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InformácIós háború a tágabb térségünkben

Térségünkre immár több éve nehezedik a Nyugat és Oroszország közötti állan-
dó geopolitikai feszültség, amelynek fő oka az ukrajnai konfliktussal felszínre 
került globális biztonság- és energiaügyi, valamint gazdasági vetélkedés, 

illetve hatalmi egyensúlyváltozás. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Álla-
mok illetékesei több alkalommal is megfogalmazták, hogy a Nyugat késve reagált 
az orosz hibrid hadviselés részeként zajló információs háborúra. A NATO-szak-
nyelvben az információs háború (IH) az a speciális adatgyűjtés és kommunikáció, 
amelynek alapján az ellenfelet befolyásolni lehet a propaganda és a dezinformá-
ció eszközeivel. Az információs háború egy tágabb pszichológiai hadviselés része, 
amelynek során nem annyira az ellenségesnek tekintett ország vezetőire, hanem 
inkább annak közvéleményére igyekeznek hatást gyakorolni. Dmitrij Kiszelev, a 
2013-ban újjáalapított orosz állami hírügynökség, a Roszija Szivodnya elnöke és a 
Kreml tanácsadója kifejtette: „az információs háború jelenleg a legfontosabb hadvi-
selési forma, és előkészíti a terepet a katonai akciókhoz is”.

A NATO, illetve az USA stratégiája az elmúlt évtizedben az atlanti szövetség 
földrajzi (katonai) szárnyain igyekezett hatékonyabbá tenni az orosz információs 
háború elleni fellépést; ezt szolgálta eredetileg Észtország és a nem NATO-tag, de 
együttműködő Georgia IT-lehetőségeinek erősítése. Az ukrajnai kihívás megjelené-
sével és Georgia NATO iránti elkötelezettségének gyengülésével az ország szerepét 
Románia igyekezett átvenni, s ezzel párhuzamosan amerikai think tankek fórumain 
egyre gyakrabban értekeztek egy amerikai–lengyel–román információs együttmű-
ködésről is, amelybe eseti alapon bevonható lenne a nagytérség többi szövetséges 
állama is. Ez a stratégia menet közben alakul: Észak-Európában már egy koordinált 
információs háborús összefogásról beszélhetünk, míg a Balkánon még nem állt fel 
egy ilyen rendszer.

az InformácIós háború (Ih) főbb szereplőI

A NATO északkelet-európai szárnya

Az oroszországi média jelentősen aktivizálta magát a posztszovjet térségben, 
Közép-Európában, sőt világszerte. Elsődleges célpontjai a kisebb államok 
– így a balti országok, Moldávia, az új NATO-tagállamok, Lengyelországtól 

Bulgáriáig, valamint a Balkán –, amelyek jobban ki vannak téve az orosz IH-nak. Az 
erős propagandatevékenység elegendő volt ahhoz, hogy belpolitikailag éles hely-
zetet teremtsen a jelentős orosz ajkú lakossággal rendelkező balti államokban és 
Moldáviában, de pl. Lengyelországban is felütötte a fejét egy oroszbarát párt és 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare
http://www.internationalpolicydigest.org/2015/05/29/ukraine-is-losing-the-information-war/
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/article.aspx?articleid=573072641
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egy Moszkva által pénzelt, egyelőre a neten fogható, lengyel nyelvű rádióadó. Az 
IH-val párhuzamosan Oroszország fenyegető jellegű hadgyakorlatokat, légi járőrö-
zéseket folytat a baltiak szomszédságában, az Európai Unió és az Egyesült Államok 
által bevezetett szankciókra adott válaszként kereskedelmi bojkottot hirdetett, és 
diplomáciai eszközöket is felhasznál az érdekei érvényesítésére. Moszkva fő rövid 
távú célja a nyugati szövetségi rendszer megosztása és gyengítése, az Oroszország 
elleni embargó eltörlése, energiapolitikája érvényre juttatása.

Tavaly az oroszok Nyugat elleni IH-fellépése más jellegű provokációkkal is bő-
vült, így pl. a határzónában elraboltak egy észt biztonsági tisztet. A súlyosbodó 
helyzetre válaszul 2015 tavaszán a baltiak és az északiak az USA támogatásával 
koordinált fellépést foganatosítottak az orosz IH ellen. Ennek részeként Litvánia 
oroszbarát dezinformálás terjesztésének vádjával betiltotta az RTR Planeta nevű 
orosz tévécsatorna litván területen fogható adásait. Az EU-tagország törvényt is 
hozott a háborús propaganda és az alkotmányellenes cselekedetekre való buzdí-
tás ellen. Észtország és Lettország közös, 2016-ban beinduló orosz nyelvű állami 
média létrehozásáról kötött megállapodást, amely ellensúlyozná a moszkvai tévé-
csatornákat és netes portálokat.

