
 

 

5. A 21. század biztonsági fenyegetései 

 

34. ábra 

A metaweb fejlődése 

Forrás: www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf 

5.1. A kiberfenyegetések 

 A számítógépes hadviselés jellemzője, hogy a kormányzati számítógépes rendszerek, 

bankok, állami intézmények elleni támadások kerültek előtérbe. A jelenlegi számítógépes 

támadások megoszlása azt mutatja, hogy a jelszavak megszerzése, az új típusú vírusok 

gyártása, valamint a zsarolóprogramok száma erőteljes növekedést mutat.1 Az államilag 

támogatott támadások elsődleges célpontjai a gazdasági, a diplomáciai, a katonai és 

pénzügyi számítógépes rendszerek.  

                                                           
1 A támadások típusai és a bekövetkezés száma: Stuxnet: 300 ezer, Duqu: 50–60 ezer, 

Wiper: ismeretlen, Gauss: 10 ezer fertőzés. A támadások számítógépes rendszerek ellen 

2010 és 2013 között következtek be. Lásd:  Müller–Rosta (2013) 24–29.  

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf


 

 

 

35. számú ábra 

Az állami támogatású kibertámadások száma (2005-2020.) 

Forrás: https://www.szabadeuropa.hu/a/kiber-cyber-hacker-orosz/31071340.html 

 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/kiber-cyber-hacker-orosz/31071340.html


 

 

 

36. számú ábra 

A a kibertérben a támadó (piros szín) és a megtámadott (kék szín) országok 

Forrás: https://novekedes.hu/hirek/ezekbol-az-orszagokbol-jon-a-legtobb-kibertamadas 

 

 

A világ biztonsági fenyegetései 

5.2. A terrorizmus 

A legújabb, terrorizmusra vonatkozó adtabázisok a következő helyzetet festik elénk. a 

világban közel 170 000 terrorista támadás következett be, 1970-2019 között.2  Az adatok 

alapján látható, hogy 2008–2016 között a terrorista incidensekben meghaltak száma 286%-

                                                           
2 Global Terrorism Index 2020.  

https://novekedes.hu/hirek/ezekbol-az-orszagokbol-jon-a-legtobb-kibertamadas


 

 

kal (8466-ról 32 175-re) emelkedett. 3  2008–2017 között ez a mutató 247% volt. 4  A 

menekültek száma 63,9 millió fő volt.  

 

 

Az erőszak impact faktora a gazdasággal kapcsolatban 14,5 trilliárd USA dollár volt, ami a 

globális GDP 10,6 %-át tette ki, a Föld minden lakosára vetítve 1,909 USA dollárt tett ki.5 

A terrorizmus globális gazdasági impact faktora  26,4 milliárd USA Dollárt tett ki 2019-

ben, ez 25 %-kkal kevesebb mint 2018-ban.6 A terrorakciók halálos áldozatainak száma 

2019-ben 20 309 fő volt.7 

 

   

 
6. táblázat 

A fő terrorszervezetek támadási statisztikái 2019-ben 
Szervezet Támadások száma Változás 2018-

hoz képest  

Halottak száma  Változás 2018-

hoz képest 

Talibán 1375 9% 7531 -11% 

Ansar Allah 579 55% 983 11% 

Iszlám Állam 461 -37% 1252 -44% 

Boko Haram 348 43% 1954 47% 

Al-Shabaab 330 -33% 864 -25% 

Forrás: Global Terrorism Datebase 

 

A legtöbb problémát 2019-ben az eddigi adatok szerint a nemzetközi 

terrorszervezetek közül az Iszlám Állam (461 támadás, 1252 halott, 1319 sebesült, 41 

túszejtés), a Boko Haram (348 támadás, 983 halott, 378 sebesült, 304 túszejtés), a tálibok 

(1375 támadás, 70531 halott. 4984 sebesült, 550 túszejtés), az Ansar Allah hutu extrémista  

terrorszervezet (579 támadás 983 halott, 609 sebesült, 394 túszejtés). az al-Shabaab 

(330 támadás, 864 halott. 8   Annak az esélye, hogy valakit az Egyesült Államokban 

terrortámadás érjen, a szakértők szerint 1:46 000.9 

 

                                                           
3 Global Peace Index 2017. 
4 A világ 10 legtöbb terrortámadást elszenvedő országa: Afganisztán, Jemen, India, Irak, 

Nigéria, Fülöp-szigetek, Pakisztán, Szomália, Szíria, Kongói Demokratikus Köztársaság. 

