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I.BEVEZETÉS 

 

I. 1. A témaválasztás indoka 

 

„Ma egy nő ad leckét hősiességből, megtanítja nektek mi a Dzsihád igaz jelentése, s hogy 

miként haljon meg egy mártír… Egy nő az, aki sovány, karcsú és gyenge testtel is megrázta 

az ellenséget…Egy nő az, aki, ma felrobbantotta magát, s vele együtt robbant porrá a nők 

gyengeségének, alávetettségének és szolgaságának mítosza.” „Egy nő az..” 2002. február 1-i 

vezércikk Sha’ab. 1 

 

 

A terrorizmus napjaink egyik legnagyobb problémája, ez vitathatatlan. A merényletek egész 

társadalmakat érintő katasztrófákat okoztak szerte a világban. Az elmúlt évek eseményeit 

tételesen felsorolva akár egy különálló dolgozat témájaként lehetne ismertetni, néhány 

terrorakció megemlítését példa jelleggel azonban szükségesnek tartok, hogy rámutassak a 

téma kutatásának szükségszerűségére. 

1. 2001. szeptember 11. : Amerikai Egyesült Államok – New York, Arlington 

2. 2002. október 23. : Oroszország – Moszkva 

3. 2004. március 11. : Spanyolország – Madrid 

4. 2004. szeptember 1. : Oroszország – Beszlán 

5. 2005. július 7. : Nagy-Britannia – London 

6. 2008. november 26. : India – Mumbai 

7. 2011. július 22. : Norvégia – Oslo, Utøya 

8. 2013. április 15. : Amerikai Egyesült Államok – Boston 

9. 2013. május 22. : Nagy-Britannia – London 

10. 2013. szeptember 22. : Kenya – Nairobi 

11. 2015. november 13. : Franciaország – Párizs 

12. 2016. március 22. : Belgium – Brüsszel  

13. 2016. július 22. : Németország – München 

14. 2017. június 3. : Nagy-Britannia – London 

15. 2018. május 29. : Belgium – Liege 

16. 2019. szeptember 17. : Olaszország – Milánó 

 

 
1 Office for Democratic Institutions and Human Rights: Female Suicide Terrorism - Consequences for Counter-

terrorism. Warsaw 2005..https://www.osce.org/odihr/15170?download=true (2020.02.04.) 

https://www.osce.org/odihr/15170?download=true
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A terrorizmus szót hallva az emberek nagy többsége rögtön férfi elkövetőkre gondol, hiszen a 

köztudatban az a sztereotip felfogás terjedt el, mely szerint terrorista csak férfi lehet. Ez 

ugyanúgy igaz egyéb különböző bűncselekmények esetében is. Nem szabad azonban 

figyelmen kívül hagynunk e tettek női szereplőit. Kiemelkedő példák mutatkoznak a 

történelemben az aktív női terroristákra: az FLN (Nemzeti Felszabadítási Front) által az 

ötvenes évek végén és az 1960-as évek elején folytatott algériai csata során folytatott 

kampány női résztvevői. A Baader-Meinhof csoportosulás és az olasz Vörös Brigádok 

terrorkampányainak női aktivistái az 1970-es évektől az 1980-as évek közepéig.  Valamint az 

1960-as évek végétől az 1970-es évek közepéig tartó palesztin női merénylők.2 A 

megvalósított cselekmények száma szerint még mindig a férfiak vannak többségben az 

erőszakos cselekmények tekintetében, de a női résztvevők is képesek a „biológiai 

rendeltetésükkel” szöges ellentétet jelentő cselekedetekre vagy is arra, hogy ahelyett, hogy 

életet adjanak, életeket oltanak ki. A terrorizmussal összefüggő bűncselekményekbe 

keveredett nők száma folyamatosan növekszik. 2017-ben a Global Extremism Monitor 100 

különféle öngyilkos merényletet regisztrált, amelyeket 181 női fegyveres hajtott végre, ami az 

abban az évben történt összes esemény 11 százalékát jelentette. 2016-ban az Európában 

terrorizmus vádjával letartóztatottak 26 százalékát tették ki a női elkövetők, szemben az előző 

évi 18 százalékkal.3 

A terroristanő nem új keletű kifejezés, a történelem folyamán számos női aktivista követett el 

olyan cselekményt, amely a terrorizmus kategóriájába sorolható. A nők szerepválallása 

azonban a terrorizmus kiterjedésének és gyakoriságának növekedésével nem hogy csökkent 

volna, hanem kiemelkedő jelentőségűvé vált a terrorakciók előkészítésében. Az internet 

megjelenésével egy teljesen új területen jelentek meg a „gyengébbik nem” képviselői, az 

online toborzás elsődleges és rendkívül hatékony szereplői elősegítik az új tagok 

radikalizálodását és növelik a terrorszervezetek létszámát. Mindemellett támogatják, segítik a 

terrorakciók főszereplőit, a férfiakat, de nem riadnak meg a fegyver használatától és a 

robbanómellényektől sem. Kutatásomban eleinte ezt a vonalat követtem és mindvégig 

másodlagos szereplőként tekintettem a nőkre.  

