 

hozatal miatt élelmiszerbiztonsági kockázata is van az 

orvvadászatnak. Az orvvadászok ma már éttermek konyháira is 

termelnek, és gyakran a rendes piaci ár negyedéért adják a hús 

                                                 

29 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról (Vtv.) 29. § (2) bekezdés 
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kilóját feketén. A probléma közegészségügyi kérdéseket is felvet. 

Előfordulhat, hogy veszélyes betegségek kórokozói is 

megtalálhatóak a vadhúsban, melynek jeleit csak szakemberek 

ismernék fel az elejtett állatokon.  

Az orvvadászat szankcionálása a Büntető Törvénykönyvben 

Az orvvadászat bűncselekmény tényállása elsőként a jelenleg 

hatályos büntető törvénykönyvben jelent meg a magyarországi 

jogban, amely jogszabály 2013. július 1. napján lépett hatályba.  

Az orvvadászatot az követi el, aki 

a) vadászterületen vadászatra való jogosultság 

nélkül, illetve idegen vadászterületen vadászként 

engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására 

irányuló tevékenységet végez, 

b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj 

valamennyi egyedére kiterjedő vadászati tilalmi idő 

hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el, 

c) külön jogszabályban meghatározott tiltott 

vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy 

kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy 
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védett gerinces állat elejtésére vagy elfogására 

irányuló tevékenységet végez. Az orvvadászat bűntett 

miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.30 

Az új törvényi tényállás a Büntető Törvénykönyvben azért jelent 

lényeges változást, mert már pusztán a jogosulatlan vadászást is 

büntetni rendeli, függetlenül annak az eredményességétől. Ha 

eredményes az orvvadászat, és vadat is elejtenek, akkor további 

bűncselekményekben is kimondható az elkövető bűnössége, mint 

a lopás, lőfegyverrel visszaélés, tiltott haditechnikai eszközzel 

visszaélés, természetkárosítás. Ha az orvvadász a hivatásos 

vadászra támad, hivatalos személy elleni erőszakot, testi sértést 

vagy emberölést követ el. 

Az illegális vadászatból származó jövedelem olyan mértéket is 

elérhet a szervezett bűnözői csoportok révén, hogy az elkövetők 

kénytelenek az ebből származó jövedelmüket kifehéríteni. A 

pénzmosás olyan illegális szolgáltatás, amely valamilyen korábbi 

bűncselekményből származó „piszkos” összeget látszólag legális 

                                                 

30 Btk. 245. § 
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forrásból származó összeggé konvertál. A művelet célja a pénz 

illegális eredetének felismerhetetlenné tétele.31 

Ez azt jelenti, hogy a pénzmosó visszajuttatja a 

bűncselekménnyel szerzett javakat a legális gazdaságba, és 

ezzel igyekszik elkerülni azt, hogy felkeltse a nyomozóhatóság 

vagy az adóhatóságok figyelmét. Azáltal, hogy az orvvadászatból 

származó illegális jövedelem bekerül a látszólag szabályosan 

működő vállalkozásba, ez sokszor leküzdhetetlen konkurenciát 

jelent a legális gazdaságban tevékenykedők számára. Olyan 

„vállalkozók” jutnak versenyelőnyhöz az üzleti életben, akik a 

tőkéjük egy részét bűncselekményből szerezték.32 Könnyű 

belegondolni, hogy két étterem vagy húsbolt közül az fog 

kedvezőbb áron vadételeket vagy vadhúst kínálni, amelyik nagy 

valószínűséggel a piaci ár töredékéért orvvadászoktól szerzi be 

az alapanyagot.  

Az orvvadászok így felelnek a pénzmosásért, ha az 

orvvadászatból származó illegális jövedelmüket fektetik a legális 

                                                 

31 Gál István László: Bejelentés vagy feljelentés? A pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és 
kötelezettségek. Penta Unió, 2013, 5. o. 

32 Gál uo. 150. o.  
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gazdaságba, de akkor is, ha annak közvetlen eredményét, a 

halat, a vad húsát éttermeknek vagy a trófeákat 

dísztárgykészítőknek azért adják át, hogy annak eredetét már ne 

lehessen nyomon követni. 

A terrorizmus a bűnözés egyik formája, mégpedig az egyik 

legsúlyosabb és legveszélyesebb. Emiatt a terrorszervezetek 

nem riadnak vissza attól sem, hogy egyéb bűncselekményeket is 

elkövessenek. Ennek kockázata általában kisebb is, mint a 

terrorcselekményé, hiszen a büntetési tételek rendszerint 

alacsonyabbak. A terroristák általában olyan bűncselekmény-

típusokat kedvelnek, amelyek rövid idő alatt nagy összegű 

bevételt eredményeznek. Talán a legkedveltebb ezek közül a 

kábítószer kereskedelem, de komoly bevételi forrás az 

emberrablás, emberkereskedelem, és a pénzmosás is. 

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

szabályozza a terrorizmus finanszírozását. A Büntető 

Törvénykönyv 318. § alapján „Aki terrorcselekmény feltételeinek 

biztosításához anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt, vagy 

terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá 

tekintettel mást anyagi eszközzel támogat, bűntett miatt két évtől 

nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A 
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bűncselekmény által védett érték ugyanúgy a közbiztonság, mint 

a terrorcselekmény vagy az orvvadászat esetében. 

Magyarországon szerencsére még nem találkoztunk olyan 

büntető üggyel, ahol az orvvadászatból származó hasznot a 

szervezett bűnözői körök a terrorizmus finanszírozására 

fordították volna. A világtendenciák miatt azonban a bűnüldöző 

szerveknek erre az eshetőségre is fel kell készülniük. 

Záró gondolatok 

A világ egyes helyein már olyan határon átnyúló bűnözési formák 

jelentkeznek együttesen, mint az illegális vadászat és halászat, 

kábítószer és emberkereskedelem és terrorista fenyegetések.33 

Európában is jelen van a terrorfenyegetés, a kábítószer 

kereskedelem, a migrációra építő embercsempészés, és más 

szervezett bűnözői csoportok által uralt bűnözés. Az orvvadászat 

is jelen van a hatalmas vadbőség miatt. Az orvvadászat 

veszélyes helyzeteket teremt, rontja a közbiztonságot, az 

emberek biztonságérzetét, veszélyes bűnözői csoportok 

                                                 

33 David Rosenberg, Christopher Chung: Maritime Security in the South 
China Sea: Coordinating Coastal and User State Priorities. Ocean Development 
and International Law, Vol. 39, Issue 1 (2008), 51-68. o. 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ocdev39&div=6&start_page=51&collection=journals&set_as_cursor=30&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ocdev39&div=6&start_page=51&collection=journals&set_as_cursor=30&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ocdev39&div=6&start_page=51&collection=journals&set_as_cursor=30&men_tab=srchresults
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alakulnak ki, amelyek a legmodernebb fegyverekkel, és más 

haditechnikai eszközökkel rendelkeznek. Szerencsére 

Magyarországon az orvvadászatnak a terrorizmussal még nem 

alakult ki közvetlen kapcsolata. Arra sincs közvetlen bizonyíték, 

hogy a magyarországi orvvadászatnak szerepe lenne a 

terrorizmus finanszírozásában. A szervezett bűnözői csoportok 

azonban előbb utóbb megjelenhetnek ott, ahol a hatalmas 

jövedelem lehetősége fennáll, amit időben kell megakadályozni. 

Úgy gondolom, hogy ehhez a megfelelő jogi kereteket a büntető 

törvénykönyv már biztosítja, de fontos lenne minden 

bűnüldözésben részt vevő megfelelő képzése is, annak 

érdekében, hogy a lehetséges veszélyforrásokat időben 

felismerhessük. 
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Somodi Zoltán százados 

 

A 2016-os olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság 

terrorfenyegetettségének összehasonlítása 

 

Abstract 

The year 2016 will see two important international sports events, 

the Summer Olympics in Rio de Janeiro, and the  UEFA Euro 

2016 Championship. Both events are subject to a serious terrorist 

threat. This article will attempt to compare the threat level these 

two events must face. The comparison will be made along two 

main lines – intent and capability –, and further divided into two 

subcategories. Ideology and the chance to achieve large publicity 

will determine the intent of potential attackers, and their 

capabilities to attack will be determined by the risk they have to 

face and the support base at their disposal in each country. In my 

opinion, the threat of a terrorist-type attack against the UEFA 

Euro 2016 Championship is greater, mainly because of the 

support base of potential attackers in Europe. 
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Bevezetés 

A 2016-os évben két kiemelkedően fontos sportesemény is 

megrendezésre kerül, és egyikről sem lehet azt mondani, hogy 

ideális körülmények állnak rendelkezésre a rendező 

országokban. Az olimpiát házigazdájának számító Brazíliában 

kormányválság, belpolitikai bizonytalanság és az olimpiai 

projektek határidőkből való kicsúszása jelent problémát, míg a 

labdarúgó Európa-bajnokságot megrendező Franciaországban 

rendkívül súlyos tömegdemonstrációk, sztrájkok, a 

terrorfenyegetettség miatt érvényben lévő rendkívüli állapot, 

azonosítatlan és kontrollálhatatlan migránsok tömegei, és a 

mindezek nyomán kialakuló belpolitikai instabilitás gördít 

akadályokat a zökkenőmentes szervezés elé.  

