
L Á N G O L Ó
E U R Ó P A ?

A Z  E L M Ú L T  K É T  É V
T E R R O R T Á M A D Á S A I B Ó L

L E V O N H A T Ó
K Ö V E T K E Z T E T É S E K

D Ó S A
H A N N A



 

2017. február 7. 

 

PROKON  

 

 

  

LÁNGOLÓ EURÓPA? 
AZ ELMÚLT KÉT ÉV TERRORTÁMADÁSAIBÓL 

LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Dósa Hanna Zoé 

 



 

 

 

 1 

 

LÁNGOLÓ EURÓPA? 
AZ ELMÚLT KÉT ÉV TERRORTÁMADÁSAIBÓL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elmúlt két évben terrortámadások sora rázta meg Európát, amelyek a migrációs válság 

jelentette kihívás mellett nagyobb megterhelést jelentettek a kontinensnek. Az, hogy 2015-ben 

és 2016-ban több, jól szervezett, „sikeres akciót” tudtak végrehajtani terrorista erők, több 

tényező együttes hatása, ugyanakkor a migrációs válság során keletkezett biztonsági rést ki 

tudták és ki is használták az elkövetők. A 2015. novemberi párizsi terrortámadás elkövetői 

között három olyan férfi volt, akik hamis útlevéllel, a balkáni migrációs útvonalon keresztül 

lépett be az Európai Unió területére. A menekülthullámot kihasználó terroristák csak a 

problémák egy részét jelentik, ugyanilyen - ha nem nagyobb - relevanciával bír a 

megérkezettek (körülbelül 1 800 000 ember!1) integrációja.  

A terrorista szervezetek stratégiai céljai között szerepelhet a társadalom polarizálása, vagyis 

két ellentétes tábor létrehozása, mellyel sikeresebben tudják radikális üzeneteiket terjeszteni. 

Minden egyes terrortámadással közelebb kerülnek e céljuk megvalósításához. A terrorizmus, 

mint a gerilla hadikultúra egyik formája, aszimmetrikus hadviselést eredményez. Az ilyen 

jellegű hadviselést előidéző csoportok egyik jellemzője pedig, hogy politikai célkitűzésekkel 

rendelkeznek, tehát konkrét, a politikai életben megjelenő változást szeretnének kierőszakolni. 

A háborús narratíva európai figyelmen kívül hagyása kedvez a nemzetközi terrorszervezetek 

számára, melyek eleve előszeretettel nyúlnak a pszichológiai hadviselés eszközeihez, mint 

amilyen a békében élő lakossággal szembeni harc is, ezáltal pedig a társadalom 

megfélemlítése. 

Mindezek tükrében azt vizsgáltuk, hogy a 2015-ös évben kirobbant migrációs válság 

mennyiben hozott változást Európa biztonságpolitikai helyzetében, milyen összefüggések 

állnak fenn a migránsválság és az elmúlt másfél év terrorista merényletei között, illetve milyen 

következményei lehetnek az Európai Unió biztonságára nézve ez ellenőrizetlen úton történő 

nagymértékű bevándorlásnak. 

                                                 
1 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://frontex.europa.eu/ 

http://frontex.europa.eu/
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MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉRTE EURÓPÁT A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG?  

A menekülthullám során a korábbi évek tendenciáihoz képest több, mint kétszeresére nőtt az 

egy év alatt benyújtott menedékkérelmek száma. A Központi Statisztikai Hivatal által 

megjelentetett elemzés beszámol róla, hogy míg 2013-ben 431 090, 2014-ben 626 960 

menedékkérelmet nyújtottak be az EU 28 tagállamában, addig 2015-ben ez a szám 1 321 600-ra 

emelkedett. 2016 első negyedévében, tehát a januártól májusig terjedő időszakban 475 000 

menedékkérelmet regisztráltak, vagyis többet, mint 2013-ban egész évben.2 A menedékkérők 

jelentős részben az Európában élő muszlim közösségek lélekszámának növekedéséhez 

járulnak hozzá, amely a migrációs válság előtt 14 300 000 főre volt tehető, ezzel a nyugat-

európai lakosság 3,1 százalékát alkották. Franciaországban ez az arány magasabb az európai 