Ugyancsak a moszkvai befolyás csökkenését várják az oroszországi ellenzéki 
média baltikumi felkarolásától. E célból a Mihail Boriszovics Hodorkovszkij érdekelt-
ségébe tartozó, Putyin-ellenes online hírportál, a Meduza szerkesztősége 2014-ben 
Moszkvából Rigába költözött. A Meduza idén már angol nyelven is megjelenik, az-
zal a bevallott céllal, hogy a nyugati olvasók körében felvegye a küzdelmet az angol 
nyelvű moszkvai állami médiával, amelynek a két legerősebb pillére a Russia Today 
(RT) tévécsatorna és a Szputnyik hírügynökség. A tavasszal létrejött oroszellenes 
IH-összefogás északi szárnyában részt vesznek a skandináv államok is, így pl. a 
dán kormányzat támogatja a Tallinból neten közvetített, orosz nyelvű, szatirikus 
ARTU TV-t.

A térségünkre jellemző változást hozott az információs háború a cseh nem-
zetbiztonsági stratégiában. A 2015 júniusában jóváhagyott cseh stratégia nem 
tartalmaz ugyan új elemeket a nagy kihívások kategóriájában, hiszen valamennyi 
jó ideje a védelmi stratégák fókuszában van, de hosszú távú biztonsági kockázat-
ként számol a politikai hatalomnak és a gazdasági potenciálnak a globális szinten 
való egyre egyenlőtlenebb eloszlásával. Cseh szakértők szerint ez utóbbi folyamat 
elősegíti a háborús propaganda és a médiamanipuláció erősödését, tehát a hibrid 
háború válik domináns formává. 2015 tavaszán az orosz köztévé olyan, a történel-
met meghamisító „dokumentumfilmet” mutatott be Csehszlovákia 1968-as szovjet 
megszállásáról, amely szerint a beavatkozás indokolt volt. Válaszul a cseh kormány-
zat üdvözölte, hogy a Federica Mogherini vezette Európai Külügyi Szolgálat egy 
IH-szakértőkből álló csapatot hozott létre, amelybe egy cseh újságírót is delegáltak. 
Egy 2015. júniusi felmérés szerint Csehországban a közvélemény érzékeli, és jelen-
tős rosszallással figyeli az orosz információs háborút, amely sokkal közvetlenebbül 
érződik a cseh sajtóban, mint a magyarban. Az 1968-as invázióról szóló propagan-
dafilmet még az oroszokkal jó kapcsolatot ápoló Miloš Zeman elnök is kifogásolta.

http://radio.cz/en/section/news/long-term-defence-strategy-expects-serious-threats-to-czech-allies-in-coming-decades
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A NATO az északkeleti csoportja IH-küzdelmét a nemzetközi szervezetekben 
való aktivizálódással egészíti ki. 2015 elején felállították Lettországban a NATO 
Stratégiai Kommunikációs Központját (STRATCOM), amelynek fő feladata az orosz 
IH elleni küzdelem. Az északi államok egy, az információs háborút semlegesítő 
brüsszeli uniós PR-központ létrehozását kezdeményezték. Új szakaszába lépett az 
Európai Külügyi Szolgálat stratégiai kommunikációja is, melynek célja, hogy semle-
gesítse a Nyugat-ellenes orosz propagandát.

Az IH-küzdelem eddigi eredménye, hogy mindkét tábor megerősítette a pozíció-
it, és terjeszkedett. A Russia Today és a Szputnyik orosz és angol nyelvű adásai már 
lefedik a Baltikumot. 2015 márciusában egy litván lap főszerkesztője nyilvánosan 
panaszolta el, hogy egy „kalinyingrádi üzletember” pénzt ígért neki oroszbarát cik-
kek megjelentetéséért. A Kreml tagadja a beavatkozásról szóló hasonló vádakat, és 
a baltiakat vádolja a feszültség növekedéséért. A NATO északi szárnyán tapasztal-
ható Európában leginkább a feszültségnövekedés, ennek megfelelően Norvégiától 
Lengyelországig megugrottak a védelmi költségvetések. A litván elnöknek, Dalia 
Grybauskaite asszonynak a Kreml politikáját kifogásoló kijelentéseire a vilniusi 
orosz nagykövet azzal reagált, hogy a konfliktus fő oka az ukránoknak adott litván 
segítség, de országának nem áll szándékában megtámadni egyik balti államot sem. 
Az orosz IH-ra jellemző, hogy ugyanabban a periódusban a Duma védelmi bizott-
ságának tagjai a nyilatkozataikban nem zárták ki egy baltikumi háború lehetőségét.

