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A tudományos probléma megfogalmazása 

 

A XXI. század kezdetén a fejlett demokráciák új típusú kihívással szembesültek: a globá-

lis, határokon átnyúló terrorizmus megjelenésével. Ez a terrorizmus szorosan összekapcsolódik a 

szervezett bűnözéssel, mindenekelőtt a kábítószerek előállításával és csempészetével. Célja már 

nem konkrét követelések megfogalmazása, hanem a civilizáció alapvető intézményeinek lerom-

bolása, eszközei, pedig szinte semmiben nem korlátozottak.  

A kábítószer társadalmi tömegproblémaként a XX. sz. utolsó évtizedeiben jelent meg, 

hogy azután újabb és újabb megjelenési formákban öltsön testet. Az egyes kábítószerek társadal-

mi veszélyessége, az egészségre gyakorolt káros hatása eltérő; egyes jogrendszerek tolerálják a 

könnyű drogok legális fogyasztását, más jogrendszerek (köztük a magyar is) a nulla tolarencia 

elvét tekintik alapnak. A kábítószer egyszerre kriminológiai, büntetőjogi és egészségügyi problé-

ma, amelynek kezelése egyre nagyobb feladatokat ró az egyes társadalmakra. A kábítószer politi-

kák a társadalmi reagálás célszerű irányait próbálják meghatározni, miközben a probléma köz-

egészségügyi, pszichiátriai, szociológiai, bűnüldözési és nemzetbiztonsági megközelítésű tudo-

mányos elemzése az egymástól eltérő megoldási stratégiák rangsorolásának és összehangolásának 

komplex követelményét veti fel.    

Azokat a szempontokat kell megragadnunk, amelyek a probléma kezelését lehetővé te-

szik, és azokat az eszközöket kell bemutatnunk, amelyek segítségével stratégiai céljaink elérhető-

ek. Tudományos szempontból interdiszciplináris jellegű problémával szembesülünk, amely – a 

hadtudomány illetékességi körében – egyaránt megköveteli a védelempolitikai, rendvédelmi, kri-

minológiai és kriminalisztikai aspektusok feltárását. A kérdéskör igen jelentős külföldi, és egyre 

gyarapodó belföldi szakirodalommal rendelkezik, amelynek áttekintése alapot adhat egy komplex 

tárgyalási mód bevezetéséhez. 

 

Kutatási célok 

 

1. A kábítószer-probléma és a kábítószer-bűnözés egymásból eredő, a narko-terrorizmus 

pedig ezekhez kapcsolódó fogalmak; azonban míg a probléma kezelése szélesebb, polgári 

(civil), társadalmi, szociális és pedagógiai feladat, addig a bűnözés elleni fellépés a rendvé-

delmi szervek, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás feladata. A célkitűzés tehát abban fogal-

mazható meg, hogy ezen az értekezésen keresztül is bizonyítsam a téma rendkívül komplikált, 

soktényezős voltát és bizonyos szinteken lehetséges megoldásokat ajánljak –részben a kábító-
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szerekkel közvetlenül összefüggő területeken, részben a tágabban is értelmezett biztonság 

területén; 

2. A tapasztalatok, törvényszerűségek összegzése, elemzése, adaptációja révén rámutas-

sak a kutatási eredmények alkalmazási lehetőségeire;  

3. Javaslatokat dolgozzak ki a rendvédelmi szervek részére a kábítószer-bűnözéssel és a 

terrorizmussal összefüggő elméletek, stratégiák módosítására az egyes taktikai és hosszú távú 

stratégiai célok hatékonyabb megvalósítása érdekében. 

 

Kutatási módszerek 

 

• A szakirodalom tanulmányozása, a források adatainak kritikai összevetése, a vélemé-

nyek általánosítása, értékelése és kiegészítése; 

• A „terepkutatás” (kiképzés, gyakorlatok és bűnüldöző-elhárító munka) során szerzett 

gyakorlati tapasztalatok összegzése és feldolgozása; 

• Az adatok és információk elemzése (analízise), a fogalmi kapcsolatok, logikai össze-

függések feltárása (indukció, dedukció), a következtetések általánosítása (szintézis); 

• A hadtudomány speciális területein alkalmazott történelmi összehasonlító módszer 

(folyamat-analógia) alkalmazása a tárgy sajátosságaihoz igazítva. 

