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„Nomen est omen„ nevében a végzet(e)? – A hibrid 

fenyegetésekre adható válaszok, a kontrahibrid műveletek 

 

Abstract 

 

At the present time to spread Islamic State, the Russian-

Ukrainian conflict of indicators that give indications of military 

scientists to thoroughly examine the emerging issues of military 

science, changes. we need to threats by the theories suitable 

answers. The aszimmetrikus- and hybrid warfare requires a new 

kind of approach to the theory and practice of military science 

professionals. The author of the characteristics and purpose, 

content to be used against hybrid operations against asymmetric 

and hybrid operations presents. 
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A témaválasztás indoklása, aktualitása 

A téma aktualitását az adja, hogy a jelenkor fegyveres 

konfliktusai, háborúi jelentős változáson mentek keresztül. A 

korábbi állam-állam ellen viselt háborúit a rendezetlenség, az 

elhúzódó időtartam és az aszimmetria, de főként a nem állami 

szereplők jellemzik. A nem állami szereplők a terrorista, 

szeparatista csoportok, a felkelők, szervezett bűnözői körök 

váltak a konfliktusok, a hadszínterek meghatározó szereplőivé. A 

21. század meghatározó konfliktusai, válságai komplex módon 

jelentkeztek, kiváltó okaik is komplex vizsgálatot kívánnak. Az 

aszimmetrikus hadviselés a hibrid hadszínterek fenyegetései által 

a hibrid műveletek és az ellenük való védekezés lehetősége1 a 

jelenlegi kor egyik fő kihívása. 

1. A HIBRID HADVISELÉS 

1.1. Elméleti alapok 

A tanulmány témáját biztosító hadviselés típus elméleti alapjaihoz 

meg kell említenünk néhány hadtudományi művet, melyek 

részben alapjai lehetnek a hibrid hadviselésnek. 

                                                 

1 Kontrahibrid műveletek. 
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A hibrid szó jelentése: különböző fajtájú egyedek 

keresztezéséből keletkezett,2 két különböző csoporthoz tartozó 

élőlény kereszteződéséből vagy keresztezésével létrejött, 

mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód, vegyes, 

felemás, korcs, gőgös viselkedés, kevélykedés, arcátlanság, 

szemtelenség, önteltség az istenekkel szemben. 3  

Mielőtt a fogalmat kezdenénk kibontani, tegyük fel a kérdést, 

„Nomen est omen” ? azaz, nevében a végzete ennek az újfajta 

hadműveleti módszernek? Tényleg tartalmazza a különböző 

módszerek keresztezését, rugalmas alkalmazását, vagy új 

módon kerül sor az eszközök4 bevetésére. Tényleg arcátlan, 

szemtelen módon lehet állami eszközökkel alkalmazni a 

rendelkezésre álló fegyvertárat? Tényleg az aszimmetrikus és a 

                                                 

2 http://idegen-szavak.hu/hibrid (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
3 Két különböző csoporthoz tartozó élőlény kereszteződéséből vagy 

keresztezésével létrejött, mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód és 
ezeknek utódai; ilyen egyed; több összetevőből álló; vegyes, felemás, korcs, 
öszvér-; ang, ném hybrid 'ua.' < lat hybrida, ibrida 'korcs, vadkan és házi koca 
ivadéka; két különböző fajú állattól nemzett; római férfitól és idegen nőtől vagy 
szabad polgártól és rabszolgálótól nemzett gyermek' < gör hübrisz 'gőgös 
viselkedés, kevélykedés, arcátlanság, szemtelenség, meggyalázás, 
erőszakoskodás', ered. 'önteltség az istenekkel szemben' 
http://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=2189 (Letöltés időpontja: 2016. 07. 
28.) 

4 Diplomáciai, nemzetbiztonsági, katonai, gazdasági, kiber, információs, 
pszichológiai. 
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hagyományos hadviselési módszerek, „a reguláris és az 

irreguláris hadviselés között rugalmasan, lényegében bármikor 

váltani képes, esetenként terrorizmusba is átcsapó hadviselési 

módját”5 nevezhetjük így? 

Ha az oroszok krími katonai akcióit, diplomáciai tárházuk 

alkalmazását, és médiatevékenységét nézzük, akkor egyértelmű 

igennel válaszolhatunk. Ha az Iszlám Állam aszimmetrikus és 

terrorista, apokaliptikus módszereit, a nagyon hatásos média, 

információs, pszichológiai műveleteiket és az úgynevezett hibrid, 

sokoldalú finanszírozásukat, megint igennel kell felelnünk.  

Ha más szempontok szerint is vizsgáljuk a kérdést, a megfelelő 

terepviszonyok fontosságát Clausewitz az általa „népi háborúnak” 

nevezett gerilla-hadviselés egyik peremfeltételeként határozta 

meg az átszegdelt, nehezen járható terepet, ahol az erősebb fél 

reguláris csapatai elől az irreguláris erők menedéket találhatnak. 

A nehezen járható terep fontossága megjelent az „Arábiai 

Lawrence”-nek is nevezett Thomas E. Lawrence műveiben és 

                                                 

5 RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R% 
C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.)  
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Joszip Broz Titónak a partizánháborúról írt munkáiban is. A 

városi harc elméletét pedig a brazil Carlos Marighella finomította 

tovább 1969-ben megjelent, A városi gerilla kézikönyve című 

munkájában. Marighella kimutatta, hogy a nagyvárosok jelentik a 

kormányzati működés központjait, így az ott elhelyezkedő 

államigazgatási épületekre, rendőrségekre, stb. mért csapásokkal 

hatékonyan megbénítható az adott állam.6 

1.1.1. Fogalmak, értelmezések 

Fogalmi megközelítésben azt mondhatjuk: A hibrid hadviselés a 

hagyományos reguláris (lineáris, konvencionális) és az 

irreguláris (nem lineáris, nem konvencionális) hadviselés 

puha, közepes és kemény módszereinek, eljárásainak 

rugalmas alkalmazása abból a célból, hogy az ellenség 

államát, fegyveres erőit működésképtelenné, védtelenné 

tegyük és akaratunkat rákényszeríthessük, legfőképpen 

azzal a stratégiai céllal, hogy az erőszak szintje a konfliktus 

folyamán ne haladja meg a háborús szintet. 

                                                 

6 RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R% 
C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.)  
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A puha eszközök közül a diplomáciai, gazdasági, kiber-, 

információs-, a pénzügyi-, gazdasági nyomásgyakorlás, az 

embargó, a pszichológiai műveletek, a különleges erők, a 

lázadók, a helyi lakosság (vallási, etnikai kisebbség támogatása), 

a terrorcselekmények szervezett bűnözői cselekmények 

alkalmazása, a válogatás nélküli, vagy kontrollált erőszak 

alkalmazása, ....7 

A nem hagyományos, felforgató műveletek, és folyamatok, mely 

a fennálló kormányzat megdöntését, a lázadó csoportok 

tevékenységét, vagy a kormányzat irányítását szeretné elérni 

különleges műveleti erőkkel, vagy gerillák, felkelők 

támogatásával. 8 

1.1.2. A hibrid hadszíntér és hibrid fenyegetések 

Valójában ezt a tevékenységet a nem állami szereplők 

tevékenységének a fokozott megjelenése miatt vették előtérbe a 

                                                 

7  VÖ: HOFFMAN, Frank, “Conflict in the 21
st
 Century:  The Rise of Hybrid 

Wars,” (Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007). 
8 “Special Operations,” Joint Publication 3-05, (Washington, D.C.: Joint Chiefs 

of Staff, July 2014); < http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_05.pdf, 
(Letöltés időpontja: 2015. 04. 15.) 
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szakértők. A korábbi állam-állam elleni tevékenysége a béke- 

válság- és háborús időszakot tekintve kibővült. 