A biztonsági szolgálatoknak mindkét rendezvény biztosítása 

óriási kihívást jelent. A múltban már több ízben is történt 

terrortámadás olimpia ellen, ezek közül a leghíresebb és legtöbb 

áldozatot követelő esemény az 1972-ben a müncheni olimpián 

történt, 11 izraeli sportoló és edző életét követelő palesztin 

terrortámadás volt. Emellett említésre méltó még az 1996-os 

atlantai olimpia, amikor Eric Rudolph, egy abortuszellenző 

szélsőséges robbantott bombát, amely egy halálos áldozatot 

követelt, és 111 másik embert megsebesített. A labdarúgás 
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világának eddigi legvéresebb terrortámadása pedig a togói 

válogatott busza ellen elkövetett 2010-es támadás volt, amelyet 

egy Cabinda tartomány Angolától való elszakadásáért küzdő 

szeparatista szervezet hajtott végre, bár utólag azt közölték, hogy 

a buszt kísérő angolai katonák voltak a célpontok, és a togói 

sportolók csak véletlenül estek áldozatul a támadásnak.1 

Ebben a cikkben a két 2016-os sportesemény – a riói olimpia és 

a franciaországi labdarúgó EB – terrorfenyegetettségét kísérlem 

meg összehasonlítani. Mindkét esemény lehetséges célpont a 

mai nemzetközi terrorfenyegetettségi helyzetben, azonban ez a 

fenyegetettség különböző mértékű.  

Először is azt szükséges tisztázni, hogy kit értünk terrorista alatt. 

A soha véget nem érő definíciós kísérletezésbe ebben a cikkben 

nem szeretnék túl mélyen belevágni, mivel véleményem szerint a 

mai napig még senkinek nem sikerült pontosan meghatározni, 

hogy mi a terrorizmus, talán azért, mert ez a fogalom nem is 

létezik. Akkor létezne, ha lenne olyan csoport a világon, amely a 

                                                 

1 Sturcke, James, Myersand, Paul és Smith, David: Togo footballers were 
attacked by mistake, Angolan rebels say. 
https://www.theguardian.com/world/2010/jan/11/two-arrested-togo-football-
attack (letöltés időpontja: 2016. 06. 16.) 
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terrort helyezi az ideológiájának2 középpontjába, minden 

tevékenységét ennek a célnak az elérésére fókuszálja. Az 

mindenki számára nyilvánvaló, hogy ilyen csoport nincs, a terror 

csak eszköz valamilyen cél elérésére. Még ma is sokat hallani 

olyan megjegyzéseket, hogy a terroristák célja nem más, mint a 

félelemkeltés, a bizonytalanság szítása, az államhatalom iránti 

bizalom megrendítése, holott ezek mind legfeljebb csak 

eszközök, esetleg stációk egy stratégiai cél eléréséhez vezető 

úton. Így a terrorista hatásvadász halmazában összemosódik a 

dzsihádot folytató iszlamista a nemzeti felszabadító 

mozgalmakkal, a magányos szélsőjobboldali a kommunistával, 

abortuszellenzővel, environmentalistával, vagy éppen elszigetelt 

szektákkal. Ezeknek a szereplőknek azonban a 

célpontkiválasztása, taktikája, a nyilvánossághoz való viszonya, 

szervezeti felépítése, tömegbázisa jelentősen eltér egymástól, 

ezért az általuk jelentett fenyegetettséget sem lehet egy 

kategóriaként értelmezni. Ezért én amennyire lehet, kerülni 

fogom a terror, terrorista, terrorizmus szavakat is. 

A két rendezvény fenyegetettségének értékelésekor több 

szempontot kell figyelembe venni. Kik azok, akik támadást 

                                                 

2 „Izmusának.” 
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akarnak intézni ezek ellen, és kiknek van meg ehhez a 

képességük. Ezt a két szempontot tovább oszthatjuk. Az első 

kérdésre, vagyis hogy ki akarja megtámadni az olimpiát vagy a 

labdarúgó EB-t, elsősorban azokat a csoportokat kell számításba 

venni, akik ideológiai okokból, vagy stratégiai céljaik elérése 

érdekében célpontként tekinthetnek ezekre a rendezvényekre, 

tehát az első szempont az ideológia lesz.3 A lehetséges elkövetők 

ideológiai indítékaikon kívül még azért veszik célba ezeket a 

rendezvényeket, mert a rájuk irányuló hatalmas médiafigyelem 

felületén keresztül képesek saját üzeneteiket a lehető 

legszélesebb nyilvánosság felé közvetíteni. E tekintetben a két 

rendezvény által elérhető publicitás különbözik, tehát a második 

szempont a publicitás, a nyilvánosság mértéke lesz. 

A csoportok képessége tekintetében azt vizsgáljuk meg, hogy 

milyen erőforrások állnak a potenciális támadók rendelkezésére 

az egyes rendezvények elleni támadásokhoz, illetve, hogy milyen 

kockázatokat kell mérlegelniük a támadás végrehajtásakor. A 

harmadik szempont a kockázat lesz, a negyedik pedig az a 

tömegbázis, amely egyfelől rendelkezésére áll a támadóknak, 

mint támogatói hálózat kialakításához szükséges hátország, 

                                                 

3 Ebbe beletartozik az ideológiából közvetlenül levezetett stratégia is. 
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másfelől azonban korlátozhatja is a támadás tervezőit a 

cselekmény végrehajtásában, vagy a támadás módjának 

megválasztásában. 

Ideológia  

Ideológiai motivációk tekintetében figyelembe vehetjük a 

történelmi példákat. Nemzetközi sportesemény elleni támadást 

idáig nemzeti felszabadító és abortuszellenes motivációjú 

személyek követtek el.4 

Brazília 1966 óta nem vett részt területén kívüli katonai 

konfliktusban, és azóta is csak az 1967-74 között zajló, 

kommunisták és a katonai junta között zajló gerillaháború volt 

említésre méltó konfliktus, ezen felül csak kolumbiai gerillákkal 

keveredett határmenti összetűzésekbe. Brazília önmagát egy 

meglehetősen pacifista országként definiálja, területén 

szeparatista mozgalmak nem jelentenek kihívást az ország 

területi integritására. A helyzet nagyjából hasonló 

Franciaországban is, nemzeti felszabadító mozgalmak nem 

                                                 

4 Az 1972-es Fekete Szeptember által elkövetett támadást egy nemzeti 
felszabadító szervezet követte el, ideológiájuk és stratégiai céljaik nem kötődtek 
az iszlamizmushoz 
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jelentenek jelentős veszélyt a labdarúgó EB biztonságára, 

elsősorban azért nem, mert az ő stratégiai célkitűzéseik elérését 

– miszerint növeljék a támogatottságot a saját nemzetük körében, 

illetve nemzetközi színtéren is – nemhogy nem segítené egy ilyen 

támadás, hanem súlyosan hátráltatná is, különösen akkor, ha sok 

áldozatot követel a támadás. Valamivel jelentősebb a szélsőbal- 

és szélsőjobboldali csoportok által jelentett fenyegetés, de ezek a 

csoportok sem klasszikus értelemben terrorfenyegetettséget 

jelentenek, hanem főleg inkább a közrend megzavarására lehet 

számítani irányukból. 