Forrás: Global Terrorism Datebase   
5 Global Peace Index 2020 
6 Global Terrorism Index 2020. 
7 Global Terrorism Database. 
8 Global Terrorism Datebase 
9 Weller (2017) 



 

 

37. ábra 

A terrorista incidensek főbb helyszínei 2019-ben 

Forrás: Global Terrorism Datebase 

2001. szeptember 11-e az emberiség új időszámításának kezdete, egyben a terrorizmus 

elleni küzdelem egyik fontos mérföldköve. Az Amerikai Egyesült Államokban 1865. április 

9-én véget ért a polgárháború,10 azóta amerikai földön nem érte ilyen súlyos veszteség az 

USA-t.11 A terrorista cselekmény következtében előtérbe került a terrorizmus, ezen belül a 

vallási indíttatású terrorizmus, valamint az ellene való küzdelem. Egy terrorista cselekmény 

fogalmának meghatározása során sokféle változattal találkozhatunk. Netanjahu izraeli 

miniszterelnök szerint: „A terrorizmus a polgárokon gyakorolt szándékos, módszeres 

erőszak, amely az általa kiváltott félelmen keresztül politikai célokat kíván 

megvalósítani.”12 Carl von Clausewitz megfogalmazása szerint: „A háború tehát erőszak 

alkalmazása, hogy ellenfelünket akaratunk teljesítésére kényszerítsük.”13  

Hasonló analógia alapján „a terrorizmus: terroristák (egyének vagy csoportok) által, 

politikai célok elérése érdekében, főként a polgári lakosságon, erőszakos eszközökkel 

folytatott tevékenység, abból a célból, hogy akaratukat az ellenfélre kényszerítsék”.14 

                                                           
10 Lee tábornok 1865. április 9-én, Appomattoxnál letette a fegyvert, katonai szempontból 

ekkor fejeződött be a háború. 1865. május 29-én Andrew Johnson elnök kihirdette az 

amnesztiát, hivatalosan ekkor ért véget a polgárháború. Dupuy–Dupuy (1970) 904. 
11 A New York-i merénylet áldozatainak száma: 2814 halott, 2100 sebesült, valamint 19 

587 testrészt még nem azonosítottak. Forrás: 

www.cnn.com/SPECIALS/2001/memorials/listsl (2013. 05. 15.) A polgárháború 

legvéresebb ütközetében, 1863. július 1–3. között, a Pennsylvania állambeli 

Gettysburgnél a déli haderő körülbelül 28 ezer katonát, az északi hadsereg pedig mintegy 

23 ezer embert veszített. 1941. december 7-én Pearl Harbornál 2403 tengerész, katona és 

polgári személy esett áldozatul a japánok támadásának. Dupuy–Dupuy (1970) 923.  
126 Netanjahu (1995) 20. 
12 Netanjahu (1995) 20. 
13 Clausewitz (1996) 37.  
14 Resperger (2013) 129  

http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/memorials/listsl/


 

 

A fogalmak közös jellemzőiként említhetjük: 

• a politikai, vallási, ideológiai indíttatást; 

• az erőszak alkalmazását; 

• a félelem kiváltásának szándékát;129 

• a kormányzat és a társadalom megrendítését. 

5.3. A vallási indíttatású terrorizmus 

„Bizonyos, hogy nem minden muszlim terrorista, de ugyanannyira igaz az is – és ez az 

igazán fájdalmas –, hogy majdnem minden terrorista muszlim.”15 Abdel Rahman al-Rashed 

vallástudós szavai ezek, de nemcsak emiatt, hanem az elmúlt évek fanatikus, vallásilag 

motivált merényletei miatt is meg kell vizsgálnunk a vallási (iszlám) indíttatású 

terrorizmust.  
 