átlaghoz képest, itt a migrációs válság előtti 6 milliós lélekszámú muszlim közösség a lakosság 

10 százalékát tette ki. 3  A Pew Research Center számításai alapján 2050-re a 

menekülthullámmal érkezettekkel együtt a muszlim vallásúak aránya 10,2 százaléka lesz a 

teljes európai lakosságban is.4 

Németországban, Franciaországban, illetve Belgiumban is nagy kihívást jelent a zárt 

közösségekbe tömörülő muszlim lakosság integrációja. A szakértők szerint ezeknek a külön 

társadalmi csoportoknak csekély hányada vall radikális nézeteket (a teljes európai muszlim 

közösség 1 százaléka) 5 , ugyanakkor a probléma gerincét az adja, hogy nagyon zárt 

közösségekről beszélünk, melyekben gyakorlatilag a hatóság szeme elől elrejtve tudnak 

működni a különböző terrorista sejtek tagjai. Brüsszel Molenbeek negyedében például négy 

hónapig bujkált sikeresen Salah Abdeslam, a 2015. novemberi merényletek egyik szervezője a 

terrortámadást követően. Probléma az is, hogy a támadások előtt ezek a negyedek megfelelő 

terepet biztosítanak egy komoly szervezeti háttér kiépítéséhez, az előkészületek elvégzéséhez. 

Az ilyen tevékenységet folytató csoportokba való beépülés időigényes, nem egyik napról a 

másikra történik, ennek értelmében, ezekben a városrészekben élőknek egy kisebbsége az, aki 

                                                 

2 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/menekult15.pdf 

3 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): 

http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2013/Borocz_Miklos_Az_EU_kul.pdf 

4 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2016-1.pdf 

5 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): 

http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2013/Borocz_Miklos_Az_EU_kul.pdf 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/menekult15.pdf
http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2013/Borocz_Miklos_Az_EU_kul.pdf
http://knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2016-1.pdf
http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2013/Borocz_Miklos_Az_EU_kul.pdf
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egy ilyen csoport tagja lesz és valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Hogy a 

radikalizálódás folyamata hány embert érint, nehéz pontosan mérni. A német Szövetségi 

Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke, Hans-Georg Maassen által közölt adatok szerint körülbelül 

1100 szélsőséges iszlamista van Németországban, továbbá 8350-re teszik a szalafisták6 számát. 

(Legutóbb, 2015 szeptemberében 7 900 volt ez a szám.) 7  Franciaországban 6 000 körülire 

becsülték a szalafisták számát a migrációs válság előtt. A radikalizálódás mértékéről tudósít a 

francia Belügyminisztérium által közölt adat: egy év alatt több, mint 2 000 emberről szereztek 

tudomást csak a Belügyminisztérium által létrehozott „forródrót” segítségével, amelynek 

funkciója, hogy a családtagok közvetlenül tudják a hatóságok segítségét kérni, ha a 

radikalizálódás jeleit fedezték fel hozzátartozójukon.8 A bejelentett esetekben az érintettek 

körülbelül egynegyede kiskorú volt. Ez óriási teher a titkosszolgálatokra nézve. Nógrádi 

György, biztonságpolitikai szakértő szerint egy ember 24 órában történő megfigyeléséhez 20 

emberre van szükség, 1 100 ember megfigyelésére 22 000. A fent ismertetett számok tükrében 

is látszik, hogy majdnemhogy lehetetlen ennyi ember megfigyelésének a megszervezése. 

EGYÉNI ELKÖVETŐK  

A fentiek fényében megállapítható, hogy a migrációs válság közvetlenül is hordoz magában 

kockázatot, de közvetett módon annál inkább, hiszen a muszlim lakosság arányának 

növekedésével egy még szélesebb társadalmi réteg tagjai lesznek kitéve a radikalizálódás 

kockázatának, amennyiben az újonnan érkezettek integrációja nem lesz megoldott.  