Bár Brazília nem rohanta le Irakot 1991-ben, Afganisztánt 2001-

ben, nem volt tagja sem a 2003-as Coalition of the Willing-nek, 

sem a mostani ISIS ellenes koalíciónak, és úgy általában, nem 

volt összetűzésben iszlám érdekekkel, mégis felkerült az Iszlám 

Állam céllistájára. Alberto Sallaberry, a brazil hírszerzés 

igazgatója szerint egy támadás valószínűsége megemelkedett az 

elmúlt hónapokban, mint ahogy emelkedik azoknak a száma is, 

akik szimpatizálnak az Iszlám Állam ideológiájával. Hivatkozott 

egy 2015. novemberi fenyegetésre, amelyet hitelesnek ismert el, 

és amely egy Maxime Hauchard nevű francia állampolgárságú 
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dzsihádista hóhér twitteréről származik, melyben Brazíliát, mint 

következő célpontot jelölte meg a párizsi dzsihád-támadás után.5 

Az iszlamisták célkeresztje teljesen érthető módon került rá az 

olimpiai játékokra, és e tekintetben tökéletesen irreleváns az, 

hogy Brazília „felbosszantotta-e” az iszlám világot, „gyilkol-e 

muszlimokat, muszlim országokban” – amely érvelést sokszor 

hallhatjuk az iszlamistáktól annak megindokolására, hogy most 

éppen miért is kellett ártatlanok százainak vagy ezreinek 

meghalniuk vagy egy életre megnyomorodniuk. A 

célpontkiválasztás ideológia oka az, hogy az olimpiai szellem, és 

maga az olimpiai játékok megtestesítik és szimbolizálják a 

világon jelenleg uralkodó status quot. Fényében, csillogásában 

az olimpia szimbolizálja a nyugati világ gazdagságát, pompáját, 

és a nemzetállami résztvevők révén a fennálló globális 

világrendet, így az ellene irányuló támadás a globális status quo 

elleni támadásként értékelhető.6 Az iszlamisták stratégiai célja az 

                                                 

5 Watkinson, William: War on Isis: Brazil warns Daesh could hit Rio Olympics 
2016 with Paris-style terror attack. http://www.ibtimes.co.uk/war-isis-brazil-
warns-daesh-could-hit-rio-olympics-2016-paris-style-terror-attack-1555191 
(letöltés időpontja: 2016. 06 13.) 

6 Ashraf, Afzal: Al Qaeda and the London Olympics. In: (Terrorism and the 
Olympics: Major event security and lessons for the future) Anthony Richards 
Peter Fussey és Andrew Silke. New York, NY, Routledge, 2011. 33-34. o. 
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Allah uralmán és szuverenitásán alapuló iszlám világrend 

létrehozása az egész világon, amely ellenpólusaként szolgálna a 

jelenleg uralkodó nyugati, a vesztfáliai szintézisen és a 

nemzetállamok szuverenitásán alapuló globális világrendnek, 

majd alkalomadtán le is váltaná azt.7 Ehhez az ideológiai 

alapvetést az iszlám doktrína adja, amely felhatalmazza a 

mudzsahidokat arra, hogy harcoljanak a hitetlenek ellen, amíg 

azok meg nem térnek, vagy el nem pusztulnak. Így hát minél 

nagyobb a hitetlenek koncentrációja, annál jobb célpontot jelent.8 

Az olimpia ősi pogány, politeizmusban gyökerező hagyománya, 

az ember és az emberi teljesítmény középpontba helyezése, az 

önmagát legyőző, határait feszegető és kiterjesztő ember 

eszméje tökéletesen elfogadhatatlan az isteni kinyilatkoztatást, 

az Allah előtti behódolást, és a földi lét értéktelenségét hirdető 

iszlám doktrína számára. Mindehhez, mint hab a tortán adódik a 

sport által hirdetett „erkölcstelenség”, vagyis az emberi test – 

elsősorban a női test – látványa. A mi világunk a 

                                                 

7 Tibi, Bassam: Jihadism and Intercivilisational Conflict: Conflicting Images of 
the Self and of the Other. In: (Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and 
Radicalism in the West) Shahram Akbarzadeh és Fethi Mansouri. London, 
Tauris Academic Studies, 2007. 47-48. o. 

8 Richards, Anthony: Terrorism, the Olympics and Sports. In: (Terrorism and 
the Olympics: Major event security and lessons for the future) Anthony 
Richards, Peter Fussey és Andrew Silke. New York, NY, Routledge, 2011. 24. 
o. 
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sportlétesítményeket a béke olimpiai eszméjének hirdetésére 

használja, az ő ideológiájuk beteljesítését jelentő iszlám állam 

(kisbetűvel, általánosságban) pedig az Allah ellen vétők 

kivégzésének helyszínéül. 

Ideológiai szempontból az EB fenyegetettsége megegyezik az 

olimpiáéval, nagyjából ugyanazon gondolatmenet alapján. Az 

Iszlám Állam futballbarátságát illetően nem lehetnek kételyeink 

az elmúlt időszak mészárlásai óta, ahol labdarúgó mérkőzés 

nézése miatt ölték halomra az embereket az általuk uralt 

területeken. Aggodalomra adhat okot, hogy ezek a támadások 

esetleg mintegy zöld jelzésként szolgálhattak az Európában élő 

dzsihádisták számára hasonló támadások végrehajtására.9 

Az iszlamisták a nemzetközi figyelemre számot tartó események 

elleni támadásokkal a biztonság hiányát is demonstrálni kívánják, 

vagyis a hitetlen kormányok tehetetlenségét velük szemben, 

egyszersmind bosszút állni azért az instabilitásért és pusztításért, 

amit szerintük a „nyugat keresztes hadjárata” visz el az ő 

                                                 

9 Hughes, Laura: British football fans warned Euro 2016 stadiums are 
'potential targets' for terrorist attacks. 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/07/british-football-fans-warned-euro-
2016-stadiums-are-potential-ta/ (letöltés időpontja: 2016. 06 13) 
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földjükre – „nem lesztek biztonságban addig, amíg muszlimokat 

öltök Irakban és Szíriában”.10 Ebből a szempontból Franciaország 

fenyegetettsége magasabbnak tekinthető, hiszen az iszlamisták 

propagandacéljaikra kihasználják Franciaország egykori 

gyarmattartó státuszát, valamint azt a körülményt is, hogy részt 

vett a közelmúlt közel-keleti konfliktusaiban, jelenleg is tagja az 

Iszlám Állam elleni koalíciónak, sőt, még Izrael szövetségesének 

is tekinthető. 

Szeretném ehelyütt leszögezni, hogy teljes mértékben 

elhatárolódom azoktól a véleményektől, amelyek a valamikori 

gyarmattartó országok történelmi múltjában, vagy akár jelenkori 

külpolitikájában vélik felfedezni azt, hogy miért célpontjai az 

iszlamista erőszaknak, ezzel egyfajta áldozat-hibáztatást 

alkalmazva. Az iszlamisták egyáltalán nem emiatt veszik célba a 

nyugati civilizációt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 

éppen Brazília is célkeresztbe került, de ugyanígy szenvednek a 

nigériaiak, a szudáni keresztények, vagy éppen a kenyaiak az 

iszlamista erőszaktól, és a sort hosszasan lehetne folytatni. Nem 

is beszélve arról, hogy éppen az iszlám világban volt a 

                                                 

10  Besenyő János, Prantner Zoltán, Speidl Bianka, Vogel Dávid: Az Iszlám 
Állam, Terrorizmus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda, Budapest, Honvéd 
Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016. p. 101-103, 173 . o. 
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legrövidebb és a legfelületesebb a gyarmatosítás a világon, azon 

belül is kiemelkedően rövid volt a mandátumidőszak Irakban és 

Szíriában,11 korunk két – ezen gondolatmenet szerint – leginkább 

felbőszített országában. A külpolitika és a történelmi múlt csupán, 

mint propagandatéma jelenik meg az iszlamistáknál, az erre való 

hivatkozás csak mint ürügy vehető számításba, de semmiképp 

sem ez a valódi kiváltó ideológiai ok, hanem a fentebb említett 

globális status quo és a nemzetállamokon nyugvó, szekuláris 

világrend, amely számukra nem más, mint jahiliyya, vagyis 

pogány barbárság. 

Franciaország ideológiai szempontból azért is fókuszban van a 

célpontok között, mert a vesztfáliai világrend a francia forradalom 

hatására alakult át azzá a szekuláris nemzetállami világrenddé, 

amely ma a világ minden pontján elterjedt. A szekularizmus, az 

ateizmus, otthona és kiindulópontja, ezért a legfontosabb 

szimbolikus célpont az iszlamisták számára. 