 

7. táblázat 

 A radikális és etnikai motiváltságú terrortámadások 2015-2019. 

Év Támadások 

száma  

Halottak 

száma 

Az elkövető 

halottak 

száma  

Sebesültek 

száma  

Az elkövető 

sebesültek 

száma  

2015 34 26 2 22 0 

2016 42 18 2 64 1 

2017 84 16 1 51 1 

2018 33 54 2 79 4 

2019 54 89 3 146 2 

Összesen 247 203 10 362 8 

Forrás: Globale Terrorism Database 

 

A jelenkor egyik nagy fenyegetését a nemzetközi terrorista hálózat, az Iszlám Állam jelenti. 

Bár a terrorizmus elleni küzdelemben sok sikert ért el a világ, meg kell állapítani: a hálózat 

még jelentős tartalékokkal rendelkezik. 

5.4. Az Iszlám Állam kialakulása, tevékenysége 

A szervezet egyrészt nagyon gyorsan érte el magas létszámát a harcoló katonáit tekintve, 

másrészt a területi nyeresége Rommel észak-afrikai sikereihez hasonló. Területileg közel 

22–25 ezer km2-t tart uralma alatt, és ami nagyon fontos: a lakosság támogatását is élvezi, 

hiszen csak Irak lakosságának 9 millió fője tartozik a szunnita irányzathoz, akik nagyon 

háttérbe szorultak a 2003-as iraki megszállás után. 

                                                           
15 Abdelhadi (2004) 



 

 

Az Iszlám Állam létszámának alakulása: 

• 2005: 1000 fő, 

• 2006: 1100 fő, 

• 2011: 1000–2000 fő, 

• 2014: 6–10 ezer fő, 

• 2014: 11 ezer fő (6000 fő Irakban, 3000–5000 fő Szíriában), 

• 2015: 20–31,5 ezer fő.16 

A Iszlám Állam az al-Káida nemzetközi terrorszervezetből vált ki, az Abu Muszab al- 

Zarqawi vezette Jama’ alTawhid wal-Jihad17 nevű szervezethez tartozott, majd a térség 

vezető szervezetévé, sok más csoportosulás esernyőszervezetévé vált. Mint korábban az al-

Káida, az Iszlám Állam is primus inter pares (’első az egyenlők között’) terrorista 

szervezetté vált, amelynek minden nagyobb terrorcsoport hűségesküt tett: a nigériai Boko 

Haram és a szomáliai al-Shabaab 2015 márciusában, a líbiai Iszlám Fiatalok Súra Tanácsa 

(Islamic Youth Shura Council) még 2014-ben, az afganisztáni tálibok 2015-ben.18 

 

38. ábra 

Az iszlám vallás főbb törekvési irányai 

Forrás: http://sictransittecnicamundi.blogspot.hu/2006/10/sunni-and-shia-map-tells-it-all.html alapján Resperger 

István saját szerkesztése 

5.4.1. Az Iszlám Állam felépítése 

A szervezet feje Abu Bakr al-Bagdadi, aki egy súra tanácsot (13 tagú), egy katonai tanácsot 

(13 tagú), valamint egy hírszerző és felderítő tanácsot vezet. Emellett a másik pillért a 

                                                           
16 Country Reports on Terrorism. 220.; Tilghman (2007); Country Reports on Terrorism 

2011.; Zahiyeh (2014);  

The Islamic State of Iraq and Greater Syria.; Yeginsu (2014) 
17 Hashim (2015) 2.  
18 Neill 

http://sictransittecnicamundi.blogspot.hu/2006/10/sunni-and-shia-map-tells-it-all.html


 

 

vallási tanács és az alárendelt vallási rendőrség képezi. Ők azok, akik a leghatározottabban 

megőrzik az iszlám alapjait, az ellene vétkezőket a helyszínen kivégzik. Bagdadi önmagát 

az állam kalifájának nevezi. Két helyettese van, akik helytartók Irakban és Szíriában, 

továbbá a megszállt területeken kormányzók irányítják a 13 szíriai és iraki tartományt. 

