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Hibrid hadviselés és hibrid
média?

Bevezetés

A hibriditás nem új keletű fogalom, hiszen az számos
területen megjelenik (biológia, energia- és autóipar,
filmművészet, elektronika, sport, zene, stb.). Jelentése
valamilyen keresztezett, felemás vagy vegyes egyedre,
eredményre utal, amely természetes vagy mesterséges
folyamat útján jöhet létre. Az alábbiakban azt
vizsgáljuk, hogy a média és a hadviselés területein az
elmúlt években milyen hibrid megoldások születtek és
azok milyen hatást gyakorolnak egymásra. A rövid és
általános megközelítést két konkrét esettanulmánnyal is
kiegészítjük.

Hibrid hadviselés és hibrid média

A hibrid fenyegetések és háborúk elméletét a szakértők
az ún. „negyedik generációs” hadviseléshez sorolják,
amelynek legfontosabb teoretikusaként William S.
LINDet tartják. [1]
Frank G. HOFFMANN szerint „a hibrid fenyegetések a
hadviselés számos formáját magukban foglalják,
beleértve a konvencionális képességeket, irreguláris
harceljárásokat és képződményeket, valamint a
válogatás nélküli erőszakot alkalmazó terrorista
akciókat és bűnözői tevékenységeket. Hibrid háborúkat
egyaránt folytathatnak állami és a legkülönfélébb nem
állami szereplők. Az egymástól elszigetelten működő
egységek, vagy akár ugyanaz a csoport is folytatathat
„multimodális” tevékenységeket, de ezek általános,
műveleti, valamint harcászati irányítása és koordinálása
a fő hadszíntéren megy végbe, annak érdekében, hogy
a szinergikus hatások bekövetkezzenek a konfliktusok
pszichológiai és fizikai dimenzióiban. Ezen hatások a
háború valamennyi szintjén jelentkezhetnek.” [2]

A hibrid médiát nemzetközi és hazai szakértők a késő
modernitás időszakához kötik, amelyben annak
médiakörnyezetét (azaz az adott időszakban
meghatározó médiumok összességét) „a modern és
posztmodern médiától elkülönülő, attól eltérő
jellegzetességek mentén leírható jelenségként kezelik”.
[3] Ennek lényege abban érhető tetten, ahogyan a
hibrid médiumok a szabadon vándorló tartalmakat a
különböző platformokon megjelenítik. (Például: a
televíziós műsorok ma már nem csak képernyőkön
keresztül évezhetők, hanem okostelefonokon is.)
A hibrid médiára a komplexitás és a popularizmus
jellemző, amelynek valóságát a médiahasználó
konstruálja meg (alakítja) a különböző
médiatartalmakból és az őt körülvevő társadalmi és
kulturális jelenségekből. [4]
Más megközelítésben a hibrid média „nem más, mint a
hagyományos és új média használata annak érdekében,
hogy üzeneteinket a (leg)hatékonyabb formában tudjuk
kommunikálni”. [5]
Abból a clausewitzi tételből kiindulva, hogy a „háború
nem más, mint a politika folytatása más – erőszakos –
eszközökkel” és tudván, hogy a politika pedig

alapvetően társadalmi jelenség, a hibrid hadviselés és a
hibrid média között – legalábbis elméleti szinten –
kapcsolat fedezhető fel.

Esettanulmány I. - Ukrajna

Az ukrajnai események, a tárgyalt témakört érintő
láncolatát a kijevi Majdan téren történtektől a Krím
Oroszország által történt elcsatolásán keresztül (ez a
szerző szerint kimeríti a „preemptív annexió” fogalmát)
a kelet-ukrajnai fegyveres összecsapásokig
tanulmányozhatjuk. Jól mutatja kialakult helyzettel
kapcsolatos válaszadás körüli problematikát a NATO
által közzé tett videóanyag [6], amely
az alábbi QR kód beolvasásával a Tisztelt
Olvasót egy hibrid poszter aktív
Felhasználójává teszi☺:

Az Ukrajnában zajlott hibrid hadviselés jellemezhető az
állami szerepvállalás mértékével és a folyamatok
intenzitásával, amelynek egyes – nem feltétlenül
egymásból következő – lépesei közé a politikai
felforgatást, a különleges műveleteket, az intervenciót
és kényszerítő elrettentést sorolhatjuk. Az alábbi
táblázat a különböző folyamatok jellemzőit mutatja be:

A hibrid média használata rendkívül jelentőssé vált a
Donbaszban és a Luhanszk környéki harcok során. Az
alábbi montázs két különböző megközelítést mutat
ellenkező szándékkal és eltérő technikai megoldással
[7][8]:

Esettanulmány II. – Iszlám Állam

Az Iszlám Állam a szakértők szerint inkább tekinthető
hibrid kihívásnak, semmint olyan hadigépezettel
rendelkező állami entitásnak, amely doktrínális szinten
alakította ki és alkalmazza a hibrid hadviselés egyes

eljárásait. (Ez gyakorlatilag lehetetlen is lenne, hiszen
ez a hadviselési forma csaknem teljes spektrumú
katonai képességeket feltételez.) Az Iszlám Állam
eljárásait e tekintetben inkább a
• a hadviselés és a bűnözés ötvözése,
• a koherens, egyidejű műveletek különböző

módozatai,
• a különböző harcosok fúziója,
• és a médiakörnyezet professzionális használata

jellemzi. [9]
Az Iszlám Állam összefoglalta és propesktusként adta ki
adta ki a 2013-ban Irakban végrehajtott műveleteket
(inkább bűntényeket). Ennek megjelenítése olyan
infógrafikai megoldásokat tükröz, amelyek
mindennaposnak mondhatók napjaink nyomtatott és
elektronikus médiakörnyezetében.

Konklúzió

A fentiek alapján megállapítható, hogy párhuzam
vonható a hibrid média és a hibrid hadviselés között,
hiszen az előbbi nyújtotta lehetőségeket fel és
kihasználják az érdekelt felek a megfogalmazott
üzeneteik a kiválasztott hallgatóság számára történő
eljuttatása és megnyerésük érdekében. De vajon
használják-e a hibrid hadviselés eredményeit a
médiában? Ha hírfogyasztók állandó híréhségét vesszük
alapul, akkor a válaszunk ez esetben is „igen”. Ez
utóbbi – elméletileg jelentős önmérsékletet igénylő –
terület pedig kulcsfontosságú a (kulcs)hallgatóság
meggyőzése és befolyásolása szempontjából.
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