A széteső államok, melyek nem rendelkeznek központi 

hatalommal, nem uralják az állami erőszak monopóliumát, nem 

tudják irányítani országaikat, a lakosság védelmét nem képesek 

ellátni. Az erőszak monopóliuma szétaprózódott, az állam helyét 

az irreguláris-, terrorista csoportok, a felkelők, a gerillák, 

szervezett bűnözők, drog-, ember, fegyverkereskedők vették át.9  

Valójában egyetértve Rácz úrral10 nem a háború lett hibrid, 

hanem a hadszíntér vált komplexé, hibrid fenyegetéseivel. A 

parancsnokok a nemzetközi szervezetek, a nem állami 

szervezetek, a reguláris csapatok, az irreguláris csapatok, a 

                                                 

9 BESENYŐ János: A nemzetközi terrorizmus veszélye Észak-Afrikában, Új 
Honvédségi Szemle, LXI: (12) pp. 41-50. (2007) 

10 Bár az Ukrajnában látott orosz hadviselési forma megnevezésére a hazai 
és a külföldi közbeszédben elterjedt a hibrid háború elnevezés is, ennek 
használata vitatható; a kifejezés ugyanis eredetileg mást jelent. A hibrid háború 
kifejezést Bill Nemeth alezredes 2002-es munkája honosította meg, aki a 
csecsen háborúkat vizsgálva, a csecsenek újszerű, a reguláris és az irreguláris 
hadviselés között rugalmasan, lényegében bármikor váltani képes, esetenként 
terrorizmusba is átcsapó hadviselési módját nevezte el így. Az elméletet 
továbbfejlesztve, 2009-ben Hoffman definiálta is a hibrid háborút, s négy 
alapvető összetevőjét határozta meg: az a fél folytatja, amelyik a harctéren egy 
időben és rugalmasan képes alkalmazni a hagyományos fegyvereket, az 
irreguláris erőket. Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja 
Ukrajnában 
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terrorista csoportok, a szervezett bűnözői körök, a menekültek, 

menekülttáborok, a humanitárius akciók, a kiber- és 

számítógépes hálózatok, továbbá a hadszíntér politikai-, vallási-, 

személyes-, gazdasági-, infrastrukturális hálózataival találják 

szemben magukat.  

A konfliktus folyamatát a Melléklet 1. számú ábrája mutatja be. 

A hibrid hadszíntér fenyegetését általában befolyásoló 

tényezők: 

• globalizáció szintje,  

• demográfiai adatok, 

• vallási-, etnikai arányok,  

• a hadszíntér technológiai fejlettségi szintje, 

• a hadszíntér infokommunikációs fejlettségi szintje, 

• a térség fő vallási- ideológiai irányzatai,  

• tömegpusztító fegyverek jelenléte,  

• társadalmi fejlettségi szint. 

 

A hibrid műveletek 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

HIBRID HADVISELÉS 

 53 

A hagyományos katonai műveleteket irányvonalak mentén 

szervezik, a különböző haderőnemek, fegyvernemek 

együttműködésével. Így egy hadszíntéren kettő akarat feszül 

egymással szemben, mindkét fél a győzelmet szeretné elérni, 

úgy hogy az ellenség súlypontját, fő erőit megsemmisíti, területét 

birtokba veszi és megtöri a lakosság akaratát. 

Ezekkel a hagyományos műveletekkel szemben a hibrid 

műveletek a különböző eszközeiket11 a hagyományos és 

aszimmetrikus módszereket felváltva alkalmazzák az adott 

ellenség védtelenné tétele szempontjából. A cél nem az ellenség 

fő erőinek legyőzése, hanem az indirekt és direkt módszerek 

alkalmazásával elérni, az ellenség állami (stratégiai) szintű 

vezetésének a megtörését, a visszavonulását. Ezeket a kemény, 

közepes és puha eszközök alkalmazásával érhetjük el. 

Az alkalmazott eszközök és módszerek intenzitási szintjei 

Kemény (hard) 

eszközök és 

módszerek 

reguláris erők katonai akciók, 

kiterjedt irreguláris katonai akciók,  

különleges műveleti erők akciói, 

                                                 

11 Diplomáciai, nemzetbiztonsági, katonai, gazdasági, kíber, információs, 
pszichológiai. 
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 terrorcselekmények,  

nemzetbiztonsági műveletek, 

Közepes (medium) 

eszközök és 

módszerek 

irreguláris erők kisebb alegység szintű 

akciói  

kíber műveletek, 

média tevékenysége, 

pszichológiai műveletek, 

információs műveletek, 

szervezett bűnözői cselekmények, 

Puha (soft) 

eszközök és 

módszerek  

embargó, 

gazdasági nyomásgyakorlás,  

gazdasági szankciók,   

gazdasági ösztönzők, 

pénzügyi műveletek,  

diplomáciai akciók, kezdeményezések,  

lakosság (kisebbség) támogatása, 

menekültek támogatása  

humanitárius segélyakciók,  

1. számú táblázat 
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A hibrid fenyegetés: olyan az ellenség által alkalmazott eljárás, 

módszer, amely egyszerre alkalmaz hagyományos fegyvereket, 

eljárásokat, szabálytalan nem konvencionális eszközöket, 

terrorizmust, és bűncselekményeket a politikai céljai elérése 

céljából. 12  

Melyek a fő fenyegetések, eljárások és módszerek és 

szervezetek a hibrid hadszíntéren? 

Szervezetek Eljárások, módszerek Fenyegetés 

típusa 

Reguláris haderő támadó, védelmi 

műveletek,  

fizikai, morális, 

pszichikai, 

Irreguláris-, 

gerilla csoportok 

rajtaütések, lesállások, 

IED-k, 

fizikai, morális, 

pszichikai, 

Felkelők, lázadó 

csoportok 

rajtaütések, lesállások,  fizikai, morális, 

pszichikai, 

Terrorista 

csoportok  

robbantások, öngyilkos 

merénylők, rajtaütések, 

fizikai, morális, 

pszichikai, 

                                                 

12 HOFFMAN, Frank “On Not-So-New Warfare:  Political Warfare vs Hybrid 
Threats,” War on the Rocks, (28 July 2014), 
http://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-
hybrid-threats/, (Letöltve: 2016. 07. 28.) 
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lesállások, 

Szervezett 

bűnözői 

csoportok  

rajtaütések, lesállások, 

pénzügyi manőverek,  

fizikai, pénzügyi, 

pszichikai, 

Állami 

szervezetek  

gazdasági, 

közigazgatási 

műveletek  

pénzügyi, 

gazdasági,  

pszichikai, 

információs, 

Diplomáciai 

szervezetek  

akciók, 

kezdeményezések, 

kiutasítások, szankciók, 

ösztönzők  

pszichikai, 

információs, 

 