Természetesen a potenciális támadók nem csak ideológiai alapon 

választják ki a célpontokat és a taktikájukat, például az Iszlám 

                                                 

11 11 illetve 20 év. 
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Állam számára, ahogy korábban az Al-Kaida számára is,12 

prioritást élvez a területén folyó konfliktus, de ahogy egyre inkább 

vesztésre állnak a Közel-Keleten, úgy fogják áthelyezni működési 

területüket Észak-Afrikába, Közép-Ázsiába, illetve az iszlám világ 

más részeibe – köztük természetesen Európába is. Sőt, Európa 

egyre inkább a dzsihád elsőszámú frontjává fog válni,13 ezt 

ideológiai okokon kívül még a tömegbázis rendelkezésre állása is 

előrevetíti, amelyről később még ejtek szót. 

Az esetek többségében a nemzetközi rendezvényeket szervező 

kormányok a terrortámadások valódi célpontjai.14 Ez a fentiekben 

ismertetett ideológiai okok miatt Brazíliában kevésbé valószínű, 

azonban ez csak annyit jelent, hogy a célpont egy kicsit átalakul, 

és a kormánypolitika, vagy olimpiai infrastruktúra helyett a 

résztvevő olimpiai delegációk lehetnek, ahogyan az 1972-ben is 

történt. Emellett azonban ideológiai szempontból a hitetlenek 

nagy tömegei mindig és mindenhol egyformán vannak kitéve 

                                                 

12 Ashraf: i.m. 40. o. 
13 Vincze Viktor Attila: Tovább nőhet a terroveszély. 

http://magyaridok.hu/belfold/tovabb-nohet-terrorveszely-333730/ (letöltés 
időpontja: 2016. 06. 16.) 

14 Silke, Andrew: Understanding terrorist target selection. In: Terrorism and 
the Olympics: Major event security and lessons for the future. (Anthony 
Richards, Peter Fussey és Andrew Silke). New York, NY, Routledge, 2011. 58. 
o. 

http://magyaridok.hu/belfold/tovabb-nohet-terrorveszely-333730/
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ennek a fenyegettségnek, tehát ebben a tekintetben a két 

rendezvény fenyegetettsége jelentősen nem tér el egymástól, az 

olimpián nagyobb a koncentráció, viszont Franciaország nagyobb 

szimbolikával bír.  

Publicitás 

A nemzetközi sportrendezvények célpontként való értékét a 

dzsihádista csoportok számára a hitetlenek nagy tömegeinek 

koncentrációja mellett a rajtuk keresztül elérhető széleskörű 

publicitás adja. Minél nagyobb a célpont profilja, annál nagyobb a 

publicitás. A publicitást több célra is felhasználják. Ezek a célok a 

követeléseik minél szélesebb körben történő megismertetése, a 

már meglévő támogatói bázisuk motivációja, további tagok és 

támogatók toborzásának elősegítése, valamint az ellenség 

megfélemlítése. Így például a dzsihádisták egy nagy 

publicitásnak örvendő nemzetközi sportesemény 

megtámadásával több legyet is tudnak ütni egy csapásra – 

tömeges káfir-mészárlással ideológia célkitűzéseiket teljesítik, 

követőik elszántságát megszilárdítják, sikerességük miatt újabb 

követőkre tehetnek szert, az áldozatokat megfélemlítik, és 
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egyúttal széleskörű médiajelenlétüknek köszönhetően nagy 

közönség felé tudják közvetíteni üzeneteiket.15 

A két rendezvény iránti médiaérdeklődés között jelentős 

különbség van. A nézettségi adatok alapján arra lehet 

következtetni, hogy az olimpia mintegy 3-4-szer fontosabb a 

nemzetközi médiatérben, mint a labdarúgó EB, bár 

hozzátehetjük, hogy az 1. számú táblázatban szereplő egyik 

nemzetközi sportrendezvény ellen sem követtek el 

terrortámadást, ami értelemszerűen bármelyik eseménynek is 

jelentősen megnövelte volna a nézettségét. Mégis, a világ 

érdeklődésére a két esemény nem egyformán tart számot. A 

2012-es londoni olimpia egyébként meghaladta a pekingi 

nézettségét, és elérte a 3,64 milliárd embert,16 vagyis a világ 

többsége látta az olimpiának legalább egy részét. Ezzel szemben 

                                                 

15 Richards, Anthony: Terrorism, the Olympics and Sports. In: Terrorism and 
the Olympics: Major event security and lessons for the future. (Anthony 
Richards, Peter Fussey és Andrew Silke). New York, NY, Routledge, 2011. 6, 
23. o. 

16 Statista: Olympic Summer Games total global TV audience in 2008 and 
2012 (in billions). http://www.statista.com/statistics/280502/total-number-of-tv-
viewers-of-olympic-summer-games-worldwide/ (letöltés időpontja: 2016. 06 13.) 
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a legutolsó EB-t,17 mintegy 1.9 milliárdan látták legalább 

részeiben.18 

Azonban ezek a statisztikák nem adják vissza tökéletesen azt a 

helyzetet, hogy egy megtörtént terrortámadás után hogyan 

alakulnának a nézettségi adatok, illetve azt, hogy annak milyen 

pszichológiai hatása lenne. Ha például a franciaországi 

sporteseményt a világ Európán kívüli része kevesebb 

figyelemmel is kíséri magáért a futballélményért, egy sikeres 

terrortámadás máris ugrásszerűen megnövelné az esemény 

médiajelenlétét. A maximális hatást akkor tudnák kiváltani, ha egy 

élőben közvetített eseményt tudnának megtámadni, azonban ez 

a biztonsági intézkedések hatására nem egyszerű feladat – 

feltéve, hogy valóban komolyan vett és hatásos biztonsági 

intézkedéseket vezettek be az élő közvetítéseket adó 

objektumokban. A két esemény eltérő presztízse és az ebből 

fakadó nézettségi adataik alapján azonban arra 

következtethetünk, hogy a minél nagyobb médiafigyelmet elérni 

                                                 

17 Ukrajna-Lengyelország. 
18 Columbus Media International: Euro 2012 TV audience results in 14 

countires. 
http://www.novaexpressao.pt/userfiles/file/Columbus%20Media%20International
_Uefa%20Euro%202012.pdf (letöltés időpontja: 2016. 06 14.) 
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kívánó támadók a riói olimpiát nagyobb valószínűséggel veszik 

célba, mint a franciaországi labdarúgó EB-t. 

Kockázat 

A támadást kitervelő vezetők mérlegelik a lehetségesen elérhető 

maximális hatást, és a kudarc kockázatát. A kudarc definíciója 

természetesen csoportról csoportra változik, mint ahogy fentebb 

is említettem, nem ugyanaz egy nemzeti felszabadító 

mozgalomnak, mint egy iszlamista, dzsihádot folytató csoportnak. 

Míg az egyik számára a hatás maximalizáláshoz elsősorban nem 

sok halott, hanem sok figyelő szempár szükséges,19 esetleg a 

célpont is inkább az ellenség számára gazdasági hátrányokat 

okozó infrastruktúra-rombolás lehet, addig a másik a minél több 

áldozattal járó, minél elborzasztóbb és kegyetlenebb 

tömegmészárlásban érdekelt. A kétféle fenyegetettség ellen más-

más stratégiával kell védekezni is. A jelenlegi fenyegetettség 

azonban, mint azt korábban elemeztem, túlnyomórészt a 

dzsihádot folytató iszlamista csoportok tevékenységéből fakad, 

számukra pedig a legfőbb kudarc-kritérium az, hogy ha a 

                                                 

19 Jenkins, Brian: Terrorists want a lot of people watching, not a lot of people 
dead. http://www.lib.uci.edu/sites/questforpeace/index.php?page=jenkins 
(letöltés időpontja: 2016. 06. 14.) 

http://www.lib.uci.edu/sites/questforpeace/index.php?page=jenkins
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viszonylag sok erőforrást, szervezést, és a lebukás kockázatának 

hosszantartó vállalását igénylő merényletben kevés áldozat 

veszti életét.  