A NATO délkelet-európai szárnya

A román belföldi titkosszolgálat (Serviciul Român de Informaţii, SRI) ez év 
eleji jelentése szerint Románia az információs háború frontországa lett. Ér-
tékelésük szerint a fő problémát Oroszországnak az USA, Németország, a 

Baltikum, Románia, Ukrajna, Georgia elleni kibertámadásai jelentik. A jelentés idézi 
James Clappert, az amerikai hírszerzési közösség vezetőjét, aki a tavaszi szenátu-
si meghallgatásán kijelentette, „az IH-helyzet rosszabb az előzetes becsléseknél”, 
ezért szükség van arra, hogy az USA Oroszország közelébe telepítsen hatékony IH-
ellenes eszközöket. Ehhez az IH-stratégiához társul az az amerikai célkitűzés is, 
hogy 2025-ig 20 százalékkal csökkenjen a térségünkben az oroszországi energia 
felhasználása és vele együtt az orosz politikai befolyás is.

A román kormányzat szerint az IH részeként az orosz kiberháború idén új szintre 
emelkedett, mert már esetleges támadó, terjeszkedő hadműveletek előkészítését 
is szolgálja. Többek között az orosz CyberBerkut nevű hackercsoportnak tulajdo-
nítanak kormányzati portálok elleni támadásokat, s azokat az „ukránoknak adott 
támogatás miatti bosszúnak” vélik. Az SRI elnöke szerint egyre inkább nem csu-
pán a kiberhadviselés a Románia és szomszédjai elleni IH része, hanem politikusok, 
pártok korrumpálása, továbbá blogok és netes propaganda is. A román szakértők 
befolyás gyakorlásával megbízott orosz ügynökök nagyszámú megjelenéséről, tár-
sadalmi hálózatok és csoportok (pl. a magyar kisebbség) manipulálásáról is említést 
tesznek. Egyes ügynökök orosz cégek brókerei, akik a Gazprom, a Lukoil vagy a fém-
ipar üzleteit közvetítik, és előfordult, hogy bolgár vagy magyar útlevéllel mozogtak. 

http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/czech-reporter-kalensky-joins-eu-team-fighting-russian-propaganda/1223927
http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/czech-reporter-kalensky-joins-eu-team-fighting-russian-propaganda/1223927
http://www.mediafax.ro/politic/george-maior-in-ft-rusia-intensifica-razboiul-informational-anti-occident-nato-si-ue-trebuie-sa-ia-masuri-14123238
http://www.mediafax.ro/politic/george-maior-in-ft-rusia-intensifica-razboiul-informational-anti-occident-nato-si-ue-trebuie-sa-ia-masuri-14123238
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Jellemző módon aktívak az IH-ban is, így többek között az amerikaiak által végzett 
romániai palagázfeltárások ellen kedvezőtlen médiafogadtatást szerveztek. A ro-
mán értékelésben Moszkva fő célpontjai a birodalma peremvidékein lévő államok, 
s a folyamat 2000-ben kezdődött, a Putyin elnök vezette katonai-hadiipari komp-
lexum újjáalakításakor. Mindez az orosz hatalmi elit érdekzónájának az újjáépítését 
követi, mert Moszkva csak így látja biztosítottnak a gazdasági és biztonsági céljai 
elérését. Válaszul a kihívásra, a román fél közös nyugati IH-fellépést sürget.

A volt román titkosszolgálati vezető harcias nyilatkozatát árnyalja, hogy a 
bukaresti törvényhozás ellenzéki képviselői mesterséges ellenségkép keltéssel vá-
dolták meg, valamint azzal, hogy alkotmányellenes módon terjeszti ki a szolgálat 
befolyását a médiára és a társadalom egészére. Az új SRI-elnök ez év júliusi beikta-
tási beszédében kifejtette, hogy az SRI eddig – a demokráciákban elfogadhatatlan 
módon – nem számolt be a tevékenységéről részletesen senkinek. A volt vezető 
leváltásának egyik oka is ez volt.