A szélsőséges nézetekkel való azonosulás azért is jelent kockázatot, mert ezen közösségek egy-

egy radikalizálódott tagja úgy is elkövethet terrorcselekményeket, ha nincs mögötte egy olyan 

szervezett csoport, mint az a már említett novemberi párizsi és márciusi brüsszeli 

terrortámadások esetében megvolt. Petter Nesser és Anne Stenersen, a Forvarets 

forskningsinstitutt (norvég Honvédelmi Kutatóintézet) kutatói egy 2014-es kutatásukban azt 

                                                 
6 Az iszlám azon irányzatához tartozó személy, amely a Korán szó szerinti értelmezését irányozza elő, illetve a 

Próféta, és a következő két generáció, vagyis az „iszlámot a maga tiszta formájában” gyakorlókhoz történő 

visszatérést, a szalafizmus egyes irányzatai szélsőséges szervezetek szellemi alapját képezik. 
7 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus-

mehr-als-1000-gewaltbereite-islamisten-in-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160102-99-668857 

8 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-

vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/ 

http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus-mehr-als-1000-gewaltbereite-islamisten-in-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160102-99-668857
http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus-mehr-als-1000-gewaltbereite-islamisten-in-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160102-99-668857
http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/
http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/
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vizsgálták, milyen jellegűek voltak az 1994 és 2013 között elkövetett iszlamista merényletek9. 

Arra jutottak, hogy az elkövetés módját illetően az egyéni akciók voltak felülreprezentálva, 

mint inkább a csoportos, szervezett támadások. Az ilyen egyéni, ún. „lone wolf” terroristák 

esetében pedig az önradikalizáció állt jellemzően a háttérben. Ha megfigyeljük 2015 és 2016 

terrorcselekményeit, akkor ez a tendencia folytatódott, mint ahogy azt Szalai Máté és Wagner 

Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársai is megemlítik tanulmányukban.10  

Számos olyan eset volt az elmúlt két évben is, amikor magányos elkövetők hajtottak végre 

terror- vagy terrorgyanús bűncselekményeket. Ilyen volt, amikor körülbelül egy hónappal a 

Charlie Hebdo ellen elkövetett támadás után egy fegyveres egy „Művészet, blaszfémia vagy 

véleményszabadság” címmel megrendezett előadás résztvevőire nyitott tüzet, és kioltotta egy 

ember életét. Ide tartoznak a templomokban, zsinagógákban és rendőrkapitányságok ellen 

elkövetett merényletek is. Nagy médiafigyelmet váltott ki, amikor egy férfi egy Lyonban 

található ipari gázt előállító üzemben robbantott fel gázpalackokat, egy ott dolgozó ember fejét 

pedig az Iszlám Állam brutalitását idézve a kerítésre tűzte.  

Míg 2015-ben Franciaországot rázták meg a terrorista merényletek, addig 2016-ban 

Németországot is elérte a terrorhullám. 2016 júliusában szinte pár nap különbséggel számoltak 

be egymást követő négy merényletről is: 19-én egy afgán menekült támadt egy vonat utasaira 

Würzburgban, három napra rá München belvárosában, az Olympia bevásárlóközpontban 

lövöldözött egy német-iráni kettős állampolgárságú fiatal, kilenc embert ölve meg, köztük egy 

magyar fiatalt is. Július 24-én, két nappal később egy újabb terrorgyanús eset történt: egy 

szíriai menekült támadt bozótvágókéssel rendőrökre, mellyel egy embert megölt, kettőt pedig 

megsebesített. Július 25-én egy a menedékkérelmét elutasított, de még ki nem toloncolt férfi 

robbantotta fel magát Ansbachban. Hatalmas meghökkenéssel fogadta Európa a franciaországi 

Rouen városában történteket, ahol egy túszdráma során két iszlamista lefejezett egy papot egy 

templomban. 2016-ban két gázolásos merényletre is sor került Európában. Előbb Nizzában 

hajtott bele a nemzeti ünnep miatt összegyűlt tömegbe egy terrorista, 84 embert megölve, majd 

Berlinben a karácsonyi vásárban ismétlődött meg mindez, akkor 12-en haltak meg.  