Hipotézisek 
 

1. A 21. századi fenyegetések és kihívások komplex, globális összefüggés-

rendszerébe ágyazódva a nemzetközi kábítószer-bűnözés és a transznacionális terrorizmus 

egymással összefonódva, mint narko-terrorizmus a nemzeti és a nemzetközi biztonságot, akár 

a globális stabilitást is veszélyeztető tényezővé válhat. Ez a veszély – más kockázati ténye-

zőkkel együttesen – Magyarországot és szövetségeseit is fenyegetheti, ezért csak a hazai és a 

nemzetközi bűnüldöző, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és más illetékes szervezetek szoros 

együttműködésével, munkamódszereik tökéletesítésével és összehangolásával hárítható el. 

2. A magyarországi tapasztalatok azt támasztják alá, hogy a narko-terrorizmus elleni 

közdelem hatékonyságának fokozása érdekében nem elsősorban átszervezésekre, hanem az 

illetékes szervezetek hatásköreinek pontosítására és szabályozottabb, koordináltabb együtt-

működésére van szükség, mindenekelőtt az információ-megosztás és a fedett műveletek terén. 

3. A változások a védelmi szféra speciális integrációja irányába mutatnak. 
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Az értekezés felépítése 

 

Az első fejezetben a kábítószer-bűnözés jelenlegi helyzetét és jövőbeni fejlődési kilátá-

sait, valamint a kábítószer elleni fellépés lehetőségeit tekintem át. Bemutatom a kábítószer-

ellenes küzdelemre, szakosodott hatóságok nemzeti és nemzetközi szinten megvalósított 

együttműködését, annak stratégiai hátterét, célkitűzéseit és intézményes kereteit. 

Dolgozatom második fejezetében a kábítószer-bűnözés és a terrorizmus kapcsolatát tö-

rekszem feltárni. A terrorizmus, mint jelenség fogalmilag nehezen megragadható, bár vannak 

történeti előzményei, mégis tipikusan a XX. sz. második felében vált napjainkra már globális 

jellegű problémává. Ideológiai alapjai és megjelenési formái igen eltérőek lehetnek. A XX. sz. 

végétől a demokratikus társadalmak ellen intézett terrortámadások jellemzői lényegesen eltér-

nek a korábbi megjelenési formáktól. Olyan új fenyegetésekkel kell szembenéznünk, mint a 

nukleáris terrorizmus, a bioterrorizmus vagy az informatikai (cyber-) terrorizmus. A terrorista 

szervezetek tevékenységéhez szükséges, gyakran igen jelentős anyagi források nagy része ma 

már bűncselekményekből teremtődik elő. Különösen a kábítószer-bűnözés és a terrorizmus 

kapcsolata jelent komoly veszélyt. Mindkét tevékenység nagyfokú szervezettséget igényel, 

magában a szervezeti rendszerben is vannak hasonlóságok, alkalmanként a terrorista szervezet 

egyben kábítószer-bűnöző szervezetnek is minősülhet. A narko-terrorizmus egyik fő megjele-

nési formája a dél-amerikai drogkartellek és az ottani politikai mozgalmak összefonódása: e 

kérdéskört módomban állt a helyszínen is tanulmányozni. 

Értekezésem harmadik fejezete a kábítószer-bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem 

lehetőségeit tekinti át. Abból indultam ki, hogy a kérdés, a terrorizmus elleni harc leghatéko-

nyabban a megelőzéssel kezelhető, hiszen egy már bekövetkezett terrortámadás esetén legfel-

jebb a károk csökkentéséről beszélhetünk. A kábítószer-bűnözés, mint a modern szervezett 

bűnözés egyik legrégebbi formája lehetővé tette, sőt ki is kényszerítette, hogy olyan rendőri 

módszerek alakuljanak ki, melyek – szükség szerint katonai eszközökkel kiegészítve – a 

bűnmegelőzést szolgálják, pontosabban magának a társadalmi problémának az eszkalációját 

kívánják megakadályozni. Operatív eszközök használata, a hírszerzés és az információ meg-

osztása a megfelelő, intézkedésekre jogosult szervezetekkel a leghatékonyabb eszköz lehet a 

kábítószer elleni küzdelemben is, mert optimális esetben megakadályozza a szer piacra jutá-

sát, a társadalomnak okozott károkat, a bűnözői körök haszonszerzését és megerősödését. 