Meglátásom szerint azonban a toborzás közel ugyanolyan súlyos cselekmény, mint maga az 

öngyilkos merénylet. Ennek oka az, hogy a toborzó nélkül nem is lett volna elkövető, 

elkövető nélkül pedig nincs cselekmény, tehát a toborzó nélkül nincs bűncselekmény sem. Ezt 

 
2 SCHWEITZER,Yoram: Female Suicide Bombers: Dying for Equality? Jafee Center for Strategic Studies, Tel 

Aviv, 2006. 7.  
3 BIGIO, Jamille - VOGELSTEIN, Rachel: Women and terrorism, Hidden Threats, Forgotten Partners. Council on 

Foreign Relations, New York, 2019.1.  
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hivatott alátámasztani a 2012. évi C. törvény 14 §. 3) bekezdése mely szerint, „a részesekre is 

a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.”4 

A kutatásom során felfedeztem, hogy számtalan tanulmány és PhD értekezés íródott a fenti 

terrorcselekmények elemzéséről. Talán nincs is még egy társadalmi-politikai jelenség, amit 

ilyen sokoldalúan közelítenének meg a kutatók, mint a terrorizmust. A rendkívül bőséges 

szakirodalomban találhatunk írásokat, elemzéseket, amelyek a terrorizmust, anyagi 

büntetőjogi szempontból vizsgálják vagy éppen, jogösszehasonlító megközelítésben, azonban 

olyan tanulmányt, amely speciálisan, az elkövetői körrel, még pontosabban a női 

merénylőkkel foglalkozik, a magyar szakirodalomban szinte csak egyetlen egyet lehet találni. 

A külföldi tanulmányokban, monográfiákban már jóval korábban és átfogóbban elkezdték 

kutatni a téma sajátosságait. 

A téma aktualitása miatt szükségesnek láttam egy komplex mű megírását, ami nem csupán a 

felbujtói minőségben foglalkozik a női szereplőkkel, hanem bemutatja cselekedeteik minden 

apró szegmensét.  

I.2. A kutatás célja 

 

Dolgozat célkitűzése a nők új dimenzióban történő szerepvállalásának elemzése a vonatkozó 

szakirodalom áttekintésével. Christopher Harmon szerint: „a nemzetközi terroristák több mint 

30% -a nő, és a nők szinte minden felkelés esetén központi szerepet játszanak a tagsági 

listákban és az operatív szerepekben.5 Disszertációmban, így ennek megfelelően a nők aktív 

részvételét vizsgálom a terrorcselekményekben több megközelítésből.  Egyrészt 

összehasonlítom a férfi és a női nemre vonatkozó sajátosságokat, elemezve a nemek közötti 

különbségeket, amelyek születéstől fogva határozzák meg az emberi magatartást illetve 

azokat a különböző nemi magatartásokat is, amelyeket a környezettől interiorizál a terrorista, 

másrészt pedig összehasonlítom a női terroristák speciális jellemzőit a női bűnözőkre 

vonatkozó jellemzőkkel. Külön fejezetben tárgyalom a női terroristák kriminológiai elemzését 

valamint a nők és az iszlám vallás kapcsolódási pontjait. Mindemellett megvizsgálom, azt a 

kérdést, hogy a nyugat-európai nők miért döntenek úgy, hogy csatlakoznak egy olyan 

irányzathoz, amelynek a célja a pusztítás. Milyen okok fennállása esetén lesz képes az „élet 

adására születő” nő a saját természeti gyökereivel ellentétes cselekedetek véghezvitelére? 

 
4 2012. évi C. törvény 
5 NACOS, Brigitte: The Portrayal of Female Terrorists in the Media: Similar Framing Patterns in the News 

Coverage of Women in Politics and in Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 2005. 28/5. 435-451. 
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A dolgozat célkitűzéseinek megvalósításához hipotéziseket fogalmaztam meg, amelyeket a 

következő fejezetben részletezek. 

I.3. A kutatás hipotézisei 

 

1. A terrorszervezethez csatlakozás oka a nőknél nagyon szerteágazó, de motivációs 

komplexumuk sokszor hasonlít a férfiakéhoz.  

2. A női merénylők nem mutatnak kóros elmeállapot jeleit, nem őrültek, cselekményük oka 

sok esetben agymosás eredménye.  

3. A „gyengébbik nem”-nek titulált nők, sokszor ugyanolyan eltökéltek és kegyetlenek a 

terrorakciók során, mint férfitársaik.  

4. Az öngyilkos merényletek megvalósításában a nők szerepe egy új és rendkívül hatékony 

taktikai elemnek tekinthető. 

5. Európa számos pontjáról csatlakoztak nők az Iszlám Állam nevű szervezethez, hogy 

terrorista akciók megvalósításában vegyenek részt.  

6. Az internet megjelenésével az online toborzás jelentős csatornává vált a terrorszervezetek 

létszámának növelésében.  

7. A média, a nyilvánosság szükségszerű eleme a terrorizmusnak. Az Iszlám Állam 

terrorszervezet ezt felismerte és emiatt alkalmaz váratlan, új elemeket (női öngyilkos 

merénylők, gyermek terroristák) hogy minél nagyobb média visszhangot váltson ki.  