Emellett az IÁ-nak közel ezer középvezetője van, ők 300 és 2000 amerikai dollár közötti 

havi ellátást kapnak a vezetéstől, amely járulékokkal egészül ki, a harcos feleségeinek és 

gyermekeinek számától függően.19 

Az Iszlám Állam igazi erejét a külföldi harcosok alkotják. A dzsihádisták közel 80 

országból érkeztek, létszámuk közel 20 ezer fő. A külföldi harcosok a következő 

országokból érkeztek: Szaúd-Arábia: 2500, Tunézia: 3000, Marokkó: 1500, Franciaország: 

1200, Németország: 600, Jordánia: 1500, Oroszország: 3000, Törökország: 1000 fő.20 

 

39. ábra 

Az Iszlám Állam kalifátusa mint cél 

Forrás: www.vasarnapihirek.hu/friss/ezt_a_filmet_mar_lattuk 

Mit kínál az IÁ? Elsősorban az erőszak, a brutalitás kiélésének lehetőségét. Sikert és 

lehetőséget arra, hogy a sok vereséget, megaláztatást elszenvedett muszlim harcosok 

győztes szerepben jelenjenek meg, alakítsák a térség sorsát. 

5.4.2. Céljaik, terveik 

Az Iszlám Állam – nem egyszerű terrorszervezetként, hanem jól működő csoportként – 

hosszú távra is megtervezi tevékenységét. Tervezési módszereik és szintjeik között 

                                                           
19 Special Report: Islamic State. 18. Bővebben a terrorszervezetről: Besenyő et al. (2016) 
20 Forrás: http://mno.hu/kulfold/nem-ker-az-iszlambol-a-britek-tobbsege-

1280069 (2015. 09. 26.) 136 Lewis (2014) 9.  

http://www.vasarnapihirek.hu/friss/ezt_a_filmet_mar_lattuk
http://mno.hu/kulfold/nem-ker-az-iszlambol-a-britek-tobbsege-1280069
http://mno.hu/kulfold/nem-ker-az-iszlambol-a-britek-tobbsege-1280069


 

 

megtalálhatjuk a nagy stratégiai tervezést (politikai szint), a katonai stratégiai szint katonai 

céljait és a harcászati szintű módszereket, alkalmazásokat és eljárásokat is. 

Az IÁ a hard power eszközeivel a következő politikai célokat136 kívánja felső stratégiai 

(politikai) szinten megvalósítani: 

• Irak és Szíria kormányzatainak megdöntése, a politikai hatalom átvétele; 

• az iszlám állam megalakítása és a külső veszélyektől való védelme; 

• az iszlám állam területének kiterjesztése, a nagy muszlim közösség (ummah) 

kialakítása. 

A hard power alkalmazásán azt értik, hogy támadásaikkal a hitetlenek részleges 

felmorzsolását valósítják meg, ami egyre jobban elterjed a régióban, a városokban. 

Az IÁ nagy stratégiája:21 

• a már az al-Káida által meghirdetett kalifátus létrehozása, az államhatárok 

lebontása a térségben; 

• megalapítani és stabilizálni az iszlám államot; • a muszlimok tömegeit ide 

zarándokoltatni; 

• a világban további terjeszkedés. 

Az IÁ katonai stratégiája:22 

• a szunnita területek ellenőrzés alá vonása, a térség városainak és kritikus 

erőforrásainak ellenőrzése; 

• védelmi zóna létrehozása a kurd területek határain a kurd katonai támadások 

ellen; 

• a szíriai kormányerők és az iraki biztonsági erők további pusztítása, védelmi 

képességeik lebontása, felőrlése; 

• az iraki területek elfoglalása, a síita területekről indítható támadások elleni 

védelem kialakítása; 

• a szíriai területen az al-Nuszra szervezet semlegesítése; 

• további területek hódítása. 

