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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Vannak-e új 
tendenciák az európai dzsihadista terrorizmusban?”

Kasznár attila

Az elmúlt időszakban Európában történt legtöbb terrorcselekmény elkövetői 
– a korábbi tendenciákhoz hasonlóan – a kontinensen született másod- és 
harmadgenerációs muszlimok közül kerültek ki. Ugyanakkor ők az európai 

muszlim közösségnek egy olyan szűk részét képezik, akik a szocializációjuk és a 
közösségi kapcsolataik során súlyos konfliktusokat voltak kénytelenek átélni. Ez az 
az alapképlet, amely a kiindulópontját adta annak a hosszabb-rövidebb folyamat-
nak, amelynek a végén ezek a személyek terrortámadások elkövetőivé váltak.

Hasonló szociológiai, pszichológiai folyamatokon mentek keresztül azok is, akik 
kiutazó, majd hazatérő harcosokká váltak. Az ilyen „kalandra” vállalkozók több-
sége szintén valamilyen mélyreható társadalmi frusztráció áldozata. A hazatérő 
harcosok, akik közül a legtöbb a világ kiemelt válságövezeteiben vett részt harci 
cselekményekben, elhivatott és kiképzett dzsihadistáknak tekinthetők, így Európá-
ban való jelenlétük kiemelt biztonsági kockázatot jelent. Ezek az eltorzult, radikális 
ideológiával felvértezett, akár nagyobb számban is visszatérő, állampolgársággal 
és helyismerettel, esetleg kiterjedt kapcsolatrendszerrel is rendelkező, harcedzett 
dzsihadisták olyan új kihívást jelentenek az európai szolgálatok számára, amelyre 
azok eddig nem voltak felkészülve.

Az Iszlám Állam térvesztésével párhuzamosan nő a hazatérő harcosok jelentet-
te veszély, hiszen miután menekülni kényszerülnek a terrorszervezet által korábban 
birtokolt területekről, a legészszerűbb megoldásnak az tűnhet, hogy visszatérnek a 
szülőhazájukba. Botorság volna azonban azt feltételezni, hogy ezzel együtt a radi-
kális nézeteiket is feladnák; sőt, az események a legtöbbjükre nagy valószínűséggel 
az ideológiai rendszerük helyességének megerősítéseként hatnak. Ennek követ-
keztében pedig további toborzási és kiképző feladatokat vállalhatnak el, vagy akár 
konkrét terrorcselekmények kivitelezésében vehetnek részt.

Kifejezetten új tendenciának tekinthető az Európát ért támadások sorában, 
hogy a nizzai, a berlini, a heidelbergi, a stockholmi merénylet, illetve a londoni és 
barcelonai terrorista akciók elkövetési eszközéül (teher- vagy személy-) gépjármű-
vet választottak a tettesek. Az úgynevezett ramming típusú támadás – amelynek 
során az elkövető gépjárművel az áldozatok közé hajt – korábban nem számított 
„bevett szokásnak”. Az új támadási forma megjelenése mégsem tekinthető meg-
lepőnek, hiszen tökéletesen illeszkedik abba a képletbe, hogy a terroristák mind a 
cselekményeik bekerülési költségét, mind az esetleges dekonspirációs faktorokat 
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minimalizálni akarják. E szándék megvalósítására pedig a leghatásosabb formának 
éppen ez tűnik, mivel a költsége elenyésző, és az okozott veszteségekhez képest 
elenyésző szervezést igényelnek, miközben az elkövetésben, illetve az előkészítésé-
ben szerepet vállaló személyek számát minimálisra lehet csökkenteni.

E folyamatok mellett fel kell készülni még egy olyan, jelenleg az európai 
dzsihadista terrorizmusról folyó diskurzuson kívüli, ám ahhoz szorosan kapcsolódó 
veszélyforrásra is, amely a kontinens biztonságának több dimenzióját is fokozottan 
fenyegetheti. Ez pedig a dzsihadista támadások következtében esetlegesen feléle-
dő/aktivizálódó szélsőséges mozgalmaknak az – akár terror- vagy terrorjellegű 
cselekményekben is manifesztálódó – erőszakhulláma. A két kockázati tényező 
egyidejű megjelenése olyan társadalmi gyújtóhatást eredményezhet, amely kritikus 
irányba is tolhatja a kontinens biztonsági helyzetét.