8.Az öngyilkosság ellentétes a Koránnal, ennek ellenére léteznek az iszlám vallású öngyilkos 

merénylők. 

 

Ezekre a feltevésekre, kérdésekre kerestem kutatásomban az erősítő illetve gyengítő érveket. 

Megállapításaimat, következtetéseimet a IX. összegző fejezetben fogalmaztam meg.  

I.4.A kutatásban alkalmazott módszerek 

 

A disszertáció elemzi a női terroristákra vonatkozó jellemzőket a témához kapcsolódó 

külföldi és hazai szakirodalom alapján. A kutatás során elsősorban könyvtári forrásokra 

támaszkodtam. A releváns szakirodalom köréből monográfiákat, tankönyveket, 

szaktanulmányokat, és a hatályos jogforrásokat használtam fel. Analizáltam továbbá a 

terrorizmus elleni küzdelemben szerepet vállaló szervezetek (International Institute for 

Counter Terrorism, EUROPOL, International Centre for the Study of Radicalization, United 

Nations Office on Drugs and Crime, Centre for the Prevention of Radicalization Leading to 

Violence, Organization for Security and Co-operation in Europe) jelentéséit és tanulmányait 
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is. Az idegen nyelvű szakirodalomból elsősorban az angol nyelvű forrásokat vizsgáltam meg. 

A nemzetközi tapasztalatok alapján kialakuló hasonlóságok és különbségek elősegíthetik a 

hazai bűnmegelőzési tendenciák hatékonyabb módszereinek kidolgozását és így a jövő 

szakemberei megismerkedhetnek egy Magyarországon jelenleg még ismeretlen terület 

jellemzőivel. A kutatás során összegyűjtött adatok hasznosak lehetnek a témát tudományosan 

művelő szakemberek számára valamint alapvető információkkal szolgálhatnak a 

terrorszervezetek elleni küzdelemben. 
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II. A KUTATÁS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

 

 

II. 1. A kutatás, értekezés áttekintése 

 

Disszertációmban a nőket, mint terrorista cselekmények elkövetőit vettem az elemzés 

középpontjába. Analizáltam a témaválasztással a nemi sztereotípiákra építkező 

terrorszervezetek taktikai döntéseit, ami kifejezeten a nőkre irányult. Ahhoz, hogy a női 

terroristákról egy átfogó képet tudjak bemutatni, szükséges volt a terrorizmus általános 

jelenségeinek az elemzésével is foglalkozni. Ennek megfelelően a dolgozat egy ívet jár be: a 

terrorizmus fogalmi nehézségeivel kezdődik, felsorakoztatok néhány hazai, külföldi 

szakirodalomban található fogalmi kísérletet. Ezt követően egy történeti áttekintése 

következik a terrorizmus jelenségéről. 

A dolgozat következő fejezetében a nők és a férfiak bűnelkövetési sajátosságait vizsgáltam. 

Arra a kérdésre  kerestem a választ, hogy lehetőség van-e egy konkrét terroristaprofil 

felépítésére. Külön szakaszt szántam a nők és a terrorizmus speciális kapcsolatának 

ismertetésére, s külön hangsúlyt fektettek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezetre, 

ideológiai alapjaira, a nők helyzetére a terrorszervezetben valamint a nyugati nők csatlakozási 

mechanizmusaira és okrendszerére. Részletezem a nők szerepeit az Iszlám Állam 

terrorszervezetében, valamint egy speciális egységük, az al-Khansa elnevezésű női fegyőr 

testületnek a működését  is górcső alá veszem. az. Az öngyilkos merényletet, mint  speciális 

elkövetési módot alapos vizsgálatnak vetettem alá, és számos elemzési szempont alapján 

igyekeztem megtalálni az ok-okozati összefüggéseket. A nemzetközi egyezmények, 

büntetőjogi szabályozások is elemzésre kerülnek a terrorcselekmény jogi aspektusainak 

összegzésénél. A radikalizáció, a nők kiképzése, illetve a női katonák szerepvállalása is 

tárgyalásra kerülnek.  

 

XI. 2. A kutatás hipotéziseire adott válaszok 

 

A megfogalmazott hipotéziseimre a kutatásaim alapján az alábbi következtetésekre jutottam. 

 

1. A terrorszervezethez csatlakozás oka a nőknél nagyon szerteágazó, de motivációs 

komplexumuk sokszor hasonlít a férfiakéhoz.  
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Alapvetően a férfiak és a nők motivációi azonosak az öngyilkos merényletek 

megvalósításakor, a különbséget azt jelenti, hogy a férfiak nagy része konfliktuszónán belül 

radikalizálódik míg a nők konfliktuszónán kívül. Pl: A Csecsenföldön élő nők és férfiak 

motivációs mozgató rugói egyformák, ami nem más, mint az orosz biztonsági erők okozta 

trauma megbosszulása, ami sokszor kiegészül egy szélsőséges iszlám vallási értelmezéssel. 