Gazdasági 

szervezetek  

 gazdasági ösztönzők, 

gazdasági szankciók, 

gazdasági 

nyomásgyakorlás,   

embargó, 

pénzügyi,  

pszichikai, 

információs, 

Pénzügyi 

szervezetek  

zárolások, pénzügyi 

akciók   

pénzügyi,  

pszichikai, 

információs, 

Informatikai 

csoportok  

kiber támadások, kiber 

védelem,   

pénzügyi, 

gazdasági, 
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pszichikai, 

információs, 

Nemzetközi 

szervezetek 

akciók 

kezdeményezések, 

tárgyalások  

információ, 

pszichikai, 

Nem álalmi 

szervezetek 

akciók 

kezdeményezések, 

tárgyalások 

információ, 

pszichikai, 

pénzügyi, 

gazdasági, 

Lakosság békés akciók, 

demonstrációk, 

erőszakos akciók, 

demonstrációk, 

pszichikai, 

információ, 

 

Menekülttáborok békés akciók, 

demonstrációk, 

erőszakos akciók, 

demonstrációk,  

pszichikai, 

pénzügyi, 

gazdasági 

 

2. számú táblázat 
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1.2. Esettanulmányok, tapasztalatok 

1.2.1.Az Iszlám Állam hibrid hadviselése 

Az Iszlám Állam kialakulása 

A szervezet egyrészt nagyon gyorsan érte el magas létszámát a 

harcoló katonáit tekintve, másrészt a területi nyeresége is 

Rommel észak-afrikai sikereihez hasonlóak. Területileg közel 22 

– 25.000 km2 tartott uralma alatt, és ami nagyon fontos a 

lakossági támogatást is élvezi, hiszen – csak Irak lakosságának 9 

millió fője tartozik a szunnita irányzathoz, akik nagyon háttérbe 

szorultak a 2003-as iraki megszállás után.   

A szervezet létszámának alakulása: 

 2005: 1.000 fő, 

 2006: 1.100 fő, 

 2011: 1.000-2.000 fő, 

 2014: 6.000-10.000 fő,  

 2014: 11.000 fő (6.000 fő Irakban, 3.000- 5.000 

fő Szíriában) 
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 2015: 20.000- 31.500 fő13 

A szervezet az al-Kaida nemzetközi terrorszervezetből vált ki, az 

Abu Musza’b al-Zarqawi vezette Jama’ alTawhid wal-Jihad14 nevű 

szervezethez tartozott, majd vált a térség vezető és sok 

szervezetnek az „esernyőszervezet” vezetőjévé.15 Mint korábban 

az al-Kaida, most vált a „Pares inter Pares” első az egyenlők 

                                                 

13 Forrás: "Country Reports on Terrorism," United States Department of 
State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, April 2006, retrieved on 
February 4, 2010 from http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf, 
p. 220.; Tilghman, Andrew, "The myth of AQI," Washington Monthly, October 
2007, retrieved January 26, 2010 from 
http://www.washingtonmonthly.com/features/2007/0710.tilghman.html, Country 
Reports on Terrorism 2011." U.S. Department of State. Published July 31, 2012. 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195553.htm#ig. Accessed August 2, 2012., 
{Zahiyeh, Ehab. “How ISIL became a major force ith only a few thousand 
fighters.” June 19, 2014, retrieved June 23, 2014 from 
http://america.aljazeera.com/articles/2014/6/19/isil-thousands-fighters.html}}, 
{{The Economist. “The Islamic State of Iraq and Greater Syria: Two Arab 
countires fall apart.” The Economist. June 13, 2014, retrieved June 23, 2014 
from http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21604230-
extreme-islamist-group-seeks-create-cal, {{Yeginsu, Ceylan. "ISIS Draws a 
Steady Stream of Recruits From Turkey." The New York Times. 15 Sept. 2014. 
Web. 11 Nov. 2014. http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-
a-steady-source-of-isis-recruits.html}}, (Letöltés időpontja: 2015. 09. 20.) 

14 HASIM Ahmed, S.: From Al Kaida affiliate to the rise of the Islamic 
Caliphate: The evolution of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) RSiS 
Nanyang Technologial University, 2015. p. 2.  

15 Az iszlám vallás főbb törekvési irányait a Melléklet 2. számú ábrája 
mutatja be. 
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között terrorista szervezetté, akinek minden nagyobb 

terrorcsoport hűségesküt tett.16 

Az Iszlám Állam felépítése 

A szervezet feje abu Bakr al-Baghdadi, aki egy sura tanácsot (13 

tagú), egy katonai tanácsot (13 tagú), egy hírszerző és felderítő 

tanácsot vezet. Emellett a másik pillért a vallási tanács és az 

alárendelt vallási rendőrség képezi. Ők, akik a 

leghatározottabban megőrzik az iszlám alapjait, az ellene 

vétkezőket a helyszínen kivégzik. Baghdadi önmagát az állam 

kalifájának nevezi. Kettő helyettese, akik helytartók Irakban és 

Szíriában, továbbá a megszállt területeken 13 szíriai és iraki 

tartományt irányító kormányzók, közel 1.000 középvezető 

irányítja az IÁ lakosságát. Ők 300-2.000 USA dollár havi ellátást 

kapnak a vezetéstől, melyek járulékokkal egészülnek a harcos 

feleségének és gyermekeinek számától függően.17  

                                                 

16 A nigériai Boko Haram és a szomáliai al Shabaab 2015 márciusában, a 
líbiai Iszlám Fiatalok Shura Tanácsa (Islamic Youth Shura Council) még 2014-
ben, az afganisztáni tálibok 2015-ben. Forrás: BESENYŐ János, PRANTNER 
Zoltán, SPEIDL Bianka, VOGEL Dávid: Az Iszlám Állam, Terrorizmus 2.0 – 
Történet, ideológia, propaganda, Budapest, Honvéd Vezérkar Tudományos 
Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016. pp. 21-28. 

17 Special Report: Islamic State p. 18. 
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Katonai tanácsa, a különböző műveletekért (katonai, gazdasági, 

adminisztrációs, terror, pénzügyi és információs) felelős, ennek 

gerincét azok a tisztek alkotják, akik a Szaddam Husszein 

rendszer szunnita kisebbségi tagjai, a korábbi rendszer katonai, 

rendőri, politikai, titkosszolgálati vezetői voltak.18 A kabinet tagjai 

a hadi ügyekért, fegyverzetért, külföldi harcosokért, öngyilkos 

merénylőkért, általános biztonságért, foglyokért, koordinációért, 

adminisztrációért, pénzügyekéért, szociális szolgáltatásokért 

felelősek. Szóvivőjük a szíriai Abú Mohamed áll a Nani.19 Az 

Iszlám Állam igazi erejét a külföldi harcosok alkotják. A 

dzsihadisták közel 80 országból érkeztek. Létszámuk közel 

20.000 fő. Külföldi harcosok a következő országokból érkeztek: 

Szaúd-Arábia 2.500, Tunézia 3.000, Marokkó 1.500, 

                                                 

18 Vezetőik: Abu Bakra al-Baghdadi, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al Badri al 
Samarrai az IÁ vezetője; Fadil Ahmad Abdallah Hayyali aka Abu Muslim al 
Turkmani, Baghdadi helyettese, alezredes egykor a Száddam korszakban; Abu 
Ayman al Iraqi aka Abu Mohammad al Sweidawi, a katonai tanács egyik tagja, 
egykori ezredes a légierő hírszerzésénél; Abu Qasim aka Abdullah Ahmad al 
Meshadani, a külföldi harcosok és az öngyilkos merénylők toborzója; Abu Lu’ay 
aka Abdul Wahid Khutnayer Ahmad, biztonsági főtiszt; Abu Shema aka Fares 
Raif al Naima, áruházak és ellátás felelőse; Abu Suja aka Abdul Rahman al 
Afari, a szponzorálások és a mártírok családjainak felelőse. Forrás: BARRETT 
Richard: The Islamic State p. 24. 

