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Jelen tanulmányban1 a szerző a kibertér nem állami szereplőinek, vagyis az egyénnek és az 
ő egyes csoportjainak (terrorista szervezet, bűnszervezet, radikális szervezet, szakadár 
szervezet) jelentőségét tekinti át a hibrid konfliktusok kibertéri műveleteiben. Ennek során 
megvizsgálja, hogy a kibertér egyes nem állami ágenseit a támadó állam miként tudja be-
csatornázni a saját hibrid műveleteibe, ott miként tudja hasznosítani a különböző szerep-
lőket, valamint azt, hogy ezen szereplők és a kibertér találkozása a hibrid szkenárióval mi-
ként alakítja az állam biztonsági környezetét. 
 
Kulcsszavak: kibertér, hacker, hibrid konfliktus, kiberterrorizmus, komplex biztonság 
 
In the present study, the Author reviews the importance of non-state actors in cyberspace, 
i.e. the individual and his certain groups (terrorist organization, criminal organization, ra-
dical organization, separatist organization) in the cyberspace operations of hybrid conf-
licts. During this, it examines how the attacking state can channel certain non-state agents 
of cyberspace into its own hybrid operations, how different actors can be utilized here, and 
how the encounter of these actors and the cyberspace with the hybrid scenario shapes the 
security environment of the state 
 
Keywords: cyberspace, hacker, hybrid conflict, cyber terrorism, complex security 
 
 
A hibrid hadviselés képében egy régi ismerős 
tekint vissza ránk. Ha csak a fogalommal 
szinte összemosott orosz állam 20. századi 
történelmét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 
Szovjetunióban óriási hagyományai voltak 
ennek a harcmodornak és a fenti eszközök-
nek. A két világháború közötti időszakban a 
balti államok, a hidegháborús 
időszakban pedig mi, magya-
rok, de a csehszlovákok, az 
afgánok és a grúzok is saját 
testükön érezhették azt a 
szovjet narratívát, hogy mi-
ként lehet elfoglalni más álla-
mok területét vagy ott katonai 
műveleteket végrehajtani úgy, 
hogy annak megalapozását 
politikai, gazdasági nyomás-
gyakorlás tette lehetővé.2 

Feltehető a kérdés, hogy mi eredmé-
nyezte mégis a régi ismerős forradalmi átala-
kulását, amely révén mára a hadviselés új ge-
nerációjáról beszélünk? A válasz szinte kézzel 

                                                           

1 Jelen tanulmány megjelenése az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által meghirdetett NTP-NFTÖ-20-B-0063 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg. 
2 A hibrid hadviselés szovjet gyökereit lásd: Kestutis KILINSKAS: Hybrid Warfare: an Orienting or Misleading Concept 
in Analysing Russia’s Military Actions in Ukraine? Lithuanian Annual Strategic Review, 2016/1. szám, 139-158. o. 
3 FARKAS Ádám – RESPERGER István: Az úgynevezett „hibrid hadviselés” kihívásainak kezelése és a nemzetközi jog 
mai korlátai, In: FARKAS Ádám – VÉGH Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl – 
Intézményi és jogi kihívások, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2019, 132. o. 

fogható: újszerűsége, reneszánsza „a koráb-
ban is alkalmazott nem katonai tényezők tár-
házának robbanásszerű gyarapodásának és 
ezáltal kialakulni látszó stratégiai dominanciá-
jából, illetve ezek hatóerejének a társadalom- 
és technológiafejlődés miatti megerősödésé-
ből következik.”3 A mögöttes technológia- és 

társadalomfejlődés origóját 
pedig a kibertér és annak tér-
nyerése jelenti. A kibertér 
alapjaiban szabta újra az állam 
működését és a társadalmi, 
gazdasági folyamatokat.  

Jelen tanulmány azt 
kívánja körbejárni, hogy a 
hibrid konfliktus támadó ál-
lama a kibertérben megjelenő 
nem állami szereplőket, így az 

egyéneket, az egyének csoportjait (terrorszer-
vezetek, bűnszervezetek, szakadár szerveze-
tek, radikális szervezetek) miként tudja integ-
rálni a hibrid konfliktusok eszközparkjába, és 
ezáltal a kibertér megjelenése miben jelentett 

A kibertér alapjaiban szabta 

újra az állam működését és a 

társadalmi, gazdasági folya-

matokat. 
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forradalmian új perspektívát a támadó fél szá-
mára, mitől váltak oly hatékonnyá az informá-
ciós térben a nem állami szereplők által meg-
valósított műveletek. 

A HIBRID HADVISELÉS JEL-

LEMZŐI ÉS A KIBERTÉR RE-

LEVANCIÁJA A HIBRID 

KONFLIKTUSOKBAN? 

A hibrid hadviselés meghatározása annak in-
tegratív jellege okán rendkívül nehézkes. A 
Hezbollah 2006-os tevékenysége után a hib-
rid meghatározása a következők szerint ala-
kult: a nem állami szereplők olyan katonai ké-
pességeket mutatnak, amelyeket eredetileg 
csak állami szereplőkkel társítottak. A nem-
zetközi békét és biztonságot fenyegető multi-
modális, alacsony intenzitású, kinetikus és 
nem kinetikus fenyegetések alkalmazása, így 
többek között a kibertámadások, az aszim-
metrikus konfliktusok, a globális terrorizmus, 
a kalózkodás, a transznacionális kihívások és 
az erőforrások biztonságának fenyegetése.4 

Az Iszlám Állam tevékenysége és az 
ukrán válság vizsgálata már lehetővé tette, 
hogy jóval átfogóbb képet kapjunk a hibrid 
konfliktusok metodikájáról. Resperger István 
megfogalmazása szerint a hibrid hadviselés „a 
hagyományos reguláris (lineáris, konvencio-
nális) és az irreguláris (nem lineáris, nem kon-
vencionális) hadviselés puha, közepes és ke-
mény módszereinek, eljárásainak rugalmas al-
kalmazása abból a célból, hogy az ellenség ál-
lamát, fegyveres erőit működésképtelenné, 
védtelenné tegyük és akaratunkat rákénysze-
ríthessük, legfőképpen azzal a stratégiai céllal, 
hogy az erőszak szinte a konfliktus folyamán 

                                                           

4 Sascha-Dominik BACHMANN – Hakan GUNNERIUS-

SON: Hybrid wars: The 21st Century’s new threats to 
Global Peace and Security, South African Journal of Mili-
tary Studies, 2015/1. szám, 78. o. 
5 RESPERGER István: A válságkezelés és a hibrid hadviselés, 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, 21. o. 
6 Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Ta-
nácsnak: A hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés 
közös kerete európai uniós válasz (Brüsszel, 2016.4.6.) 
Bevezetés, 2 bekezdés. https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52016JC0018). 

ne haladja meg a háborús szintet.”5 Az Euró-
pai Unió által megjelölt fogalom hangsú-
lyozza, hogy nincs állandó definíciója a jelen-
ségnek – és nem is lehet, mert az az alkalmaz-
kodóképességet csökkentené. A fogalmi meg-
határozás célja, hogy „megragadja azoknak a 
kényszerítő és felforgató tevékenységeknek, 
valamint hagyományos és nem hagyományos 
módszereknek (például katonai, diplomáciai, 
gazdasági, technológiai) az egyvelegét, ame-
lyeket állami vagy nem állami szereplők ösz-
szehangolt módon használhatnak fel bizo-
nyos célok elérése érdekében úgy, hogy eköz-
ben a hivatalosan deklarált hadviselés szintje 
alatt maradnak.”6 A NATO 2014-es walesi 
csúcstalálkozójának záródokumentuma pedig 
a hibrid művelet lényegét abban látta, hogy 
széleskörű fenyegetést jelent, amelyben nyíl-
tan és fedetten alkalmaznak katonai, félkato-
nai és nem katonai eszközöket és eljárásokat, 
mégpedig integratív módon.7 

A fentiekből jól kiolvasható, hogy a 
hibrid hadviselés sajátja, hogy abban katonai 
és nem katonai elemek keverednek, azokat 
megfelelő ütemben koordinálják. Ennek so-
rán a hibrid hadviselést folytató állam szándé-
kosan elmossa a béke és háború határát, fo-
lyamatos feszültséget tart fenn, amely révén 
nyomást gyakorol a megtámadott államra. „A 
hibrid háború elsődlegesen a megtámadott 
ország meglévő társadalmi, politikai, gazda-
sági és katonai gyengeségeinek minél hatéko-
nyabb kihasználásán alapul”8 – mégpedig úgy, 
hogy a nem katonai tevékenységeket és erő-
forrásokat a katonai erővel integráltan alkal-
mazza. Politikai, gazdasági, információs és 
egyéb nem katonai jellegű tevékenységeket 
összehangoltan kezelve, építve ezekkel a la-
kosság tiltakozási potenciáljára, a belső hasz-
nos szereplőket (politikai ellenzék, társadalmi 

7 Wales Summit DeclarationIssued by the Heads of 
State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Wales, 13. pont. 
(http://www.europarl.europa.eu/meet-
docs/2014_2019/docu-
ments/sede/dv/sede240914walessum-
mit_/sede240914walessummit_en.pdf ). 
8 RÁCZ András: A hibrid hadviselés és az ellene való 
védekezés lehetőségei, Seregszemle, az MH Összhaderő-
nemi Parancsnokság folyóirata, 2016/2., 9. o. 
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mozgalmak) kívülről finanszírozva és irá-
nyítva, megteremtve akár az aszimmetrikus 
módszerek használatának a lehetőségét is.9 A 
20. század hasonló konfliktuskezelési taktiká-
jától eltérően a hibrid harcmodor újszerűségét 
az adja, hogy megfelelő, koordinatív keretet 
biztosít a hadműveleti célok megvalósítása ér-
dekében10 egy a korábbinál jóval fejlettebb, 
multidimenzionális és felgyorsult valóságban, 
mindezt úgy, hogy látszatra a támadó fél nem 
valósít meg olyan cselekményt, amely sért-
hetné az ENSZ Alapokmányban rögzített 
erőszak tilalmát. Ez volt megfigyelhető az uk-
rán válság tekintetében is, amikor a konflik-
tust rendezni hivatott minszki tárgyalásokon 
Oroszország csupán érdekelt félként vett 
részt. 