 

2. A női merénylők nem mutatnak kóros elmeállapot jeleit, nem őrültek, cselekményük oka 

sok esetben agymosás eredménye. 

 Kutatásom során az a megállapítás nyert igazolást, hogy a terrorista nők illetve férfiak, nem 

rendelkeznek pszichológiai torzulással, nincs elmeműködésbeli rendellenségük. A 

cselekményeik nem erre vezethetőek vissza, hanem sokkal inkább a radikalizációra, azon 

belül is a gondolatok szélsőséges átformálására vagyis az agymosásra.  

 

3. A „gyengébbik nem”- nek titulált nők sokszor ugyanolyan eltökéltek és kegyetlenek a 

terrorakciók során, mint férfitársaik.  

Az általuk megvalósított terrorcselekmények sokasága a történelem folyamán igazolja 

kegyetlenségüket, de nem csak a terrorakciókban nyilvánul meg ez, hanem más típusú 

bűncselekmények esetében is. Straus és Richard Gelles szociológusok 1975-ös családon belüli 

erőszak felméréséből származó adataik szerint, a nők ugyanolyan valószínűséggel bántják a  

férjüket mint fordítva. Ennek hátterében pedig nem mindig az önvédelem áll, ugyanis a 

nőkben is kódolva van az agresszió. A nőkkel szemben a társadalomban létezik egy sztereotip 

felfogás, mely szerint a nők a „gyengébbik nem” képviselői, ennek megfelelően el is vetik a 

nőkhöz kapcsolódó agressziót. Az agresszión: „ok nélküli támadást vagy tettlegességet 

értünk, amely biológiailag meghatározott, genetikai alapú tulajdonsága a legtöbb állatnak 

illetve az embernek is.”6 A köztudat mégis az agressziót inkább a férfiak  jellemző vonásának 

tekinti, az azonban genetikai alapú tulajdonság, amely a nőknél is jelen van.  

 

4. Az öngyilkos merényletek megvalósításában a nők szerepe egy új és rendkívül hatékony 

taktikai elemnek tekinthető. 

A nőket hatékony szereplőknek tekintik abban az értelemben, hogy ártatlanságukkal szinte 

minden helyzetben elkerülik a feltűnést. A nő a testével, ruházatával kapcsolatos tabuk 

speciális előnyt biztosítanak neki, mivel innovatív szereplőként vehet részt a harcban. 

 
6 DÁVID Lilla: Az agresszió, mint biológiai vagy szocializációs örökség. Rendészeti Szemle, 2010/4. 61. o. 
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7Hatékonyságuknak számos összetevője van. Többek között szerepel az iszlám vallásra 

jellemző női öltözet, amely nem csak a női test takarását szolgálhatja, hanem fegyver, 

robbanóanyag hatékony elrejtését is.8 A nők motozását, férfiak nem végezhetik, így a 

biztonsági ellenőrzéseken is könnyebben átjuthatnak, könnyebben félrevezethetik a biztonsági 

erőket.  Női melltartók alkalmasak bombák elrejtésére, a terhességet imitáló álcáza szintén 

gyanút elterelő módja a robbanómellény viselésének. A nők ösztönzést jelenthetnek továbbá a 

férfiak számára, így növelhetik a harcosok létszámát. 

Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy a terrorizmus célja a kommunikáció. Az az üzenet, 

amelyet, a női terroristák küldenek, minden eddiginél hatékonyabb és gyorsabb. Elmossa a 

különbségeket áldozat és elkövető között, így magában hordozza a kiszámíthatatlanság 

érzését. 

 

5. Európa számos pontjáról csatlakoztak nők az Iszlám Állam nevű szervezethez, hogy 

terrorista akciókban vegyenek részt.  

80 országból 41.490 nemzetközi állampolgár csatlakozott az ISIS-hez Irakban és Szíriában. 

Ezek közül 4761 (13%) nő volt, és 4 640 (12%) kiskorú. 

Kelet-Ázsiában a regisztrált IS-hez kapcsolódó nők és kiskorúak aránya a legmagasabb (akár 

70%), majd Kelet-Európa (44%); Nyugat-Európa (42%); az Amerika, Ausztrália és Új-Zéland 

(36%); Közép-Ázsia (30%); Délkelet-Ázsia (35%); Dél-Ázsia (27%); Közel-Kelet és Észak-

Afrika (MENA, 8%); és a Szaharától délre eső Afrika (<1%) (lásd.: táblázat 55.old)  

 

6. Az internet megjelenésével az online toborzás jelentős csatornává vált a terrorszervezetek 

létszámának növelésében.  