19 HERRMAN, Rainer: az Iszlám Állam, A világi állam kudarca az arab 
világban pp. 30-32. Vö: BARRETT Richard: The Islamic State November 2014. 
pp. 29-32. 
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Franciaország 1.200, Németország 600, Jordánia 1.500, 

Oroszország 1.500 fő, Törökország 1.000 fő.20 

Az Iszlám Állam kalifátus, mint cél21 

Mit kínál az IÁ? Elsősorban az erőszak, a brutalitás kiélésének 

lehetőségét. Sikert, és lehetőséget kínál arra, hogy a sok 

vereséget, megaláztatást elszenvedett muszlim harcosok győztes 

szerepben jelenjenek meg, alakítsák a térség sorsát. Az újoncok 

először alapos kiképzésen vesznek részt, majd ezután kerülnek 

be a hatékony katonai szervezetbe. Műveleteikben a mobilitás, a 

felőrlés és a terror elegyét alkalmazzák. Különösen hatékonynak 

bizonyult, amikor kisebb, mozgékony alegységeket, 

meglepetésszerű támadásokat intéztek egy területen. Emellett 

nem mondanak le a féktelen apokaliptikus terrorról sem. De facto 

fővárosukként a szíriai Rakkát jelölik meg. 

 

                                                 

20 Forrás: http://mno.hu/kulfold/nem-ker-az-iszlambol-a-britek-tobbsege-
1280069 (Letöltés időpontja: 2015. 09. 26.) Vö: BARRETT Richard: im. p. 16. 

21 A létrehozni kívánt kalifátus területét a Melléklet 3. számú ábrája mutatja 
be. 
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A módszerek alkalmazása az erőszak fokozódásának a 

függvényében 
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műveletek  
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Forrás: RESPERGER István: Stratégiák és fogalmak háborúja, az 

aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megközelítése In: 

Hadtudomány, 2016. Elektronikus lapszám p. 38.  

http://real.mtak.hu/34737/1/4_RESPERGER20istvan_u.pdf 

(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 

 

3. számú táblázat 

 

Az IÁ hibrid hadviselése elleni küzdelem lehetséges 

stratégiája 

A felmerülő hadtudományi problémákra szeretném a figyelmet 

ráirányítani.  Mivel elsődlegesen a hadtudomány a fegyverzet, a 

szervezet és az eljárási módok kérdéseinek megválaszolásával 

foglalkozik, ezért ezekre a területekre helyezném a fókuszt.  

Vizsgálati módszerként az indikátorokat, a lehetséges 

válaszokat és a következmények megfogalmazását 

választanám. Az IÁ hibrid vagy aszimmetrikus hadviselésével 

szemben, mely mindenre kiterjed, szintén egy széles, összetett 

megközelítési stratégia felvázolása szükséges. Az első kérdéskör 

a hadtudomány kérdéskörében az új módszerek megjelenése, 

azaz maga az aszimmetrikus hadviselés a maga indikátoraival. 

Ezek például: az aszimmetria kérdése; az öngyilkos merénylők; a 
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házi készítésű robbanóeszközök; a gyermekkatonák; a női 

öngyilkos merénylők;22 belső támadások és az Iszlám Állam 

eljárási módszerei. Válaszként azt fogalmazhatjuk meg, hogy a 

tapasztalatok feldolgozása után, csapataink felkészítése 

következtében a harcászati szintű események, módszerek 

tekintetében kisebb lépéshátrányban vagyunk, de a stratégiai 

szinten folyó küzdelemben nagyobb hiányosságokra figyelhetünk 

fel. Ezek között említeném meg a kulturális, történelmi, vallási 

szintre is kiterjedő összetett küzdelemben elkövetett tervezési, 

felkészítési és végrehajtási problémákat. Míg speciális erőink, a 

CIMIC (Civil-Military Cooperation – Civil katonai együttműködés) 

és a pszichológiai és információs műveletek e területén rengeteg 

törekvés tapasztalható, saját erőink védelmében még vannak 

hiányosságok. A tudomány a fegyverzettechnika területén 

indikátorokként jelenik meg az egyszerű eszközök; tömeges 

robbantásokhoz szükséges robbanóanyagok; a gyorsan mozgó, 

könnyű járművek; a könnyű fegyverzet és a páncéltörő eszközök 

alkalmazásával. Javaslat erre a területre válaszként még 

nincsen, nagyon lassú az alkalmazkodás, nagyon magas a 

                                                 

22 Női öngyilkos merénylők által használt technikákról bővebben: Besenyő 
János: Női terroristák a radikális iszlámban, új biztonsági kihívások a 21. 
században, Szakmai Szemle, 2009: (4) pp. 195-205.  
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veszteségek aránya, illetve következményként kell megjelölnünk 

az Iszlám Állam terrorszervezet megjelenését, tevékenységét és 

módszereit.23 

A hadtudomány – talán korunkban leggyorsabban változó területe 

– a módszerek és eljárások alkalmazásának, főként változatos 

alkalmazásásnak a kérdése. Mindenképpen a súlypontját adja a 

hadtudományon belül az aszimmetria fogalmi értelmezésének, 

hiszen „a módszer maga a szervezet”, direkt és indirekt hatások, 

akár katonai, gazdasági, kíber, pszichológiai, pénzügyi vagy 

egyéb manőverről legyen szó ez adja az aszimmetria velejét. A 

rommeli gyors lerohanó taktika, a megfélemlítés, a gazdasági 

érdek érvényesítése különböző módszerek által, a meglevő vagy 

kivívandó lakossági támogatás kérdése adja az indikátorokat 

vizsgálatunkban. A válasz mindenestre az, hogy a tanulságok 

feldolgozása csak a kiképzés végrehajtása után lehetséges, de itt 

időbeni lépéshátrányt fogalmazhatunk meg a nyugati hadikultúrák 

számára. Az eljárásokkal szoros összefüggésben kell 

megvizsgálnunk a tudománynak szervezetekre vonatkozó 

változásait. A kis létszámú korcsoportok, a könnyű fegyverzetű 

gyors gépjárművek általi gyors helyzetek és a taktikai 

                                                 

23 Lásd még: Islamic State Weapons In Iraq And Syria pp. 7-12. 
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változtatások a tömeges könnyű fegyverkezelés nagy terének 

szemléletét jelentik. Akármilyen indikátorokat választunk, van 

megoldás, hiszen a nyugati hadtudomány ennek 

következményeként bár lassabb alkalmazkodást, veszteségeket 

kénytelen elviselni, folyamatosan követi a hadszíntéren 

bekövetkező gerilla ellenálló felkelők vagy terrorista módszerek 

követéséhez. 