A politikai korrupció és a szolgálatok összefonódása a belpolitikai témák közép-
pontjában van Bulgáriában, Albániában és Macedóniában is. Az USA és az Egyesült 
Királyság a biztonsági szolgálatok és az igazságügy reformját segíti elő a térség-
ben, s majd ezek megvalósulása után várható az észak-európai IH-együttműködés 
erősödése is.

A Balkánon az orosz IH-t követve aktivizálódott a másik két nagy IH-eszköz: az 
amerikai liberális, illetve a kormányzati-kongresszusi támogatású média. Így pél-
dául az amerikai Lauder család tulajdonában álló PRO médiacsoport nagyarányú 
internetes portál létrehozásba és -felvásárlásba kezdett. Az amerikai szövetségi 
média (Szabad Európa, Amerika Hangja) a régióban állomásozó amerikai haderőt, 
az amerikai demokráciát népszerűsíti. Májusban kiberbiztonsági konferenciát tar-
tottak Bukarestben, amelyen felavattak egy IH-ellenes IT-központot is.

Magyarország az információs háborúban

Magyarország az Oroszország iránti – vélt – szimpátiája miatt különös fi-
gyelmet kapott a regionális és a globális sajtóban. A magyar kormány már 
korábban meghirdette a keleti nyitás politikáját, melynek kapcsán Buda-

pestet sokszor érte az a vád, hogy ideológiai alapon is rokonszenvet érez az orosz, 
közép-ázsiai vagy éppen kínai rezsimekkel. Ez a percepció alapvetően meghatározta 
Magyarország képét a világsajtóban: a nyugati, liberális média a vélt oroszbarátsá-
ga miatt kritizálta a magyar kormányt, míg az orosz sajtó rendszerint elismerően 
nyilatkozott a „brüsszeli elnyomással szemben bátran fellépő, nemzeti érdekekért 
kiálló” Orbán Viktor kormányfőről.

Hazánk ennek ellenére (legalábbis jelenleg) nem áll az információs háború front-
vonalában. Budapest természetesen továbbra is elkötelezett a nyugati szövetségi 
rendszerek mellett, és a meghatározó pártok részéről soha nem merült fel komolyan 
a szövetségi rendszerünk elhagyásának vagy gyengítésének a lehetősége. Egy-egy 
esemény kapcsán (mint például a 2015. február 17-i Putyin-látogatás) a nemzetközi 

http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/2/viktor-orban-of-hungary-antagonizes-european-union/?page=all
http://www.rferl.org/content/russia-hungary-energy/26853521.html
http://rt.com/op-edge/258881-mccain-advise-poroshenko-ukraine/
http://rt.com/op-edge/258881-mccain-advise-poroshenko-ukraine/
http://www.nytimes.com/2015/02/18/world/hungary-keeps-visit-by-putin-low-key-as-it-seeks-to-repair-relations-with-west.html?_r=0
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lapok címoldalára is felkerülhet Magyarország, az idő nagyobb részében azonban 
viszonylag keveset foglalkozik velünk a világsajtó.

Az információs háború kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy miként véleked-
nek hazánkról a külföldi média meghatározó szereplői. Két szomszédos ország 
(Szlovákia és Románia), valamint két fontos partnerünk, az Egyesült Királyság és 
Németország egy-egy meghatározó sajtótermékének Magyarországgal foglalkozó 
cikkeit vizsgáltuk. A tendenciák jobb megértése érdekében az alábbi táblázatban 
foglaljuk össze a négy, rólunk rendszeres író külföldi média (Románia: HotNews 
hírportál, Egyesült Királyság: BBC, Szlovákia: Pravda.sk, Németország: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung [FAZ]) 2015. januári és májusi magyar vonatkozású cikkeit. 
A hírek, kommentárok lehetnek tárgyilagosak vagy elfogultak. Az utóbbi azt jelenti, 
hogy nem felel meg a tényeknek, illetve a kommentár nem objektív, nem mutatja be 
a szignifikáns szempontokat, forrásuk zavaros.