Makhmut Gareev, az Orosz Hadtu-
dományi Akadémia volt vezetője szerint a 
hibrid hadviselés nagy előnye, hogy az infor-
mációs hadviselési eszközök korai alkalma-
zása révén a politikai célok katonai erő alkal-
mazása nélkül is elérhetővé válnak, mégpedig 
úgy, hogy az információs és egyéb felforgató 
akciókkal ellenőrzött káoszt teremtenek.11 
Ennek során különféle zavargásokat idéznek 
elő, hogy belülről döntsék meg a nemkívána-
tos hatalmi struktúrát, és megzavarják az ál-
lam belső stabilitását. Gerasimov ezt cikké-
ben annyiban pontosította, hogy ez elsősor-
ban gazdasági és katonai potenciál aláásását 
jelenti, információs és pszichológiai befolyá-
solással, a belső ellenzék aktív támogatásával, 
a fegyveres harc vitelének partizán és szabo-
tázs módszereivel. Ezzel a cél az állam ön-
szerveződő képességének lerombolása.12 

Az eszközpark hatékonyságát és ered-
ményességét fokozza a kibertér által nyújtott 

                                                           

9 Katri PYHNÖNIEMI: The Concept of Hybrid War in 
Russia: A National Security Threat and Mean of Stra-
tegic Coercion, Hybrid Coe Strategis Analysis, 2021 may., 
3. o. 
10 Aaron F. BRANTLY – Nerea M. CAL – Devlin P. 
WINKELSTEIN: Defending the Bordeland - Ukrainian Mili-
tary Experiences with IO, Cyber, and EW, Army Cyber Ins-
titute at West Point, West Point, 2017, 8. o. 
11 Lásd: KELEMEN Roland: A legitimációs kivételes ha-
talom fogalmi rendszere, In: PONGRÁCZ Alex (szerk.): 
Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére. Ut 
vocatio scientia, Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 
2021, 177-186. o.; PONGRÁCZ Alex: Államkudarc és ál-
lamépítés, avagy egy valós kihívás koncepcionális értel-

lehetőségek garmadája (például tömegtájé-
koztatás befolyásolása; terrorista csoportok, 
szakadár csoportok finanszírozásának egy-
szerűsödése; tevékenységek gyors, valós idejű 
összehangolása; állami, szociális, gazdasági 
alaprendszerek megbénítása, időszakos elér-
hetetlenné tétele stb.).  

A „Geraszimov-doktrina” alapján hat 
fázisra lehet bontani a hibrid hadviselést: (1) a 
rejtett veszélyek, vagyis az előkészítés idősza-
kára; (2) az aktiválódás szakaszára, amely már 
műveleti szintű, stratégiai előkészületet jelent; 
(3) a válságcselekmények kezdő fázisára; (4) a 
válság eszkalálódására, vagyis a krízis kibon-
takozására; (5) a kiteljesedés fázisára; és (6) a 
békeállapot kialakításának fázisára. A kibertér 
és kiber eszközpark valamennyi fázisában 
megjelenik a hibrid konfliktusban, amely így 
eszköze vagy terepe lehet a befolyásolásnak, a 
radikalizálásnak, a tömegpszichózis formálá-
sának, az állammal szembenálló erők infor-
mációval való ellátásának, tevékenységük ösz-
szehangolásának és finanszírozásának, emel-
lett támadási, stratégiai metódusok átszár-
maztatásának és a különböző motivációjú 
egyének a lehető legteljesebb körű csatasorba 
állításának. Ezen összetett eredmény kizáró-
lag úgy érhető el, hogy az eltérő motivációjú 
kibertéri szereplőket csatasorba állítja, és te-
vékenységüket a támadó megfelelő módon 
összehangolja, ezzel végképpen összemosva a 
civil és katonai zónát, valamint a háború és 
béke mezsgyéjét. „Destabilizáló törekvések 
kíséretében új  »hadoszlopok« jelennek meg: 
tüntetők, álcivilek, kormányellenes mozgal-
márok. A céljuk: egyfajta belső  »politikai fer-
tőzés« elindítása, káosz, létrehozása, amely 
azonban mindvégig háttérből irányított.”13 

mezései és a katonai kezelés állami aspektusai, In: FAR-

KAS Ádám (szerk.): Az állam katonai védelme az új típusú 
biztonsági kihívások tükrében, Budapest, Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Inté-
zet, 2019, 19-28. o.; NAGY Szabolcs: Igazságosság vagy 
jogbiztonság?: Rendszerváltozások utáni büntetőjogi 
felelősségre vonások a 20. századi magyar történelem-
ben, In: KESERŰ Barna Arnold (szerk.) Doktori Műhely-
tanulmányok 2017, Győr, Széchenyi István Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2017, 183-198. 
o. 
12 PYHNÖNIEMI: i. m. 4-5. o. 
13 SIMICSKÓ István: A hibrid hadviselés előzményei és 
aktualitásai, Hadtudományi Közlöny, 2017/3-4. szám, 6. 
o. 
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Röviden érdemes összegezni a kiber-
tér biztonságra gyakorolt hatásait is, hiszen 
ezek mindegyike olyan töréspontot jelenthet 
a megtámadott állam esetében, amelyre építve 
a hibrid konfliktusban a támadó céljait ered-
ményesen tudja megvalósítani. Ezek nyolc 
pontban foglalhatók össze:  

A (1) kibertér befolyásolja az éntuda-
tot, vagyis alkalmas eszköz a dezinformálásra, 
feszültség keltésére, lényegében a radikalizá-
lásra. A kibertér elősegíti egyes magatartási 
formák olyan hiperdiadikus terjedését, ahol 
megszűnik az egyszerű lineáris másolás, és az 
egyéni horizonton túlnyúló leágazások és ol-
dalágak mentén terjednek az 
információk. E tulajdonságá-
nak köszönhetően a legtöbb 
hálózatnak nem mikro-, ha-
nem az egyéneken jóval túlmu-
tató makroszintű tulajdonságai 
vannak. Ezek vizsgálata és ér-
telmezése nagytömegű infor-
máció feldolgozása mellett le-
hetséges, mivel a makroszintű 
jellemzők meghatározásához 
az egész hálózatot egyidejűleg 
kell vizsgálni.14  

Az (2) első pontból 
adódóan a kibertér tökéletesen 
alkalmas arra, hogy a tömeg-
pszichózist szisztematikusan alakítsák az ot-
tani eszközök alkalmazásával. A kibertérben 
létrejövő hálózatok jóval tematizáltabbak, 
mint a hagyományos tér közösségei. Itt az 
azonos gondolkodású, azonos érdeklődésű 
emberek kerülnek kapcsolatba egymással, 
földrajzi határok nélkül. Ez elősegíti az egyé-
nek szindikalizálódását.15 Tökéletes színterei 
ennek a social media platformok. Önmagá-
ban ezen felületek struktúrája, gazdasági céljai 

                                                           

14 Lásd bővebben: Nicholas A. CHRISTAKIS – James H. 
FOWLER: Kapcsolatok hálójában – Mire képesek a közösségi 
hálózatok és hogyan alakítják sorsunkat?, Budapest, 
Typotex, 2010. 
15 Mary AIKEN: Cyber-csapda – Hogyan változtatja meg az 
online tér az emberi viselkedést?, Budapest, Harmat –Új 
Ember, 2020. 
16 Lásd bővebben: KOLTAY András: A social media plat-
formok jogi státusa a szólásszabadság nézőpontjából, In Media 
Res, 2019/1. szám, 1-56. o.; KLEIN Tamás: Harmadik 
rész: Cyberjog I. fejezet: Az online nyilvánosság alkot-
mányjogi vonatkozásai, In: KLEIN Tamás – TÓTH 

afelé mozognak, hogy saját érdekeikben is be-
folyásolják felhasználóikat, lásd erre a szűrő-
buborék-elméletet, amely szerint egy-egy fel-
használó olyan hírcsomagot kap nap nap 
után, amely az érdeklődésének, véleményének 
leginkább megfelel, ezzel pedig torzítja a fel-
használó világról, társadalomról kialakított 
képét. E platformok szűrési gyakorlata sem 
világnézetileg semleges, tükrözi az algorit-
must létrehozó világnézetét.16 Ezt a gyakorla-
tot képes felhasználni külső szereplő is, hogy 
saját céljai mentén formálja egy-egy kiválasz-
tott csoport magatartását. Ilyen volt például a 
franciaországi sárgamellényes tüntetés alatt az 

orosz dezinformációs kam-
pány, amely révén több, 
mint 105 millió fake news 
árasztotta el a közösségi fe-
lületeket.17 