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy az Európát fenyegető dzsihadista 
terrorizmus több olyan új, a biztonságot veszélyeztető kockázati tényezővel is bír, 
amelyek az elkövetkezendő időszakban jelentős feladatok elé állítják az elhárításuk-
ra szakosított szolgálatokat.

Marton Péter

A kérdés, hogy az európai dzsihadista terrorizmus milyen új tendenciákat mu-
tat, legelőször is az időkeret figyelembe vételével válaszolható meg.

Legkésőbb 2004 óta, azaz a madridi merényletektől kezdődően egy-
értelműen nőtt az iszlamista indíttatású terrorizmus fenyegetése Európában, az 
előzményei azonban korábbra nyúlnak vissza. Az 1990-es évek folyamán többek 
között az algériai és a boszniai konfliktus járult hozzá ahhoz, hogy a szunnita musz-
lim diaszpóracsoportokon belül egy kisebbség radikalizálódni kezdett, illetve hogy 
a dzsihadista mozgalom szerveződése megindult a kontinensen. A szeptember 11-i 
New York-i merényletek elkövetői között már fontos szerepet játszott a hamburgi 
sejt. A 2001 utáni időszakban pedig az afganisztáni és az iraki harcok adtak további 
ösztönzést a dzsihadista mozgalomnak – ezekben már európai iszlamisták is na-
gyobb számban vettek részt.

A fenyegetés további és látványos növekedése az Iszlám Állam létrejöttével kö-
vetkezett. A dzsihadista mozgalom számára a Szíria és Irak térségében kialakult 
helyzet kiváló lehetőséget biztosított önkéntesek kiképzésére, a harcokban való 
részvételre, propaganda kifejtésére, illetve a folytatódó toborzásra.

Mára számos országban láthatóan túlterheltek a belbiztonságért felelős szol-
gálatok – a terrorizmus megelőzése érdekében folytatott megfigyelő tevékenység 
nem képes lefedni a gyanús személyek teljes körét. A radikalizáció meghatározó 
„terei” (informálisan szerveződő vagy éppen bejegyzetten működő mecsetek, a 
börtönök, valamint az internet) a szabadságjogokat tisztelő társadalmak közegében 
várhatóan továbbra is hozzájárulhatnak a mozgalom utánpótlásának az újraterme-
lődéséhez. Az interneten a személyes kapcsolat nélkül is elérhető inspiráció révén 
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magányos elkövetők és kisebb – baráti vagy családi kötelékek összefűzte – cso-
portok „önradikalizációja” is előfordul.

A terrorizmus elleni intézkedések ugyanakkor nem eredménytelenek. A dzsihád 
lehetőségét kereső szélsőségesek egy része ma már nem jut el az Iszlám Állam 
(összehúzódóban lévő) területére, Európában pedig terrortámadások elkövetése 
céljából viszonylag nehezen lehet lőfegyverekhez vagy robbanóanyagokhoz jutni. 
Éppen ez készteti az elkövetőket egyszerűbb eszközök és módszerek keresésé-
re – így került előtérbe az elmúlt időszak támadásai során a gépjárművek, illetve 
szúró- és vágófegyverek alkalmazása.

Ezen ismert fejlemények mellett azonban – kifejezetten a közelmúltat, valamint 
a következő éveket tekintve – frissebb megállapítások és előrejelzések is adhatók. 
Ezek közül olvasható az alábbiakban pontokba szedve néhány:

• Akár a migránsok tágabb, akár a menekültek szűkebb populációját tekintjük, 
vétek a terrorizmusra való hajlamnak vagy akár a terrorizmus pártolásának 
a durván általánosító feltételezése velük kapcsolatban. Ezt leszögezve is 
belátható azonban, hogy az elmúlt évek során Európába áramlott szunnita 
arab népesség ma még kiskorú tagjai, illetve a jövendő második és harmadik 
generációja közül egy apró kisebbség (ám ez is jelentős létszámú csoport) a 
beilleszkedés nehézségei, az identitáskeresés bizonytalanságai és a globá-
lisan jelen lévő radikalizáló propaganda hatására nem feltétlenül kíván majd 
békében élni a befogadó országokban. A maga előrejelzésében Thomas 
Hegghammer például a következő életszerű feltételezések alapján model-
lezi az európai fenyegetés várható növekedését: 1. növekszik a gazdasági 
értelemben alulteljesítő muszlim fiatalok száma; 2. nő a dzsihádra mozgó-
sító szereplők száma; 3. a muszlim világban továbbra is lesznek fegyveres 
konfliktusok; 4. a dzsihadista mozgalmak szervezői számára az interneten 
továbbra is adott lesz a cselekvés szabadsága.