1. táblázat
A Magyarország-kép alakulása a négy partnerországban

Ország
Hír, 

tárgyilagos 
cikkek

Hír,
elfogult, negatív 

cikkek

Kommentár, 
tárgyilagos 

cikkek

Kommentár, 
elfogult, negatív 

cikkek

Általános 
Magyarország-kép

Románia
május 12 1 5 5 inkább 

kiegyensúlyozott

január 20 0 6 3 inkább kedvező

Szlovákia

május   6
tárgyilagos 

hírügynökségi 
anyagok

január   6 1
kizárólag 

hírügynökségi 
anyagok

Egyesült 
Királyság

május   5 0 1 2 inkább negatív

január   8 0 2 3 inkább negatív

Német-
ország

május   5 2 1
inkább saját 

anyagok, 
tárgyilagos kép

január   1 2 van saját szerző, 
kedvezőtlen kép

Értékelés

A felsorolt portálok hírei 
tárgyilagosak, inkább a tér-
ségünk érdeklődik Magyar-
ország iránt. Jellemző a hír-
ügynökségi anyagok átvétele, 
ritkán jut dedikált erőforrás 
Magyarországra: még a leg-
nagyobb szerkesztőségekben 
sem jellemző, hogy valaki ki-
emelten követné az itteni ese-
ményeket.

A román negatív kommentárok 
nagy része külföldről, főleg az 
USA-ból átvett anyag, és több-
nyire hazánk állítólagos orosz-
barát, Nyugat-ellenes politiká-
ját boncolgatja. A brit negatív 
kommentárok egy személytől, 
a budapesti tudósítójuktól szár-
maznak. Németországban főleg 
az unortodox magyar gazdaság-
politika vált ki értetlenséget.

Az általános kép 
kismérékben rom-
lott a vizsgált in-
ternetes napilapok-
ban és periódus-
ban. A kedvezőtlen 
anyagok többnyire 
nem tárgyilagosak, 
ami jelzi, hogy 
egyre inkább az in-
formációs háború 
színterévé válunk.

http://www.hotnews.ro
http://www.hotnews.ro
http://www.bbc.com
http://www.pravda.sk
http://www.faz.net
http://www.faz.net
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A Magyarországról kialakult kép az orosz és a nyugati propagandaoldalakon

Az információs háború megértéséhez és Magyarországra gyakorolt hatásának 
felméréséhez szükséges azoknak a hírportáloknak a vizsgálata is, amelyek 
kifejezetten és közismerten ennek a háborúnak a főszereplői. Ezért megnéz-

tük, hogy a Russia Today, a Szputnyik, illetve a Szabad Európa/Szabadság Rádió 
internetes oldalain hány anyag foglalkozik Magyarországgal, és azok milyen üzene-
tet közvetítenek rólunk. A vizsgálatot 2015 januárjára, februárjára (ekkor látogatott 
Vlagyimir Putyin Magyarországra) és májusára vonatkozóan végeztük el.

2. táblázat
Magyarország az információs háborúban

Vezető
hírportál

Hír, 
tárgyilagos 

cikkek

Hír, elfogult 
cikkek

Kommentár, 
tárgyilagos 

cikkek

Kommentár, 
elfogult,
cikkek

Általános Magyarország-kép

Russia 
Today

május   9 4

Magyarország az EU egyik legkri-
tikusabb tagja, amely támogatja az 
Oroszország elleni szankciók enyhí-
tését.

február 2   5 4
Hazánk Oroszország európai szövet-
ségese, ahol szívesen látják Putyin 
elnököt.

január 2   2 4 Az ország nem támogatja az Oroszor-
szág elleni szankciókat.

Szputnyik

május 4   9

Magyarország kiáll a szankciók 
ellen, ezért az elsők között térhet 
majd vissza az orosz piacra. Az EU 
felbomlik.

február 19

Magyarország az oroszok megbíz-
ható partnere, jó vele szerződéseket 
kötni. Nem támogatja az uniós szank-
ciókat, mert belátja, hogy azok neki is 
károsak.

január   4 Az ország számít az orosz gázra.

RFE/RL

május   2
Főleg Orbán Viktort kritizálják, az 
EP-s meghallgatása (halálbüntetés) 
miatt.

február 2   1

Putyin látogatásának apropóján az 
összes ismert panelt megismétlik 
(diktátor, illiberális, puha Oroszor-
szág-politika stb.).

január   1 Csak az év eleji ellenzéki tüntetésről 
számolnak be.

Értékelés

A hírek szinte minden eset-
ben elfogultak, számos al-
kalommal ott van a „vörös 
farok”, témától függetle-
nül. A hamis hírek jelzik az 
IH-t. Ez az orosz sajtóban 
elsősorban az Orbán-kor-
mány oroszbarátságát, míg 
a SZER-ben az”autokrata 
elhajlásokat” jelenti.