Ezzel pedig meg is 
érkeztünk ahhoz, amely a ki-
bertér legsajátosabb jellem-
zője, hogy általa (3) az infor-
máció áramlás, -szerzés 
rendkívüli mértékben fel-
gyorsult. Ennek óriási elő-
nyei vannak a kutatás, a 
kommunikáció, a gazdaság 
területén. Ugyanakkor ez a 
társadalmi alrendszerek sé-

rülékenységéhez vezet. „… az új társadalom 
»idegrendszere« az informatikai, hírközlési 
infrastruktúra, az immunrendszere pedig az 
informatikai biztonság és adatvédelem.”18 

Tovább fokozza ezt a sérülékenysé-
get, hogy (4) állami, gazdasági, társadalmi in-
tézmények csatlakoznak a kibertérhez, így 
ezek infrastruktúrái is támadhatóak. Szélsősé-
ges esetként kimondható, hogy az „informá-
cióval bárki képes lehet életeket kioltani…, 

András (szerk.): Technológia jog – Robotjog – Cyberjog, Bu-
dapest Wolters Kluwer, 2018, 219-261. o. Az egyén 
egyéb kibertéri korlátozásait lásd bővebben: GOSZTO-

NYI Gergely: Az internet-hozzáférés korlátozásának 
gyakorlata az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, In 
Medias Res, 2021/1. szám, 91-101. o. 
17 Jarmo MAKELA: Countering Disinformation: News 
Media and Legal Resilience, Hybrid CoE Paper, 2019/1. 
szám. 
18 SIMON László: A titok speciális értelmezése az elmúlt 
25 év kihívásainak, kockázatainak és fenyegetéseinek 
tükrében, Felderítő Szemle, 2016/1. szám, 72. o. 

A kibertér elősegíti egyes ma-

gatartási formák olyan hiper-

diadikus terjedését, ahol meg-

szűnik az egyszerű lineáris 

másolás, és az egyéni hori-

zonton túlnyúló leágazások 

és oldalágak mentén terjed-

nek az információk. E tulaj-

donságának köszönhetően a 

legtöbb hálózatnak nem 

mikro-, hanem az egyéneken 

jóval túlmutató makroszintű 

tulajdonságai vannak. 
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ugyanis: Az internetes és kommunikációs há-
lózatokra kapcsolt eszközök akár fegyverhez 
hasonló felhasználást is eredményezhetnek… 
a pusztítás eszköze, mértéke, illetve társa-
dalmi hatása is inkább a háborúk, vagy az ipari 
és természeti katasztrófák jogilag csak speciá-
lisan megítélhető következményeihez hason-
líthatók.”19 A hagyományos katonai rendsze-
rekhez képest a kibertér veszélye és előnye, 
hogy az kiterjed az egész társadalomra, kor-
mányzatra/közigazgatásra, katonaságra, civil 
szférára és azok mindennapi életére, ennek 
okán elengedhetetlen, hogy a kibertérre sajá-
tos katonai doktrínákat, stratégiákat dolgoz-
zanak ki.20 

Ezeket a rendszereket (5) különböző 
motivációjú cselekmények realizálására hasz-
nálják fel. Megjelenik a kisebb tárgyi súlyú 
jogellenes cselekményektől az állami intéz-
ményrendszert veszélyeztető kibertámadáso-
kig szinte minden ebben az eszközparkban. 
Ennek szereplőit a következő fejezetekben 
tekintem át. 

Az előző pontokból adódik, hogy (6) 
a civil és katona/kombattáns elhatárolása 
szinte lehetetlen a kibertérben. Ugyanis még 
az sem feltétlen jelent bizonyítékot egy egyén 
kombattáns létére, ha erőforrással közremű-
ködik egy kibertámadásban. Tudniillik a tény-
legesen kombattánsként közreműködő egyén 
sok esetben mások gépének erőforrását fel-
használva tudja saját támadását megfelelő in-
tenzitásúvá fokozni. 

Mivel a kibertér képes az interakció-
kat globálissá, határokon átnyúlóvá tenni, így 
(7) képes globálissá21 tenni a terrorista 
franchise-okat is. Ezt tovább segítik az első 

                                                           

19 SIMON László: Az információ mint fegyver? Szakmai 
Szemle – A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-
szakmai folyóirata, 2016/1. szám, 34., 41-42. o. 
20 Michael S. PAVELEC: Cyber Warfere in the Professi-
onal Military Education System. In: Paul J. SPINGER 
(szerk.): Cyber Warfare, Santa Barbara–Denver–Ox-
ford, ABC-CLIO, 2015, 120-124. o. 
21 FARKAS Ádám: Biztonság – Geopolitika – Digitali-
záció, avagy Amael Cattaruzza „A digitális adatok geo-
politikája” című kötetének főbb üzenetei, SmartLaw Re-
search Group Working Paper, 2021/1. szám. 
22 Lásd bővebben: GLAVANITS Judit – KIRÁLY Péter 
Bálint: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi 
előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szüksé-
gessége, Jog Állam Politika, 2018/3. szám, 173-183. o.; 

két pontban tárgyalt jellemzők is, vagyis a te-
matizált hálózatok létrehozása, a szindikalizá-
lódás fokozódása, a csoporttagok tömegpszi-
chózisának korábbitól jóval egyszerűbb alakí-
tása. 

És ezeket könnyebbé teszi, hogy (8) 
anonim és egyszerűbb a gazdasági finanszíro-
zása az egyes csoportoknak (terrorista, szaka-
dár, felkelő) a technológiai újítások révén 
(blokklánc). Tudniillik a kibertérben megje-
lenő titkosított tőkeáramlások az egyes ha-
gyományos térben megjelenő tevékenységek 
finanszírozását is lehetővé teszik. A terrorista, 
szakadár szervezetek, felkelők tevékenységé-
nek finanszírozását könnyítik, teszik még kö-
vethetetlenebbé a blokkláncokon22 alapuló fi-
nanszírozási módok, mint például a Bitcoin. 

A fenti jellemzők együttese rámutat 
arra, hogy a kibertér nem hozott létre önma-
gában új konfliktuskategóriákat, hanem a 
meglévőket fejlesztette tovább, tette azokat 
hatékonyabbá és sokszorozta meg a korábbi 
erőhatásokat, fokozta végletekig a műveleti 
képességeket. Ezzel azonban lehetővé tette a 
hagyományos és nem hagyományos, katonai 
és nem katonai eszközök integrált alkalmazá-
sát, mégpedig valós idejű nyomon követéssel, 
visszacsatolással, koordinációval. Ezzel pedig 
a korábbi konfliktusok hatóerejét, összetett-
ségét úgy fokozta, hogy komplex – mond-
hatni totális – kihívásokat eredményezett,23 
amit a fegyveres védelem ágazatai (honvéde-
lem, rendészet, nemzetbiztonsági tevékeny-
ség) külön-külön nem tudnak megfelelően 
kezelni. Szükségszerű az ilyen totális bizton-
sági kihívásokra24 az ágazatok összehangolt, 
koordinált, információmegosztáson alapuló 

SIMON Béla: A kriptovaluták és a kapcsolódó rendé-
szeti kihívások. In: MEZEI Kitti (szerk.): A bűnügyi tu-
dományok és az informatika, Budapest-Pécs, Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Tár-
sadalomtudományi Kutatóközpont, 2019, 169-186. o.; 
MEZEI Kitti: A kriptovaluták kihívásai a büntető anyagi 
és eljárási jogban, Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga, 
2019/1. szám, 79-98. o. 
23 FARKAS Ádám: A kortárs technológia-fejlődés és in-
nováció viszonya a honvédelmi szabályozással, MTA 
Law Working Papers, 2021/4. szám. 
24 FARKAS Ádám: A totalitás kora? A 21. század bizton-
sági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális véde-
lem gondolatkísérlete, Budapest, Magyar Katonai Jogi és 
Hadijogi Társaság 2018. 
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fellépése.25 Ehhez azonban elengedhetetlen a 
szembenálló szereplők megfelelő mélységű 
ismerete. 

A HIBRID KONFLIKTUSOK-

BAN MEGJELENŐ KIBER-

TÉRI SZEREPLŐK EGY LE-

HETSÉGES TIPIZÁLÁSA 

A különböző motivációjú kibertéri szereplők 
már az államok biztonsági kihívásokkal fog-
lalkozó dokumentumaiban is megjelennek. 
Az Egyesült Államok egy korábbi nemzetbiz-
tonsági jelentése csoportosítja a kibertér po-
tenciális veszélyforrásait. Eszerint a kibertér 
veszélyforrásai: (1) államok, amelyek fejlett ki-
berprogrammal bírnak (például Oroszország 
és Kína); (2) államok, kisebb kiberkapacitás-
sal, de veszélyeztető szándékkal (például Irán, 
Észak-Korea); (3) vagyonszerzési szándékkal 
kiberműveletet megvalósító személyek; (4) 
ideológiai szándék vezérelte hackerek vagy 
szélsőségesek.26  

Az azonosított veszélyforrásokból a 
kibercselekményekhez köthető személyi kör 
is levezethető. A kibertérben tevékenykedők 
köre lehet: (1) az egyén; (2) az egyének illegális 
csoportjai: a) terrorszervezetek, b) bűnszerve-
zetek; c) szakadár szervezetek; d) radikális 
szervezetek; (3) gazdasági szereplők; (4) álla-
mok27 és közösségeik. 