1.2.2. Az orosz módszerek, a „Geraszimov doktrína” 

Az aszimmetrikus hadviselés elméletének fejlődésében a jelen 

tanulmány szempontjából kiemelt fontosságú volt Valerij 

Geraszimov tábornok, orosz vezérkari főnök cikke, aki 

elemzésében a hadviselésnek egy olyan, általa új generációsnak 

nevezett módját vázolja fel, amely a katonai erő közvetlen 

bevetése – amit hagyományos hadviselésnek nevez – helyett a 

politikai, diplomáciai, gazdasági és egyéb nem katonai 

eszközöknek a katonai erővel kombinált, együttes alkalmazására 

épül. Úgy fogalmaz, hogy „a politikai és stratégiai célok 

elérésében megnövekedett a nem katonai eszközök szerepe, és 

hatékonyságban gyakran meghaladja a fegyverek erejét.” 

Geraszimov az erő alkalmazásának a nem nyílt, álcázott módjait 

részesíti előnyben, így a félkatonai és civil irreguláris erők 

bevetését javasolja, és az aszimmetrikus, indirekt módszerek 
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alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Szükségesnek tartja, 

hogy a háború a fizikai sík mellett az információs térre is 

kiterjedjen, ahol a bevetett erők és módszerek valós idejű 

koordinációját is meg lehet valósítani. Nagy szerepet szán az 

ellenség területén végrehajtott, teljes mélységében, koordináltan 

végrehajtott csapásoknak, a kritikus infrastruktúra 

lerombolásának. Mindeközben a hagyományos katonai erő 

alkalmazása csak a konfliktus késői fázisaiban jelenik meg, 

gyakran békefenntartásnak, illetve válságkezelésnek beállítva. 24 

A cikk a krími eseményekig jórészt észrevétlen maradt, ám azt 

követően annál nagyobb figyelmet kapott. Narratív érdekesség, 

hogy a tanulmányban Geraszimov az átalakuló hadviselésről 

mindvégig az általa jelentett fenyegetés elleni védekezés 

szellemiségével írt. Ezt a megközelítést Mark Galeotti, az orosz 

fegyveres erők egyik legismertebb nyugati szakértője (nem 

minden malícia nélkül) ezópusinak25 nevezte, arra utalva, hogy 

valójában Geraszimov az új módszerekkel történő támadásra tett 

javaslatokat.  

                                                 

24 Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
25 Esopus (Kr. e. 620 körül – Kr. e. 564 körül) híres ókori görög meseköltő. 

Európa számára ő a meseirodalom alapítója, neve és számos meséje önállóan 
is fogalommá vált. Forrás: NÉMETH György (szerk.): Államéletrajzok Budapest: 
Osiris Kiadó. 1998 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._620
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._564
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Az új orosz hadviselési mód az ellenfél megsemmisítése 

helyett annak befolyásolására és belső bomlasztására 

törekszik, a hadviselésben a fegyverek mellett a kulturális és 

kommunikációs (INFOOPs, PSYOPs) eszközökre is nagy súlyt 

helyez, és hagyományos fegyveres erők helyett a különleges 

erők műveleteit részesíti előnyben. 

A háborút nem korlátozza, hanem az ellenfél teljes hátországára 

is kiterjeszti azt, a katonai erővel koordináltan alkalmazva a 

politikai, diplomáciai, gazdasági, információs, technológiai és 

környezeti eszközöket.26 A hibrid háború modelljét Rácz művében 

előkészítési, politikai előkészítési, műveleti előkészítési, támadási 

és az elért siker stratégiai kihasználási fázisaira osztja.  A 

táblázat szemlélteti a fázisok tartalmát, céljait, eszközeit. 

 

 

 

                                                 

26 Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
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szabotázsakciók  

• média erős 

zavarkeltéssel,  

 

területeket 

megszerezni. 

5. 

fázis 

A központi 

hatalom 

kiszorítása: 

• Az igazgatási 

épületek és 

stratégiai 

jelentőségű pontok 

elfoglalása 

• média 

tevékenység, 

információs-

tájékoztatási fölény 

kialakítása 

• helyi fegyveres 

erőinek 

megbénítása, 

 

Az 

ellenséges 

kormány 

erőinek 

fokozatos 

kiszorítása, a 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a 

 

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Katonai 

Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

6. 

fázis 

Alternatív politikai 

hatalom 

kialakítása: 

• politikai központ 

A kialakított 

status quo 

megszilárdítá

sa, a 

Politikai  

Diplomáci

ai 

Hírszerzés
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kikiáltása. 

• új politikai 

testületek 

létrehozása  

• Médiakampány  

• katonai 

ellentámadás 

blokkolása 

 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a 

 

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

 

A
z
 e

lé
rt

 s
ik

e
re

k
 s

tr
a
té

g
ia

i 
k
ih

a
s
z
n

á
lá

s
a

 

7. 

fázis 

Az eredmény 

politikai 

stabilizálása: 

• Népszavazás 

szervezése  

• Médiakampány  

 

A 

megszerzett 

területek jogi 

megalapozás

a, a 

nemzetközi 

közvélemény 

befolyásolás

a. 

 

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

 

8. 

fázis 

A terület 

elszakítása az 

anyaországtól: 

 

• 8/a: a támadó 

ország annektálja a 

A megszállt 

terület 

katonai, 

közigazgatás

i 

megszállása, 

Politikai  

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Katonai 
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megszállt területet 

vagy 

• 8/b: oda katonai 

erővel bevonul  

a „békefenntartó 

tevékenység”  

vagy 

„válságkezelés” 

jelszava alatt  

megtartása. Média 

INFOOP 

PSYOP 

 

9. 

fázis 

A megtámadott 

ország politikai-

stratégiai 

mozgásterének 

korlátozása: 

• Az elveszített 

terület gazdasági, 

infrastrukturális, 

népességi stb.  

elemeinek kiesése 

súlyos gazdasági 

nehézségeket, 

tartós belső  

egyensúlyvesztést 

okoz.  

• Területi integritás 

Megakadályo

zni, hogy az 

ellenséges 

ország ne 

tudjon 

politikai, 

katonai 

nemzetközi 

szervezet, 

szövetség 

tagja lenni,  

Politikai 

Diplomáci

ai 

Hírszerzés

i 

Média 

INFOOP 

PSYOP 
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hiányában a 

megtámadott 

ország nem 

csatlakozhat  

semmilyen, ezt 

igénylő katonai 

vagy politikai 

szövetséghez.  

Forrás: RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 

http://kki.gov.hu/download/2/80/c0000/R%C3%A1cz%20Andr%C3%

A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%BA.pdf (Letöltés időpontja: 

2016. 07. 28.) A fázisok célja, eszközei kiegészítésekkel a szerző 

látta el.  