Viszonylag kevés kommentár 
foglalkozik Magyarország-
gal, inkább a nagyobb kép ré-
szeként, az orosz oldalról az 
EU egyre jobban várt szétesé-
se okán kerül elő, mint továb-
bi centripetális erő. A SZER-
ben nem találtunk az említett 
időszakban véleménycikket 
Magyarországról.
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A fenti értékelésekből is kitűnik, a propaganda technikájának és céljának a 
szempontjából is jelentős különbség mutatkozik az orosz és a nyugati oldalak 
között. A 2015 júniusában Pozsonyban megtartott GLOBSEC biztonságpolitikai 
konferencián nem véletlenül volt éppen ez az egyik legfontosabb téma, azonban 
a megjelent szakértők sem tudtak egyetérteni abban, hogy a nyugati közvélemény 
egyáltalán észrevette-e, hogy propagandaháború zajlik ellene, illetve ha észrevet-
te, hajlandó-e megtenni a szükséges lépéseket. Számos kulcsszereplő idealistán 
közelíti meg a kérdést. Például Jeven Fedcsenko, az ukrán, IH-ellenes StopFake.
org oldal alapítója is csak abban bízik, hogy az igazság (legyen az bármi is) végül 
majd legyőzi az orosz propagandát. Fedcsenko elutasítja annak még a gondolatát 
is, hogy a Nyugatnak bármiféle propagandatevékenységet kellene kifejtenie (annak 
ellenére, hogy a Szabad Európa Rádió évtizedek óta az egyik legfontosabb nyugati 
propagandaeszköz).

Magyarország az említett időszakban inkább Oroszországtól kapott több fi-
gyelmet; az ottani tudósítások elsősorban arra koncentráltak, „hogyan bomlasztja 
az Orbán-kormány az EU egységes álláspontját”, legyen szó az Oroszország elle-
ni szankciókról, a menekültek kérdéséről vagy éppen a halálbüntetésről. A vizsgált 
orosz hírportálok előszeretettel közöltek híreknek álcázott manipulációt azokról az 
állítólagos töréspontokról, amelyek Budapest és Brüsszel kapcsolatát jellemezték. 
Orbán Viktor kormányfő rendszeresen az „elnyomó Brüsszel” és az „Európát kívül-
ről terrorizáló Egyesült Államok” fő kritikusaként szerepelt ezekben a cikkekben, 
miközben szinte minden anyagban kötelezően ott volt az a két bekezdés, amely 
Magyarországnak az oroszellenes szankciókat érintő kritikáját taglalta. Arról nem 
szóltak ezek a cikkek, hogy Budapest az összes szankciót és azok meghosszabbí-
tását is megszavazta az Európai Tanácsban. Hazánkat szinte minden alkalommal 
az EU oroszpárti frakciójának (Görögország, Ciprus, Olaszország, Szlovákia) tag-
jaként említették meg, ezzel is „bemutatva”, hogy a Moszkvával szembeni európai 
egység korántsem szilárd.

Az orosz sajtó és főleg a Szputnyiktól származó hírek sajátossága, hogy rend-
szeresen szólaltatnak meg jobbikos politikusokat. Gyöngyösi Márton a vizsgált 
időszakban kétszer is nyilatkozott az orosz hírügynökségnek, mindannyiszor a 
magyar–orosz együttműködés szükségességét, valamint az Európai Unióval kap-
csolatos ellenérzéseit hangsúlyozva.

Magyarország a SZER-ben viszonylag ritkán szerepel, és inkább biztonságpoli-
tikai és regionális összefüggésekben. Igaz, a kormány Oroszország-politikája több 
esetben is felkeltette a szerkesztők figyelmét, de a fenti táblázatból is jól látható, 
hogy az orosz sajtónál tárgyilagosabban és kevesebb alkalommal foglalkoztak ve-
lünk az utóbbi fél évben.

http://www.globsec.org/globsec2015
http://www.globsec.org/globsec2015
http://www.stopfake.org/
http://www.stopfake.org/
https://euobserver.com/foreign/129237
http://sputniknews.com/politics/20150529/1022693225.html
http://rt.com/op-edge/256985-germany-merkel-eu-russia-nato/
http://sputniknews.com/europe/20150511/1022003084.html
http://sputniknews.com/europe/20150511/1022003084.html
http://sputniknews.com/politics/20150529/1022693225.html
http://sputniknews.com/world/20150520/1022354798.html
http://sputniknews.com/europe/20150518/1022278560.html
http://sputniknews.com/europe/20150518/1022278560.html
http://www.rferl.org/content/russia-hungary-energy/26853521.html
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Az orosz és a nyugati propaganda Magyarországon