                                                           

25 Farkas Ádám Magyarországon ezt 2015 óta szorgal-
mazza és ennek kibontakozása tapasztalható a Védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi 
XCIII. törvény elfogadásával, de ahogy arra Farkas is 
felhívta a figyelmet, ez a folyamat jóval szélesebb körű 
újraszabályozást, újraszervezést és mindezek előtt 
szemléletváltást igényel. – Lásd: FARKAS Ádám: Szem-
léletváltást védelmi aspektusban!: Gondolatok a fegy-
veres erő hazai polgári kontroll-rendszeréről és annak 
korábbi modelljéről, különös tekintettel a fegyveres erő 
rendeltetésére és a felette kialakított alkotmányos sza-
bályozási és hatalom-megosztási sémára, valamint a 
különleges jogrendi szabályozásra, Pázmány Law 
Working Papers, 2015/18. szám, 2-29. o.; FARKAS 
Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és Kiegye-
zést követő polgári evolúciója, Győr, Széchenyi István 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 
2018.; FARKAS Ádám: Az állam fegyveres védelmének alap-
vonalai, Budapest, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat, 2019. 

AZ EGYÉN SZEREPE A HIB-

RID KONFLIKTUSOK KIBER 

SZKENÁRIÓIBAN 

Az egyének esetében az általános értelemben 
vett felhasználó is a hibrid konfliktus aktív 
szereplőjévé válhat. A támadó állam dezinfor-
mációs tevékenysége ugyanis a kibertérben 
aktív, de meghatározó informatikai tudás nél-
küli szereplőkre terjed ki leginkább, akiket a 
megfelelően csomagolt hírek radikalizálhat-
nak, vagy egyszerűen azt érik el, hogy a fenn-
álló állami struktúrát hiteltelenné teszik, így a 
mögöttes társadalmi támogatás erodálódik. A 
felhasználó akkor válik aktív szereplővé, ami-
kor ezeket a hírcsomagokat elkezdi terjesz-
teni, vagyis ezzel kiszolgálja a támadó állam 
érdekeit. A social media platformok pedig va-
lós időben mérhetővé teszik a támadó fél szá-
mára, hogy miként is áll az a dezinformációs 
kampány, így valós időben tudja korrigálni a 
hibákat, vagy megindítani a következő hírcso-
magot. A legszélsőségesebb esetben a fel-
használó a hagyományos térben is lépéseket 
tesz a fennálló hatalom elmozdítására. Ezt lát-
hattuk például Ukrajnában is, amikor az orosz 
dezinformáció eredményeként már utcai har-
cok – amelyben nyilvánvalóan nemcsak az 
utca embere vett részt – bontakoztak ki a tün-
tetők és az állami szervek között. 

26 Clapper, R. JAMES: Statement for the Record World wide 
Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate 
Armed Services Committee (2015. február 26.), p. 2. 
27 Fontos megjegyezni, hogy az államhoz nemcsak hi-
vatalos intézményei által megvalósított cselekmények 
köthetőek, hanem más személyek vagy csoportok azon 
cselekményei, amelyek az államnak betudhatóak. Lásd 
bővebben: SULYOK Gábor: A terrorcselekmény elkö-
vetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nem-
zetközi jogi és alkotmányjogi megítélése, In. Fundamen-
tum, 2005/3. szám, 30-56. o., KAJTÁR Gábor: A nem 
állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban, Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015.; SPITZER Jenő: Önvé-
delem versus terrorizmus – Az erőszak tilalma és az önvédelem 
joga a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Iszlám Állam 
elleni nemzetközi fellépés lehetőségeire, Magyar Katonai Jogi 
és Hadijogi Társaság, Budapest, 2019. 
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Emellett az egyszerű felhasználó akaratlago-
san vagy akaratán kívül aktív szereplőjévé vál-
hat egy kibertámadásnak, ha erőforrást bizto-
sít kiberművelet véghezviteléhez.28 Előbbi 
esetben nyilvánvalóan büntetőjogi felelősség-
gel is tartozik, azon túl, hogy meghatározott 
esetekben aktív kibervédelemi eszközökkel is 
fel lehet lépni ellene, az utóbbi esetben vi-
szont áldozat szerepkörbe kerül. Ugyanakkor 
a kibervédelmi szerveknek lehetőséget kell 
biztosítani ebben az esetkörben is, hogy hatá-
sosan lépjenek fel ellene, ami alapjog korláto-
zást eredményezhet (például tulajdonjog rész-
leges vagy teljes elvonása számítógépe és azon 
tárolt adatai felett [ezen esetben saját adatnak 
tekintem a számítógép működésével kapcso-
latos információkat is]). 
Ennél sokkal inkább tevőleges tevékenységet 
tud kifejteni az informatikában jártas szerep-
lője a kibertérnek. Ők azok, akik ezeket a dez-
információs kampányokat levezérlik, a háttér-
intézményeket támadják, a támadáshoz szük-
séges információkat összegyűjtik, vagy adott 
esetben koordinálják, összefogják az egyes 
szereplők tevékenységét, vagy azzal gyengítik 
a fennálló állami, társadalmi, gazdasági ren-
det, hogy nagyszámú kiberbűncselekményt 
valósítanak meg. Egyértelműnek hat az is, 
hogy a támadásban való részvétel milyenségét 
                                                           

28 Lásd Észtországot ért 2007-es kibertámadás, ahol 
orosz állampolgárok saját számítógépeik erőforrásaikat 
adták át virtuális térben a támadást lebonyolítóinak, a 
passzív esetkörben pedig a zombihálózatok esetköre 
releváns amelybe a felhasználó tudta nélkül közvetít 
erőforrást, ilyen hálózat akár több ezer, több tízezer 
gépből is állhat. 
29 A phreakerek egy kevésbé ismert kategória. A 
phreaker-ek a telekommunikáció szakértői, „…át 
programoznak távközlési berendezéseket, ingyen mo-
biloznak és interneteznek (vonalat „lopnak”), értenek 
a lehallgatáshoz, és mindenféle mobiltelefont képesek 
kikódolni, átprogramozni, titkosítani stb.” – KAZÁRI 

Csaba: Hacker, cracker, warez. A számítógépes alvilág titkai, 
Budapest, Computer Panoráma, 2003, 20. o. 
30 A script kiddie-k általában 14-16 éves iskolás fiúgye-
rekek, akik főként csak mulatják az időt a kibertérben, 
azonban van elég tudásuk ahhoz, hogy kárt okozzanak, 
igaz legtöbb esetben akaratlanul, sokan közülük meg-
lépik a következő lépcsőt és hackerekké válnak. – Ri-
chard BARBER: Hackers Profiled – Who are they and 
what are their motivations? Computer Fraud&Security, 
2001/2 szám, 15. o. 
31 A cracker és a hacker közötti különbség legkézen-
fekvőbben abban ragadható meg, hogy „a cracker fel-
tör, a hacker betör,” (Dave FORREST: Barát vagy ellenség? 

befolyásolja az adott egyén tudása és motivá-
ciója. Hiszen vannak olyan szereplők, akik 
csak az éppen kínálkozó lehetőséget használ-
ják ki, vagyis az épülő „ellenőrzött káoszt”, de 
vannak olyanok, akik a célt ismerve alakítják a 
konfliktus előrehaladását. 

Érdemes emiatt röviden áttekinteni a 
kibertérben megjelenő, speciális ismerettel 
rendelkező egyének körét, hiszen velük szem-
ben a fellépés lehetősége rendkívül eltérő ké-
pet mutathat. A köztudatban a hackerekkel 
gyakran összemosott szereplők a 
phreakerek,29 script kiddie-k30 és a cracke-
rek,31 akik viszont teljesen más tevékenységi 
körre specializálódtak. Lényeges kritérium itt 
a specializáció, mivel míg a hacker átfogó is-
meretekkel rendelkezik a kibertérről, addig 
ezen szereplők csak egy-egy területen rendel-
keznek kimagasló tudással. 

A hacker,32 mint a kibertér legnagyobb 
tudású képviselője, szintén nem heterogén 
kategória, az tovább tipizálható az egyes hac-
kerek tudása szerint, ezen csoportokon belül 
pedig motiváció alapján lehet különbségeket 
tenni. Tudásuk alapján négy kategóriába so-
rolhatóak a hackerek: (1) a guru (guru hacker); 
(2) alkalmi/hétköznapi (casual hacker); (3) a 
tanuló (learning hacker); és (4) kezdő hacker 

– A totális kontroll forgatókönyve, Budapest, Focus Kiadó, 
2005, 206. o.), azonban ahogy fentebb kifejtésre került 
a tudásukban is releváns eltérés van, ugyanis a „tapasz-
talatuk és szakértelmük az internet, az Unix vagy más 
több felhasználós rendszerek területén sem éri el a hac-
kerekét.” (Eric S. RAYMOND: The newhacker’s dictionary, 
Cambridge, MIT Press, 1996, 22. o.) Fogalmilag néz-
zük akkor két jelentéssel találkozhatunk: „… elsődle-
ges jelentése szerint olyan kárt okozó személy, aki szá-
mítógépes rendszereket rongál, illetve adatokat tulaj-
donít el, vagy bármilyen egyéb módon kárt okoz.” (KA-

