Az elért eredmények rövid ismertetése:
Szakmai beszámoló

1.
Az előirányzott munkaterv szerint részt vettünk a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) égisze alatt a 2009.
szeptember 20-27. között Isztambulban megrendezésre került XVIII. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszuson. A
konferencia négy szekciója a bűnözés és büntető igazságszolgáltatás globalizációjának alapvető kihívásaival
összefüggésben elsősorban a terrorizmus elleni összehangolt, és hatékony nemzeti és nemzetközi fellépés különös
jelentőséggel bíró dimenzióira, így a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzeti és nemzetközi
eszközrendszerére koncentrált. A kutatási tevékenységünk keretei között véglegesítettük, felhasználtuk és bemutattuk
a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hazai összefüggéseit bemutató és értékelő magyar nemzeti referátumot.
2.
A 2009. év hátralévő részében anyaggyűjtési és adatfeldolgozási, rendszerezési munkálatok kerültek napirendre annak
érdekében, hogy előkészítésre kerüljön a terrorizmus összefüggésében fentebb részletezett tématerületek
összehasonlító jogi szempontok szerint történő továbbgondolása.
3.
A kutatási feladat időközi részeredményeit a 2009. novemberében a Széchenyi István Egyetemen a Magyar Tudomány
Ünnepe rendezvénysorozat keretei között megszervezésre került Európai és Nemzetközi Büntetőjog címmel
megrendezett konferencián mutattuk be.
Az elhangzott konferencia előadások:
M. NYITRAI PÉTER A nemzetközi bűncselekmény koncepciója
NÉMETH IMRE: A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében
BARTKÓ RÓBERT: Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikájának helyzete a terrorizmus elleni küzdelemben
NAGY KLÁRA: A biometrikus azonosítás új iránya
DÁVID LILLA: Békés küzdelem az agresszió ellen
SZABÓ SÁNDOR I A hazai és a nemzetközi büntetőpolitika
jelenkori helyzete és kihívásai
4.
2010. első felében a megelőző évben jelzettek szerint megrendezésre került győri konferencia anyagát a Jog-ÁllamPolitika szakfolyóiratban tettük közzé, melyben önálló tanulmányok komplex elemzésének tárgyát képezi a terrorizmus
jogi-politikai jelensége.
Ennek keretében megjelent publikációk:
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5.
Az előirányzott munkaterv szerint 2010. júniusában meglátogattuk a Columbia Egyetemet New York-ban, ahol az
intézmény könyvtárát anyaggyűjtési célból, illetve a számunkra az eddigi munka eredményeként rendelkezésre álló
specializált szakirodalom további, elsősorban az angol-szász jogrendszer összefüggésére koncentráló kiegészítése
reményében látogattuk meg.

6.
Az ezt követő időszakban anyaggyűjtési és adatfeldolgozási, rendszerezési munkálatokat végeztünk annak érdekében,
hogy elkészítésre kerülhessen a kutatási tervben rögzített záró-tanulmány. A munka 2011. áprilisára a terv szerint
mintegy 300 oldal terjedelemben elkészült, s ennek keretében önálló fejezetet szenteltünk a terrorizmus fogalma, a
terrorizmus kriminológiai és büntetőpolitikai aspektusainak, a terrorizmus elleni fellépés nemzetközi (európai és
Európán kívüli) fellépés eszközrendszerének, valamint a magyar szabályozás dilemmáinak.
7.
2011. júniusában a kutatási tervnek megfelelően látogatást tettünk a Bűnügyi Tudományok Nemzetközi Intézetében
(Syracusa, Olaszország), ahol a záró tanulmány elkészítéséhez még hiányzó szakmai anyagokat beszereztük. Az
eredeti kutatási tervben rögzítettek szerint a munka eredményeit összefoglaló zárótanulmány vázlata 2011. áprilisára
mintegy 300 oldal terjedelemben elkészült, azt az újabb eredeményekre is figyelemmel 2011 július hónapban
véglegesítettük. Ennek keretében önálló fejezetet szenteltünk a terrorizmus fogalma, a terrorizmus kriminológiai és
büntetőpolitikai aspektusainak, a terrorizmus elleni fellépés nemzetközi (európai és Európán kívüli) fellépés
eszközrendszerének, valamint a magyar szabályozás dilemmáinak.
A záró-tanulmány monografikus feldolgozásban az UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. gondozásában 2011. nyarán
nyomtatásban is megjelent.
A kutatás eredményeit két dimenzióban kívánjuk hasznosítani: nemzeti és nemzetközi szinten. Nemzeti szinten
egyrészt az oktatásban, másrészt pedig a vonatkozó jogalkotási folyamat kritikai vizsgálatának hatékony
megalapozása érdekében. Nemzetközi szinten részben a jogharmonizációs folyamat elősegítése, részben pedig
elsődlegesen az európai dimenziójú büntetőjog-tudomány ismeretanyagának bővítése a cél, ideértve a magyar
eredmények nemzetközi szintű megismertetését.
A pályázatban megjelölt célt álláspontuk szerint elértük, azaz egy olyan hiánypótló, monografikus feldolgozás készült a
pályázat keretében, amely átfogó, kritikai képet nyújt a terrorizmus problémakörének, kutatásának alapvető
összetevőiről és a terrorizmus elleni nemzeti és nemzetközi küzdelem továbbfejlesztésének lehetőségeiről, valamint
jelentős hangsúlyt helyez a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés lehetőségeinek és korlátainak kritikai
értékelésére.
A kutatás eredményei szervesen hozzájárulnak a nemzetközi bűncselekménytan és dogmatika továbbfejlesztéséhez, a
szervezett bűnözéssel kapcsolatos kutatások integráns kiegészítéséhez, a kutatási tématerület önnön keretein belüli,
hiánypótló jelentőségű rendszertani, fogalmi alapvetéséhez, a büntetőeljárás hatékonyabbá tétele és az emberi jogok
védelme egyensúlyi tényezőinek továbbgondolásához. A kutatás eredményei megerősítik az interdiszciplináris
gondolkodás szükségességét a büntetőjog terrénumában, s rávilágítanak a nemzetközi büntetőjogi fogalmak és
intézmények nemzeti büntetőjogi rendszerekben történő alkalmazásának és megfelelő értelmezésének nehézségeire.

Összefoglalás angol nyelven:
Pursuant to the original research plan, the final summary of the results stemming from the research project was made
in April 2011. This material discusses the mainstreams of our work in single chapters, where the concept of terrorism,
the criminological and criminal policy aspects of terrorism, as well as the national and international means and
legislative efforts of fighting against terrorism are focused upon.
The monographical version of this summary has been finally published by UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Ltd. in the
end of summer 2011.

