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SÁFRÁN JÓZSEF1
A muszlim migráció okozta eltolódások a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatoknál
The Changes of the Hungarian National Security Services
Caused by the Muslim Migration
Absztrakt
Különböző minőségben és mennyiségben özönlik az információk tömege a magyar fogyasztókra a médiumokból, melyek a nemzetbiztonsági szerveink migrációval kapcsolatos munkáját taglalják. Rendkívül gyakoriak a csúsztatások, félreértelmezések, dezinformációk. Egyik leggyakoribb példa erre az a hírtípus, amely
arról számol be, hogy bizonyos terrorista vagy terrorgyanús egyén a szolgálatok
látószögében volt, tudomásuk volt a személyéről, útvonaláról. Felmerülhet joggal
a kérdés ebben az esetben, hogy miért nem állították már meg a határon, mielőtt
egy terrorcselekményt elkövetett volna? Ezen tanulmány célja, hogy megismertesse az olvasót a magyar nemzetbiztonsági szervek tevékenységével, lehetőségeivel a migrációs válság és határvédelem tekintetében, valamint, hogy a politikai,
jogi, vallási, szociológiai és nemzetbiztonsági vonulatait röviden feltérképezze.
Kulcsszavak: nemzetbiztonság, migráció, válság, Iszlám, ISIS, Magyarország
Abstract
People can see and hear in Hungary from the media about the activity of the national security services regarding the Muslim migration. The misunderstandings
and the disinformation are not rare. Frequently the consumer can see the news,
where the reporter asks, why the national security agencies could not do anything
against a terrorism, why they did not stop it in the border, when they knew about
his motions. This essay will describe the potentials of the Hungarian national security services in point of the migration crisis and border security, furthermore it
will discover the political, legal, religious, sociological and security background.
Key words: national security, migration, crisis, Islam, ISIS, Hungary
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BEVEZETÉS
A 2001. szeptember 11-i, New York-ban elkövetett terrortámadás után szorongással teli
hangulat lett úrrá a világon, és az átalakuló biztonsági helyzet a védelmi szektor minden
ágazatát érintette, többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokat is. Paradigmaváltásra
volt szükség, hiszen az új típusú kihívásokra érkezett válaszok nem mindig voltak kielégítőek. A világ döntéshozói egyetértettek abban, hogy a tragédiát a hírszerző és elhárító
intézmények lokális és globális partnerségének hiánya okozta, az információcsere mennyisége és minősége nem volt megfelelő. A 9/11-es pusztítás után megerősítésre került a
szervezetek közötti kommunikáció, a nem hírszerző szervekkel való együttműködés, a
helyi hatóságokkal való szorosabb munka és a nemzetközi kooperáció. Szükségessé vált a
formális, hierarchikus nemzetbiztonsági közigazgatási struktúrát világszerte átszervezni
horizontális, partnerségi és változékony architektúrába, hogy az információ a birtoklótól a
beszerzőn keresztül minél gyorsabban jusson el a felhasználóhoz. Egyértelművé vált,
hogyha a folyamatosan változó kihívásokhoz és fenyegetésekhez az aktorok, a metódusok
2
és a célpontok nem alkalmazkodnak, azzal károsíthatják a biztonság keretrendszerét.
Ezen erőpróbák sorába állt be az arab tavasz hatására megindult, 2015 nyarára eszkalálódott migráció a Közel-Keletről, mely jelentősen megnövelte a Magyarország területén
áthaladó, a nyugati országokba igyekvő bevándorlók létszámát. Az egyre emelkedő számú, többnyire gyalog érkező menekült tömegek óriási terhet róttak a rendvédelmi, katonai,
nemzetbiztonsági és a különböző államigazgatási szervekre.
Az említett jelenségekre reflektálva különböző minőségben és mennyiségben özönlik a
3
nemzetbiztonsági szerveink munkájával kapcsolatos információk tömege a fogyasztókra a
médiumokból. Rendkívül gyakoriak a csúsztatások, félreértelmezések, dezinformációk.
Egyik leggyakoribb példa erre az a hírtípus, amely arról számol be, hogy bizonyos terrorista vagy terrorgyanús egyén a szolgálatok látószögében volt, tudomásuk volt a személyéről,
útvonaláról. Ebben az esetben joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem állították már
meg a határon, mielőtt egy terrorcselekményt elkövetett volna?
Ezen tanulmány célja, hogy megismertesse az olvasót a magyar nemzetbiztonsági
szervek tevékenységével, lehetőségeivel a migrációs válság és határvédelem tekintetében,
valamint, hogy a politikai, jogi, vallási, szociológiai és nemzetbiztonsági vonulatait röviden
feltérképezze. Írásomban nem térek ki külön a nemzetbiztonsági szervek alapvető feladataira, jogi szabályozására vagy a titkosság jellemzőjének kifejtésére.