Ezeket a tapasztalatokat a terrorizmus elleni küzdelemben is hasznosítani lehet, amelynek 

során talán még fontosabb a terrorista szervezetek működésének ellehetetlenítése, a szerveze-

tek felderítése és a megelőző csapások foganatosítása. 
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Munkám záró részében – a jelenlegi magyar szervezeti, stratégiai, jogszabályi feltételek 

figyelembe vételével – a narko-terrorizmus kezelésének egy a jelenleginél hatékonyabb mód-

jára teszek javaslatot. 

Kutatásaimat 2009. augusztus 24-én zártam le. 

 

Új tudományos eredmények 

 

1. Kutatásaimmal igazoltam, hogy egy olyan globális fenyegetéssel állunk szemben, mely a 

biztonságpolitikai, katonai és rendvédelmi stratégiák, összehangolását igényli és a lehető leg-

szorosabb nemzetközi együttműködést, követeli meg. 

 

2. Javaslatot tettem olyan operatív módszerekre, konkrét tennivalókra, amelyek a kábítószer-

bűnözéshez kapcsolódó terrorcselekmények megelőzése és felderítése érdekében a magyar 

illetékes szervek feladatrendszerébe illeszkednek. Azonosítottam a kábítószer-bűnözés és a 

terror elleni küzdelem fő feladatait és az érintett szervek közötti feladatmegosztást. Sikerült 

kimutatni az esetleges hatásköri átfedéseket, az együttműködési rendszer nehézségeit és a 

hatékonyabb működéshez szükséges követelményeket. 

 

3. Igazoltam, hogy a probléma kezelésére nem elsősorban ágazati válaszokkal és szervezeti 

változtatásokkal kell előállni, hanem a meglévő intézményi rendszer hatékonyabb működteté-

sét kell elérni. Rámutattam a védelmi szektor speciális integrációjának elkerülhetetlenségére. 

 

Ajánlások és javaslatok az értekezés gyakorlati felhasználására 

 

- A kábítószer-bűnözés és a vele kapcsolatos terrorizmus elleni küzdelemben nem új intézmé-

nyeket kell létrehozni, hanem a meglévő intézmények hatékonyabb működését kell biztosíta-

ni. 

 

- A magyar rendészeti, nemzetbiztonsági és katonai szervezetek között az együttműködés 

alapvető feltételei biztosítottak. Az egyes hatáskörök között azonban vannak átfedések, pár-

huzamosságok is. Ezek felszámolására törekedni kell, ugyanakkor azonban azt is lehetővé kell 

tenni, hogy a társszervek a megfelelő információ birtokában legyenek. 
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- A leglényegesebb feladat a felderítő munka minőségének javítása, az információ megfelelő 

koordinációja. Az együttműködés jelenlegi keretrendszere ehhez nem tűnik elégségesnek, 

ugyanakkor a már létező koordinációs mechanizmusok és az egyes szervekhez telepített ha-

táskörök jobb kihasználása hatékonyabb bűnmegelőzési és felderítési mutatókat tenne lehető-

vé, összességében, pedig alkalmas lenne e cselekedetek társadalomra való veszélyességének 

csökkentésére. 

 

- Munkám egyik lényeges célkitűzése volt, hogy olyan, a problémakör komplex feldolgozását 

lehetővé tevő tárgyalási módot vezessek be, mely – a dolgozat továbbfejlesztésével, az érte-

kezéssel szembeni terjedelmi korlátok által már nem kötötten – szakmai kézikönyvként, eset-

leg tansegédletként, minősített adatokkal, információkkal kiegészítve, pedig belső szakmai 

továbbképzéseken való felhasználásra is alkalmas tananyagként is alkalmazható lenne.  
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