 

5.4. A fegyveres konfliktusok, háborúk hatásai 

A két szuperhatalom szembenállásának időszakában is jelentős számú konfliktus, kihívás 

jelentkezett, de a hidegháború évei alatt ezek kevésbé kiélezettek voltak. 1945-től 

napjainkig a Földön csupán 26 nap telt el háború nélkül. A legújabb adatok szerint a 

legbékésebb, biztonságos országok: Izland, Dánia, Ausztria, Új-Zéland, Portugália, 

Csehország, Svájc, Kanada, Japán, Szlovénia, Finnország. A legkevésbé békés országok a 

következők: Szíria, Dél-Szudán, Irak, Afganisztán, Szomália, Jemen, Közép-afrikai 

Köztársaság, Ukrajna, Líbia, Szudán, Pakisztán. 23  A fegyveres konfliktusokban az 

                                                           
21 Lewis (2014) 10.   
22 Lewis (2014) 11–12. 
23 Global Peace Index 2020. 



 

 

áldozatok száma 19 601-ről, 101 406-ra emelkedett 2008–2016 között.24 A 2016-os évben 

57 millió menekültet regisztráltak az ENSZ szakosodott szervei. 

A konfliktusok mérete, intenzitása, az alkalmazott erők nagysága, területi kiterjedése 

alapján 1989 és 2016 között az áldozatok száma 2,238 millió fő volt. Az államok közötti 

harcokban 1,29 millió fő, a nem állami konfliktusokban 160 940 fő, az egyoldalú 

konfliktusokban 786 620 fő veszítette életét.25 A fegyveres összeütközések hatásai közé 

sorolható még a gyermekkatonák részvétele26 is a harcokban, a környezeti károsodások – 

akár az öbölháborúban az olaj Arab-öbölbe (Perzsa-öbölbe) történő engedése és a kutak 

felgyújtása, akár Koszovóban a gyengített uránt tartalmazó lövedékek alkalmazása –, a 

taposóaknák okozta károk és veszteségek. 

8. táblázat 

Az államok közötti, az államon belüli és az egyoldalú konfliktusok száma (darab) 

Év 

Államok közötti 

konfliktusok  

száma  

Államon belü- 
li konfliktusok  

száma  

Egyoldalú  

konfliktusok  

száma  

A konfliktusok  

száma összesen  

2015 42 61 26 129 

2016 60 50 21 131 

2017 54 70 29 153 

2018 52 80 34 166 

2019 54 67 31 152 

Forrás: http://ucdp.uu.se/?id=1 

Az eddigi adatok szerint az államon belüli konfliktusok száma 1950 óta folyamatosan 

emelkedik. Az államok közötti konfliktusok száma jelentős volt, de történelmi léptékkel 

mérve így is alacsony. Az államok fokozott küzdelmet folytatnak az erőforrásokért, a 

regionális konfliktusok hatása pedig nem befolyásolja pozitívan a nemzetközi stabilitást, a 

válságoknak messze régiókon túlmutató hatásai lehetnek. 

                                                           
24 Global Peace Index 2020.    
25 Forrás: http://ucdp.uu.se/#/exploratory (2017. 07. 29.) 
26 2000-től 300 ezer 8–14 éves gyermek vett részt fegyveres harcokban. Általában 

harcosként, kémként, futárként, öngyilkos merénylőként, szakácsként, élő pajzsként, 

hírvivőként, szexuális áldozatként. Az elmúlt 15 évben szinte minden nagyobb 

fegyveres konfliktusban, összetűzésben részt vettek gyerekek, sokszor 10 év alattiak. 

Általában árvák, nagyon szegény környezetből származnak. Forrás: 

https://childrenandarmedconflict.un.org/ publications/WorkingPaper-

1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf (2017. 07. 29.) 

http://ucdp.uu.se/?id=1
http://ucdp.uu.se/?id=1
http://ucdp.uu.se/#/exploratory
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ábra 

A konfliktusok és a háborúk fejlődése 1945−2017 között 

Forrás: Schwank 

 

 

 

41. ábra 

Potenciális konfliktusterületek 2040-ben 

Forrás: www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf 

államon belüli konfliktusok 
  
államon belüli fegyveres konfliktusok 
  
államok közötti válságok 
  
államok közötti fegyveres konfliktusok 

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf


 

 

A válságok mellett a stratégiai sokkok is nehezítik a béke és a biztonság megteremtését. 