                                                 
9 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): https://www.files.ethz.ch/isn/186933/397-2679-2-PB.pdf 
10Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): 

 http://kki.gov.hu/download/9/39/51000/01_KKI-gyorselemzes_EU_Wagner-Szalai_20160323.pdf 

https://www.files.ethz.ch/isn/186933/397-2679-2-PB.pdf
http://kki.gov.hu/download/9/39/51000/01_KKI-gyorselemzes_EU_Wagner-Szalai_20160323.pdf
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Ezek az esetek alátámasztják a kutatók azon megállapítását, hogy a terrorszervezetek 

stratégiája az elmúlt időszakban radikalizált emberek egyéni akciókra történő felbujtása volt, 

amely által kevés szervezéssel (így a hatóságok rajtaütésének kisebb kockázatával) több 

áldozattal végezhetnek. Petter Nesser és Anne Stenersen, az 1994-2013-as időszakot felölelő 

tanulmányukban ezzel a stratégiával jellemezte az Al-Kaidát. 11  2015 és 2016 

terrorcselekményei közül többet az Iszlám Állam vállalt magára, a két szervezet kapcsolatát 

illetően számos tanulmány feldolgozta ma már.12 Nem meglepő, hogy az Al-Kaida módszerét 

az Iszlám Állam átvette és alkalmazza, valamint a stratégiát még „hatékonyabbra” fejlesztette. 

Az egyik „újításuk”, hogy ideológiailag sokkal kevésbé kell kötődni a szervezethez, kevesebb 

hangsúlyt fektetnek egy személy radikalizálása közben a teológiai alapokra. Ezt állítja Sántha 

Hanga a Migrációkutató Intézet vezető kutatója is: az Al-Kaida által elkezdett gyakorlatot az 

identitásválsággal, beilleszkedési problémákkal küzdő fiatalok ideológiai átformálását alkalmazzák úgy, 

hogy komoly teológiai, vallási képzettségre, tudásra már kevésbé van szükség.13 Vagyis így növekedhet 

azoknak a száma, akiket radikalizálni képesek. Erre csak ráerősít az interneten keresztül ma 

már mindenhol elérhető propaganda, amely miatt egyfajta „spontán radikalizáció” is 

lejátszódhat. Ha ez végbement, akkor létrejöhet egy nem felülről irányított szerveződés, amely 

nem is kapcsolódik szorosan a nagy nemzetközi terrorszervezethez. Így „a nagy nemzetközi 

szervezetekhez való kapcsolódás az ideológia szintjén történik, nincs szükség központi irányításra, a 

terepet jól ismerő helyi csoportok ugyanazon jelszavakkal, az aktuális helyzetet mérlegelve, önállóan 

tervezik meg és vitelezik ki akcióikat”.14 

További, a radikalizálódást elősegítő tényezőként hat minden egyes terrortámadás is, hiszen a 

támadások hatására mindkét oldal összezár, ami az Iszlám Állam stratégiai céljai közt is 

szerepel. Minél több olyan muszlim van, aki úgy érzi, nem fogadja be a többségi társadalom, 

annál eredményesebben tudnak fellépni ezen szervezetek tagjai szélsőséges nézeteikkel. 

  

                                                 
11 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): https://www.files.ethz.ch/isn/186933/397-2679-2-PB.pdf 
12 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/3_4/2014_3_4_2.pdf 
13 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://mindset.co.hu/az-eroszakot-meg-lehet-elozni-interju-

santha-hanga-biztonsagpolitikai-szakertovel/ 
14 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-

vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/ 

 

https://www.files.ethz.ch/isn/186933/397-2679-2-PB.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/3_4/2014_3_4_2.pdf
http://mindset.co.hu/az-eroszakot-meg-lehet-elozni-interju-santha-hanga-biztonsagpolitikai-szakertovel/
http://mindset.co.hu/az-eroszakot-meg-lehet-elozni-interju-santha-hanga-biztonsagpolitikai-szakertovel/
http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/
http://www.migraciokutato.hu/hu/2015/11/16/az-onkentes-vaksag-ara-gyorselemzes-a-parizsi-terrortamadast-kovetoen/
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SZERVEZETT TÁMADÁSOK  