• A radikalizálódott, illetve a jövőben radikalizálódó szunnita (nem csak arab) 
népesség és más muszlim felekezetek (síiták, ahmadik stb.) között is sor 
kerülhet erőszakos incidensekre.

• Egyes 2016-os és 2017-es incidensekből kiindulva – amelyek során már ki-
utasított személyek vagy a menedékkérelmük elbírálására hosszabb ideje 
várakozók voltak az elkövetők vagy a gyanúsítottak (legalább öt ilyen eset 
említhető) – előre látható, hogy a hasonló helyzetbe kerülő egyének, ha ve-
szítenivaló híján érzik magukat, kaphatók vagy önszántukból is hajlamosak 
lehetnek erőszakos cselekmények elkövetésére (természetesen itt is csak az 
érintettek egy kis töredékéről van szó).

• Érdekes kérdés, hogy az immár jellemzően egyszerűbb eszközökkel és pol-
gári személyek ellen megvalósított támadásokban milyen formában jelenik 
meg a tapasztalt veteránok részvétele a jövőben. Készek lesznek-e a nevü-
ket adni ilyen támadásokhoz, illetve életüket adni ilyenek során (a mozgalom 
szemében „nemesebb” természetű háborús tapasztalataikra tekintettel ez 
valamivel kevésbé valószínű); vagy például hozzájárulnak-e az ilyen támadások 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/566/html
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/566/html


4:1

6 Külügyi és Külgazdasági Intézet

alkalmával használt egyszerű módszerek tökéletesítéséhez, halálosságuk 
növeléséhez, valamint (legalábbis esetenként) a fegyveres testületek – rend-
őrség, katonaság – ellen irányításukhoz (ez valószínűsíthető).

• Végül ugyancsak szükséges a várhatóan növekvő „reaktív” (vagy e jelensé-
gek egymást erősítő természetére tekintettel inkább „interaktív”) terrorizmus 
növekedésére számítani, többek között a szélsőjobboldali radikálisok részé-
ről. Erre figyelmeztethet az idén Göteborgban történt robbantásos merénylet, 
a Borussia Dortmund futballcsapata ellen tőzsdei spekuláció motivációjával 
elkövetett áprilisi támadás, illetve a 2017. nyári londoni gázolásos incidenst 
követően a Finsbury Park-i mecsetbe járó gyülekezetet ért atrocitás is.

Wagner Péter

Az elmúlt két-három év eseményei szerint valóban megjelentek új tendenciák az 
európai dzsihadista terrorizmus terén, de valószínűleg nem úgy, ahogyan azt 
korábban vártuk. 2015 óta jelentősen megnőtt a dzsihadista terrortámadá-

sok száma Európában, amelyek „nyitányának” a 2015-ös két párizsi terrortámadás 
tekinthető. Különösen a második művelet volt aggasztó, mert a 2005-ös londoni 
terrorakció óta először fordult elő, hogy egy jól szervezett, nagy létszámú (10-15 
fős) sejt egyszerre több helyszínen hajtott végre támadást.

A második párizsi terrortámadásnak más jellegzetességei is voltak. Az elköve-
tők között olyan személyek is feltűntek, akik menekültként érkeztek Európába. Az 
akciók kitervelői 2005 óta először „használtak” öngyilkos merénylőket céljaik meg-
valósításához. Végül, de nem utolsósorban pedig a sejt rövid időn belül másodszor 
is támadást tudott végrehajtani, ráadásul Brüsszelben, 2016 januárjában. Ezen in-
formációk alapján a szakemberek és a kutatók is azzal a dilemmával szembesültek, 
hogy ez a két – a korábbi évtizedhez képest – atipikus támadás kivétel marad-e, 
vagy egy új típusú terrorhullám kezdete lesz.