2

James B. Steinberg, Mary Graham, Andrew Eggers: Building Intelligence to Fight Terrorism.
https://www.brookings.edu/research/building-intelligence-to-fight-terrorism/ (2017. 04. 12.)
3
Sajtóban gyakran titkosszolgálatként hivatkoznak a nemzetbiztonsági szervekre, ám az 1995. CXXV.
Törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról, valamint a hazai szaksajtó nem hivatkozik rájuk titkosszolgálatokként.
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A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ALAPVETŐ FELADATAI
AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ TEKINTETÉBEN
A terrorcselekmények jellemzője, hogy általában a célországon kívül történik a megszervezésük, így rendkívül nehéz a felderítésük, nemzetközi együttműködés nélkül szinte lehetetlen. A nemzetközi terrorizmus elleni fegyveres harc az országok közös célja, ahogy a NATO 1999-es stratégiája, illetve az Amerikai Egyesült Államok katonai stratégiája is kimondja. Az elemi feladatok között szerepel a felderítés, a kockázatok, veszélyek és kihívások
elemzése, a biztonsági normák kialakítása, a műveleti egységek kiképzése és bevetése.
Az említett tevékenységek főképp a kritikus infrastruktúrák védelmében foganatosíthatóak,
de kiterjeszthetőek napjaink újfajta terrorista fenyegetéseire. A hadviselés a védelmi feladatok kiosztását tekintve a haderőnemek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek és a reguláris-irreguláris egységek keveredésén
4
alapul. Ezek a ,,vegyületek” eredményezik a hibrid hadviselést, melyben kiemelt szerepet
játszik a hírszerzés és elhárítás, polgári és katonai tekintetben is. Az információszerzés
létkérdéssé vált az új típusú kihívások feltérképezésében, elemzésében, a megszerzett
hírek továbbításában és az elhárítás kivitelezésében. Több, előzetesen regisztrált terrorista
5
is sikeresen átjutott a menekültek közé rejtőzve, mint például Nabil Fadli ‒ emiatt az Európai Unió joggal erősítette meg, és fogja is még tovább erősíteni a határon átlépő migránsok
6
ellenőrzését, tehát potenciális veszélyként számol velük. Így a Martin C. Libicki által felvázolt információs hadviselés egymással összefüggő részterületeinek, civil és katonai bizton7
sági területeinek összefonódása megvalósul. Bár egyes megközelítések szerint a terrorszervezeteknek nincs szükségük egész Európán végiggyalogoltatni harcosaikat, azonban
8
erőfitogtatásnak is felfoghatóak a menekültek közé rejtett fanatikusok, ezen kívül a terrorista cselekmények fő mozgatórugóját, a félelemkeltést is igyekeznek minél több és szerte9
ágazóbb módon ,,szállítani”. A félelemkeltő tartalmak a különböző médiumokon keresztül
képesek eljutni a fogyasztókhoz, így elmondható, hogy Libicki pszichológiai hadviselés
(PSYOPS) pontja érvényesül.

4

Kőszegvári Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai.
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2002/1/z-01/chapter1.htm (2017. 09. 01.)
5
Zsuppán András: Terroristák a menekültek között? Hát persze! http://valasz.hu/vilag/terroristak-amenekultek-kozott-hat-persze-116872 (2017. 09. 1.)
6
Európai Tanács – Európai Unió Tanácsa: Az Unió a terrorizmus elleni harcba.
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/ (2017. 09. 01.)
7
Martin C. Libicki: What Is Information Warfare?. www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA367662
(2017. 09. 01.)
8
Timo Lokoschat: BDK-Chef André Schulz - Ein Kriminalbeamter über die Flüchtlingskrise.
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bdk-chef-andr-schulz-ein-kriminalbeamter-ueber-diefluechtlingskrise.0a2617e1-e8a8-40c5-befe-10aacf0f879b.html (2017. 09. 01.)
9
Óriásit hibázott a német titkosszolgálat. https://mno.hu/kulfold/oriasit-hibazott-a-nemettitkosszolgalat-1336880 (2017. 09. 01.)
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Magyarországon a terrorizmussal kiemelten a következő nemzetbiztonsági szervek foglalkoznak: Információs Hivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ,
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Mivel a felsorolt intézmények aktívan részt vesznek a terrorizmus elleni munkában,
össze kell hangolni tevékenységüket, biztosítani szükséges az információáramlást, a minősített adatok egymás közötti megfelelő cseréjét. A TEK 2010-es megalapítása után nem
volt feszültségmentes a feladatok átvétele az Alkotmányvédelmi Hivataltól, nem sikerült
teljesen letisztázni törvényileg sem a feladatok pontos elosztását. A nemzetbiztonsági
törvény például rendelkezik az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonságot fenyegető terrorszervezetek elleni információgyűjtő tevékenységéről,
amely a Terrorelhárítási Központ feladata is.
A MIGRÁCIÓ ELLENŐRZÉSÉNEK NEMZETBIZTONSÁGI MÓDSZEREI
Alapvetően a titkos információszerzésnek egy személyt vagy szervezetet kell szolgálnia, és
a titkos információkkal segíteni az adott szervezet munkáját. A nemzetbiztonsági szolgálatokat azon célból hozták létre, hogy döntéshozókat, tervezőket, katonákat és más társszerveket szolgáljanak ki. Az információ haszontalan, ha nem megfelelően van szolgáltatva,
azaz ha pontatlan vagy a formátuma nem elégséges. Ezen okokból kifolyólag fontos, hogy
az információ megszerzője tisztában legyen, hogy az információ megrendelője célját szolgálja-e és hogy összhangban van-e az igénnyel. Prioritást élvez tehát a feladatkiosztás.
Első lépcsőben a hírigényeket legjobban hasznosító személyeknek és szervezeteknek
szükséges megfogalmazniuk, valamint több megrendelőt is érintő feladatok esetén az
egymás közötti kooperációt és kommunikációt kezelniük. A nemzetbiztonsági szervek
önmaguktól is folytatnak titkos információszerzést, de a megfelelő politikai döntések meghozatalához meghatározó jelentőségű az igénylők szoros bevonása a feladatkiosztásba,
hiszen maga a feladatkiosztás hajtja az információgyűjtést.
Második lépcsőben az információgyűjtés szakaszába lépünk, amikor a titkos informá10
11
12
ciógyűjtést folytató szervek HUMINT, SIGINT és OSINT segítségével nyers információkat próbálnak meg összegyűjteni, majd ezeket továbbítani feldolgozásra az elemző tisztekhez.
Harmadik szakaszban kerülnek feldolgozásra az adatok. A különböző forrásokból nyert
nyers információkat elemzők rendszerezik, felmérik valóságtartalmukat, hasznosságukat,
majd használható formába öntik. A HUMINT és SIGINT információkat összegzik és általában az OSINT-tal kiegészítik: nyílt forrásokból ellenőrzik a hitelességüket.
10