ZÁRI: i. m. 19. o.) „Másodlagos jelentése szerint… a 
cracker olyan valaki, aki megváltoztatja a kereskedelmi 
forgalomban lévő szoftverek kódját (ez már önmagá-
ban illegális tevékenység) annak érdekében, hogy a szó-
ban forgó szoftver szabadon másolható, használható 
és terjeszthető legyen.” (KAZÁRI: i. m. 21. o.). 
32 Maga „az elnevezés az 50-es évekből származik, a 
MIT nagygépeket programozó végzős diákok és szak-
emberek kezdték magukra alkalmazni ezt a kifejezést, 
mégpedig azért, mert az akkori gépek korlátaival talál-
kozva (nagyon kevés memória volt a számítógépekben 
akkoriban), megpróbálták minél kisebbre „össze-
nyomni” a programokat és az operációs rendszereket, 
tehát belenyúltak a programokba, rendszerekbe, illetve 
átírták azokat.” – KAZÁRI: i. m. 18. o. 
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(novice hacker).33 A kezdő és tanuló hacke-
rek, bár rendszer szinten tudják szemlélni a 
kiberteret, még valós tudásuk nincs, hogy an-
nak alapfolyamataiban változást idézzenek 
elő. Az alkalmi hacker már képes programok 
megírására, azonban fő jellemzője, hogy ké-
pes megkerülő eszközök (Circumvention 
Tool)34 segítségével láthatatlanul manőve-
rezni a kibertérben és kommunikálni más szá-
mítógépekkel.35  

A guru a legnagyobb tudású hacker, aki 
saját maga ír programokat (például vírusokat, 
férgeket) – amiket megoszt gyengébb tudású 
társaival –, tevékenységét tudományos szintre 
fejlesztette. Tevékenysége során nemcsak, 
hogy rendszerszinten átlátja a kibertér folya-
matait, hanem azokba aktívan beavatkozik.36 
A gurun belül megkülönböztethetünk szán-
dékuk és tevékenységük legalitása alapján há-
rom csoportot: (1) white hat hacker, (2) grey 
hat hacker, (3) black hat hacker. A white hat 
hacker az, aki a teljes legalitás talaján áll, hi-
szen tevékenységét a rendszer üzemeltetőjé-
nek megbízása alapján végzi, és ennek során 
hívja fel a figyelmet a biztonsági résekre. A 
grey hat hacker megbízás nélkül végzi eme te-
vékenységet, erről csak utólag értesíti a rend-
szer üzemeltetőjét. A black hat hacker az ille-
galitás talaján a rendszereket támadja, keresi 
annak hiányosságait, réseit és azokat céljának 
megfelelően kihasználja.37 

A „kalapos” felosztás az elmúlt évek-
ben bővült a green, a blue és red hat hackerek 
körével. A green hat hackerek sokkal inkább 
megfeleltethetők a fenti kategóriák közül a ta-
nuló és kezdő hacker körrel. A blue hat hac-
kerek a white hat körhöz vannak legközelebb, 

                                                           

33 Xiong ZHANG,– Alex TSANG – T. Wei YUE – Mic-
hael CHAU: The classification of hackers by knowledge 
exchange behaviors, Information Systems Frontiers, 
2015/6. szám, 1245. o. 
34 Ilyen eszközök az egyszerű web proxyk, a 
HTTP/SOCKS proxyk, blokkolást gátlók, virtuális 
magánhálózat szolgáltatások. Lásd bővebben: Roberts 
HAL – Ethan ZUCKERMAN – Rob FARIS – John PALF-

REY: Circumvention Tool Usage Report, Digital Acces 
to Scholarship at Harvard, 1-13. o. (https://dash.har-
vard.edu/handle/1/5366727). 
35 ZHANG – TSANG – YUE – CHAU: i. m. 1247-1249. o. 
36 ZHANG – TSANG – YUE – CHAU: i. m. 1246-1247. o. 
37 Larisa April LONG: Profiling Hackers, Sans Institute 
Reading Room, 26th January 2012, 4-6. o. 

tevékenységük során felkérésre sebezhetősé-
geket keresnek a rendszerekben. Ezért is szer-
vez a Microsoft BlueHat konferenciákat. Egy 
másik értelmezés szerint viszont csupán 
bosszúra törekvő hackerek körét teszik ki, 
akiket kizárólag a céljuk elérése érdekel. A red 
hat hackerek pedig a Linux rendszereket cé-
lozzák tevékenységük során. Céljuk a black 
hat hackerek lefegyverzése, azonban a white 
hat hackerektől eltérően ők nem a hatóságok 
kezére kívánják juttatni őket, hanem önbírás-
kodásba kezdenek, és a black hat hackerek 
teljes ellehetetlenítésére fókuszálnak, amely 
során erőforrásaikat is meg kívánják semmisí-
teni.38 

A black hat hackerek további alcsopor-
tokba sorolhatók. Az egyik csoportosítást 
adja az általuk megvalósított tevékenység. E 
tipizálás már a script kiddies kört is ide vonja. 
Elfogadhatónak tűnik a két csoport közötti 
átfedés, abból adódóan, hogy az életkori sajá-
tosságok ellenére már találkozhatunk közöt-
tük magasan képzett egyénekkel is.39 A „fe-
kete kalapos” megvalósíthatnak államok által 
finanszírozott cselekményeket, hírszerző te-
vékenységet, kiberterrorizmust, vagy belső, 
intézményen belüli rosszindulatú tevékenysé-
get. Utóbbi jelenlegi vagy volt alkalmazottak 
káros tevékenységére utal.40 Jóval átfogóbb 
képet ad az a csoportosítás, amely a motiváci-
ójuk alapján tesz különbséget közöttük, 
vagyis az alapján tipizál, hogy mi motiválja 
őket az egyes tevékenységük kivitelezése so-
rán. Így a következőket lehet elkülöníteni: a) 
kíváncsiság, önfejlesztés, szórakozás; b) erő 
érzete, demonstrálása, kihívás; c) társadalmi 
státusz kiharcolása; d) ökológiai, politikai ak-
tivisták (hacktivism); e) pénzügyi nyereség; f) 

38 Sharon SHEA: 6 different types of hackers, from 
black hat to red hat, TechTarget, SearchSecurity 
(https://searchsecurity.techtar-
get.com/answer/What-is-red-and-white-hat-hacking). 
39 Ilyen volt például az orosz hacker Ilja Hofman is, aki 
társaival a 1990-es évek végén körülbelül 97.000 dollárt 
utalt saját bankszámláikra 16 amerikai és néhány orosz 
bankból. Ilja történetét lásd bővebben: Danyil 
TUROVSZKIJ: Orosz hekkerek – Így lettek lázadókból Putyin 
katonái, Budapest, Athenaeum Kiadó, 2020, 34-39. o. 
40 Elie NASR – Elie KFOURY – Maya KFOURY – Liliane 
KARAM: An Analytical Approach to Psychological Behavior 
of Hackers’ Motives (http://ce.sc.edu/cybe-
rinfra/docs/publications/An_Analyti-
cal_Approach_to_Psychological.pdf). 
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külső nyomás (terrorista vagy bűnözői cso-
portok részéről);41 g) ipari kémkedés; h) kiber-
hadviselés;42 i) zsarolás, csalás.43 

Ezek a motivációk széleskörű cselek-
ménykört ölelhetnek fel. Így ezek realizálása 
jelenthet egyszerűen egy információs rend-
szerbe való betörést, ott lévő információ 
megismerését, módosítását, megsemmisíté-
sét, vagy információs rendszer elérhetetlenné 
tételét, továbbá a megszerzett információ ki-
szivárogtatását, személyes adat megszerzését 
és az azzal visszaélést, valamint legsúlyosabb 
esetben a kritikus infrastruktú-
rák elleni támadást. Ezen motí-
vumok által vezérelt személyek 
kibertérben megvalósított cse-
lekményei komoly problémát 
jelentenek az államok számára. 
Eme cselekményeknek a társa-
dalomra, államra veszélyessége 
szintén rendkívül széles skálán 
helyezhető el, hiszen teljesen 
más hatásfokú egy szórakozás-
ból vagy kihívásból elkövetett 
kibertámadás, mint egy na-
gyobb volumenű csalást, egyéb 
vagyoni célú bűncselekményt 
megvalósító cselekmény, vagy 
azon támadások, amelyek az 
egyes állami feladatellátások diszfunkcióját 
tűzik ki célul. A skálához rendelve lehet meg-
határozni az állami és jogi ellenlépéseket, vá-
laszokat, valamint a fellépésre jogosított ága-
zatokat, ágazatokon belül pedig a fellépésre 
feljogosított szervet/szerveket. Kiemelt je-
lentőséggel kell kezelni azon motívumokat, 
amelyek az államok egy vagy több részfunkci-
óját, a társadalom és gazdaság hétköznapi 
mechanikáját jelentősen veszélyeztetik, így ki-
fejezetten azokat, amelyek a bűnszervezetek-
hez, terrorista csoportokhoz, valamint más ál-
lamokhoz köthetők. 