Ezt a kudarc-kritériumot igyekeznek megcélozni a 

legveszélyeztetettebb célpontok megerősítésére, keményítésére 

irányuló terror-elhárító stratégiák. Ezeknek azonban van egy 

viszonylag tipikusnak mondható mellékhatása, az áthelyeződés 

jelensége, melynek során a megerősített célpontokról a 

fenyegetettség áttevődik más, olyan célpontokra, amelyek nem 

lettek megerősítve, vagy akár korábban a biztonsági szervek 

elemzései nem értékelték fenyegetettnek. Ezáltal kiszélesedhet a 

puha célpontok köre, és a már ismert puha célpontok 

fenyegetettsége is megnövekszik. Miközben a 

sportlétesítményeket sikerülhet mega-védettségű erődökké 

átalakítani, a sportolók, vagy a sportélet szélesebben értelmezett 

területe számításba jöhet alternatív puha célpontként.20 

Ugyanilyen módon, ha egy bizonyos fajta támadás elleni 

rendszabályokat foganatosítunk, akkor másfajta támadások 

elkövetésének valószínűségét növelhetjük. Az áthelyeződés 

elkerülése érdekében többféle esemény egyidejű elhárítására, 

                                                 

20  Richards: i.m. 21. o. 
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vagy a következmények mitigálására alkalmas rendszabályokat 

kell foganatosítani, mint például speciális reagálóerők 

létrehozása. Azonban ezek sem fogják tudni minden esetben 

megakadályozni a puha célpontok elleni támadásokat, 

amelyeknek elsődleges célpontjai a szurkolói zónák, a szurkolók 

nagyobb csoportjai által gyakran látogatott vendéglátóhelyek, a 

tömegközlekedés és bevásárlóközpontok lehetnek. Tegyük 

hozzá, hogy bármely, a rendezvény ideje alatt elkövetett, 

tömeges áldozattal járó támadás automatikusan a rendezvény 

elleni támadásként funkcionálna. Ezért a puha célpontok 

veszélyeztetettsége még magasabb. 

Azt feltételezhetjük, hogy a nyilvánvaló terrorfenyegetettség 

hatására a francia biztonsági erők rendkívüli módon meg fogják 

erősíteni az objektumokat és az érzékeny pontokat, azonban az 

Anglia-Oroszország mérkőzés elképesztő biztonsági hibái és az 

azt követő városi káosz legalábbis kétkedésre adhat okot. Aki 

nézte a meccset, vagy a későbbi híradásokat,21 az tudhatja, hogy 

igen komoly pirotechnikai eszközöket használtak a szurkolók, 

amiket semmiféleképpen nem vihettek volna be a meccsre. 

                                                 

21 Magyar Nemzet Online: Alig motoznak és a jegyet sem nézik a stadionnál. 
http://mno.hu/foci_eb/alig-motoznak-es-a-jegyet-sem-nezik-a-stadionnal-
1346911 (letöltés időpontja: 2016. 06. 13.) 

http://mno.hu/foci_eb/alig-motoznak-es-a-jegyet-sem-nezik-a-stadionnal-1346911%20(2016
http://mno.hu/foci_eb/alig-motoznak-es-a-jegyet-sem-nezik-a-stadionnal-1346911%20(2016
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Innentől kezdve nem lepődhetünk meg azon sem, ha másféle 

robbanóeszközök kerülnek a stadionokba, amelyek ráadásul a 

legfontosabb védett objektumok, és a szurkolói zónákról még 

szót sem ejtettünk – ahol egyébként szintén akadálytalanul 

késelik egymást a szurkolók.22 És mindehhez nem kellett 

dzsihádista veteránok hónapokig tartó összeesküvése, elég volt 

néhány diadaltól – és vodkától– megittasult orosz. 

A racionális számítás alapján mégis azt feltételezhetjük, hogy az 

érvényben lévő rendkívüli állapot, a tavaly novemberi párizsi és 

az idén márciusi brüsszeli dzsihád-támadás okozta megnövelt 

készenléti szint, és az egyébként világszínvonalat képviselő 

francia titkosszolgálatok az EB esetében nagyobb akadályt és 

kockázatot jelentenek a potenciális támadók elemzésében, mint 

az olimpia elleni támadás. A racionális számítás azonban 

megkérdőjeleződik olyan esetekben, amikor egy, a hatóságok 

által jól ismert, büntetett előéletű dzsihádista követ el merényletet 

egy rendőrparancsnok ellen. Mindez a legbeszédesebben 

                                                 

22 Index.hu: Két szurkolót megkéseltek szerda este a lyoni szurkolói 
zónában 
http://index.hu/sport/futball/2016/eb/2016/06/16/keseles_a_lyoni_szurkoloi_zona
ban/ (letöltés időpontja: 2016. 06. 16.) 

http://index.hu/sport/futball/2016/eb/2016/06/16/keseles_a_lyoni_szurkoloi_zonaban/
http://index.hu/sport/futball/2016/eb/2016/06/16/keseles_a_lyoni_szurkoloi_zonaban/
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mutatja meg a francia titkosszolgálatok túlterheltséget a 

sportrendezvény biztosításának időszakában.  

A támadás jellegéről azt feltételezhetjük, hogy a magányos 

elkövetők által végrehajtott, kisebb volumenű támadások esélye a 

legmagasabb, mivel ez a taktika a legnehezebben felderíthető, 

bár az is igaz, hogy ez a támadók szempontjából a 

legkockázatosabb is. Az elkövetők felkészültsége, ötletessége 

széles spektrumon változhat, és az áldozatok száma ennek 

arányában lehet nulla, vagy egy viszonylag alacsonyabb 

mennyiség, legalábbis annál alacsonyabbra lehet számítani, mint 

egy olyan támadás esetében, amit egy, vagy akár több sejt 

részletesen kitervelt. A jól megtervezett támadásoknál nagyobb a 

lebukás veszélye, viszont magasabb a megtérülés, ha a támadás 

sikerül. Tekintve a már érvényben levő rendkívüli állapotot és a 

biztonsági szolgálatok fokozott készenlétét, az ilyen támadások 

esélye alacsonyabb, mint a magányos farkas akcióké, és ezt 

sajnos már a franciaországi „mellékelt ábra” is mutatja.  

Brazília esetében a széleskörű kapcsolatrendszer, a méretes 

támogatói bázis hiánya – amire a következő fejezetben is kitérek 

– szintén arra enged következtetni, hogy magányos elkövetők 

által elkövetett kisebb méretű támadásokra kell főleg számítani, 

amelyeket nem megerősített célpontok ellen tervezhetnek meg, 
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akár röviddel a végrehajtás előtt. Brazíliában a belpolitikai 

instabilitás hatását nehéz megbecsülni a biztonsági szolgálatok 

teljesítményére, de pozitív hatásként semmiképpen sem 

értelmezhető. Ezért összességében a vállalt kockázat mértéke 

alapján az olimpia elleni támadás valószínűbbnek tekinthető. 

Tömegbázis  

Ebből a szempontból mutatkozik a legnagyobb eltérés a két 

rendezvényre vonatkozó fenyegetettségi szint között, mondhatni 

itt válik el az ocsú a búzától. A brazil titkosszolgálati vezető 

kijelentését, miszerint növekszik az Iszlám Állam támogatóinak 

száma az országban, nem szabad lebecsülni, azonban a két 

ország helyzete nem is igazán említhető egy lapon. Most ne 

számítsuk azt a mintegy másfél millió, teljesen ellenőrizetlenül 

Európába beáramlott hadviselő korú férfit, akik olyan területekről 

származnak, amelyek ellen Franciaország konkrét háborút visel, 

és akiknek nemhogy a szándékaikról és esetleges dzsihádista 

kapcsolataikról nem tudunk semmit, hanem arról sem, hogy hogy 

hívják őket, és éppen hol tartózkodnak. De rajtuk kívül is van 

Franciaországban egy közel 8 százalékot kitevő, rendkívül 

problematikus muszlim kisebbség, akik bizony kiváló hátországot 

jelentenek a dzsihádista támadások megtervezéséhez és 

megszervezéséhez. Például nem csak a mostanában nagyon 
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népszerűnek mondható, legfrissebb dzsihádista brand, az ISIS, 

hanem az észak-afrikai Al-Kaida alszervezet, az AQIM23 is 

törekedhet arra, hogy kihasználva a földrajzi közelséget és a 

kapcsolati hálókat, és támadásokat tervezzen Európában. A 

Hollandiában élő marokkóiak, vagy a Franciaországban elő 

algériaiak kiváló fedést tudnak nyújtani akár az ISIS, akár az Al-

Kaida, akár más dzsihádista szervezet ügynökeinek, 

harcosainak.24 

Akkora tömeget tesz ki ez a kisebbség, hogy abban a potenciális 

dzsihádista szimpatizánsok, vagy ilyen kapcsolatokkal 

rendelkező személyek száma a hatóságok számára már 

kezelhetetlen.25 Társadalmi integrációjuk kudarcos, és komoly 

létszámmal vesznek részt a közel-keleti dzsihádban, visszatérő 

harcosaik pedig már bizonyítottak. Az ő támogatói bázisuk, a 

muszlim gettók, vagy no-go zónák elkülönülten, párhuzamos 

világban élő lakói arról is bizonyságot tettek, hogy képesek 

hősként tisztelni és a hatóságokkal szemben is saját 

lehetőségeikhez mérten megvédeni a több száz ártatlan embert 

                                                 

23 Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. 
24  Ashraf: i.m. 41. o. 
25 Besenyő János: Nem az ISIS találmánya – Terroristák a migránsok között. 