Human Intelligence: Ügynökök beszervezésével és tartásával foglalkozó egység. Személyes kapcsolattartás révén szerez információt.
11
Signals Intelligence: Jelhírszerzés, manapság főleg az informatikai, elektronikus hírszerzés fogalmának lefedésére használják, több területet (pl. Kódfejtés, Big Data elemzés, hackertevékenység stb.)
foglal magába.
12
Open Source Intelligence: Nyílt forrásból elérhető információgyűjtést jelent.
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Az elemző ezután felméri a rendszerezett anyag hasznosságát, és olyan formába önti,
mely a leginkább javára fordítható a megrendelőnek. A végső termék, többlépcsős vezetői
jóváhagyás után juthat el a címzetthez. Amennyiben a legfelsőbb vezetői szinten is rend13
ben találnak mindent, a végső jelentés a megrendelőhöz kerül.
Megjegyzendő egy általános eljárásmód az elhárítás munkájával kapcsolatban, amelyről keveset hallani a médiában. Általános kritika az elhárítással szemben, hogy nem kapcsoltak le időben egy elkövetőt, miközben akár a jövőbeni terveiről, céljairól is tudomásuk
volt. Az oka többrétegű: egyrészt az elhárítás csak kivételes esetben működhet hatóságként, az elfogás főleg a Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ illetékessége. Másrészt
értelmezni kell az elhárítás célját. Egy elhárító tiszt a lehető legtöbb információt próbálja
kinyerni a terrorista személyi köréből, próbál ezen körből ügynököket beszervezni, hálózatot kiépíteni, és megpróbálja a terroristát ,,visszafordítani” saját országa vagy szerve ellen.
Ellenlépéseket csak akkor eszközöl, ha már kivédhetetlen a baj, de erről általában vagy az
utolsó pillanatban, vagy egyáltalán nem értesül. Kiváló példa erre a terroristák körében
egyre népszerűbbé váló ,,ramming” akciók térnyerése. Ezen műveletek elterjedésének oka
nem más, mint hogy ezen támadásokat szinte lehetetlen előre jelezni, könnyen kivitelezhetőek, nagy pusztításra képesek kis befektetéssel, olcsóak, és akár magánakcióként, akár
14
parancsra gyorsan végrehajthatóak. Ha minimális sikereket szeretnénk elérni az elhárítás
területén, a veszélyes egyéneket folyamatosan kellene monitorozni, ami gyakorlatilag lehetetlen. Egy teljes megfigyeléshez kb. 30-40 ember folyamatos munkája szükséges, ami az
Alkotmányvédelmi Hivatal 2012-ben 1808 fő körül mozgó összlétszámához viszonyítva
15
rendkívüli módon igénybe venné a személyi erőforrásokat.
Érdemes lenne a
rammingtámadások elemzéseit felhasználni a tisztek képzése során, illetve továbbképzést
biztosítani, valamint feltérképezni a terrorcselekmények előtt alkalmazott kommunikációs
módszerek természetét.
A bevándorlás okozta terrorveszély féken tartása érdekében különösen fontos lenne a
terrorgyanús egyének vagy már ismert terroristák gyors és reszponzív megfigyelése. A
16
XXI. században erre leginkább az IMINT lenne alkalmas, azonban nem rendelkezünk
információval arról, hogy a magyar nemzetbiztonsági szervek aktívan alkalmaznák ezt a
lehetőséget, illetve valószínűsíthető, hogy a rendkívül költséges megvalósítás miatt még
nem terjedt el hazánkban, így a SIGINT-re és a HUMINT-ra tudnak támaszkodni. A SIGINT