Esetenként az egyszeri események olyan megszakításokat eredményezhetnek, amelyek 

befolyásolják a meglévő folyamatokat és átalakítják a stratégiai környezetet. Egy ilyen 

esemény stratégiai sokk. A nagy hatású, alacsony valószínűségű események történelmi 

példái a következők: 

• a 2007–2008-as pénzügyi válság;  

• a szeptember 11-i terrortámadások; 

• a berlini fal összeomlása. 

A stratégiai sokkok kaszkádhatásúak, s több, látszólag összefüggő és előre nem látható 

változáshoz vezetnek. Átformálják a stratégiai kontextust, megváltoztatják a viselkedést és 

a tevékenységet. A válság közepes és hosszú távú hatásai bizonytalanok, azonban ennek a 

stratégiai sokknak a hatásai mégis jelentősek vagy katasztrofálisak lehetnek. Magában 

foglalhatja a globalizációt is, amely társadalmi, gazdasági, pénzügyi és geopolitikai 

területeket rendezhet át. A 2040-ig terjedő időszakban a globális kölcsönös függés és a 

komplex rendszerekre való támaszkodás valószínűleg tovább fog nőni. 

 

42. ábra 

Többfázisú konfliktuszónák 2040-ben 

Forrás: www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf 

Egy nagyon érdekes biztonsági helyzetet teremt a nagyhatalmak számára az északi- és a 

déli-sarki régió. Nemcsak a hajózási útvonalak kezelése, ellenőrzése szempontjából, de a 

térségekben található fosszilis energiahordozók és stratégiai ásványkincsek miatt is. A 

Jeges-tenger által a környező államok, különösen Oroszország és Kanada jelentős előnyt 

élvez majd az energiaforrásokhoz való hozzáférésben. 

Az Antarktisz-szerződésrendszer, amely a 60. szélességi foktól délre eső területeket 

érinti, valószínűleg továbbra is fenntartja a környezetvédelmet és megakadályozza a terület 

katonai alkalmazását. Az Antarktisz területén nagy valószínűséggel a viták kizárhatók, de a 

déli térségben verseny alakulhat ki az energia és a halászati erőforrások tekintetében, a 

növekvő és feltörekvő hatalmak pedig kihasználhatják a helyzetet. 

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf


 

 

 

43. ábra 

Az Antarktisz területi felosztása a hatalmak között, valamint az állandó kutatóállomások 

Forrás: Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045 
http://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/09/az-antarktisz-osszeeskuves 

 

44. ábra 

Az északi-sarki területek felosztása 

Forrás: http://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/09/az-antarktisz-osszeeskuves 
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5.5. A jelenkori hadviselési módok összehasonlítása 

5.5.1. Hagyományos hadviselés 

A hagyományos műveletek aktorai az államok, amelyek viszonylagos erő- és 

eszközegyensúlyban vannak, stratégiai céljuk az ellenfél védtelenné tétele, akaratunk 

rákényszerítése, az ellenséges katonai erők megsemmisítése, területének elfoglalása, az 

ellenséges nép akaratának megtörése. Mindez főként katonai módszerek alkalmazásával 

történik, a stratégiai dimenziók közül az alapvető elem a katonai erő. Fő jellegzetesség a 

megsemmisítés. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 1:3. A vezető szereplő 

a műveletek kezdetétől a befejezéséig az állam. Ilyen háború például az iraki–iráni háború 

vagy az USA vezette koalíció Irak ellen. 