Felderítő Szemle. XIV/3. sz. 36. o. 
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halomra mészároló dzsihádista harcosokat. Ezért számukra a 

tömeges mészárlások nem jelentenek problémát, és 

támogatóikat sem tántorítják el, ellenkezőleg, még növelni is 

tudják tömegbázisukat, ha sikeres támadást hajtanak végre, 

amelynek rengeteg káfir esik áldozatul.26 Ez az a tömegbázis, 

ahol jelentősen megnövekszik a magányos elkövetők által 

jelentett fenyegetettség is, amelynek profizmusa és sikeressége 

széles spektrumon mozoghat. Némelyik nem fogja tudni 

veszélyeztetni a sportrendezvényt, azonban időzítése miatt így is 

képes a médián keresztül jelentős hatás kifejtésére, mint például 

a néhai Jean-Baptiste Salvaing rendőrparancsnok és párja esete 

példázza.27 Azonban semmi nem garantálja azt, hogy magányos 

dzsihádisták ne tudjanak irtózatos mészárlást végezni a 

szurkolók között például egy nagyméretű gépjárművel, vagy 

házilag barkácsolt robbanóeszközökkel, esetleg a kettő 

kombinációjával.  

                                                 

26 InfóRádió.hu: A franciák szerint Belgium dzsihádista fészek. 
http://inforadio.hu/tudositoink/2016/03/23/ 
a_franciak_szerint_belgium_dzsihádista_feszek-
807580/?token=5181e9f7fc0b65de3ce7e8cd2eea15f1#! (letöltés időpontja: 
2016. 06 13.) 

27 Labbé, Chine, és Carraud, Simon: French police couple killed in attack 
claimed by Islamic State. http://www.reuters.com/article/us-france-crime-
idUSKCN0YZ2KA (letöltés időpontja: 2016. 06 14.) 

http://www.reuters.com/article/us-france-crime-idUSKCN0YZ2KA
http://www.reuters.com/article/us-france-crime-idUSKCN0YZ2KA
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Egyébként még a dzsihádistákra is vonatkozik az a szabály, hogy 

csakis olyan támadást hajthatnak végre, amelyet a támogatói 

bázisuk képes megérteni, elfogadni, és támogatni. Ayman al-

Zawahiri véleménye szerint a mudzsahidoknak el kell kerülni 

minden olyan akciót, amelyet a támogatók nem értenek és nem 

támogatnak. Felismeri, hogy ebben a háborúban a harc legalább 

felét a médiában kell megvívni, ahol a verseny a támogatók 

szívéért és eszéért zajlik.28 Ebből azt a következtetést is 

leszűrhetjük, hogy ők tudatosan választják a lehető legvéresebb 

taktikát, hiszen támogatói bázisuk is ezt várja el tőlük. 

Ezzel szemben a nem dzsihádista hátterű militáns csoportok, 

akik célba vehetnek nemzetközi sporteseményeket, a céljaikat 

valamiféle nemzeti szeparatista vagy függetlenségi harc keretein 

belül definiálják, amelyhez szükségük van nemzetközi és otthoni 

támogatásra is, amelyet súlyosan veszélyeztetne egy tömeges 

mészárlás. Mint arra az ideológiai részben már kitértem, sem 

Brazíliában, sem Franciaországban nem tekinthető magasnak a 

nemzeti felszabadító mozgalmak, vagy politikai radikálisok 

sportrendezvények elleni merényleteiből következő 

veszélyeztetettségi szint. 

                                                 

28 Silke: i.m. 56. o. 
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Brazíliában hivatalosan mintegy 35 ezer muszlim él a 2010-es 

népszámlálás alapján, azonban becslések szerint mintegy másfél 

millió lehet a számuk. Ez a lakosságnak mintegy 0,75 

százaléka.29 A brazíliai muszlimok többsége egykori rabszolgák, 

illetve a 20. században érkezett szíriai és libanoni bevándorlók 

leszármazottja. Az utóbbi időkben növekszik a konvertált brazilok 

aránya, azonban összlétszámuk még a legnagyvonalúbb becslés 

alapján sem éri el a kétmilliót, ami a lakosság 1%-a alatt marad. 

Az 1. és a 2. ábrán láthatjuk a világ jelenlegi 

terrorfenyegetettségét, a brit külügyminisztérium elemzése 

alapján, valamint a PEW kimutatását az Európában élő 

muszlimok arányáról. Ha a két térkép között némi korrelációt 

fedez fel az olvasó, az nem a véletlen műve. Rendkívüli 

jelentőséggel bír az aszimmetrikus hadviselést folytató 

dzsihádisták számára a biztos hátország, a támogató közösség, 

a megbízható „hearts and minds”. Ez elképzelhetetlen megfelelő 

létszámú muszlim közösség nélkül. Ez az az „emberi 

terepszakasz”,30 amely a rendkívül népszerű, ám ugyanennyire 

                                                 

29IBGE: Censo Demográfico e Contagem da População. 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/ 
protabl.asp?c=2094&z=cd&o=13&i=P (letöltés időpontja: 2016. 06 13.) 

30 Human terrain. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=2094&z=cd&o=13&i=P
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=2094&z=cd&o=13&i=P
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sikertelen COIN31 stratégia sarokkövét és fókuszpontját jelenti. 

Ennek az emberi terepszakasznak az importálása történik 

jelenleg Európába, vagyis a megfelelő feltételek megteremtése a 

későbbi műveletekhez, egyfajta „shaping operation”-ként. Arra 

kell felkészülni, hogy a 21. század felkelés-ellenes32 műveleteit 

nem elsősorban expedíciós körülmények között fogják vívni, 

hanem a hátországban. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden muszlim 

támogatja a dzsihádista iszlamistákat, azonban a matematikai 

törvényszerűségek alapján, nagyobb tömegből a szimpatizánsok 

is többen lesznek. Csak egy kiragadott példa a helyzet 

illusztrálására: a francia muszlim fiatalok 42%-a támogatja az 

öngyilkos merényletek elkövetését.33 Ez a körülmény bőségesen 

elegendő ahhoz, hogy az igazán elszánt, a merényleteket 

végrehajtó „törpe kisebbség” biztonságosan felkészülhessen, 

szervezkedhessen, megoldhassa a pihentetést, logisztikai 

ellátást. Ez a tömegbázis egyelőre hiányzik Brazíliában, ezért, 

                                                 

31 Counterinsurgency. 
32 COIN. 
33 PEW Research Center: 2007. Muslim Americans: Middle Class and 

Mostly Mainstream. 
https://web.archive.org/web/20150429155650/http://www.pewresearch.org/files/
old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60 (letöltés időpontja: 2016. 06 14.) 

https://web.archive.org/web/20150429155650/http:/www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60
https://web.archive.org/web/20150429155650/http:/www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60
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bár a támadás lehetőségét kizárni nem lehet, az esélye sokkal 

kisebb, mint Franciaországban.  

Konklúziók 

A két nemzetközi sportrendezvényre vonatkozó fenyegetettséget 

négy szempont alapján elemeztem, az ideológia és a publicitás 

szempontja arra mutat rá, hogy kinek állhat szándékában ezeket 

a rendezvényeket megtámadni, a kockázat és a tömegbázis 

pedig arra a kérdésre próbál választ adni, hogy kinek és milyen 

fajta támadásra lehet képessége.  