13

Richard J. Hughbank – Don Githens: Intelligence and Its Role in Protecting Against Terrorism. Journal of Strategic Security, 2010 március.
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jss (2017. 04. 30.)
14
Rácz András – Brestyánszki Flóra: A gépjárművel végrehajtott, ramming típusú terrortámadásokról
és a védekezés lehetőségeiről. http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-14a-gepjarmuvel-vegrehajtott-ramming-tamadasokrol-racz-a-brestyanszki-f.original.pdf (2017. 09. 21.)
15
Papp Zsolt: Megdöbbentő adatok a minisztériumoknál ‒ mutatjuk a számokat.
http://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.567294.html (2017. 09. 21.)
16
Imagery Intelligence: Szatelitek és légifelvételek segítségével gyűjt információkat. Magyarország
hírszerzési és elhárító módszerei között nem jellemző.
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egy fokkal lassabb módszer a HUMINT-nál, mivel az esetleges titkosított adatokat le kell
fordítani, vissza kell írni, az óriási mennyiségű információt szűrni kell és rendszerezni,
valamint a hacker tevékenység, azaz a titkosított adatokhoz való hozzáférés is időt igényel.
A felsoroltakon kívül a menekült tömegekkel érkező egyének lenyomozásához szükséges,
hogy az illető aktív kommunikációt folytasson. A HUMINT mindenképp alkalmazandó a
terroristák felderítésében és lekapcsolásában. Bár az ügynökrendszer kiépítése hosszadalmas és elhúzódó, azonban nem véletlenül ez a legnépszerűbb módszer többek között
hazánkban és az orosz szolgálatoknál. A fő oka ennek az, hogy a terrorszervezetek igyekeznek sejtekben dolgozni, hogy lebukás esetén ne az egész szervezet dőljön be. Beépülés esetén fontos a hálózatuk feltérképezése és a kommunikációs csatornák megtalálása,
valamint a vezetőkhöz való eljutási lehetőségek felderítése. A dzsihádisták neutralizálásához előre kiépített hálózat szükséges, amin kívül óriási szerepe van a szerencsének is. A
klasszikus hírszerzési módszerekkel való információbeszerzés az ügynököktől különösen
nagy biztonsági kockázatot hordoz magában, mivel kritikus helyzetben az ellenséges fél is
kellő elővigyázatossággal és óvatossággal lép fel, ez pedig feszültté teheti az ügynököket
is. Összefoglalva elmondható, hogy a személyes információszerzés a bevándorlás okozta
terrorveszélyben lassú, de progresszív eredményeket lehet képes felmutatni.
Amikor a bevándorlás generálta dzsihádista terrorveszély eszkalálódik, és a nemzetkö17
zi biztonsági stabilitást fenyegeti, a határok védelmében és az akkurátus ellenőrzésben a
rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szervek együttműködése a felderítésben és
elhárításban hozhatja meg a kívánt eredményeket. A kooperáció nem csak az egyes országok érdeke, hanem a nemzetközi közösségé is. A terrorista szervek a nemzetbiztonsági
szervekhez hasonlóan, immár profi háttérrel, erősen támaszkodnak a titkosságra és ano18
nimitásra, hogy terjeszteni tudják politikai és vallási agendájukat. A kritikus információk
megszerzése és megosztása a szövetségesek között a modern kori terrorista elleni küz19
delmek egyik alappillére.
A nemzetközi rendszerben a különböző nemzetbiztonsági egységek csapatmunkája elengedhetetlen. Az Al-Káida és az Iszlám Állam is nemzetközi színtéren működik, így fontos, hogy az ellenük folytatott harc minden fronton nemzetközi legyen. A Nemzetbiztonsági
szektorban a lehető legtöbb információ közös felhasználása a kívánatos Hans-Georg
Maassen, a német alkotmányvédelmi hivatal (Federal Office for the Protection of the
Constitution) vezetője szerint. Véleménye szerint már tudomásunk van új ISIS támadásokról, így nem halogatható az együttműködés. Úgy véli, naivitás lenne azt feltételezni, hogy

17

Paul Kamolnick: Delegitimizing Al-Qaeda: A Jihad-Realist Approach. 19. o.
https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1099.pdf ( 2017. 09. 01.)
18
Richard J. Hughbank, Don Githens: Intelligence and Its Role in Protecting Against Terrorism. Journal
of Strategic Security, 2017. 03.
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jss ( 2017. 04. 30.)
19
Besenyő János, Pranter Zoltán, Speidl Bianka, Vogel Dávid: Az Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0.
Kossuth Kiadó, Budapest, 2015. 198. o.
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nem terveznek Németország ellen további támadásokat, illetve ne rejtettek volna el az
illegális bevándorlók között saját embereket. A megelőzés hatékonyabbá tételére a 2002ben alapított ,,Counterterrorism Group” (CTG) számára szeretne többletfeladatokat biztosí20
tani, folyékonyabbá tenni a közös munkát és kommunikációt.
A magyar szolgálatoknak, hogy a lehető legtöbb információhoz hozzájussanak, tudniuk
kell, mely szolgálatok vannak jelen a menekültek útvonalán elhelyezkedő országokban,
esetünkben a Balkánon. Az orosz és német szolgálatok folytatják a legaktívabb tevékenységet a térségben – kikövetkeztethető, hogy a menekültek jelentős része irányukba tart a
jobb megélhetés reményében. Az elmúlt években elkövetett terrortámadások száma miatt
a németek növelték a biztonsági készenléti szintet, míg az oroszok a válságos régiókba
rendszerint nagy erőket csoportosítanak, és a világ nagy részén erős és kiépített ügynökrendszerrel rendelkeznek. Tudomásunk szerint a régióban aktívan jelen van még Dánia,
21
Svédország, Franciaország, Ausztria, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság.
Azonban kissé nehézkes a nyugati hatalmakkal való információcsere, mivel a középeurópai országok nagy része próbál Oroszországgal is nemzetbiztonsági kooperációt kiépíteni, és ezért a nyugatiak félnek, hogy esetleg titkos információk jutnak el az oroszokhoz a
partnerszolgálatoktól. Aggodalmuk egyes felmérések szerint jogos, hiszen az Oroszország
nemzetbiztonsági szolgálatai által készített listán, amely azt tartalmazza, mely külföldi
22
szolgálatokat lehet a legkönnyebben manipulálni, Magyarország áll az élen. Fontos lenne
ezért az országok közötti kapcsolatok helyreállítása, illetve olyan pontok megfogalmazása
és fórumokon (pl. ENSZ, NATO) való hangoztatása, amelyeket minden ország elfogad
23
biztonsági kockázatnak.