                                                           

41 Alice HUTCHINGS: A Qualitative Analysis of Online 
Offending and Victimisation, In. Karuppannan 
JAISHANKAR – Natti RONEL (szerk.): Global Crimino-
logy: Crime and Victimization in a Globalized Era, London, 
CRC Press, 2013, 95. o. 
42 A Barber információs hadviselésről ír tanulmányá-
ban, azonban az jóval szélesebb kört ölel fel, mint 
amire ő gondolhatott eme tárgykörben. Lásd bőveb-

A motivációkat összevetve a kibertér 
biztonságra gyakorolt hatásaival, valamint a 
hibrid konfliktusok alapjellemzőivel, látható, 
hogy a black hat hackerek jól mozgosíthatóak 
egy hibrid szkenárió során. A hactivisták a 
társadalmi, politikai törésvonalak mentén, 
akár direkt módon is hajlamosak lehetnek az 
államnak ártó kibertevékenység végrehajtá-
sára, valamint egyes szervezetek finanszírozá-
sának kibertéri lebonyolítására. A gazdasági 
haszonszerzési célzattal működő szereplők 
elősegíthetik az ellenőrzött káosz kialakulását, 

mivel külső támogatással 
élve, felhasználók tömegei-
nek okozhatnak a kisebbtől 
a különösen jelentősig ter-
jedő anyagi károkat. De az 
is lehetséges, hogy ponto-
san az ellenőrzött káoszt 
használják fel arra, hogy te-
vékenységüket a lehető leg-
hatékonyabban hajtsák 
végre. Mivel a támadó fél 
eszközparkjába abszolút il-
leszkedik, hogy a politikai 
mellett a gazdasági környe-
zetet is károsítsa, így kézen-
fekvő, hogy a ma már jelen-
tősen digitalizált gazda-

ságba és kereskedelembe vetett fogyasztói 
vagy befektetői bizalmat leépítse, ezzel is elő-
segítve a gazdasági káosz kialakulását is.44 
Emellett nem elhanyagolható az a körülmény 
sem, hogy mivel nemcsak a kibertér hat a ha-
gyományos térre, hanem a hagyományos tér 
folyamatai is megjelennek a kibertérben, így a 
hagyományos térben megjelenő illegális cso-
portok (bűnszervezetek, terrorszervezet) ki-
bertéri cselekményeket is megvalósítanak, 
vagy még inkább hagyományos téri cselekmé-
nyeiket támogatják kibertéri cselekményekkel. 

ben: KELEMEN Roland: Cyber Attacks and Cyber In-
telligence in the System of Cyber Warfare, In. SZABÓ 
Miklós (szerk.) Doktoranduszok Fóruma: Állam- és 
Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolc, Mis-
kolci Egyetem, 2017, 117-122. o. 
43 BARBER: i. m. 15. o. 
44 Line ROSENSTEDT: Improving Cooperation with 
Social Media Companies to Counter Electoral Interfe-
rence, Hybrid Coe Paper, 2021/5. szám. 
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EGYÉNEK CSOPORTJAINAK 

KIBERTEVÉKENYSÉGE A 

HIBRID KONFLIKTUSOKBAN 

Meg is érkeztünk ezzel a hibrid konfliktusok-
ban megjelenő nem állami kibertéri szereplők 
kollektív szereplőihez. Ide kell sorolni a bűn-
szervezeteket, terroristaszervezeteket, szaka-
dár szervezeteket és a radikális szervezeteket.  

Frank G. Hoffman 2009-es cikkében 
– amelyben a Hezbollahot hibrid fenyegetés-
ként azonosította – öt pontban foglalta össze 
a hibrid konfliktus jellemzőit. (1) Vegyes vagy 
kombinált módszerek alkalmazása. Ez a ha-
gyományos és nem hagyományos taktikák al-
kalmazását jelentette terrorizmussal és bűn-
cselekményekkel ötvözve. Szintén jellemzőjé-
nek tekintette (2) az egyidejűséget, vagyis az 
eltérő módszerek és eszközök azonos időben 
történő használatát. Továbbá nemcsak a mó-
dozatok, hanem (3) a szereplők fúzióját is, te-
hát hivatásos katonák, terroristák, gerillahar-
cosok és bűnözök csatasorba állítását, akár 
egymás oldalán is. A (4) multimodalitás, 
vagyis a fenti eszközök nemcsak egyidejűek, 
hanem legalább három módozatot vegyesen 
kell alkalmazniuk. Emellett nagyon fontos is-
mérvnek tartotta magát (5) a bűnözést is, 
vagyis bűncselekmények elkövetésének ösz-
tönzését, elősegítését a műveletek fenntartása 
és egyes esetekben a konfliktusok kiéleződése 
érdekében.45 

A következő évek, és főként az ISIS 
jelentette új tapasztalásokat követően Scott 
Jasper és Scott Moreland átdolgozták Hoff-
man eredeti modelljét. Az általuk kidolgozott 
jellemzők közül a következők emelendők ki: 
a (1) terrorizmust már kifejezetten eszköz-
ként használják, főként a gyűlölet terjesztése 
és félelemkeltés okán, amiért kulturális és val-
lási jelképek vesznek célba. A (2) támadó 

                                                           

45 Frank G. HOFFMAN: The Janus Choice: Defining 
Today’s Multifaceted Conflict, AFJ – Armed Forces Jour-
nal, 2009. (http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-
compound-war/). 
46 Scott JASPER – Scott MORELAND: ISIS: An Adaptive 
Hybrid Threat in Tranition, Small Wars Journal, 2016 
(https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/isis-an-adap-
tive-hybrid-threat-in-transition#_edn5). 

aktorok figyelmen kívül hagyják a nemzetközi 
jogot, amely így lényegében csak a védekező 
felet korlátozza. A (3) támadó rendkívül kifi-
nomult információs hadviselést folytat, 
amelynek része a propaganda, a pén szerzés, 
a toborzás, a kiképzés. A szerzőpáros szintén 
kifejezetten kiemelték a (4) a szervezett bűnö-
zés jelentőségét, amely az egyéb tevékenysé-
gek finanszírozását szolgálhatják.46  

E jellemvonásokból levezethető, 
hogy a terrorista szervezetek, bűnszervezetek, 
szakadár (gerilla) szervezetek és radikális szer-
vezetek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a 
hibrid konfliktusok során. Ehhez azonban 
egyértelműen szükségessé vált, hogy ezen 
ágensek a kibertér nyújtotta lehetőségekkel 
élni tudjanak, azokat aktívan használják. Mic-
hael McGuire – Mezei Kitti által ismertetett – 
kutatási eredményei szerint, az információs 
bűnözéssel kapcsolatos esetek 80%-a szerve-
zett keretek között valósul meg.47 

A vizsgált körben a kibertér hasznosí-
tásának első megnyilvánulásainak egyike volt, 
hogy a terrorista csoportok kibereszközöket 
használtak támadási képességeik bővítése, ha-
tékonyságuk növelése érdekében. A Hamász 
a 2010-es évek elején dezinformációs és a tö-
meghangulatot befolyásoló módszereket al-
kalmazott, izraeli és nem izraeli e-mail cí-
mekre és telefonokra küldött álhíreket tartal-
mazó emailekkel, szöveges üzenetekkel, vala-
mint propaganda tartalmakkal.48 Az Iszlám ál-
lam már tovább fokozta ezt a tevékenységet; 
kifinomult és meglehetősen agresszív marke-
ting kampányt folytattak és magas szintre fej-
lesztették a kibertérben megjelenő pszicholó-
giai hadviselést.49 Pakisztáni terroristák 2008-
ban pedig arra is rávilágítottak, hogy valós 
idejű információgyűjtésre és koordinálásra is 
alkalmas a social media figyelése és az okos-
telefonon történő kommunikáció.50 E lehető-
ségeket az állami szereplők is felismerték, így 

47 MEZEI Kitti: A szervezett bűnözés az interneten, In: 
MEZEI Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informa-
tika, Pécs, Budapest, Pécsi Tudományegyetem, MTA 
TK, 2019, 132. o. 
48 BACHMANN – GUNNERIUSSON: i. m. 82. o. 
49 Rainer HERMANN: Az Iszlám Állam – A világi állam 
kudarca az arab világban, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
2015. 
50 BACHMANN – GUNNERIUSSON: i. m. 83. o. 



S m a r t L a w  R e s e a r c h  G r o u p  W o r k i n g  P a p e r  –  N r .  2 0 2 1 / 2 .  

≡ 11 ≡ 

 

saját hibrid terveik kidolgozása során e cso-
portok alkalmazásának a lehetősége és ki-
emelten a kibertéri tevékenységük fokozása a 
listák élén szerepelt. 

Kézenfekvő választásnak tűnik a radi-
kális szervezetek (szélsőjobb, szélsőbal, 
ökoradikalizmus stb.) felhasználása, amelyek 
társadalmi töréspontok mellett szerveződnek. 
Ezek legtöbbje valamennyi társadalomban 
megtalálható, azonban össz-
társadalmi támogatásuk a leg-
több esetben pár százalékos. 
Társadalmi traumák során – 
amilyen a mostani pandémia, 
vagy a korábbi európai terror-
hullám vagy migrációs hullám 
volt – megerősödhetnek, és 
alkalmasak lehetnek arra, 
hogy sokszorozzák és moz-
gósítsák a társadalmi bázisu-
kat. Hibrid konfliktusok so-
rán a támadó állam felméri, 
hogy ezeket a szervezeteket 
fel tudja-e érdemben hasz-
nálni saját céljai eléréséhez 
vagy sem. Mindamellett ezen 
szervezetek hálózatalkotó ké-
pessége kimagaslóan rele-
váns, mivel nagyon jól fel-
mérték a kibertér jelentette le-
hetőségeket.51 A social media platformokon 
keresztül ingyen, vagy elenyésző anyagi ráfor-
dítás mellett tudják terjeszteni nézeteiket. Tö-
kéletes példa erre a Notre-Dame-i tűzvész, 
amikor az orosz és kínai dezinformációs tevé-
kenység mellett már a tűz estéjén a szélső-
jobboldali Fdesouche.com azt kezdte el ter-
jeszteni, hogy a bevándorlók által végrehajtott 
terrortámadás történt, amelyet több külföldi 
portál is átvett, 52 amelynek hatására széles tö-
megek reflexszerűen terrorakcióról53 beszél-
tek és sürgették a bevándorlás kérdésének 
megoldását. 