5.5.2. Aszimmetrikus hadviselés 

Az aszimmetrikus hadviselés fogalma: „pontosan körvonalazott politikai célok érdekében 

folytatott, gyakran több szervezet ideológiai, vallási, etnikai közösségén alapuló katonai és 

nem katonai műveleteket, eljárásokat és módszereket alkalmazó, közvetlen és közvetett 

hatásokra építő és egymás hatásait felerősítő, a biztonság különböző dimenzióinak területét 

veszélyeztető harcmodor, főként harcászati eljárás, amellyel rákényszeríthetjük 

akaratunkat az ellenségre.”27 

Az aszimmetrikus műveletek alatt az államok nem állami szereplők elleni 

tevékenységét értjük. Stratégiai cél az ellenség kifárasztása, akaratunk rákényszerítése, az 

ellenség akaratának megtörése, a kivéreztetése. Leggyakoribb a gerilla-, felkelő-, 

terroristamódszerek alkalmazása. Fő jellegzetesség a kifárasztás. A stratégiai dimenziók 

közül a fő elem az idő. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 1:6–14. Vezető 

szerepben a műveletek kezdetétől a befejezéséig a nem reguláris fegyveres szervezetek, a 

paramilitáris erők és a kisebb létszámú (50 fő alatti) fegyveres csoportok vannak. Ilyen az 

USA vezette koalíciónak az al-Káida terrorszervezet elleni tevékenysége. 

5.5.3. Hibrid hadviselés 

Fogalmi megközelítésben a következőket 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.”28 

A hibrid műveletek aktorai az államok és irreguláris szervezetek az állam vagy államok 

ellen. A döntő erő- és eszközfölényben lévő fél alkalmazza. Stratégiai cél az ellenséges 

állam és fegyveres erők működésképtelenné, védtelenné tétele, akaratunk rákényszerítése 

                                                           
27 Resperger et al. (2013) 23. 
28 Resperger (2017) 



 

 

úgy, hogy az agresszor a lehető legkisebb nemzetközi ellenállást váltsa ki tevékenységével, 

a támadott állam/nép akaratának a megtörése, területének elfoglalása, elcsatolása. Fő 

módszer a reguláris/irreguláris katonai erők és a gerilla-, terrorista szervezetek, diplomáciai 

képviseletek, gazdasági módszerek felváltva történő alkalmazása. Fő jellegzetesség a 

kifárasztás és a működésképtelenné tétel. A stratégiai dimenziók közül a fő elem a katonai 

erő és az információ. Az ilyen jellegű konfliktusok halott-sebesült aránya 1:2,5–6. A vezető 

szereplő a műveletek kezdetétől a befejezéséig az állam. Ilyen háború például Oroszország 

háborúja Ukrajna ellen. 

9. táblázat 

A hadviselési módok összehasonlítása 

 Hagyományos  

hadviselés  
Aszimmetrikus  

hadviselés 
Hibrid  hadviselés 

A hadviselés 

módja 

reguláris erők 

összecsapása 

• reguláris és irreguláris 
erők vagy  

• reguláris erők 

összecsapása 

reguláris és irreguláris 

erők a reguláris és/vagy 

irreguláris erők ellen  

Aktorok 
állam(ok) ‒ 

állam(ok) 

• állam(ok) ‒ nem állami 
szereplő, 

• állam(ok) ‒ állam(ok) 

állam(ok), nem állami 

szereplő(k) ‒ állam(ok) 

Alkalmazó fél 
hasonló méretű 

haderők  

• az egyik fél méretében, 
mennyiségében, 
módszereiben eltér, 

• általában a gyengébb 

fél alkalmazza 

általában a túlerőben 

lévő fél alkalmazza 

Stratégiai 

végállapot 

az ellenfél 

védtelenné tétele, 

akaratunk 

rákényszerítése 

az ellenség kifárasztása, 

akaratunk rákényszerítése 

az ellenséges állam és 

fegyveres erők 

működésképtelenné, 

védtelenné tétele, 

akaratunk 

rákényszerítése 

Katonai 
végállapot 

(győzelem) 