Az eddigi adatok azt mutatják, hogy kivételekkel volt dolgunk: egy kisebb, az 
Iszlám Állam területén működő francia/belga csoport tudatosan használta ki a me-
nekült- és migránsválság okozta határellenőrzési „lyukat”, és fegyvereseket küldött 
Belgiumba. Hasonló terrortámadás azóta nem történt, és ilyen jellegű felszámolt 
kísérletekről sincsenek ismereteink.

Az Iszlám Állam célzott műveletei helyett viszont tovább folytatódtak a magá-
nyos vagy kis csoportos elkövetők által végrehajtott támadások. Ez az elkövetési 
forma 2001 után honosodott meg, amikor is a világ minden sarkában üldözött al-
Káida csak motivációval és tanácsokkal tudott szolgálni, bízva az önradikalizációnak 
kitett egyének akcióiban.

Manapság ez már csak fenntartásokkal igaz. A magányos elkövetők sokszor 
csak annyiban „magányosak”, hogy az akciót egyedül követik el, de a nyomozások 
során általában további személyekről is kiderül, hogy támogatóként részt vettek 
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benne. Így volt ez az idei manchesteri, londoni, barcelonai, de még a tavalyi nizzai 
és berlini gázolásos elkövetők esetében is.

Az európai dzsihadisták által jelentett fenyegetés kapcsán nem lehet megkerülni 
az Iszlám Állam közel-keleti működésének a hosszabb távú hatásait. A hágai In-
ternational Centre for Counter-Terrorism felmérése szerint (részben nyílt források, 
részben az EU-tagországok hivatalos visszajelzései alapján) 3922–4294 fő csatla-
kozott a terrorszervezethez, akiknek 2016 tavaszáig mintegy 30 százaléka tért vissza 
Európába, és 16 százaléka halt meg. A külföldi harcosok több mint fele, 2838 fő négy 
országból indult el (Franciaország, Belgium, Németország és Nagy-Britannia).

A fokozott fenyegetést nemcsak a (nem ritkán családostul) hazatérők jelentik 
majd, hanem a velük összekapcsolódó, az Iszlám Állam által az elmúlt években kifej-
tett virulens propagandatevékenység is. A nagy számok törvénye alapján manapság 
a hatóságoknak sokkal több potenciális terroristát, a radikalizálódás valamilyen állo-
másán levő személyt kell vagy kellene folyamatos megfigyelés alatt tartaniuk.

Ha tendenciákat keresünk a jövőre a nézve, akkor azt az óvatos megállapítást 
tehetjük, hogy a párizsi/brüsszeli terrortámadáshoz hasonló akciók inkább a kivéte-
lek lesznek, mint a gyakorlat. Az egyéni vagy csoportos elkövetők célja továbbra is 
az lesz, hogy valamilyen eszközzel minél több áldozatot tudjanak maguk után hagy-
ni, de ez az eszköz tipikusan nem robbanószer vagy bomba lesz. Az elmúlt két évet 
kétségtelenül a gépjárművekkel végrehajtott terrortámadások jellemezték. Még ha 
lesz is rá további kísérlet, a hatóságok viszonylag könnyen és gyorsan tudnak vála-
szolni az ilyen fenyegetésre. Mivel azonban a terroristák – működési környezetükből 
adódóan – rendkívül adaptívak, számítanunk kell a gázolásos támadás valamilyen 
„továbbfejlesztésére”.

Végül nem szabad megfeledkezni arról, hogy folytatódhatnak azok a terrorakciók 
is, amelyek Európát az elmúlt évtizedben is jellemezték: a szúró- vagy vágóesz-
közökkel, esetleg lőfegyverrel végrehajtott egyéni támadások a hatalom képviselői 
(rendőrök, katonák, politikusok), illetve az európai zsidó-keresztény múlt képviselői, 
szimbólumai ellen.

szalai Máté

Az Európai Unióban folytatott dzsihadista terrorizmus nem tekinthető állan-
dó, változatlan jelenségnek, hanem inkább egy olyan kihívásnak, amely 
folyamatosan formálódik, és mindig az átalakulás állapotában van. Ez igaz a 

terrorizmusra általánosságban is (hiszen az illegális terrorista csoportoknak a túl-
élés érdekében gyakran kell taktikai, de akár stratégiai szinten is változtatniuk vagy 
improvizálniuk), de különösen az utóbbi tizenhat évben tapasztalható nyugati meg-
nyilvánulási formáira: a tagállamok fellépésére és a politikai környezet változására a 
transznacionális dzsihadista hálózatoknak is reagálniuk kellett.