Magyarország – többek között a számottevő orosz nyelvű kisebbség hiá-
nyában – csak korlátozottan vált célpontjává az orosz propagandának, 
ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne magyar nyelvű, de orosz hátte-

rű sajtótermék. Nem lehet eltekinteni a mainstream magyar sajtóban megjelenő 
oroszbarát cikkektől sem, amelyek esetében feltételezhető a szerző Oroszország 
iránti rokonszenve. (Politikai oldaltól függetlenül, minden fontosabb orgánumnál ta-
lálunk ilyen szerzőket, mint például a Magyar Nemzet külpolitikai rovatánál). Viszont 
az itthoni nagyobb lapok esetében az orosz befolyásolást nem lehet egyértelmű-
en bizonyítani. A magyar nyelvű orosz propaganda ennek ellenére létezik, és a mai 
napig virágzik; a legjelentősebb csatornája a Hídfő hírportál, amely korábban .net-
es címről (domain) üzemelt, azonban ma már nyíltan vállalja az orosz kötődését, 
és a .ru kiterjesztés alá költözött. A Magyar Nemzeti Arcvonal nevű szélsőjobbos 
szervezethez köthető hírportál egyértelműen Moszkva érdekeit szolgálja a cikkei-
vel, amelyekben elsősorban a „világot fogságban tartó amerikai összeesküvést”, a 
görögök „euró elleni szabadságharcát”, valamint főleg az Európai Uniót bomlasztó 
témákat dolgoznak fel.

A hivatalos oldalakon kívül jelentős tevékenységet fejtenek ki a provokatív inter-
netes hozzászólók, az úgynevezett „troll hadsereg” oroszbarát tagjai is hazánkban: 
számos, főleg Ukrajnával foglalkozó cikk alatt jelennek meg olyan, egymásra na-
gyon hasonlító kommentek, amelyek nem annyira a másik fél meggyőzését, sokkal 
inkább az összes álláspont hiteltelenítését szolgálják, ezzel téve lehetetlenné az ér-
demi vitát.

Magyarország esetében nehéz formális nyugati propagandáról beszélni, ugyan-
is a globális színtéren mi is a Nyugat része vagyunk (ez is indokolja az oroszoknak 
az irántunk tanúsított érdeklődését). A SZER magyar adása évtizedekkel ezelőtt 
megszűnt, a liberális körök pedig elsősorban a külföldön megjelenő Magyarország-
kép befolyásolásában érdekeltek (mint például a Richard Fieldhez köthető Budapest 
Beacon). Ezzel a kihívással a mindenkori magyar kormány a mai napig nem tudott 
mit kezdeni.

kelet-európaI InformácIós háború,
az antIszemItIzmus veszélye

Idén nyáron az orosz információs háború elsődleges célja a 15 milliárd dollárra 
becsült ukrajnai nagyprivatizáció befolyásolása. Az eladásra meghirdetett ál-
lami vagyon között van a legtöbb kikötő, az energia- és a hadiipar, továbbá az 

atomtechnológiával foglalkozó intézmények is. Orosz források az ukrajnai befekte-
tői környezet bizonytalanságára hívják fel a figyelmet, és a nyugatiakat igyekeznek 
elriasztani az ottani vállalkozásoktól. Soros György ezt az orosz szándékot próbálja 

http://hidfo.ru/
http://hidfo.ru/2015/07/washington-valogathat-kivel-akar-uzletelni/
http://hidfo.ru/2015/07/gorogorszag-nemet-mondott-a-nyugati-hitelezok-diktatumara/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20141114-egy-vadaszgep-lotte-le-a-malajziai-utasszallitot.html
http://www.internationalpolicydigest.org/2015/05/29/ukraine-is-losing-the-information-war/
http://www.internationalpolicydigest.org/2015/05/29/ukraine-is-losing-the-information-war/
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ellentételezni azzal a javaslatával, hogy a nyugati kormányok adjanak kockázati 
garanciát az Ukrajnába érkező nyugati üzletembereknek. A kelet-európai média a 
gazdasági témákat időnként a zsidó közösség elfogult bemutatásával társítja, ami 
szintén azt jelzi, hogy a téma az IH középpontjába került.