4. számú táblázat 

A nem katonai módszerek válsághelyzeti használatát a Melléklet 

4. ábrája szemlélteti. 

A Geraszimov doktrína is, mint az ábrán láthatjuk a 

válsággörbéhez hasonlóan minden fázisra, minden 

tevékenységi formára felkészült. A konfliktus kialakításától, a 

konfliktus tetőpontjáig, a békefenntartásra, vagy válságkezelésre 

egyaránt. Felváltva alkalmazza – első fázisban rejtve, a többi 

fázisban nyíltan- a katonai, gazdasági, diplomáciai 
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eszközöket. Végig nagyon nagy figyelmet fordít a média-, 

információs-, pszichológiai műveletekre, hogy a hazai, a 

nemzetközi és az ellenséges ország lakosságát, a 

nemzetközi közvéleményt befolyásolni tudja. 

A hadviselési módok összehasonlítása 

 Hagyomá

-nyos 

hadviselé

s 

 

Aszimmetrikus 

hadviselés 

Hibrid hadviselés 

Hadviselés 

módja 

Reguláris 

erők 

összecsa

pása 

Reguláris-irreguláris 

erők Reguláris-

reguláris, 

összecsapása 

Reguláris és 

irreguláris - a 

reguláris és/vagy 

irreguláris erők 

ellen  

Aktorok állam(ok) 

‒ 

állam(ok)  

 

 

 

(USA 

koalíció ‒ 

Irak) 

állam(ok) ‒ nem 

állami szereplő 

 állam(ok) ‒ 

állam(ok), 

 

(USA-GB ‒ Al-

Kaida) 

 

állam(ok), nem 

állami szereplő(k) 

‒ 

állam(ok) 

 

 

(Oroszország és 

szeparatisták ‒

Ukrajna) 
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Alkalmazó fél Hasonló 

méretű 

haderők  

Egyik fél méretében, 

mennyiségében, 

módszereiben eltér,  

általában a 

gyengébb fél 

alkalmazza  

  

Általában a 

túlerőben lévő fél 

alkalmazza 

Stratégiai 

végállapot 

Az 

ellenfél 

védtelenn

é tétele, 

akaratunk 

rákénysze

rítése. 

 

Az ellenség 

kifárasztása, 

akaratunk 

rákényszerítése.  

Az ellenséges 

állam és fegyveres 

erők 

működésképtelenn

é, védtelenné 

tétele, akaratunk 

rákényszerítése 

Katonai 

végállapot 

(győzelem) 

1. Az 

ellensége

s   

katonai 

erők 

megsem

misítése,  

2. A terület 

elfoglalás

1. Kifárasztás, 

2. Az ellenség 

akaratának   

      a megtörése 

3. Kivéreztetés, 

1.  Az állam/nép 

akaratának a 

megtörése  

2.  Az ellenséges 

állam/katonai erők 

működésképtelenn

é tétele, 

3.  Terület 

elfoglalása, 
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a,  

3. A nép 

akaratá-

nak a 

megtörés

e 

elcsatolása 

 

 

 

Módszer Direkt 

akciók,  

Indirekt 

akciók,  

INFOOPs 

PSYOPs 

 

 

Katonai 

módszer

ek 

 

 

 

Indirekt akciók,  

„Ezer tűszúrás” 

Lesállások 

Rajtaütések 

Robbantások 

Terrorista akciók  

 

 

Gerilla/felkelő/terro

-rista módszerek 

 

 

Direkt akciók,  

Indirekt akciók,  

Diplomácia akciók 

Gazdasági akciók 

Média műveletek 

INFOOPs 

PSYOPs 

 

Reguláris/irregulá

-ris 

katonai/gerilla/ter

rorista/ 

diplomáciai/gazd

asági módszerek 

Fő 

hadviselési 

módszer 

megsem

misítés 

kifárasztás 

 

kifárasztás 

működésképtelen

né tétel 

 

Módszer Egymást Fokozatosan Rugalmasan, 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

HIBRID HADVISELÉS 

 81 

jellege követő 

akciók 

emelkedő 

intenzitás és 

erőszak  

felváltva alakított 

intenzitás és 

erőszak  

Veszteségek 

aránya 

halott/sebesü

lt 

 

1:3 

 

 

 

1:6-14 

 

1:2,5-6 

Fő stratégiai 

dimenzió 

Reguláris 

katonai 

erő  

Tér 

Idő 

Informáci

ó 

Idő 

Információ 

Katonai erő 

Média 

Reguláris- és 

irreguláris 

katonai erő  

Információ 

Diplomácia 

Gazdaság 

Média 

A clausewitzi 

„hármas”  fő 

vezetője a 

konfliktusban   

Állam 

Hadsereg 

Nép 

Hadsereg 

Nép 

 

Állam 

Nép  

Hadsereg 

 

5. számú táblázat 

/Szerkesztette: RESPERGER István/ 

Hagyományos hadviselés: 

A hagyományos műveletek aktorai az állam és államok, melyek 

viszonylagos erő- és eszköz egyensúlyban vannak, stratégiai cél 
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az ellenfél védtelenné tétele, akaratunk rákényszerítése. Az 

ellenséges katonai erők megsemmisítése, területének 

elfoglalása, az ellenséges nép akaratának a megtörése. Fő 

módszer a katonai módszerek alkalmazása, a stratégiai 

dimenziók közül a fő elem a katonai erő, annak alkalmazása. Fő 

jellegzetesség a megsemmisítés. Az ilyen jellegű konfliktusok 

halott-sebesült aránya 1:3. A fő vezető szereplő a műveletek 

kezdetétől a befejezésig az állam. Ilyen háborúk például az Irak-

iráni háború, az USA vezette koalíció Irak ellen. 

Aszimmetrikus hadviselés:  

A hagyományos műveletek aktorai az állam és államok, nem 

állami szereplők elleni tevékenysége. Az ilyen műveleteket 

általában a nagy és döntő erő- és eszköz arány teszi ki. 

Stratégiai cél az ellenség kifárasztása, akaratunk 

rákényszerítése, a kifárasztás, az ellenség akaratának a 

megtörése, kivéreztetése. Fő módszer gerilla/felkelő/terrorista 

módszerek alkalmazása. A stratégiai dimenziók közül a fő elem 

az idő. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 1:6-14. 

A fő vezető szereplő a műveletek kezdetétől a befejezésig a 

fegyveres erők, fegyveres csoportok. Ilyen az USA vezette 

koalíció az Al-Kaida terrorszervezet elleni tevékenysége. 
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Hibrid hadviselés: 

A hagyományos műveletek aktorai az állam vagy államok és 

irreguláris szervezetei az állam vagy államok ellen. A döntő erő- 

és eszköz fölényben levő fél alkalmazza. Stratégiai cél az 

ellenséges állam és fegyveres erők működésképtelenné, 

védtelenné tétele, akaratunk rákényszerítése. Az állam/nép 

akaratának a megtörése, területének elfoglalása, elcsatolása. Fő 

módszer a reguláris/irreguláris katonai erők és gerilla, terrorista 

szervezetek, diplomáciai képviseletek, gazdasági módszerek 

felváltva történő alkalmazása. Fő jellegzetessége a kifárasztás. A 

stratégiai dimenziók közül a fő elem az katonai erő, és 

információ. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 

1:2,5-6. A fő vezető szereplő a műveletek kezdetétől a 

befejezésig az állam. Az ilyen háborúk közé tartozik például 

Oroszország konfliktusa Ukrajna ellen. 