Nem lehet figyelmen kívül hagyni ugyanakkor az elmúlt másfél év támadásai közül a 2015. 

novemberi párizsi és a 2016. márciusi brüsszeli támadásokat sem. Párizsban a Stade de France-

ban, a Bataclan koncertteremben és három étteremben, a Petite Cambodge, a Le Carillon és a 

La Belle Equipe-ben történt támadás, amely során 129-en haltak meg. A támadások között 

egyértelmű összefüggést állapítottak meg a hatóságok. Szintén összehangolt támadás történt 

körülbelül négy hónapra rá Brüsszelben, ahol a két különböző helyszínen (Zaventem 

repülőtér, Malenbeek metróállomás) történt támadások között csupán pár perc telt el. Szalai 

Máté és Wagner Péter a fentebb említett tanulmányukban felvetik annak eshetőségét, hogy a 

két támadás egy stratégiaváltás következménye az Iszlám Állam részéről. Míg korábban a 

toborzáson, a radikalizáláson, az európai hálózat kiépítésén volt a hangsúly, addig az jelenleg 

a terrortámadások szervezésére és végrehajtására kerülhet át. Mindezt megkérdőjelezi az a 

tény, hogy a transznacionális terrorszervezetekben az egyes sejtek között nincs feltétlen szoros 

kapcsolat. Vagyis, hogy a magszervezetnek mennyi köze lehet akár egy párizsi, akár egy 

brüsszeli támadáshoz, nem tudni, ugyanakkor nem kizárt, hogy egy ilyen koordináció a 

terrorszervezet vezetőitől az európai sejtekig megtörténik.  

Reális kockázata van annak, ha az elmúlt egy-két évben nem is, de a jövőben ez a stratégiai 

irányváltás megtörténhet, hiszen (részben) a migrációs hullámot is kihasználva, olyanok 

tudnak az Európai Unió területére lépni, akik a harcteret megjárták, és jelentősebb dzsihádista 

kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ők „a helyi sejteket is bekapcsolják a globális 

dzsihádizmus vérkeringésébe”15. E cél érdekében az Iszlám Állam tudatosan használja fel a 

menekült válságot. Sántha Hanga és Speidl Bianka szerint az Iszlám Állam célja 

tulajdonképpen nem más, mint egy többfrontos háború létrehozása, ehhez használja ki a 

menekültválság okozta káoszt és „az Európát a Közel-Kelettel immár 10 éve összekötő, kétirányú 

terrorfolyosót”.  

  

                                                 
15 Online forrás (utolsó letöltés dátuma: 2017.02.07.): http://www.migraciokutato.hu/hu/2016/03/23/gyorselemzes-

a-brusszeli-terrortamadasok-kapcsan/ 

http://www.migraciokutato.hu/hu/2016/03/23/gyorselemzes-a-brusszeli-terrortamadasok-kapcsan/
http://www.migraciokutato.hu/hu/2016/03/23/gyorselemzes-a-brusszeli-terrortamadasok-kapcsan/
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TERROR = HÁBORÚ  

A kétfrontos vagy többfrontos háború gondolatát Porkoláb Imre is megerősíti a 

Hadtudományi Doktori Iskola honlapján publikált tanulmányában.  A kétfrontos háború 

koncepcióját terrorszervezetek esetén csak az „aszimmetrikus hadviselés” fogalma 

segítségével tudjuk értelmezni. (Szimmetrikus katonai összecsapásnak nevezzük, amikor 

hasonló hadikultúrák csapnak össze, míg az aszimmetrikus összecsapásnak, amikor az 

ortodox hadikultúra képviselői csapnak össze a gerilla hadikultúra képviselőivel.) A 

terrorizmus, mint a gerilla hadikultúra egyik formája, aszimmetrikus hadviselést eredményez. 