20

European intelligence agencies to cooperate more closely in fight against terror.
http://www.dw.com/en/european-intelligence-agencies-to-cooperate-more-closely-in-fight-againstterror/a-19060807 (2017. 05. 22.)
21
Dezső András: Kémek háborújává fajult a menekültválság.
http://index.hu/kulfold/2016/03/18/kemek_haborujava_fajult_a_menekultvalsag/?token=f5484837a430
dfc1f4bae297bd6b4b17 (2017. 04. 02.)
22
Eckart Lohse, Reinhard Veser, Markus Wehner, Matthias Wyssuwa: Russlands geheimer Feldzug
gegen den Westen. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/putin-manipuliert-gezieltemedienkampagne-gegen-deutschland-14117555.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
(2017. 04. 02.)
23
Dezső: i. m.
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A JELENLEGI MAGYAR POLITIKAI ÁLLÁSPONT
Magyarország kormánya szerint a két éve tartó, legfőképpen az arab térségből érkező
migráció szinte korlátlan lefolyása okozta a terrorcselekmények nagy részét Európában,
tehát erős az összefüggés az illegális migráció, a terrorizmus és a köztörvényes bűncse24
lekmények között. Bakondi György, a Miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint
a 2016-os berlini merénylet elkerülhető lett volna, ha nagyobb személyi állomány áll rendelkezésére a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, melyek már így is túlterheltek. Ha valakit
megfigyelnek, mert gyanús, és pár hónap alatt nem találnak kézzel fogható bizonyítékot az
illető törvényellenes tevékenységére, a szolgálatoknak át kell csoportosítani a megfigyelő
erőiket más irányba. Ezen kívül a beépülési, illetve ügynöktartási képesség is korlátozott az
arab térségből érkezőkkel szemben. A berlini merénylő megfigyelését, okafogyottá válása
miatt, 2016 októberében állították le. Anis Amri, az elkövető kamionjával a berlini vásárban
hajtott a tömeg közé, 2016. december 19-én, mintegy tizenkét ember halálát okozva, és
több tucat sebesültet maga után hagyva.
Az egyik legnagyobb probléma a képzett tisztek megtalálása, majd később megtartása:
Magyarországon 4 felsőoktatási intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli
Gáspár Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem indít ,,Keleti nyelvek és kultúrák” szakot a bölcsészettudományi karokon
2017-ben, ám ezeken a szakokon sem feltétlenül mindenki az arab nyelvre szakosodik, az
iszlámmal kapcsolatos tantárgyak sem élveznek túlzott prioritást. A nyelv ismerete nem
jelent azonnali bekerülést valamilyen titkosszolgálathoz, hiszen át kell esni a bekerüléshez
szükséges szűrőkön. Felvétel esetén is számolni kell a lemorzsolódással. A fluktuációt
erősíti még, hogy egy felsőfokú arab nyelvtudással egy multinacionális vállalatnál akár a
duplája is megkereshető annak, amekkora összeget egy szolgálatnál kapni lehet: a 2011.
évi CXCIX. – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint minden egyéb (pl. titoktartási támogatás, lakhatási hozzájárulás stb.) egy kezdő esetében nettó 210 és 300 ezer
forint közé fog esni. Ez az összeg itthoni viszonylatokban az átlagjövedelem fölé esik, ámde a megkötések és lemondások, melyek ezzel a munkakörrel járnak, riasztó hatásúak
lehetnek, és más irányba orientálhatják a jelentkezőt.
A nyugati országok a magyarországinál jóval nagyobb védelmi apparátust tudnak fenntartani, ezért létfontosságú lenne a nemzetközi kapcsolatok erősítése, különösen az EUval, NATO-val és az EBESZ-el, valamint a titoktartásról szóló törvények összehangolása
és a titkok szükség esetén való rugalmasabb megosztása. Ezen gondolat alátámasztására
példaként meg lehet említeni az Észak-Atlanti Szerződés 4. cikkelyét, mely kimondja, hogy
ha a szerződő országok egyikének véleménye szerint területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti, tanácskozást folytathat a tagállamokkal a helyzet

24

Bakondi György: Az illegális migráció és a terrorizmus összefügg. Magyar Idők,
http://magyaridok.hu/kulfold/bakondi-gyorgy-az-illegalis-migracio-es-terrorizmus-osszefugg-1279189/
(2017. 04. 04.)
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megítélését illetően, illetve a kialakult szituáció kezelése céljából. Amennyiben azonban
támadásnak vélt esemény történik, életbe léptethető az 5. cikkely, mely kollektív védelmet
biztosít, és a hibrid hadviselés jelenségének köszönhetően ez kiterjesztődik a nemzetbiz25
tonsági szolgálatok által vívott harcra is.
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a pénz nem az egyedüli megoldás a szerteágazó
biztonsági problémákra. Az Egyesült Királyságban több ezer terrorista vagy terroristagyanús egyén lakik napjainkban is, megfigyelésükre bármekkora összeget lehet fordítani, nem
fog kézzelfogható eredményeket hozni, egy ember megfigyelése is több ember munkáját
igényli, tehát egyszerűen fizikai korlátokkal is magyarázható az elhárítás elmulasztása. A
politikai vezetők ilyenkor próbálnak a közvélemény számára politikai programokat megfogalmazni, amelyek létszámbővítést, még több anyagi támogatást ígérnek, ám ezeket a
szavakat tekinthetjük inkább a választók megnyugtatásának, az egyéni biztonságérzet
normalizálásának. A teljes megfigyelésre, a totális ellenőrzésre, ezáltal a terrortámadások
kivédésére az eszközök kizárólag diktatúrákban érhetőek el, ami Orwelli világot idézne elő.
A magyar kormány 2016-tól kezdődően a kerítésrendszerben látja az alapvető megoldást a migráció és terroristák beszivárgásának féken tartására, ellenőrzésére. Alapvetően
nem a határvédelemmel kapcsolatos, hanem általános érvényű hírszerző és
elhárítórendszer szervezési feladat egy olyan rendszer kiépítése, mely tiszteletben tartja a
nyilvánosságot és a privát szférát, illetve képes azokra az információkra fókuszálni, melyek
szükségesek az ország biztonságának fenntartásához. A határvédelemnél információt kell
szerezni arról, hogy kik azok, akik belépnek Magyarország területére, valamint milyen
javakat, felszereléseket hoznak magukkal. A potenciális dzsihádisták felderítésénél a tradicionális titkos információszerző technikákat is lehet alkalmazni, például összehasonlítani
adatbázisokat repülőjegy foglalási listákból, telefonlogokból, illetve tranzakciós jegyzékekből, kiegészítve a rendvédelmi szervek, bevándorlási hivatalok és titkos információgyűjtést
folytató szervek adatállományaival. Az esetleges vészhelyzetekre reagálva, a valós idejű
kétirányú kommunikáció felállítása létfontosságú, az első észlelőtől más hivatásos szervekhez, így megakadályozva támadásokat vagy kirendelhetővé téve a rendelkezésre álló
erőket és semlegesítve a terrorista fenyegetést. A kritikus infrastruktúrák, azaz a mezőgazdaság, telekommunikáció, élelemellátás, vízellátás, katasztrófavédelmi és mentőszolgálatok, kórházak, tömegközlekedés, bankrendszer és pénzügyi intézetek, energiaszektor irányába történő esetleges beáramlás ezáltal a kétoldalú kommunikáció által kivédhető. A
védekezéshez fel kell térképezni:
1. Az infrastruktúrák gyengeségét egy esetleges terrorista támadással szemben.
2. Azokat a személyeket, akik hozzáférnek az infrastruktúrákhoz.
26
3. A beérkező terrorista lehetőségeit arra, hogy effektív támadást hajtson végre.