Összefoglalva a három hadviselési módot, megállapíthatjuk, hogy 

a hagyományos hadviselés katonai végállapotának hármas 

szabálya a hibrid műveletekre megfordult. Az elsődleges siker a 

régi háborúkban a „megsemmesíteni-elfoglalni-megtörni” 

helyébe az aszimmetrikus műveletekben a „kifárasztani-
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megtörni-kivéreztetni”, a hibrid műveleteknél a „megtörni-

működésképtelenné tenni-elfoglalni” elvek és szabályok 

léptek. 

2. A KONTRA HIBRID MŰVELETEK (KHM - Counter 

Hybryd Operations -CHO) 

Ahhoz, hogy a hibrid műveletek ellen eredményes tevékenységet 

folytathassunk, a hadműveleti terület összes szegmensében27 

jelentkező indikátorokat, jelzéseket28 a hálózatközpontú 

hadviselés hírszerzés, felderítés rendszerébe kell bejuttatnunk.29 

Ezt követően az ott keletkezett adatokat értékelő elemző 

eljárásokkal információvá kell alakítanunk. Az egyik módszer 

lehet, hogy a beérkezett adatokat a veszélyeztetteség 

nagysága,30 a bekövetkezés valószínűsége31 alapján besoroljuk, 

értékeljük.32 

                                                 

27 Politikai, diplomáciai, gazdasági, nemzetbiztonsági, katonai. 
28 Adatokat. 
29 A hírszerzési indikátorokat a Melléklet 5. számú ábrája mutatja be. 
30 Alacsony, közepes, magas, legveszélyesebb. 
31 Alacsony , közepes, magas, legvalószínűbb. 
32 Az indikátorok priorizálásást a Melléklet 6. számú ábrája szemlélteti. 
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A kiértékelt adatok feldolgozása után van lehetőségünk a válság, 

a hibrid műveletek területén a nemzeti válaszlépések 

megfogalmazására, a politikai, diplomáciai, gazdasági, 

nemzetbiztonsági, katonai irányvonalak mentén. A harcászati, 

hadműveleti, stratégiai szintű fenyegetéseket, egy nemzeti 

válaszlépési katalógus megalkotása után tehetjük meg.33 

A válaszlépések alkalmazása előtt szükséges a lehetséges 

pozitív és negatív hatások mérlegelése, azaz a nemzeti 

válaszlépés által generált hatások figyelembevétele is a 

válaszlépések megtétele elött. A politikai, diplomáciai, gazdasági, 

nemzetbiztonsági, katonai irányvonalakon belül mérlegelnünk 

kell, egy-egy válaszlépés nemzetközi, hazai, és hadszíntéri 

hatásait. A következmények reális mérlegelése után lehet 

lehetőségünk egy értékes, a nemzeti célkitűzéseket megvalósító 

kontra hibrid művelet sikerére. A legfontosabb jelzés az kell hogy 

legyen, hogy egy hibrid művelet minden irányvonalára34 legyen 

megfelelő adekvát válaszunk.35 

                                                 

33 A válaszlépések strukturáját a Melléklet 7. számú ábrája mutatja be. 
34 Politikai, diplomáciai, gazdasági, nemzetbiztonsági, katonai. 
35 A válaszlépéseket és azok hatásait a Melléklet 8. számú ábrája mutatja 

be. 
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Összegzés36 

A hibrid háború, mint hadviselési forma direkt és indirekt 

eszközök kombinált alkalmazására épül, a megtámadott 

ország területén és azon kívül is. A hangsúlyt a közvetlen, 

fegyveres konfrontációról a befolyásolásra, az ellenség 

államigazgatásának és harci erejének megsemmisítéséről 

annak bomlasztására, működésképtelenné tételére helyezi. A 

reguláris haderő tömeges bevetése helyett különleges erők és a 

támadó országhoz formálisan nem kötődő milíciák 

alkalmazása a jellemző, míg a reguláris haderő leginkább 

politikai nyomásgyakorlási szerepet tölt be. Kiemelt feladat jut a 

modern információs technológia eszközeinek mind a támadó 

erők rugalmas működésének összehangolásában, mind pedig a 

hibrid háború szerves részét képező, intenzív propa-

gandatevékenységben. Fontos látni ugyanakkor, hogy 

mindezen eszközök korábban is rendelkezésre álltak, a hibrid 

háború tehát elsősorban az alkalmazás módjában hozott újat. 

                                                 

36 Forrás RÁCZ, András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában 
http://kki.gov.hu/download/2/ 
80/c0000/R%C3%A1cz%20Andr%C3%A1s%20hibrid%20h%C3%A1bor%C3%
BA.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
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Veszteségek az ukrán-orosz háborúban 

 Halott Időszak 

Orosz katona 9 470 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Civil 2 000 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Ukrán katona  3 050 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.06. 

DPR (Donetsk People's 

Republic- Donyecki Népi 

Köztársaság) és LPR 

(Luhansk People's 

Republic,- Luhanszki Népi 

Köztársaság) erői 

2 179 2014. 04. 06.-

2015.03.10. 

Összesen 16 699 2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Sebesültek 

 

21 880 

 

2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Menekült  

 

1 100 000 2014. 04. 06.-

2016.06.30. 

Forrás: OHCA-(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luhansk_People%27s_Republic
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– A Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája) 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_-

_issue_11_eng.pdf (Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 

 

6. számú táblázat 

A tanulmány arra a fő kérdésre kereste a választ, hogy a hibrid 

háború miben különbözik az aszimmetrikus hadviselés korábban 

ismert formáitól.  

Ennek vizsgálatakor elkülöníthetőek stratégiai és hadműveleti-

harcászati eltérések. Az első és legfontosabb különbség, hogy a 

hibrid háborúnak nem az a célja, hogy a támadó az ellenfél 

fegyveres erőinek legyőzését használja eszközként arra, 

hogy politikai akaratát rákényszerítse a megtámadottra. 

Ehelyett a megtámadott állam egész működését igyekszik 

megbénítani, beleértve ebbe természetesen a fegyveres 

erőket is.  

Ennek elérése érdekében a politikai, diplomáciai, titkosszolgálati, 

gazdasági és információs eszközök teljes tárházát alkalmazza, 

rendkívül rugalmasan, az aktorok között lényegében valós idejű 

koordinációt megvalósítva. Kiemelkedő újdonság, hogy noha a 
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hibrid háború mindvégig aszimmetrikus eszközöket alkalmaz, 

mégis el tud érni ezekkel direkt célokat is, például területeket tud 

kiszakítani a megtámadott országból. 