Véleményem szerint az elmúlt években két fontos tendenciát láthattunk az 
európai radikális iszlamista terrorista csoportok tevékenységét illetően. Egyrészt 
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megváltozott a dzsihadista hálózatok felépítése és módszere. Az al-Káida a 2000-
es évek közepe, a madridi és a londoni robbantások óta nem képes az Európai 
Unión kívülről, közvetlenül merényleteket végrehajtani, így a dzsihadizmus jelentő-
sen decentralizálódott. A „magányos farkasok” jelensége is akkor került a szakmai 
érdeklődés középpontjába, különösen azt követően, hogy a szervezet meghirdette 
az „egyéni dzsihád” stratégiáját, amelyben már maga nem tervező és végrehajtó, 
hanem sokkal inkább inspiráló és felbujtó szerepet töltött be. Ezekben az esetek-
ben az elkövetők gyakran nem is kerültek a transznacionális hálózatokkal közvetlen 
kapcsolatba, csak kommunikációs, „virtuális” értelemben, az interneten keresztül.

Ezt a folyamatot erősítette fel az Iszlám Állam, amely ma már olyan merény-
leteket is magára vállal, amelyekhez semmi köze nem volt, vagy akár a klasszikus 
értelemben nem is feltétlenül minősíthetőek terrorista akcióknak (lásd az orlandói 
tragédiát). Az Iszlám Államnak sikerült „iszlamizálnia a radikalizmust”, vagyis fel-
használnia a politikával vagy az iszlámmal kevéssé foglalkozó, de egyéni, mentális 
vagy közösségi problémákkal küzdő fiatalok frusztrációit, akik számára új identitást 
tudott nyújtani. Ezek az elkövetők már nem hagyományos „terroristák”, de nem is 
magányos farkasok: jellemzően kisebb helyi csoportokban, virtuálisan válnak az 
Iszlám Állam által meghirdetett kalifátus részévé, és e közösségi lelkesedésből kö-
vetnek el merényleteket.

De az Iszlám Állam már ismét képessé vált arra is, hogy külföldről szervezzen meg 
vagy koordináljon merényleteket. E kettőssége – hogy egyszerre létezik egy klasszi-
kus transznacionális dzsihadista szervezetként és egy virtuális hálózatként – jelenti 
a terrorszervezet egyik nagy újítását a korábbiakhoz képest. Emiatt nagyon nehéz 
előre jelezni a tevékenységét vagy megállapítani egy merénylettel kapcsolatban, hogy 
ténylegesen mekkora szerepe volt benne a szervezet magjának. Ahogy az Iszlám Ál-
lam egységei Irakban és Szíriában szorulnak vissza, úgy válik Abu Bakr al-Bagdádi és 
követői számára egyre fontosabbá, hogy a közvélemény terrorista akciókat kössön 
hozzájuk, fenntartva ezzel a sikeressége látszatát.

A másik fontos tendencia a dzsihadizmussal kapcsolatban az európai politikai 
környezet megváltozása. A gazdasági és a migrációs válságot követően a terro-
rizmus a legtöbb országban vezető szerepet tölt be a politikai napirenden, sőt a 
nemzeti választások kimenetelét is befolyásolhatja. Ez a biztonságiasítási tenden-
cia önmagában ugyan nem jelent problémát – hiszen a terrorizmus jelenségére 
hatékony választ kell találniuk az európai politikusoknak –, ám mégis egyértelmű-
en kivehető a szélsőséges megnyilvánulások számának a növekedése, ami már 
nemcsak az Iszlám Államot vagy az al-Káidát, de más csoportokat (muszlimok, 
második-harmadik generációs bevándorlók) is negatívan érint. Természetesen a 
létező problémák feltárása és megvitatása előbbre való a „politikai korrektségnél”, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy a terrorista veszély miatt jogos lenne egyes társa-
dalmi csoportok kollektív kriminalizálása. Ebben a tekintetben a média felelőssége 
megkerülhetetlen. A szélsőségesek ugyanis mindig erősítik egymást: az Iszlám Ál-
lam sikere erősíteni fogja az iszlamofóbiát Európában, az pedig segíteni fogja az 
Iszlám Államot a toborzásban.
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