Az Iszlám Állam a XXI. század telekommunikációs vívmányait rendkívül hatékony módon 

fordította az előnyére, és így a világ bármely pontjára eltudja juttatni a 

propagandatevékenységét. Ebben a nőkszerepválallása kimagasló. Egyik terrorista csoport 

sem használta a vizuális kommunikációt olyan finoman és professzionális módon mint az 

ISIS. A multimodalitás - a szöveg, a képek és a hang kölcsönhatása - megváltoztatja az üzenet 

szemiotikus hatását azáltal, hogy a szavakat új környezetbe helyezi. A kontextus felépítésével 

a kép magyarázza a szöveges üzenetet. A képek rendkívül erőteljes kifejezési formák, 

amelyek sok esetben érzelmileg befolyásolnak bennünket, és így érzékenyebbé tehetik az 

 
7 Office for Democratic Institutions and Human Rights: Female Suicide Terrorism - Consequences for Counter-

terrorism, Warsaw, 2005. 6. https://www.osce.org/odihr/15170?download=true (2020.02.04.) 
8 HAUTZINGER Zoltán: A migráció bűnügyi hatásai.Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, 

Budapest, 2016.172. o. 

https://www.osce.org/odihr/15170?download=true
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általuk közvetített üzeneteket. A fülbemászó szlogenekkel ábrázolt erős képek hatékonynak 

bizonyultak a marketingben és a propagandában. A képek előnye az, hogy bevonjuk az 

érzelmeinket és megkerüljük a kritikus gondolkodást oly módon, ahogyan a szavak ritkán 

teszik. 107 Az ISIS propaganda, olyan képekkel van tele, amelyek olyan vizuális nyelvet 

használnak, amely az érzelmekre utal, ugyanúgy, mint a sikeres reklám. Olyan 

szimbólumokat, mémeket és képeket használnak, amelyekkel a nyugati fiatalok ismernek, és 

összekeverik őket saját márkájukkal, az iszlámmal.9 

 

7. A média, a nyilvánosság szükségszerű eleme a terrorizmusnak, amelyet az Iszlám Állam 

terrorszervezet felismert, s emiatt alkalmaz váratlan, új, elemeket (női öngyilkos merénylők, 

gyermekterroristák), hogy így minél nagyobb médiavisszhangot váltson ki. 

Ahhoz, hogy egy szervezet fenn tudja tartani a létszámát, sőt bővíteni tudja a híveinek számát, 

mindenképpen különféle forrásokon keresztül terjesztenie kell hittételeit. A terrorizmus 

nagyrészt pszichológiai fegyver, ezért azok a csoportok, amelyek nőket használnak, 

számítanak a média kiemelt figyelmére. Szélesebb köröket tart rettegésben egy női merénylő 

mint egy férfi, mivel váratlan.10Daniel Milton,  jelentése bemutatja a szervezet titkosított 

dokumentumainak a részleteit. Ezekből a dokumentumokból megállapítható, hogy jelentős 

időt és pénzt fordítottak a szervezet médiatevékenységére. 

 

8. Az öngyilkosság ellentétes a Koránnal, ennek ellenére léteznek iszlám vallású öngyilkos 

merénylők.  

Az iszlám vallás alapvetően tiltja az öngyilkosságot, a Koránban erre konkrét utalás is 

található. „Ti hívők! Ne habzsoljátok föl egymás között javaitokat hiábavalóan,… És ne 

öljétek meg magatokat!”A fent kifejtettek, azonban nem vonatkoznak az öngyilkos 

merénylőkre, mert meglátásuk szerint ők nem magukat ölik meg, hanem Allah ellenségével 

végeznek. Az iszlám tanok azt támasztják alá, hogy az öngyilkosság vagy az ártatlanok 

életének a kioltása öncélú, míg a mártíromság, vagyis az élet feláldozása valamilyen nemes 

ügyért már nem számít individuális célnak, hanem sokkal inkább a közösségi érdekében 

végrehajtott cselekedet. Ez irányulhat az igazságtalanság, elnyomás vagy a megszállás 

 
9COHEN, Katie - KAATI, Lisa: Digital Jihad, Propaganda from the Islamic State. 2018. 

42.o.  https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4645--SE. (2020.02.04.) 
10SPECKHARD, Anne: Female Terrorists in ISIS, al Qaeda and 21rst Century Terrorism. Trends Research: Inside 

the Mind of a Jihadist 2015.http://trendsinstitution.org/wpcontent/uploads/2015/05/Female-Terrorists-in-ISIS-al-

Qaeda-and-21rst-Century-Terrorism-Dr.-AnneSpeckhard.pdf  1.o. (2020.01.02.) 

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4645--SE
http://trendsinstitution.org/wpcontent/uploads/2015/05/Female-Terrorists-in-ISIS-al-Qaeda-and-21rst-Century-Terrorism-Dr.-AnneSpeckhard.pdf%20%201.o
http://trendsinstitution.org/wpcontent/uploads/2015/05/Female-Terrorists-in-ISIS-al-Qaeda-and-21rst-Century-Terrorism-Dr.-AnneSpeckhard.pdf%20%201.o
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leküzdésére. A mártíromságot az elnyomás elleni küzdelem legitim formájának nyilvánították. 

11 

XI. 3. A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

 

XI.3.1. A jogelmélet számára hasznosítható eredmények 

 

1. Megfogalmaztam a női öngyilkos merénylők kriminológiai jellemzőit.  

2. Feltártam az iszlám vallás és a női terroristák kapcsolódási pontjait. 

3.Szempontokat gyűjtöttem a terrorista nők eredményesebb felismeréséhez. 