A második különbség, hogy Ukrajnában a katonailag 

erősebb fél, azaz Oroszország használ(t) aszimmetrikus 

eszközöket a gyengébb ellenféllel szemben, pedig hagyo-

mányosan ennek a fordítottja jellemző. A harmadik fő 

különbség a hibrid háború képlékenységében rejlik. Mivel a 

támadó ország részvétele formálisan igen nehezen bizonyítható, 

és katonai erő alkalmazására csak a legutolsó fázisokban kerül 

sor, így kétséges például a hagyományos védelmi garanciák 

működőképessége is. A negyedik stratégiai különbség a támadó 

ország hagyományos haderejének szerepében rejlik. Eltérően a 

maói „két kar” elmélettől, a hibrid háború esetében a támadó 

ország reguláris hadereje nem támadja meg nyíltan a másik 

országot, csak fenntartja a támadás lehetőségét, és ezzel 

politikai nyomást fejt ki a megtámadott államra. 

A hibrid háború hadműveleti-harcászati téren is számos újítást 

hozott. A támadók részben azonosító jelzések nélküli 

egyenruhát viselnek, részben pedig beolvadnak a helyi 

lakosságba, ezzel erősen korlátozva a saját polgárai életéért 

aggódó megtámadott ország erőszak-alkalmazási képességét. 
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Ebből következik az a sajátosság is, hogy a hibrid háború 

egyáltalán nem terepviszony-specifikus. A hibrid háború 

harcosainak az adja a védelmet, hogy magukat részben helyinek 

álcázzák, részben pedig eleve helyieket használnak céljaik 

elérésére. 

A kelet-ukrajnai események azt is megmutatták, hogy a hibrid 

háború – a klasszikus, maói vagy titói partizánháborútól eltérően 

– csak korlátozott mértékben igényli a helyi lakosság 

támogatását. A körükben a központi hatalommal szemben 

meglévő elégedetlenség valójában inkább hivatkozási alap, 

mintsem a hadviselés valódi eszköze. A megtámadott állam 

területi integritását megtörő függetlenségi népszavazások nem 

valódi referendumok, hanem csak a legitimitás látszatát 

hivatottak megteremteni. Ehhez pedig nincs szükség valódi 

tömegtámogatottságra, elegendő annak a látszata is, ami pedig 

megfelelő médiafölény birtokában könnyen kialakítható. 

A modern média minden korábbinál kiterjedtebb használata 

alapfeltétele és egyben kulcseleme is a hibrid háborúnak. 

Azon keresztül a támadó ország folyamatosan információs 

nyomás alatt tudja tartani a megtámadottat, álhírek és 

dezinformáció útján képes zavart kelteni az államigazgatás 

soraiban, a lakosság körében pedig érvényesíteni tudja saját, a 
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központi hataloméval ellentétes narratíváját. A modern 

telekommunikáció azt is lehetővé teszi, hogy a támadó országnak 

a hibrid háborúban részt vevő valamennyi szervezete és aktora a 

valós idejű kapcsolattartáson keresztül minden korábbinál 

szorosabb koordinációt valósítson meg. 

Ugyanakkor, hasonlóan az aszimmetrikus hadviselés korábbi 

formáihoz, a hibrid háborúnak is megvannak a maga 

alapfeltételei. A támadó országnak katonailag erősebbnek kell 

lennie a megtámadottnál, ugyanis csak így lehet hiteles a 

hagyományos támadás veszélye által jelentett fenyegetés. A 

megtámadott ország központi hatalmában, állam-

igazgatásában és fegyveres szerveiben ab ovo súlyos 

politikai, működési és morális problémáknak kell lenniük, 

amelyeket a támadó ország a hibrid háború előkészítő sza-

kaszában fokozni igyekszik. Egy jól működő, erős, koherens 

állammal és hozzá lojális, nem korrupt erőszakszervezetekkel 

szemben a hibrid eszközrendszer valószínűleg sokkal kevésbé 

hatékony. 

Lényeges az is, hogy a megtámadott országban tartós, 

regionális szinten koncentrált elégedetlenségnek kell lennie 

a központi hatalommal szemben, amit aztán a támadó ország 

kihasználhat. Peremfeltétel, hogy a megtámadott országban 
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nagy számban legyenek jelen a támadó országhoz tartozó 

nemzeti kisebbségek: ez teszi lehetővé, hogy a támadók 

beszivárgó különleges alakulatai be tudjanak olvadni a helyi 

lakosságba. Van emellett logisztikai feltétel is: a támadó 

országnak vagy legitim katonai jelenléttel kell rendelkeznie a 

megtámadott államban, vagy közvetlenül határosnak kell 

lennie, gyenge határvédelem mellett. Ez teszi ugyanis 

lehetővé a hibrid háborúban részt vevő, támadó egységek 

logisztikai ellátását. Végezetül az információs műveletek 

megvalósíthatóságához az is szükséges, hogy a támadó állam a 

megtámadott országban erős médiapozíciókkal rendelkezzen, 

akár helyi jelenlét útján, akár pedig úgy, hogy saját területéről 

működtet olyan médiaadásokat, amelyekre a megtámadott 

ország lakossága fogékony. 

Végezetül, némi gyakorlati kitekintésként, érdemes röviden 

megvizsgálni, hogy Oroszország hol lehet még képes a hibrid 

háború alkalmazására, azaz hol teljesülnek a fenti feltételek 

részben vagy teljes egészében. Az említett feltételek mindegyike 

megvalósul, így elméletileg a hibrid háború bármikor 

alkalmazható Moldovában és Kirgizisztánban. Gyenge, korrupt és 

nem hatékony a központi hatalom, adott a vele szemben meglévő 

tartós, regionálisan koncentrált elégedetlenség, van legitim orosz 
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katonai jelenlét, médiabefolyás, és természetesen Oroszország 

katonailag erősebb. A gyenge központi hatalom kivételével az 

összes többi feltétel teljesül Belaruszban és Kazahsztánban is. 

A hibrid háború néhány feltétele teljesül a három balti államban 

is, elsősorban Lettországban és Észtországban. Ezekben 

azonban az erős, legitim és hatékony központi hatalom, valamint 

a NATO-tagság jelentette védelem miatt a fenyegetettség kisebb, 

ugyanakkor egyáltalán nem kizárható. Ezzel együtt az ukrajnai 

események megmutatták, hogy a hibrid háború működésének és 

gyakorlatának tanulmányozása kiemelten fontos mindazon 

államok és szervezetek számára, amelyeket – vagy 

szövetségeseiket – érintheti az Oroszország által kidolgozott és a 

Krímben sikerrel alkalmazott új hadviselési forma. 
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2. számú ábra37 

 

 

                                                 

37 Forrás: RESPERGER István: Az iszlám világ és hatása a biztonságra p. 
136. 

 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2016/1. SZÁM 

HIBRID HADVISELÉS 

 96 

 

3. számú ábra38 

                                                 

38   Forrás: https://www.vasarnapihirek.hu/friss/ezt_a_filmet_mar_lattuk 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28.) 
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4. számú ábra39 

 

 

5. számú ábra40 

 

 

                                                 

39 Forrás: PORKOLÁB IMRE: A hadviseléssel kapcsolatos elméletek és 
elvek változása napjaink konfliktusainak tükrében 
http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/47524/hsz_2014_6.pdf 
(Letöltés időpontja: 2016. 07. 28. ) 

40 Szerkesztette: RESPERGER István 
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41 Szerkesztette: RESPERGER István 
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42 Szerkesztette: RESPERGER István 
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