                                                           

51 Lásd: MALKOVICS Tibor: A magyar jobboldali (nem-
zeti) radikálisok és a hazai „gárdák” az internetes kap-
csolathálzati elemzések tükrében, Médiakutató, 
2013/nyár. 
52 Jarmo MAKELA: Countering Disinformation: News 
Media and Legal Resilience, Hybrid CoE Paper, 2019/1. 
szám, 12. o. 
53 Lásd a pszichológiai hatását és reakciókat bővebben: 
KARDOS Gábor: Miért tűnik akkor is terrorakciónak a 

A fenti szerzők által ismertetett hibrid 
jellemzők szerint kiemelten fontos szereplők 
a hibrid konfliktusokban a bűnszervezetek és 
a terrorszervezetek. „A nem állami szereplők 
(nemzetközi terrorszervezetek és szervezett 
bűnözök, felkelők, lázadók, szakadárok) 
egyre nagyobb térnyerése miatt azonban ko-
runk válságaiban, illetve konfliktusaiban egyre 
többször, legalább az egyik oldalon nem egy 

állam a meghatározó fak-
tor.”54 Érdemes még e megál-
lapítás mellé tenni Gera-
szimov cikkének azon néze-
tét, hogy a háború a hagyo-
mányos, vagy fizikai sík mel-
lett szükségszerűen az infor-
mációs térre is kiterjed, mivel 
itt a bevetett erők és módsze-
rek valós időben koordinálha-
tók.55 Ezt össze kell kapcsol-
nunk a támadó állam céljaival, 
vagyis az ellenőrzött káosz 
megteremtésének igényével, 
mely érdekében a támadó in-
formációs és egyéb felforgató 
akciókat hajt végre, amelyek-
kel különféle zavargásokat kí-
ván előidézni annak érdeké-
ben, hogy belülről döntsék 
meg a nemkívánatos hatalmi 

struktúrát.56 Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor 
lehetséges, ha a már létező társadalmi törés-
pontok mentén létező terrorista és szakadár 
szervezeteket aktivizálja, emellett pedig a már 
működő alvilági köröket mozgósítja. Ha eh-
hez hozzáadjuk Hoffman felismerését – a 
Hezbollah a kibertér jelentette lehetőségeket 
felismerve és kihasználva, már 2006-ban kéz-
zelfogható katonai sikereket ért el Libanon-
ban az Izraeli Védelmi Erők ellen –, hogy 
ezek a csoportok élnek az információs tér 

Notre-Dame tűzvész, ha nem az? azonnali, 2019. 
(https://azonnali.hu/cikk/20190415_miert-tunik-ak-
kor-is-terrorakcionak-a-notre-dame-tuzvesz-ha-nem-
az). 
54 FARKAS – RESPERGER: i. m. 134. o. 
55 FARKAS – RESPERGER: i. m. 137-138. o. 
56 PYHNÖNIEMI: i. m. 5. o. 
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nyújtotta lehetőségekkel,57 akkor világossá 
vállik, hogy ezen szereplők jelentős kibertéri 
tevékenységet fejthetnek ki egy ilyen konflik-
tus során. A kibertérhez kapcsolódása ezek-
nek a csoportoknak nem azt jelenti, hogy ki-
zárólag kibertérben létezhetnek, sőt, az esetek 
jelentős részében a hagyományos térben már 
létező szervezetek fejtik ki a tevékenységüket 
kibertérben is. Vagyis a támadó állam lényeg-
ében a meglévő szervezetekre támaszkodva 
kezdi meg céljainak a megvalósítását. 

A szakadár szervezetek esetében a ki-
bertér ugyanazokat a funkciókat töltheti be, 
mint a szervezett bűnözök vagy terrorista 
csoportok esetében, sőt a megtámadott állam 
sok esetben egyikkel vagy másikkal azonosítja 
ezeket a csoportokat. Kibertéri cselekmé-
nyeik elősegíthetik a tevékenység finanszíro-
zását, koordinálását, valamint a toborzást és a 
szembenálló államhatalomba vetett bizalom 
aláásását.  

A hibrid konfliktusokban tehát fősza-
bály szerint azt kell mondani, hogy olyan sze-
replőkről van szó, amelyek a hagyományos 
térben is megjelennek, ott hasonló tevékeny-
séget végeznek, sőt a legtöbb esetben a kiber-
téri cselekményeikkel a hagyományos téri cse-
lekményeiket támogatják, segítik vagy azt ki-
egészítik. McGuire kutatásai azonban árnyal-
ják ezt. Ő szervezeteket három fő csoportba 
osztotta, annak alapján, hogy azok milyen 
kapcsolatban állnak a hagyományos (offline) 
térrel. Ezalapján megkülönböztetett tisztán 
online, hibrid és inkább offline csoportokat. 
Az első kategóriába sorolta a swarm-t és a 
hub-ot. A swarm politikai, ideológiai indítta-
tású szerveződés, amelyben közös cél érdeké-
ben, de irányítás nélkül tevékenykednek a ta-
gok. A hub csoportok hierarchikusan szerve-
zettek, általában a tagok különböző szinteken 
működnek és az adott szintekhez eltérő jogo-
sítványok társulnak.58 A hibrid csoportok 

                                                           

57 Frank G. HOFFMAN: Conflict in the 21st Century: The 
Rise of Hybrid Wars, Arlington. Potomac Institute for 
Policy Studies, 2007, 37. o. 
58 Ilyen volt a CarderPlanet nevű orosz közösség is. 
Amelynek belső felépítése nagyban hasonlított az olasz 
maffia hierarchiájára. Az alábbi rangokat különítették 
el: sgarrista, don, capo bastone, gabellotto, consigliere, 
capo di capi, capo, giovanne d’ honore, ripper, scum 
of society, harkály. Lásd: TUROVSZKIJ: i. m. 63-64. o. 
59 Mezei Kitti: i. m. (2019b) 133-134. o. 

(clustered hybrid, extended hybrid) általános 
jellemzője a szervezettség. Az inkább offline 
szerveződések közül az ún. hierarchies a tra-
dicionális bűnözői csoportok illegális kiber-
téri tevékenységét fogja össze. Az aggregate 
csoportok ad hoc jellegűek a technológiát ha-
gyományos céljuk elérésére használják fel, így 
például koordináláshoz, szervezéshez.59 
Utóbbira megfelelő példát szolgáltatnak a sár-
gamellényes tüntetések. 

McGuire tipizálása azonban figyel-
men kívül hagyja az olyan offline, állandóan 
működő illegális szerveződéseket, amelyek-
nek nem alapvető célja az anyagi haszonszer-
zés. A szakadár és a terrorista szervezetek 
alaptevékenységük során a kibertér nyújtotta 
lehetőségeket az offline tevékenység fokozá-
sára használják fel, így például a koordinálás 
és hatékonyság javítására, vagy dezinformá-
lásra. Emellett fontos megemlíteni azt is, 
hogy a terrorista csoportoknak és szakadár 
szervezeteknek az 1990-es évektől alternatív 
bevételi forrásokhoz kellett jutniuk a tevé-
kenységük finanszírozása érdekében, mivel a 
külső támogatók, így az Egyesült Államok 
vagy a Szovjetunió ekkor visszavonultak. Így 
e csoportok a szervezett bűnözés lehetőségeit 
kihasználva jutottak bevételekhez, amely töb-
bek között lehetett kábítószer kereskedelem, 
műtárgyak illegális értékesítése, de kiberbűn-
cselekmények megvalósítása is.60 Ennek során 
nem egy kiberbűnöző – de más tagok is, vagy 
akár beépített szereplő61 – került kapcsolatba 
nemzetbiztonsági szervekkel, és működött 
velük együtt. Ez különösen jellemző volt a 
posztszovjet térség államaira, így Oroszor-
szágra, Ukrajnára vagy Fehéroroszországra 
is.62 Nem véletlen, hogy az oroszok rendkívül 
sikeresek voltak az ukránok elleni hibrid 

60 Christina STEENKAMP: The Crime-Conflict Nexus 
and the Civil War in Syria, Stability – International Journal 
of Security & Development, 2017/1. szám, 1-18. o. 
61 MÉSZÁROS Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnül-
dözésben, Budapest, Dialog Campus Kiadó, 2019. 
62 Ilyen volt például a Script nevű hacker, amely na-
gyobb hálózatot működtetett, de közben munkakap-
csolatban volt az ukrán titkosszolgálattal. Lásd 
TUROVSZKIJ: i. m. 65. o. 
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konfliktus során, hiszen tökéletesen tudták al-
kalmazni a korábbi évtizedek tapasztalatait és 
kapcsolati hálóját.63 