25

Az Észak-Atlanti Szerződés. https://sites.google.com/site/honvedelem/nato-szerzodes
(2017. 09. 01.)
26
James B. Steinberg, Mary Graham, Andrew Eggers: Building Intelligence to Fight Terrorism.
https://www.brookings.edu/research/building-intelligence-to-fight-terrorism/ (2017. 04. 12.)
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VALLÁSI TÉNYEZŐK
A Közel-Kelet térségéből érkező modern kori bevándorlás okozta terrortámadások döntő
részét az Iszlám Állam szunnita dzsihádista terrorszervezet nevében követték el. Példaként
hozható Franciaország, ahol ha megnézzük a 2011 és 2016 júliusa közötti terrortámadások
összegét, láthatjuk, hogy a 100%-ban muszlim hátterű egyének által elkövetett cselekmények száma 14, az áldozatok száma 246, amelyben nincs benne a nizzai kamionos tö27
meggyilkosság a maga 84 halottjával.
2016-ban a dzsihadista terrortámadások áldozatainak száma elérte a 135-öt az Európai
Unióban. 718 embert tartóztattak le terrorista tevékenység gyanújával. Franciaországban
2015-ben még csak 377 ember került őrizetbe, ez a szám 2016-ban 429-re emelkedett.
Ugyancsak növekedés látható Hollandiában, ahol 2015-ben 20, míg 2016-ban már 36 volt
a letartóztatások száma. A többi országban stagnálás figyelhető meg. Az elkövetők mintegy 26%-a volt nőnemű 2016-ban, és a fiatalkorú gyanúsítottak száma is növekedő tendenciát mutat. 2016-ban a feltételezett elkövetők nagy részét főleg a propaganda befolyásolta, és nem személyes indíttatásból cselekedtek, valamint a családjuk is kevés hatással
28
volt rájuk.
Természetesen komplikáltabbá teheti a számolást az, hogy akár országonként eltérhet,
mit tekintenek ott terrorizmusnak. A szempontok is különbözőek lehetnek: nem biztos, hogy
az IRA vagy a Vörös Hadsereg Frakció tevékenysége ugyanolyan megítélésű a terrorizmus
fogalmán belül. Az országok nagy része, így Magyarország is szigorúan lép fel a területén
belül működő terrorszervezetek ellen, míg a dzsihadisták által elkövetett cselekedeteket
külső támadásnak tekinti. Itt megjegyezendő, hogy országunk jelenleg nem áll hadban
semmilyen más országgal, mivel a háború fogalma kizárólag országok között értelmezhető.
A helyes megfogalmazás, hogy harcban állunk a terrorizmussal, illetve az Iszlám Állam
terrorszervezettel. Nem lelhető fel forrás arra vonatkozóan, hogy a kormány vallási alapon
különböztetné meg a mohamedán hitvallást a bevándorlás okozta terrorizmus tekintetében,
így arra következtethetünk, hogy a kormány nem tartja ellenségnek az iszlám hívőket,
kizárólag a dzsihádot támogató és az iszlámra hivatkozva bűncselekményeket elkövetőket.
Magyarország törvényi szabályozása nem tesz külön említést a muszlim terrorizmusról,
a migrációval kapcsolatos és a terrorizmussal foglalkozó rendelkezésekben nem különböztet meg vallási alapon kultúrákat. Az 1995. CXXV. Törvényt megvizsgálva nem találunk
paragrafust a muszlimokkal vagy dzsihádistakkal kapcsolatban, ahogy a 2016. évi LXIX.
Törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításában
29
sem.