4. Csoportosítottam a kiemelkedő női terrorista cselekményeket a világban. 

5. Analizáltam a nők radikalizációjának folyamatát. 

6.Megjelöltem a terrorizmus elleni harc lehetséges módjait. 

7. Elemeztem az öngyilkos merénylők kiképzésének sajátosságait.  

8. Kategorizáltam a női terroristák csatlakozási folyamatának motivációit.  

9. Adalékokat gyűjtöttem a női merénylők hadviselési technikáinak jellemzéséhez, különös 

tekintettel az öngyilkos merényletre.  

10. Bemutattam a nők kiemelkedő, új szerepét az online toborzás területén.  

 

XI. 3. 2. A jogalkotás számára hasznosítható eredmények 

 

1.Meglátásom szerint a 2012.évi C. törvény 314.§ szabályozott terrorcselekmény tényállása 

rendelkezik olyan bekezdésekkel, amely a könnyebb értelmezéshez hozzájárulva indokolt 

külön szakaszban szabályozni. Ennek megfelelően szükségszerűnek tartom a 315. § (1) 

bekezdés, illetve a 316/A. §. (1) bekezdés összevonását és így egy új tényállás megalkotását, 

terrorcselekmény elősegítése elnevezéssel, hasonlóan a pénzhamísitás elősegítése vagy 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése tényállásokhoz.  

 

2.A tényállás utolsó fordulata így a 316/A. §. (2) bekezdése a bűncselekmény finanszírozási 

lehetőségét tárgyalja, amit véleményem szerint a terrorizmus finanszírozása tényálláshoz 

kapcsolódóan lenne szükségszerű részletezni. 

 

 
11 KATONA Magda - RÉPÁSI Krisztián: Az öngyilkos merényletek politikai üzenete. Hadtudomány, 2010/7. 3-4. 

o. 
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3. Kutatásaim szerint az életben rendszerint előforduló, nagyon szerteágazó elkövetési 

magatartásokat magukba foglaló terrorcselekmény szabályozása sem lesz elegendő a 

terrorizmus megállításához, a büntetőjog nem feltétlenül hatékony eszköze a terrorizmus 

elleni küzdelemnek. A büntetőjog nem képes választ adni egy öngyilkos merénylő 

cselekményére, így a hangsúlyt a terrorcselekmények megelőzésre kell helyezni. 

 

XI. 3. 3. A jogalkalmazás számára hasznosítható eredmények 

 

1. A terrorizmus esetében a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése kulcsfontosságú lehet a 

radikalizáció kialakulásában. Ha a befogadó közeg nem tudja elfogadni a kisebbségek 

szokásjogát vagy legalább tolerálni, akkor azzal végzetes hibát követünk el. Nem véletlen, 

hogy Cesare Beccari évtizedekkel ezelőtti megállapítása a mai napig érvényes: „minden 

társadalomnak olyan bűnözői vannak, amilyeneket megérdemel.” Érzékelhető, ebből az 

alaptételből kiindulva, hogy a társadalmi közeg hívta életre a nőknek az aktivitását. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a szterotípiák, indikátorai a női merénylőknek. Ez a hatás 

fokozódik tovább a gyermekek szerepvállalásánál is.  

 

2. Célszerű a szakembereink külföldön történő kiképzése, ahol a terrorizmus jelensége 

mindennapi problémaként jelentkezik és ahol a nem csak az elhárításban, de a felderítésben is 

bevált gyakorlati módszereket sajátíthatnak el. Erre a nemzetközi konferenciák, tréningek 

alkalmasak. A dolgozatom fókuszában a sztereotíp gondolkodás idejemúltságát 

hangsúlyozom. Fel kell készülni, hogy a leggyanútlanabb elemek rejthetik magukban a 

legnagyobb pusztítást.   

 

3. Szükséges a közösségi média kontrollálása, ugyanis ez a radikalizáció első színtere. Ezeken 

a platformokon történik a kapcsolatfelvétel a lendeendő fiatal és fogékony tagokkal, amely ha 

időben válaszreakciót kap, számos későbbi merényletet előz meg.  

 

4.Az informatikai lehetőségek kihasználása során szoftverek fejlesztése, kialakítása a 

terrorizmus elleni küzdelem új szegmenseként segítséget nyújthat a bűnüldöző szerveknek, 

melynek keretében a rendszer kiszűr és elemez bizonyos szavakat, ennek eredményeként 

pedig könnyebben beazonosítható a leendő elkövető.  
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5. A globalizáció hangsúlyozása elengedhetetlen a témában, így a hírszerző, felderítő, 

nemzetbiztonsági szervezetek adatállományának összekapcsolása, nemzetköziesítés területén 

az együttműködés fokozása szükségszerű. 
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III.SUMMARY 

 

XI. 1. Overview of the research and dissertation 

 

 

In my dissertation, I focused on female actors as perpetrators of terrorist acts. With the choice 

of topic, I analyzed the tactical decisions of terrorist organizations based on the gender 

stereotypeswhich were aimed specifically at women. In order to present a comprehensive 

picture of female terrorists, it was also necessary to deal with the analysis of terrorism. 