E csoportok erre való alkalmasságát 
támasztja alá Max Kilger MEECES-struktú-
rája, amely szerint a kiberbűnöző motivációja 
a pénz (money), az ego (ego), a csoporthoz 
való csatlakozás igénye (entrance to social 
group), a személyes indítékok (cause), to-
vábbá a szórakozás és a stá-
tusz (entertainment and sta-
tus).64 Bűnszervezetek eseté-
ben ezen motivációk közül ki-
emelendő a pénz, mivel a cse-
lekmények túlnyomó több-
sége nyilvánvalóan haszon-
szerzésre irányul, emellett 
azonban a státusz megőrzése, 
fenntartása, esetlegesen kiter-
jesztése sem elhanyagolható.65 
Az is tetten érhető, hogy a ki-
bertérben tevékenykedő bűn-
szervezetek mindegyike a ha-
gyományos térben is realizálni 
kívánja a megszerzett előnyö-
ket. A hagyományos tér terro-
rista csoportjai exportálják né-
zeteiket, ideológiájukat és te-
vékenységüket a kibertérbe. 
„A különböző fegyveres ter-
rorista csoportok a politikai és katonai céljaik 
eléréséhez  képessé váltak a világ teljes lakos-
ságának megszólítására… A hagyományos 

                                                           

63 KÁNCZ Csaba: Az orosz titkosszolgálatok és a szer-
vezett bűnözés ijesztő kapcsolatrendszere, privátban-
kár.hu, 2021. (https://privatbankar.hu/cik-
kek/makro/az-orosz-titkosszolgalatok-es-a-szerve-
zett-bunozes-ijeszto-kapcsolatrendszere.html) 
64 Max KILGER: Integrating Human Behavior into the 
Development of Future Cyberterrorism Scenarios, In. 
2015 10th International Conference on Availability, Reliability 
and Security, 694. o. 
65 Lásd például Olaszországban, ahol a rendőrség ko-
rábbi vezetője Alessandro Pansa, úgy fogalmazott: „A 
kibertér részévé vált a maffia mindennapi életének. 
Nem szabályozza senki, ellenőrzés sincs, és mi is most 
kezdjük észrevenni az itt történő bűnözés szofisztikált 
formáinak körvonalazódását.” Ezt erősítik a korábbi 
olasz igazságügy miniszter Andrea Orlando szavai is: 
„Mikor a bűnszervezetek átköltöztetik a cégeiket egy 
bizonyos ágazatba, akkor az egész szektort magukhoz 
rántják.” – Az olasz maffia is beszáll a virtuális bűnö-
zésbe (https://www.hirek.sk/kulfold/az-olasz-maf-
fia-is-beszall-a-virtualis-bunozesbe). 

műveleteik támogatására egyre jobban és 
eredményesebben használják fel az informá-
ciós technológiák adta lehetőséget. A tapasz-
talatok dinamikus beépítése az alkalmazott 
műveletekbe, valamint annak széleskörű 
megjelenítése, propagálása mind a kibertér 
többrétű kihasználását tükrözi.”66 A kiberter-
rorizmus eredménye, hogy rombolja és/vagy 
megzavarja a kibertérhez kapcsolódó állami, 

gazdasági szolgáltatások mű-
ködését, ezáltal zavart, bi-
zonytalanságot és félelmet 
előidézve a lakosságban. 
Összességében az ilyen ter-
rorakciók célja az állam mű-
ködésének az erőszakos be-
folyásolása, annak érdeké-
ben, hogy a támadó szervezet 
a politikai, társadalmi vagy 
ideológiai céljait megvalósít-
hassa,67 tökéletes eszközül 
szolgálva az ellenőrzött ká-
osz kialakításához, így a tá-
madó állam céljainak kivitele-
zéséhez. 

Emellett a kiberter-
rorizmus egy összetett jelen-
ség, amely magába foglalja a 
későbbi akciókkal kapcsola-
tos információszerzést, az 

akciók kibertéri támogatását, az akciók kiber-

66 MAGYAR Sándor – SIMON László: A terrorizmus és 
indirekt hadviselése az EU kiberterében, Szakmai 
Szemle, 2017/4. szám, 58. o. 
67 A terrorizmus, terrorakció fogalmát itt tág értelem-
ben alkalmazom, vagyis jogi megközelítésben, amely 
révén a főhatalom a szembenálló szakadár/radikális 
csoportok tevékenységét is ekként értékelheti. Szem-
ben a szűken értelmezett terrorizmussal, amely ponto-
san meghatározott szempontrendszer szerinti osztá-
lyozást követve határolja el az egyes cselekményeket. 
Lásd bővebben: BARTKÓ Róbert: A terrorizmus elleni 
küzdelem kriminálpolitikai kérdései, Győr, Univer-
sitas-Győr Nonprofit Kft, 2011.; TÁLAS Péter: A nem-
zetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés hatása a 
nemzetközi biztonságra és Magyarország biztonságára, 
ZMNE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések 2007, 
1-8. o. ; TÁLAS Péter: A terrorizmusról hét évvel 9/11 
után, Biztonságpolitikai Szemle, 2008/8. szám, 66-75. o.; 
SZALAI Máté – WAGNER Péter: A terrorizmus fogal-
mának kiterjesztése? Értelmezési lehetőségek Orlando 
kapcsán, KKI-elemzések, 2016/19. szám, 1-10. o. 
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téri előkészítését és adott esetben – ahogy Le-
wis fogalmazott68 – a közlekedési hálózatok-
kal, finomítókkal, gátakkal, katonai létesítmé-
nyekkel, kórházakkal, bankokkal, kormány-
zati intézményekkel stb. szembeni támadást 
is, így kiválóan alkalmas arra, hogy segítsen 
egy hibrid konfliktust már a szervezés szaka-
szától, hiszen a csoportok által megszerzett 
vagy bírtokolt információk a támadó állam 
stratégiájának kialakítását is segítik. 

Fokozza a hatékonyságát ezeknek az 
eszközöknek, hogy az egyén csatlakozását az 
ilyen csoportokhoz ösztönözheti az anonimi-
tás valószínűsége, ami ezen tevékenységeknél 
magasabb a hagyományos cselekményekhez 
képest, továbbá az átlagnál nagyobb a siker 
valószínűsége. A támadások fejlesztése vagy 
új típusú eszközök alkalmazásának költsége 
pedig viszonylag alacsony – főként a potenci-
ális károk mértékéhez képest, amelyek amúgy 
jóval meghaladják a hagyományos térben 
okozható kár mértékét, emellett a kiberterro-
rista akcióban való részvétel azt az érzetet 
kelti az egyénben, hogy – a történelem során 
először – az egyén hatékonyan támadhat egy 
államot.69 Tehát alkalmas eszköz a civilek 
mozgósítására, hiszen valójában úgy érezhe-
tik, hogy a lebukás veszélye nélkül tehetnek 
valami olyat, amely tényleges befolyással bír-
hat a történelmi folyamatokra, segíthet meg-
buktatni a szembenálló államot. 

ÖSSZEGZÉS 

A kibertéri szereplőként megjelenő egyének 
és csoportjaik illeszkednek a kialakult komp-
lex – vagy totális – biztonsági közegbe, amit a 
hibrid hadviselés csak tovább fokozott. A ki-
bertér nyújtotta lehetőséget kiválóan használ-
ják, vagy éppen kihasználják, ezzel pedig a ki-
bertér jelentette veszélyeket akár – az eddig 
ismert – szélsőértékig is fokozhatják. 

                                                           

68 James A. LEWIS: Assessing the Risks of Cyber Ter-
rorism, Cyber War and Other Cyber Threats, Center for 
Strategic and International Studies, 2002 
(https://www.step-
toe.com/images/content/4/5/v1/4586/231a.pdf). 
69 KILGER: i. m. 694. o. 
70 Forgács Balázs: Gerillák, partizánok, felkelők – Az irre-
guláris hadviselés elméletének története, Budapest, Zrínyi Ki-
adó, 2020, 219. o. 

A „… határokon átnyúlva tevékenykedő fel-
kelőcsoportok, globális terrorista hálózatok, 
törzsi és regionális csoportok, bandák Latin-
Amerikában, kis csoportokban tevékenykedő 
terroristák… a birtokukban lévő új technoló-
giák… segítségével új, vagy átalakult hadvise-
lési módokkal veszik fel a harcot a hagyomá-
nyos nyugati típusú hadseregekkel. Az új há-
borús eljárások… az internetalapú terroriz-
mus, a transznacionális gerilla-hadviselés, és a 
médiapiacok, melyek nemcsak a szemben álló 
fegyveres erőkre képesek nyomást gyako-
rolni, hanem magára az ellenségnek tekintett 
államra is.”70 

A fegyveres védelem egyes alrendsze-
rei pedig csak abban az esetben tudnak ered-
ményesen fellépni ezzel a komplex kihívással 
szemben, ha megfelelően megtervezett vé-
delmi rendszer jön létre, amely összehangolt, 
jól irányított és megfelelően vezetett intéz-
ményrendszert teremt, amely az alrendszerek 
közötti információ- és feladatmegosztáson 
alapszik. E rendszer a fegyveres védelem ága-
zatai számára lehetővé teszi, hogy időben ész-
leljék a biztonsági kockázatokat, és azzal 
szemben ténylegesen fel tudjanak lépni. 
Azonban nem elegendő a megfelelően kiépí-
tett fegyveres védelmi rendszer a totális biz-
tonsági kihívások korában, szükségszerű a 
társadalmi ellenállóképesség fokozása,71 
amely a kibertér esetében a felhasználóknak 
az informatika területén megvalósuló bizton-
ságtudatos, médiatudatos nevelésén és képzé-
sén is alapul. 
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