Az ideológiai fenyegetettség a két rendezvény esetében közel 

azonos. Minimálisnak tekinthetjük a nemzeti felszabadító 

mozgalmak támadási szándékát, ennél valamivel magasabb a 

radikális politikai ideológiák követői által elkövetett támadások 

esélye, mint például a radikális környezetvédők, szélsőbaloldali, 

esetleg szélsőjobboldali csoportok által elkövetett erőszak – erre 

utaló jel már volt, az Ukrajnában elfogott francia állampolgárságú 

személy a médiahíradások szerint több támadást is tervezett, és 

az indítékaként a kormány általa hibásnak tartott 
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bevándorláspolitikáját jelölte meg.34 Az olimpia valamivel 

„zsírosabb” célpontnak számíthat, azonban Franciaország 

szimbolikus jelentősége nagyobb, mivel a jelenleg globális status 

quo és a nemzetállamokon alapuló szekuláris világrend egyik 

kulcsfontosságú forrásának, kiindulópontjának számít. Ez a 

szimbolika döntőbb szempont lehet, különösen az aktuálpolitikai 

helyzetre, melyben Európa a dzsihádisták célkeresztjének kellős 

közepében van. 

A publicitás tekintetében ésszerűbbnek tűnik az olimpia elleni 

támadás végrehajtása, mivel ez az egész világon, és nagyobb 

közönség körében fejtene ki propaganda- és pszichológiai hatást, 

azonban az EB-re irányuló figyelem is feltehetően megugrana 

abban az esetben, ha sikeres terrortámadás érné. Ebből a 

szempontból, az olimpia fenyegetettsége valamivel 

magasabbnak tűnik.  

A kockázat csak amiatt lehet valamivel nagyobb 

Franciaországban, hogy ott már érvényben van a rendkívüli 

állapot. Ezt a képet árnyalja a labdarúgó EB-n idáig tapasztalható 

                                                 

34 24.hu: Mecseteket és zsinagógákat támadt volna az Ukrajnában elfogott 
francia http://24.hu/kulfold/2016/06/06/mecseteket-es-zsinagogakat-tamadt-
volna-az-ukrajnaban-elfogott-francia/ (letöltés időpontja: 2016. 06 15.) 

http://24.hu/kulfold/2016/06/06/mecseteket-es-zsinagogakat-tamadt-volna-az-ukrajnaban-elfogott-francia/
http://24.hu/kulfold/2016/06/06/mecseteket-es-zsinagogakat-tamadt-volna-az-ukrajnaban-elfogott-francia/
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bizonytalanság. Az utcákon elszabadul a káosz, a szurkolók 

szúró-vágó-, pirotechnikai eszközöket visznek be a stadionokba, 

majd a lelátókon akadálytalanul egymásnak esnek. Mindeközben 

egy jól ismert dzsihádista otthonában öl meg egy rendőrtisztet és 

párját. Ha eddig kockázatosnak ítélték is meg a potenciális 

támadók a franciaországi műveleteket, az ilyen jelzések akár egy 

rövidebb tervezést igénylő támadásra is motiválhatják őket, látva 

a biztonsági hiányosságokat. A két rendezvény fenyegetettsége a 

támadók által vállalt kockázat alapján közel azonos, és 

valószínűleg a rendezők védekezési stratégiái is hasonlóak. 

Ezért mindkét esetben a legnagyobb veszélyt nem a megerősített 

sportlétesítmények elleni nagyszabású támadások jelentik, 

hanem a biztonsági intézkedések által meg nem erősített, a 

legszorosabb védelmi ernyőn kívül eső célpontok elleni 

támadások. 

A legnagyobb különbség a képességek tekintetében a 

tömegbázis terén mutatkozik. Ez pedig kulcsfontosságú, és 

véleményem szerint ez a két rendezvény fenyegetettsége között 

egyértelmű különbséget eredményez, az EB „javára”. Ez a 

tömegbázis ugyanúgy megnöveli a konspiratív módon, egy vagy 

több sejt által tervezett támadások esélyét, valamint a magányos, 

otthon „radikalizálódott” elkövetők által végrehajtott, elszigetelt, 
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és kisebb volumenű támadások esélyét is. Erre a magnanville-i 

támadó már utalt is, hiszen kijelentette, hogy temetővé 

változtatják az EB-t,35 és néhány nap után mind a francia, mind a 

belga hatóságok azt közölték, hogy további támadásokra lehet 

számítani, illetve az Iszlám Állam további harcosokat küldött 

Európába. A francia miniszterelnök jelentett be a televízióban, 

hogy ártatlanok fognak meghalni, és a rendőrök ne nagyon 

viseljenek egyenruhát, ha nem muszáj.36 Ez viszonylag komoly 

fenyegetettségi szintet tükröz. Manuel Valls ugyan arról beszélt, 

hogy mintegy húsz évig kell még ilyen dolgokra számítani, azt 

azonban nem fejtette ki bővebben, hogy mi is fog változni húsz 

év múlva, azon kívül, hogy ő már feltehetőleg nem lesz aktív 

politikus. Ha szerencséje van, akkor még talán életben lehet húsz 

év múlva, hacsak nem tartozik majd azok közé az ártatlanok 

közé, akiknek el kell pusztulniuk.  

                                                 

35 Hirado.hu: „Temetővé változtatjuk Franciaországot”: Élőben közvetített a 
párizsi késelő. http://www.hirado.hu/2016/06/14/temetove-valtoztatjuk-
franciaorszagot-eloben-kozvetitett-a-parizsi-keselo/# (letöltés időpontja: 2016. 
06. 16.) 

36 Magyar Hírlap: Manuel Valls: Nehéz kimondani, de más ártatlanok is meg 
fognak halni. 
http://magyarhirlap.hu/cikk/58386/Manuel_Valls_Nehez_kimondani_de_mas_art
atlanok_is_meg_fognak_halni (letöltés időpontja: 2016. 06. 15.) 

http://www.hirado.hu/2016/06/14/temetove-valtoztatjuk-franciaorszagot-eloben-kozvetitett-a-parizsi-keselo/
http://www.hirado.hu/2016/06/14/temetove-valtoztatjuk-franciaorszagot-eloben-kozvetitett-a-parizsi-keselo/
http://magyarhirlap.hu/cikk/58386/Manuel_Valls_Nehez_kimondani_de_mas_artatlanok_is_meg_fognak_halni%20(2016
http://magyarhirlap.hu/cikk/58386/Manuel_Valls_Nehez_kimondani_de_mas_artatlanok_is_meg_fognak_halni%20(2016
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Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy mindenféleképpen 

be is következik egy támadás az EB ellen, Brazíliában pedig 

karba tett kézzel ülhetnének a hatóságok. Ez pusztán az esélyek 

latolgatása. Nem zárható ki, hogy a francia szolgálatok az összes 

tervezett támadást meg tudják előzni, illetve az sem, hogy egy 

magányos farkas nagyobb mennyiségű áldozatot tud szedni kerti 

szerszámokkal Rióban, mint ahány az EB alatt veszti életét. 

Azonban ne felejtsük, egy támadás máris történt az EB alatt, egy 

francia rendőrtiszt és párja már az iszlám dzsihád áldozataivá 

váltak. 

A „magányos farkasokkal” kapcsolatban egyébként véleményem 

szerint az egyik legfélrevezetőbb dolog az, hogy amikor nem 

találnak szervezeti kapcsolatot,37 egy, a nyugati világban dzsihád-

támadást elkövető személy és az Iszlám Állam38 között, akkor 

úgy tesznek, mintha valóban nem is lenne összefüggés a két 

dolog között, és egy elszigetelt jelenségként értékelik a 

magányos farkast, a médiában pedig úgy közlik, hogy „nem 

találtak kapcsolatot semmilyen radikális iszlamista szervezettel”, 

„nem állt a szolgálatok megfigyelése alatt”, stb. A dzsihádot nem 

                                                 

37 Például rendszeres kommunikáció, kiképzés, pénzügyi támogatás, stb. 
38 Vagy bármely más néven futó, ugyanazért a vízióért küzdő szervezet. 
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csak a szervezett sejtek39 vívják, hanem az éterben, a 

mecsetekben, imaházakban, magánbeszélgetéseken keresztül 

terjedő ideológiát befogadó, azt magukénak érző hithű muszlimok 

is, és egyértelműen ki kellene mondani, hogy ez bőven elegendő 

kapocs ahhoz, hogy ne tegyünk különbséget a két dolog között. A 

sejtet is ugyanaz az ideológia mozgatja, tartja össze, és vezeti 

harcba, mint a magányos elkövetőt, maximum annyi a különbség, 

hogy az egyiknek jobb lehetőségei és kapcsolatrendszere, 

esetleg motivációja volt ahhoz, hogy a közel-keleti hadjáratban 

részt vegyen. Ez a szervezet nem egy hierarchia, hanem egy 

hálózat, ami fölött egy mindent beterítő ideológia lebeg, és az 

alatta elhelyezkedő elemek egymástól függetlenek, ad hoc 

módon, adódó alkalomkor aktivizálódhatnak a dzsihád-támadás 

végrehajtására.  