27

Tóth Gergely: Az biztos, hogy Franciaországnak jócskán kijut a terrorizmusból.
http://index.hu/kulfold/2016/07/15/franciaorszag_terrortamadasok_listaja/ (2017. 04. 02.)
28
European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017. 22. o.(2017. 12. 20.)
29
Wolters Kluwer netjogtár. 2016. évi LXIX. Törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról.
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A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ÉS A MUSZLIM VALLÁS
A nemzetbiztonsági szolgálatok már a Kádár-rendszerben is intenzív figyelemmel viseltettek az egyházak iránt, a titkos információgyűjtés vallási vonulatait is kialakították. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségén belül a III/I. Csoportfőnökség alárendeltségében
létezett a III/I-4. osztály, mely a Vatikán, Izrael és az egyházi emigráció ellen dolgozott. A
III/III. Csoporfőnökség keretei között működtek: a III/III-1. osztály: elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfőnökséggel együtt), a III/III-1-a elhárítás a római katolikus egyházzal szemben, III/III-1-b elhárítás a római katolikus egyház vezetésével és intézményeivel szemben, III/III-1-c elhárítás a
protestáns és egyéb vallási mozgalmakkal szemben. Habár a legveszélyesebbnek nem a
történelmi egyházak számítottak, hanem a kisebbek, mivel ezek általában egyszemélyes
vezetés alatt álltak, akik nagy mértékben tudták akár az államhatalommal szemben is befolyásolni a hívőket, így potenciális veszélyforrásnak minősültek. Az iszlám közösségek
egyáltalán nem számítottak a kiemelt célpontok közé, de nyilvánvaló volt, hogy az üldöztetés terén is tapasztalatokkal bírnak, így képesek ellenmódszereket alkalmazni a szolgálatokkal szemben. A szocializmusban az ÁVO, ÁVH, majd később a Belügyminisztérium III.
Főcsoportfőnökség osztályai már tapasztalatot szereztek a ,,cionizmus elleni harc” során,
ami folyamán beépülve megfigyelték a zsidó ifjúsági szerveket és a fővárosi hitközösségekben a jobbszárnyak erősödését. Bejutottak budai és óbudai lakásokon szervezett öszszejövetelekre, amit hat ügynök és tíz társadalmi kapcsolatuk mellett a telefonok lehallgatásával oldottak meg. A problémát velük kapcsolatban abban látták, hogy a fiatalok kezdeményezése feléleszti és ébren tartja a zsidó nacionalista, imperialista szellemet, így meg30
gátolván a társadalomba való beilleszkedésüket. A beépülési képességüket a katolikus
egyház ellenében is megcsillantották. Az egyik legtehetségesebb, legtöbbet vallási ügyekkel foglalkozó ügynök Nagy Töhötöm volt. Fedőmunkaköre miatt gyakran kellett utaznia
Rómába, vatikáni diplomatákkal tárgyalni. Munkája során egyházi elemzéseket készített,
és olyan dezinformációs anyagokkal igyekezett ellátni a katolikus döntéshozókat, melyek a
31
Vatikán keleti politikáját voltak hivatottak befolyásolni.
Az európai országok, illetve szervezetek közül többen is nyilatkoztak a migránsválság
okozta terroristaszám emelkedését illetően. Az Europol igazgatója, Rob Wainwright nyilatkozta, hogy információjuk szerint az ISIS hamis útleveleket osztogatott a menekülttáborokban, cserébe azért, hogy egy célországba elérve az illetők a terrorszervezet érdekében
32
tevékenykedjenek.
Hans-Georg Maasen, a német Állambiztonsági Hivatal (BfV –