Accordingly, the dissertation follows an arc, begins with the conceptual difficulties of 

terrorism, and lists some conceptual experiments found in the domestic and foreign literature. 

This is followed by a historical overview of the phenomenon of terrorism. 

In the next chapter of the dissertation, I examined the specifics of crime among women and 

men. I was looking for the answer to the question of whether it is possible to build a specific 

terrorist profile. I have devoted a separate section to describing the special relationship 

between women and terrorism with an emphasis on the Islamic State's terrorist organization, 

its ideological foundations, the position of women in the terrorist organization, and the 

mechanisms and rationale for Western women's accession. I characterize the roles of women 

in the terrorist organization of the Islamic State and also scrutinize a special unit of them, the 

operation of a women’s armed corps called Al-Khanssa. I subjected suicide bombing as a 

special mode of perpetration to a thorough investigation and tried to find its causal 

connections based on a number of analytical criteria. International conventions and criminal 

law regulations are also analyzed in summarizing the legal aspects of a terrorist act. 

Radicalization, the training of women, and the involvement of women soldiers against ISIS 

are all discussed in a separate chapter. 

 

XI. 2. Responses to research hypotheses 

 

Based on my research, I came to the following conclusions about my hypotheses. 

 

1. The reason for joining a terrorist organization is very diverse for women, but often 

resembles the motivational web of men. 

Basically, men and women have the same motivations when committing a suicide bombing, 

the difference being that the majority of men radicalize within the conflict zone while women 
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outside the conflict zone. Eg: The motivational driving springs of women and men living in 

Chechnya are the same, which is nothing more than revenge for the trauma caused by the 

Russian security forces, which is often supplemented by an extreme interpretation of Islam. 

 

2. Female assassins do not show pathological forms of mental illness, they are not crazy, the 

reason for their act is, in many cases, the result of brainwashing. 

 In the course of my research, it was confirmed that terrorist women and men do not have 

psychological distortions and do not have mental disorders. Their actions cannot be traced 

back to this, but rather to radicalization within that, to the extreme transformation of thoughts, 

that is, to brainwashing. 

 

3. Women, known as the weaker sex, are often as determined and cruel in terrorist acts as 

their male counterparts. 

The multitude of terrorist acts they have committed throughout history justify their cruelty, 

but this has manifested not only in terrorist acts, but also in other types of crime. The 

sociologists, Straus and Richard Gelles, according to their data from a 1975 survey of 

domestic violence, women are just as likely to hurt their husbands as vice versa. This is not 

always due to self-defense, as aggression is also coded in women. Society has a stereotypical 

view of women, according to which women are members of the weaker sex, and accordingly 

they reject women-related aggression. By aggression, we mean "an unreasonable attack or act 

that is a biologically determined, genetically based trait in most animals and humans as well." 

Yet public consciousness classifies aggression more as a characteristic of men, but it is a 

genetically based trait that is also present in women. 

 

4. The role of women in the implementation of suicide bombings can be seen as a new and 

highly effective tactical element. 

Women are seen as effective actors in the sense that, through their innocence, they avoid 

prominence in almost every situation. Taboos related to her body and clothing give her a 

special advantage, as she can take part in the fight as an innovative player. Their effectiveness 

has many components. Among other things, there are women's clothing typical of the Islamic 

religion, which can serve not only to cover the female body, but also to effectively hide 

weapons and explosives. Women cannot search, so men cannot pass security checks more 

easily, they can more easily mislead the security forces. Women’s bras are suitable for hiding 
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bombs, disguising pregnancy is also an unsuspecting way to wear an explosive vest. Women 

can also be an incentive for men to increase the number of fighters. 

We must also not forget that the purpose of terrorism is communication. The message that 

women terrorists are sending is more effective and faster than ever before. It blurs the 

differences between victim and perpetrator, thus carrying a sense of unpredictability. 

 

5. Women from many parts of Europe have joined an organization called the Islamic State to 

take part in terrorist acts. 

41,490 international citizens from 80 countries have joined ISIS in Iraq and Syria. 

Of these, 4,761 (13%) were women and 4,640 (12%) were minors. 

East Asia has the highest proportion of women and minors associated with registered IS (up to 

70%), followed by Eastern Europe (44%); Western Europe (42%); the Americas, Australia 

and New Zealand (36%); Central Asia (30%); Southeast Asia (35%); South Asia (27%); 

Middle East and North Africa (MENA, 8%); and sub-Saharan Africa (<1%) 

 

6. With the advent of the Internet, online recruitment has become a significant channel for 

increasing the number of terrorist organizations. 

The Islamic State in the XXI. He turned the telecommunications achievements of the 

twentieth century to his advantage in an extremely efficient way and was thus able to spread 

propaganda activities anywhere in the world. In this women 

his role is outstanding. None of the terrorist groups used visual communication as subtly and 

professionally as ISIS. Multimodality - the interaction of text, images and sound - changes the 

semiotic effect of a message by placing words in a new environment. By structuring the 

context, the image explains the text message. Images are extremely powerful forms of 

expression that in many cases affect us emotionally and can thus make the messages they 

convey more sensitive. Strong images depicted with catchy slogans have proven effective in 

marketing and propaganda. The advantage of images is that we engage our emotions and 

circumvent critical thinking in ways that words rarely do. 107 ISIS propaganda is full of 

images that use visual language that refers to emotions, just like successful advertising. They 

use symbols, memes, and images that young Westerners are familiar with and confuse them 

with their own brand, Islam. 
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7. The media, the public, is a necessary element of terrorism, which the Islamic State terrorist 

organization has recognized for this reason, using unexpected new elements (female suicide 

bombers, child terrorists) to elicit as much media coverage as possible. 

