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Hozzászólásomban Sándor Vilmos elıadásában elhangzottakra szeretnék röviden 

reagálni, egyetértve az elıadó által elmondottakkal, elsısorban a nemzetközi terrorizmus 
elleni küzdelem aspektusából. 

Az elmúlt években bekövetkezett súlyos terrorista akciók, cselekmények új 
megvilágításba helyezték a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet. A bekövetkezett véres 
terrorcselekmények, de fıleg a 2004. március 11.-i madridi események katalizátorként 
hatottak a nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevı szervezetek tevékenységére, így 
a Magyar Köztársaság Határırségének tevékenységére is. A témához kapcsolódó 
jogszabályok, belsı normatívák részletesen, meghatározták a szervezet feladatait, amelyek 
végrehajtása nagyban hozzájárult hazánk és az Európai Unió biztonságának garantálásához. 
Azonban a reális veszély, ami a nemzetközi terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó más 
veszélyforrások, mint ami az elıadásban is elhangzott „a nemzetközi szervezett bőnözés és 
annak minden vállfaja, az illegális vagy tömeges illegális migráció,az embercsempészet és 
kereskedelem, mindaz, ami országunkat és régiónkat elsısorban veszélyezteti, 
veszélyeztetheti”183 jelen van. 

A nemzetközi terrorizmus szövevényes hálózatának más és más borzalmával 
szembesülünk minden nap. A veszélyek egy „érdekes” változatára hívnám fel a figyelmet. 
Tavaly év végén bekövetkezett egy olyan esemény, amire korábban még gondolni sem 
mertünk. Irakban, Bakúba városában egy 37 éves belga származású nı öngyilkos 
merényletet követett el a testére erısített bomba segítségével, több ártatlan ember halálát 
okozva ezzel. Elérkezett tehát az, az idı, amikor már európai származású személyek is 
követnek el öngyilkos merényleteket, terrortámadásokat a világ bármely részén. A „dzsihád 
marketingesei” számára célcsoporttá váltak a nyugati fiatalok.184 

Az Al-Kaida stratégiájában szerepel a „fehér sejt” létrehozása, melynek 
megalakításával komolyan foglalkoznak. Az irányítók a környezetbe való bele olvadás 
filozófiáját részesítik elınybe, többek között azt mondják, hogy ne lógj ki a környezetedbıl, 
hordj farmer nadrágot, egyél az utcán hamburgert, stb. Ezen kívül szinte nyílt toborzást, 
felvételt hirdetnek soraikba, amihez elsısorban az internet adta lehetıségeket használják fel. 

A fenti példa jól érzékelteti a nemzetközi terrorizmus sokszínőségét, terjeszkedését 
és azt, hogy az ellenük harcoló szervezetek tevékenysége mennyire szerteágazó kell, hogy 
legyen.  

Az elmúlt idıszakban bekövetkezett terrorcselekmények rámutattak többek között 
a határbiztonság érvényesítésének fontosságára is. Így a Határırségnek a már korábban 
végrehajtott feladatain kívül, a bevezetett intézkedésein túlmenıen továbbra is számolnia 
kell a reális veszélyek, veszélyforrások jelenlétével, azok kezelésével.  

                                                           
183 Sándor Vilmos: Biztonság-határbiztonság, komplexitás-kompetencia címő elıadása. Határellenırzés a 
veszélyhelyzetek tükrében címő nemzetközi tudományos konferencia. Pécs, 2006. 
184 Megjegyzendı, hogy nem csak a korábban bevándoroltak leszármazottai, hanem a tıs gyökeres európai 
származásúak is e körbe vehetık. 
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A közeljövıben várható szervezet-átalakítás, racionalizálás és korszerősítés során- 

a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódóan- az alábbiakat javaslom 
figyelembe venni:  

 
- Magyarországon tartózkodási, munkavállalási engedéllyel rendelkezık szigorúbb 

ellenırzése a társ-, együttmőködı szervekkel közösen, az Integrált Vezetési 
Központ mőködésének, tevékenységének további erısítése. 

 
- Az egész országra kiterjedı illegális migrációt ellenırzı háló további mőködtetése 

a társszervekkel közösen a Határırség koordinálásával, melyhez kapcsolódóan ki 
lehet dolgozni, meg lehet határozni a terrorizmus elleni feladatokat is. 

 
- „új gondolkodásmód”, elhárítási mechanizmusok kialakítása, meghatározása, az 

elemzések végrehajtása 
 
- „azonnali reagálás” képességének elsajátítása, továbbfejlesztése 
 
- a nemzetközi együttmőködésekben rejlı lehetıségek hatékonyabb alkalmazásának 

feltárása (határırizeti ügynökség, közös kapcsolattartási szolgálati helyek, 
végrehajtásban jelentkezı feladatok) 

 
- nemzetközi missziókban való jelenlét ( képzési feladatok, szakismeretek 

„exportja”, válság övezetekben a demokratikus intézményrendszer kiépítésében 
részvétel) „szoft” jelenlét, stb… 

 
A teljesség igénye nélkül, ezekben a gondolatokban kívántam hozzászólni az 

elıadáshoz. Következtetésképpen megállapítható, hogy hazánk geopolitikai helyzetébıl és a 
terrorellenes küzdelemben végzett tevékenységébıl adódóan bevezetett intézkedések 
fontosak, eredményesek voltak, továbbfejlesztésük szükséges.  

 
 