Ezért az ellenség súlypontja40 nem az egyes sejtek, nem a 

támogatói bázis,41 nem a vezetők, nem Abu Bakr kalifa, vagy 

bármelyik alvezére, nem a raqqai stratégák, nem a 

Törökországba csempészett olaj, nem az elrabolt műkincsek, 

nem az embercsempész hálózatok, hanem az ideológia, 

                                                 

39 Az élcsapatok, az elit. 
40 Center of gravity. 
41 Bár ez is nagyon fontos. 
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amelynek alapját az iszlám doktrína adja. Amíg nem találjuk meg 

annak hatékony módszerét, hogy ezt az ideológiát hogyan 

szelídítsük meg, hogy gátoljuk meg a terjedését, addig 

folyamatosan a sportrendezvényeink megerősítésével, polgáraink 

biztonságával, életformánk megvédésével, halottaink 

meggyászolásával leszünk elfoglalva. 

 

Mellékletek 
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1. táblázat42 

 

 

 

 

 

  

                                                 

42 Silke: i.m. 59 
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1. ábra43 

 

 

 

 

 

                                                 

43 Mitchell, Laura: How dangerous is YOUR holiday? 10 safe travel 
destinations for Brits http://www.dailystar.co.uk/travel-news-cheap-uk-holidays-
luxury-breaks-more-daily-star/480112/Safe-places-to-travel-go-on-holiday-ISIS-
terror-threat (letöltés időpontja: 2016. 06 14.) 

http://www.dailystar.co.uk/travel-news-cheap-uk-holidays-luxury-breaks-more-daily-star/480112/Safe-places-to-travel-go-on-holiday-ISIS-terror-threat
http://www.dailystar.co.uk/travel-news-cheap-uk-holidays-luxury-breaks-more-daily-star/480112/Safe-places-to-travel-go-on-holiday-ISIS-terror-threat
http://www.dailystar.co.uk/travel-news-cheap-uk-holidays-luxury-breaks-more-daily-star/480112/Safe-places-to-travel-go-on-holiday-ISIS-terror-threat
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2. ábra44 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 One Europe: Infographic: Muslims in Europe. http://one-
europe.info/eurographics/muslims-in-europe (letöltés időpontja: 2016. 06 14.) 

http://one-europe.info/eurographics/muslims-in-europe
http://one-europe.info/eurographics/muslims-in-europe
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Publikációs felhívás 

1. A Terror & Elhárítás című folyóirat publikálás céljából magyar, 
valamint angol nyelven készített kéziratokat – tanulmányokat és 
könyvrecenziókat – fogad be, amelyekért honoráriumot nem fizet. 

2.  A kéziratnak Word formátumban kell készülnie. Terjedelme a 
tanulmányok esetében 40.000 - 42.000 karakter, rendkívüli 
esetben, a tudományos érték szem előtt tartása mellett a felső 
határ elérheti a 48.000 karaktert. A maximális karakterszámnál 
hosszabb, illetve a 39.000 karakternél rövidebb tanulmányok a 
további megjelentetési eljárásból kizárásra kerülnek. Recenziók 
esetében minimális elvárás a 10.000, míg a maximális terjedelem 
a 25.000 karakter. 

3. A tanulmány kezdőlapjának kötelező elemei 

• 12 pontos helykihagyás. 

• A szerző neve (14-es betű), félkövér aláhúzott. 

• a szerző titulusa (12-es betű, dőlt, előtte és utána auto 

térköz). 

• 12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

• A tanulmány címe magyarul (14-es betű, félkövér, előtte 

és utána auto térköz). 

• 10 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

• Abstract felirat (12-es betű, félkövér, előtte és utána auto 

térköz). 
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• 5-8 soros angol nyelvű összefoglaló (11-es  betű,  dőlt,  

előtte  és  utána  auto térköz,  angol  nyelvű  tanulmányok  

esetén  az  összefoglaló  magyar  nyelven íródjon). 

• 12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

Ezeket követően kezdődhet a tanulmány szövege. 

4. A kézirat betűtípusa az Arial, a követendő betűméret a 12, 
sorköz 1,5, igazítás sorkizárt, a margók mind 2,5 cm. A 
hivatkozások a lábjegyzetben helyezendők el. 

5. A tagolás a címek esetében csak dőlt betűtípussal, gondosan 
tagolt legyen alcímekkel, római és arab számmal, például I., 
azután 1, majd alszámozással 1.1. 

6. Hivatkozások (lábjegyzetek) formája: 

Könyvre történő hivatkozás: 

Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
 kettőspont – mű címe – pont – a kiadás helye – vessző – a 
 kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont 
– oldalszám (de: semmi egyéb, pl. „p.”, vagy „old.”). 

 Példa: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség  
 kézikönyve. Budapest, KJK, 1966. 134. 

Tanulmánykötetben szereplő műre történő hivatkozás: 

Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
 kettőspont – mű címe – pont – In – kettőspont – kötet címe 
 (szerk. szerkesztő neve) – pont – kiadás helye – vessző –
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 kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont 
– oldalszám. 

 Példa: Ádám Antal: Az alkotmányi értékek pluralitása és 
 versengése. In: Jog – értékek – erkölcs. (Acta Humana  
 Studiosorum) Budapest, Emberi Jogok Magyar Központja 
 Közalapítvány, 2006. 41-77. 

Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás: 

Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
 kettőspont – mű címe – pont – folyóirat  címe – pont – 
 folyóirat  évfolyama – folyóirat  száma  („sz.” rövidítéssel) 
– pont – oldalszám. 

Példa:  Boronkay  Miklós:  Hipotetikus  okozatosság  a 
kártérítési  jogban. Jogtudományi Közlöny. 2008. 3. sz. 
119-128. 

Internetes forrásra történő hivatkozás: 

 Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – 
 kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont – URL címe –
 szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor 
 utoljára láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap 
 (arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül 

Példa: Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai 
Unió jövőbeli alkotmánya.  
http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_dec_15_chronowski_p
etretei.htm (2005.09.07.) 
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Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás: 

Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a 
szerző vezetéknevét (vezetéknév kurzivált), és utána az 
„i.m.”  rövidítést használjuk. 

 Példa: Grosschmid: i.m. 669. 

Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több művére 
is hivatkozunk, a vezetéknév (vezetéknév  kurzivált) és a 
kettőspont után szintén az „i.m.” rövidítést használjuk, 
majd utána zárójelben megjelöljük azt a lábjegyzetszámot, 
ahol először került meghivatkozásra a mű. 

 Példa: Eörsi: i.m. (2. jegyzet) 133. 

Saját hivatkozásra történő utalás: 

Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal 
vissza a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet száma – 
pont – jegyzet alkalmazható. 

 Példa: Ld. 15. jegyzet. 

Egyéb dokumentumokra és jogforrásokra történő utalás: 

Tekintettel arra, hogy ezek igen különbözőek lehetnek – azt  a  
jelzést  kell alkalmazni,  amelyet  a  dokumentum kibocsátója  (pl.  
minisztérium,  valamely hatóság, bíróság,  stb.) hivatalosan 
alkalmaz. (Eltérő írásjel hiányában a hivatkozások (lábjegyzetek) 
végére mindig pontot kell tenni!) 

7. A lábjegyzetek a tanulmányon belül felső indexben lévő arab 
számmal jelölendők. 
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8. A táblázatok és ábrák a törzsszövegen kívül, a kézirat végén 
kerülnek elhelyezésre. 

9. A kéziratokat a tt@tek.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

10. A szerkesztőségnek megküldött, az előzetes szűrés alapján a 
formai követelményeknek megfelelő kéziratokat a szerkesztőség 
szakterületi felelős szerkesztői tekintik át. A közlés feltétele, hogy 
a szerkesztőség annak megjelentetését támogassa. Amennyiben 
a szakterületért felelős szerkesztők a kéziratot átdolgozandónak 
találják, úgy azt, javítás céljából, az átdolgozandó részek, 
valamint a javítási határidő megjelölésével, a szerkesztőség 
elektronikusan visszaküldi a szerzőnek. A publikálási feltételeket 
nem teljesítő kéziratokat a szerkesztőség nem őrzi meg, annak 
rendszerből való törlésére haladéktalanul intézkedik. 
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