• az ellenséges 
katonai erők 
megsemmisítése, 

• a terület 
elfoglalása, 

• a nép akaratának a 

megtörése 

• kifárasztás, 
• az ellenség akaratának 

megtörése, 
• kivéreztetés 

• az állam/nép 
akaratának a 
megtörése, 

• az ellenséges állam/ 
katonai erők 
működésképtelenné 
tétele, 

• a terület elfoglalása, 

elcsatolása 

Módszer katonai módszerek 
gerilla-, felkelő-, 

terroristamódszerek 

• reguláris/irreguláris 
katonai, gerilla-, 
terroristamódszerek 

• diplomáciai/gazdasági 

módszerek 

A katonai és 

polgári 4:1 3:2 1:4 



 

 

módszerek 

aránya 

Fő hadviselési 

módszer 
megsemmisítés kifárasztás 

• kifárasztás, 
• működésképtelenné 

tétel 

Módszer jellege 
egymást követő 

akciók 
fokozatosan emelkedő 

intenzitás és erőszak  

rugalmasan, felváltva 

alakított intenzitás és 

erőszak  

A  veszteségek 
aránya  

 (halott-sebesült) 
1:3 1:6–14 1:2,3 29 

Fő stratégiai  

dimenzió 
reguláris katonai erő idő 

• reguláris és irreguláris 
katonai erő 

• információ 
• diplomácia 
• gazdaság 
• média 

A „clausewitzi 
állam, hadsereg, 
polgár hármas”  

vezetője a 

konfliktusban  

állam hadsereg állam 

 

Összefoglalva a három hadviselési módot, megállapíthatjuk, hogy a hagyományos 

hadviselés katonai végállapotának hármas szabálya a hibrid műveletekre megfordult. A régi 

háborúkban jellemző „megsemmisíteni, elfoglalni, megtörni” elv helyébe az aszimmetrikus 

műveletekben a „kifárasztani, megtörni, kivéreztetni”, a hibrid műveleteknél a „megtörni, 

működésképtelenné tenni, elfoglalni” elv lépett, mint az elsőleges siker záloga. Az új típusú 

konfliktusok szereplőivel kapcsolatban a legfontosabb megállapítás az, hogy nincsenek 

érvényes szabályok – ez egyrészt az államiság hiányából, másrészt a felkelők, terroristák 

által követett stratégiából következik. 

                                                           
29 A becsült halálos áldozatok száma magában foglalja az ukrán erők 4494 tagját és 

5670 fő szakadár fegyveres csoport tagját és 3367 civil lakost. Az ENSZ Ukrajnában a 

konfliktusokkal összefüggő áldozatok összes számát 40 000-43 000 főre becsüli. (Időszak: 

2014. 04. 06. – 2020. 02.15.) Becslésük szerint a sebesültek száma 27 500–30 000 fő, 

köztük 7 000–9 000 civil. A civilek becsült aránya a konfliktusokkal kapcsolatos összes 

halálozásban 2014-ben 33-34%, 2018-ban pedig 10-11% százalék volt. Forrás: 

https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-

office/29791647.html   

  

 

https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-office/29791647.html
https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-office/29791647.html


 

 

A jelenkori aszimmetrikus vagy hibrid műveletek egy hatszög alakú sakktáblán 

játszódnak. Az egyik szereplő az IÁ (első sarok) és támogatói (második sarok), a kialakult 

koalíció (harmadik sarok) és támogatói (negyedik sarok), a nemzetközi szervezetek: ENSZ, 

EBESZ, EU, Afrikai Unió (ötödik sarok), a nem állami szervezetek (non-governmental 

organization – NGO) (hatodik sarok). A tábla közepén sajnos a belső menekültek és a 

lakosság található, a nemzetközi média teljes figyelme mellett. A győzelmet az tudja 

kivívni, aki nemcsak katonai győzelmet arat, hanem az azt követő békét is ki tudja vívni, 

jobb állapotokat tud biztosítani a hosszú ideje szenvedő lakosságnak és a menekülteknek. 

 

39. ábra 

Az aszimmetrikus hadviselés színtere: a hatszög alakú sakktábla 