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600069.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.T
XT (2017. 05. 10.)
30
Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában. Jaffa Kiadó, Budapest. 2015. 162. o.
31
Uo. 176. o.
32
Kathryn Cain: EURO TERROR WARNING Europol chief says ISIS is sending new waves of jihadis
to attack Europe using fake passports. https://www.thesun.co.uk/news/1681244/europol-chief-saysisis-is-sending-new-waves-of-jihadis-to-attack-europe-using-fake-passports/ (2017. 09. 01.)
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Bundesamt für Verfassungsschutz) vezetője kifejtette, hogy munkatársai próbálják azonosítani az álcázva beáramló terrorgyanús személyeket, és tényként kezelik, hogy a mene33
kültek között is elvegyülnek. A felsorolt nyilatkozatok rámutatnak, hogy az európai országok és szervezetek számára az intenzív hírszerzői és elhárítói tevékenység létfontosságú
a nemzetbiztonság szempontjából. A problémát az okozza, hogy az Egyesült Államokban
nincsenek annyira a társadalom perifériájára szorulva az iszlám bevándorlók, mint Franci34
aországban vagy Belgiumban, képesek asszimilálódni és patrióta életmódot folytatni.
Magyarországhoz közel eső muszlim közösségek rendkívüli módon összetartóak, zártak,
ismerik a nyugati módszereket, ezáltal gyanakvóak az újonnan érkezőekkel. Ráadásul ők
is tudnak konspirációs tevékenységet folytatni, vannak eszközeik, könnyen terjesztik a
35
propagandát, el tudnak jutni szövetségeseik segítségével szinte bárhova.
A beépülés nehézségei ellenére elméleti szinten a magyar szolgálatok két irányban
kezdhetik a műveleteiket. Az ismert vezéreket, terroristákat és kapcsolatrendszerüket folyamatosan lehallgathatják és megfigyelhetik SIGINT segítségével, valamint a vallási közösségi életbe ügynököket telepíthetnek, beszervezhetnek vagy állíthatnak át, akik a jövőben képesek a vallási vezetők befolyásolására vagy információkat szerezni, kontrollálni a
gyülekezetet. Az ügynök beépülését progresszívan lehet fejleszteni: először csak eljár a
vallási szertartásokra, összejövetelekre, az itt elhangzottakról jelentést készít. Ezután lehet
képes csatlakozni a gyülekezethez, információkat gyűjt, és igyekszik a vezetők közelébe
férkőzni. A fent leírt típust nevezzük információszerző ügynöknek.
A második ügynöktípus a befolyásoló ügynök. Ő már képes a hangját hallatni a gyülekezetben, és ezáltal manipulációs műveleteket végrehajtani. Az ügynök köré fedősztorit,
azaz legendát építenek ki a szolgálatok. Ha elnyerte a közösség és a vezetők bizalmát,
elkezdhet munkálkodni a gyülekezetért. Az esetleges lehetőségeket kihasználhatja, ám
mindenképp szükséges bizonyítania azt, hogy kötelességtudó, szavahihető és fedhetetlen.
Amennyiben az ügynök úgy érzi, hogy elérte a maximumot, a célt parancsra megpróbálhatja teljesíteni. A cél a vallási csoportokban a terrorista kapcsolatok és célok leleplezése.
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazásában pszichológusok is jelen vannak, akiknek a feladata többrétű, gyakran kell foglalkozniuk radikális muszlim csoportokkal.
Győrffy Ágnes százados, a MH Egészségügyi Központ Pszichológiai Osztály
Mentálhigéniás Alosztályának vezetője szerint érdemes a látószögbe került egyének
radikalizációjának folyamatát vizsgálni. Rámutat arra, miszerint kutatások bizonyítják, hogy
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elsősorban nem az első- és másodgenerációs muszlim bevándorlók hajlamosak az iszlám
nevében elkövetni bűncselekedeteket, hanem a harmadikban felnövők, ezért érdemes
lenne az elhárításnak nagyobb erőket biztosítani az utolsó réteg megfigyelésére, akiknél a
leginkább megjelenik az identitásválság és az integráció nehézsége. A társadalmi rétegek
közül túlnyomórészt a magasabb iskolai végzettségűek fogékonyabbak az előbb említett
36
tulajdonságokra, így még jobban lehetne szűkíteni a vizsgálatot. Azonban a radikálissá
válás roppant nehezen felismerhető egy megfigyelő tiszt számára, ezért fontos lenne bevonni egy pszichológust is, aki fel tudja ismerni azokat a jeleket, melyek egy terrorcselekmény elkövetésére hajlamosíthatják az adott személyt. John Horgan, a Pennsylvania Állami Egyetem Terrorizmuselemzési Nemzetközi Központját irányító kutató arra világít rá,
hogy célszerű úgy keresni a terroristagyanús embereket, hogy a politikai szempontokat és
a csoportdinamikát vesszük prioritásnak, mint megfigyelési alapot, de nem feledkezünk
meg az egyéni jellemzőkről sem. Több mint 60 volt terroristával történt felmérés alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy azok, akik otthagyták a terrorszervezeteket, általában
azért tették, mert nem azt kapták, amire számítottak, nem azokat a célokat próbálták meg
csoporton belül elérni, amit ígértek nekik, vagy nem kerültek az általuk elvárt státuszba. A
korcsoportra szűkítés is segíthet a szűrésben, a leginkább befolyásolhatóak a 18‒25 éves
korosztályhoz tartozó, egyedülálló személyek.
KONKLÚZIÓ
Valódi konklúziót nem lehetséges felépíteni a jelenség újdonsága, a nemzetbiztonsági
szervek titkosítása és a kutatások szerény száma miatt, azonban a tanulságokat össze
tudjuk foglalni, és a jövőbeni kockázatok elkerülése érdekében intézkedéseket tudunk
hozni. Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatainak a jövőben még nagyobb figyelemmel kell kísérnie az Arab térségből érkező migrációt és ennek kapcsán a terrorveszélyeztetettség alakulását. A hírszerzésnek célszerű lenne a balkáni országokban erőteljesebb
bázisokat kiépíteni, valamint a vándorlási útvonalakat ellenőrizni. Ezzel egyidejűleg az új,
potenciális útvonalak (pl. Románia, Ukrajna) feltérképezését és ellenőrzés alá vonásának
mikéntjét lenne szükséges megtervezni, majd kiépíteni. Ez elképzelhetetlen a jelenlegi
állomány bővítése, a technikai felszerelések fejlesztése és célirányos alkalmazása nélkül.
A többoldalú hírszerzési kapcsolatok közös cél érdekében történő kiegészítése és az
együttműködés fenntartása elemi erővel bír a muszlim migráció ellenőrzésében, így az új
módszereik és hátterük megismerésében (különös tekintettel Románia, Ukrajna, Bulgária,
Szerbia, Olaszország, Ausztria, Németország, Szlovénia, Macedónia, Montenegro, Albánia, Görögország és Törökország titkosszolgálataival). A katonai hírszerzésnek külön feladata a felsoroltakon kívül, hogy védje a nemzetközi missziókban lévő magyar egységeket,
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felfedje és elhárítsa az őket veszélyeztető fenyegetéseket, a NATO-t és a szövetségeseit
37
segítse elemzésekkel és információkkal.
Az elhárító szervek feladata a gyanús és ismert terrorveszélyes egyének felderítése és
folyamatos monitorozása, esetenként beavatkozás a társszervek bevonásával, különös
tekintettel a HUMINT alkalmazására. Ezen kívül fel kell deríteniük a szervezetet pénzügyileg, illetve logisztikai szempontból támogató szerveket, és megkísérelni a tevékenységük
felfüggesztését. Az ellátandó feladatokat a nemzetközi partnerekkel szoros együttműködésben szükséges végezni, ezért az új kihívásokra is reagálva, fontos ezen szerződések
folyamatos frissítése, a titokvédelmi törvények minél szorosabban való összehangolása,
legfőképpen a NATO és EU szervekkel, kiemelten a titoktartási jogra. Szükséges továbbá
a beáramló személyek nemzetközi ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok harmonizációja is.
A muszlim terrorizmus kihívásai egyediek és differenciálhatóak, ám még nincsenek a
jogi alapjai tisztázva, így kívánatos lenne ezen törvények meghozatala. Az új normák tükrében a szolgálatok számára tisztává válnának a feladataik és lehetőségeik.
Az információ összegyűjtése létfontosságú a biztonságunkat fenyegető helyzetekben,
de meg kell tanulnunk hasznosítani őket stratégiai, operációs és taktikai szinteken is.
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