In order for an organization to be able to maintain its staff and even expand the number of its 

followers, it is essential to spread its beliefs through various sources. Terrorism is largely a 

psychological weapon, so groups that use women are counting on media attention,  a female 

terrorist creates fear in a larger segment of the population because her action is much more 

unexpected. Daniel Milton, his report presents details of the organization’s encrypted 

documents. From these documents, it can be concluded that significant time and money has 

been spent on the operation of the organization’s media. 

 

8. Suicide is contrary to the Qur’an, yet there is a suicide bomber of Islam. 

The Islamic religion basically does not allow suicide, there is a specific reference to this in the 

Qur’an. “You believers! Do not froth your goods in vain,… And do not kill yourself! ” The 

above, however, do not apply to suicide bombers because, in their view, they do not kill 

themselves but end up with the enemy of Allah. Islamic doctrines show that suicide or the 

extinction of the lives of the innocent is an end in itself, while martyrdom, that is, the sacrifice 

of life for some noble cause, is no longer an act of individual purpose but rather an act of 

community interest. This can be aimed at overcoming injustice, oppression or occupation. 

Martyrdom has been declared a legitimate form of repression. 

 

XI. 3. The usability of the research results 

 

XI.3.1. Results that can be used for legal theory 

 

1. I formulated the criminological characteristics of female suicide bombers. 

2. I explored the connection points between the Islamic religion and female terrorists. 

3.I have gathered aspects for more effective recognition of terrorist women. 

4. I grouped the outstanding female terrorist acts in the world. 

5. I analyzed the process of radicalization of women. 

6. I have identified possible ways to fight terrorism. 

7. I analyzed the training methods of the suicide bombers. 

8. I categorized the motivations for the accession process of female terrorists. 
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9. I collected additives to characterize the warfare techniques of female assassins, with 

particular reference to suicide bombing. 

10. I presented the prominent new role of women in online recruitment. 

 

XI. 3. 2. Results that can be used for legislation 

 

1. In my view, the facts of a terrorist act regulated by Section 314 of Act C of 2012 have 

paragraphs which, contributing to an easier interpretation, should be regulated in a separate 

section. Accordingly, I consider it necessary to comply with Section 315 (1) and Section 316 / 

A. §. Paragraph 1 and thus the creation of a new fact, known as the facilitation of a terrorist 

offense, in the same way as the facilitation of counterfeiting or counterfeiting of a cash 

alternative payment instrument. 

 

2.The last turn of the facts is thus 316 / A. §. Paragraph 2 deals with the possibility of 

financing the crime, which, in my view, would need to be detailed in relation to the financing 

of terrorism. 

 

3. According to my research, the regulation of a terrorist act, which usually occurs in life and 

involves very diverse criminal behavior, will not be enough to stop terrorism, and criminal 

law is not necessarily an effective tool in the fight against terrorism. Criminal law is unable to 

provide an answer to the act of a suicide bomber, so the emphasis should be on the prevention 

of terrorist acts. 

 

XI. 3. 3. Results that can be used for law enforcement 

 

1. In the case of terrorism, reducing social inequalities can be key to radicalization. If the 

receiving medium cannot accept or at least tolerate the customary rights of minorities, we are 

making a fatal mistake. It is no coincidence that Cesare Beccaria's statement from decades 

ago is still valid today: "every society has criminals that it deserves." It can be perceived, 

starting from this basic premise, that the society brought to life the activity of women. It is 

necessary to emphasize that stereotypes are indicators of female assassins. This effect is 

further enhanced by the involvement of children. 
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2. It is expedient to train our specialists abroad, where the phenomenon of terrorism appears 

as an everyday problem and where they can learn not only the methods of prevention, but also 

the methods practiced in reconnaissance. International conferences and trainings are suitable 

for this. In the focus of my dissertation, I emphasize the passage of time of stereotypical 

thinking. Be prepared that the most unsuspecting elements can hide the greatest destruction. 

 

3. It is necessary to control social media, as this is the first arena of radicalization. On these 

platforms, contact is made with prospective young and receptive members, which, if 

responded in a timely manner, precedes a number of subsequent assassinations. 

 

4. During the use of IT opportunities, the development and design of software as a new 

segment of the fight against terrorism can help law enforcement agencies, in the framework of 

which the system filters out and analyzes certain words, and as a result the prospective 

perpetrator can be reached more easily. 

 

5. The emphasis on globalization is essential in the subject, so it is necessary to connect the 

data of intelligence, reconnaissance and national security organizations, and to increase 

cooperation in the field of internationalization. 
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