Az ilyen jellegű hadviselést előidéző csoportok egyik jellemzője pedig, hogy politikai 

célkitűzésekkel rendelkeznek, tehát konkrét, a politikai életben megjelenő változást 

szeretnének kierőszakolni. A politikai célkitűzés Speidl Bianka szerint a kalifátus 

ideológiájából fakad: ennek értelmében, hogy egy kalifa ne legyen alkalmatlan vezető, a kalifátusnak 

folyamatosan növekednie kell vezetése alatt. Vagyis a politikai célkitűzés jelen esetben a kalifátus 

területének növelése, amelynek céljából hirdet az Iszlám Állam terrorszervezet maga is 

többfrontos háborút, a vezető pedig a közel-keleti fronton bekövetkező sikertelenségek 

ellenére is a kalifátus növekedésének reményét vázolhatja ezáltal hívei előtt. Ezért hívja fel 

számos szakértő a figyelmet arra, hogy míg mi, európaiak a terrorista támadásokat 

szélsőségesek által elkövetett bűncselekményekként értelmezzünk, addig az Iszlám Állam, és 

ahhoz hasonló szervezetek tagjai egy többfrontos, globális háborúban vívott hadi sikerként 

könyvelik el ezeket. Éppen ezért fontos lenne, hogy az európai közvélemény a háborús 

narratíva (mint aszimmetrikus háborúé) tudatosításával viszonyuljon a terrorizmus komplex 

jelenségéhez, még akkor is, ha az „az ellenfél logikai megközelítésén” alapul. Különösen 

lényeges mindez a jelenlegi folyamatok tükrében (amikor az Iszlám Állam Közel-Keleten 

történő vereségeit követhetjük nyomon), hiszen mind a Migrációkutató Intézet, mind a 

Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársai megegyeznek abban, hogy az egyik fronton 

történő sikertelenség, a „másik fronton” történő harcok intenzitásával járhat, amely front a 

migrációs válság óta egyszerűbben elérhető a terroristák számára. 
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MIT HOZ A JÖVŐ?  

A migrációs válság tehát két dologban hozott változást. Egyrészt jelentősen megnövelte a 

muszlim népesség létszámát Európában, amely 2050-re elérheti az európai lakosság 10 

százalékát. Ezzel megnövelve annak kockázatát – sikertelen integráció esetén – hogy még 

nagyobb tömegek radikalizálódjanak, esetlegesen terrorcselekményeket hajtsanak végre. 

Másrészt a menekülthullámot kihasználva az Iszlám Állam maga is jutatott be terroristákat a 

kontinensre, akik a közel-keleti frontot megjárva harcászati tapasztalattal és a terrorszervezet 

helyi egységeiből, esetleg a magszervezetből kapcsolatokkal rendelkeznek. Mindez azért is 

járhat súlyos következményekkel Európa biztonságára nézve, mert az Iszlám Állam szíriai és 

iraki erőinek a felszámolása indirekt módon egy olyan folyamatot indít el, amely során a 

szervezet a másik fronton növelni fogja a támadások intenzitását. A többfrontos háború 

lényege, hogy az egyik fronton elkövetett sikertelenség nem feltétlen jelenti a szervezet 

elgyengülését, hiszen az a másik fronton bekövetkező eredményekkel kompenzálható.  

Mindennek, továbbá az aszimmetrikus háború tudatosításának elmulasztása befolyással van a 

nyugati országok terrorizmussal szembeni küzdelmére is. A háborús narratíva figyelmen 

kívül hagyása kedvez a nemzetközi terrorszervezetek számára, melyek eleve előszeretettel 

nyúlnak a pszichológiai hadviselés eszközeihez, mint amilyen a békében élő lakossággal 

szembeni harc is, ezáltal pedig a társadalom megfélemlítése. E tényezőket összevetve nem sok 

jót várhatunk 2017-től. Mind az egyéni elkövetők támadásaira, mind a jobban megszervezett, a 

terrorszervezet központi egysége részéről nagyobb támogatással bíró sejtek támadásaira is 

számíthatunk.  