A mintegy 250.000 főt számláló oroszországi zsidóság főrabbija, Berel Lazar 
jó kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin elnökkel, így pl. részt vett a Krím annek-
tálása alkalmából rendezett moszkvai ünnepségen, és megbecsült tanácsadója a 
Kremlnek. A Lazar felügyelete alá tartozó, moszkvai Holokauszt Intézet elítélte a 
kijevi Rada (parlament) és az ukrán sajtó általa antiszemitának tartott megnyilvá-
nulásait, és a (Joszip Bandera, a második világháborús ukrán fasiszta/nacionalista 
vezető nevéből eredő) banderizmus visszatérésétől tart. Ezzel szemben a kijevi 
kormányzat Moszkvát vádolja antiszemitizmussal. Idézik Alexander Zaharcsenko 
donyecki „elnököt” is, aki nyilatkozatában „zsidó összeesküvésnek” tudta be a kijevi 
Euro–Majdan-forradalmat és a nyugati politikai fordulatot. Igor Plotnyickij luhanszki 
szakadár vezető szerint pedig „Kijevben zsidó üzletemberek az urak”. Az amerikai 
emberi jogi szervezet, az Anti-Defamation League 2015 májusában elítélte a hason-
ló megnyilvánulásokat. Ezt követően az oroszok hamis híreket tettek közzé ukrajnai 
zsidóellenes pogromokról, továbbá – az antiszemitizmust is táplálva – a moszkvai 
állami média olyan fotót jelentetett meg, amelyen az ukrán titkosszolgálat oroszel-
lenes vezetője együtt szerepel Mose Azman kijevi főrabbival.

A Putyin–Lazar-viszony alapja a közös érdek: a konzervatív értékrend alapján 
központosított gazdasági-politikai hatalmat erősíteni a posztszovjet térségben. Az 
amerikai média nagy része viszont inkább Soros György véleményét osztja, aki az 
ukrán kormányt tartja USA- és Izrael-barátnak és megsegítendő szövetségesnek. 
A térségben zajló IH-ügyekről az Egyesült Államokban leginkább a liberális média 
értesít (Newsweek, ABC, CNN, The Times, The New York Times). De nem valamiféle 
összeesküvés miatt, amint azt a gyakran külföldi szponzorálású magyar szélső-
séges média sugallja, hanem azért, mert a fő hírolvasók, a kelet-európai gyökerű, 
amerikai nagyvárosiak jórészt demokrata párti elkötelezettségűek.

Rupert Murdoch jobboldali médiamogul és zászlóshajója, a Fox News alig fog-
lalkozik a térséggel.

értékelés

Magyarország és a térség

A térségükben zajló IH tovább erősödik az elkövetkező években. Az Egyesült 
Államok elvárása az lehet, hogy a dél- és kelet-európai szövetségesei az 
északiakéhoz hasonló rendszerben lépjenek fel. Ezt egyelőre akadályozza 

a balkáni államokban a pártok és szolgálatok összefonódása, valamint a kor-
rupció – így Magyarország szerepe felértékelődik a folyamatban. Ugyanakkor a 

http://forward.com/news/breaking-news/309514/russian-chief-rabbi-berel-lazar-stands-by-vladimir-putin/
http://forward.com/news/breaking-news/309514/russian-chief-rabbi-berel-lazar-stands-by-vladimir-putin/
http://www.jpost.com/Diaspora/Top-rebel-leader-accuses-Jews-of-masterminding-Ukrainian-revolution-406729
http://www.jpost.com/Diaspora/Top-rebel-leader-accuses-Jews-of-masterminding-Ukrainian-revolution-406729
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szomszédságunkban nincsenek nagyobb számban orosz nyelvű kisebbségek, az 
orosz médiának is kisebb a befolyása, mint északon. A nyugati IH-rendszer erősö-
désével várhatóan csökken az IH-nak a térségbeli politikai egyensúlyt megbontó 
hatása is, ezért hosszú távon nem adunk nagy esélyt annak, hogy bármely be-
folyásolási kísérlet társadalmi instabilitáshoz vezetne. A magyarországi különféle 
politikai és egyéb érdekcsoportok közötti feszültségek viszont, sajnos, tovább erő-
södnek, mert az IH több nemzetközi játékosának ez áll érdekében. Ez utóbbiak célja 
a nagyhatalmi központokhoz való felzárkóztatás elősegítése az IH-val is. Nagyha-
talmi szemszögből az információs háború félelmet és bizonytalanságot kelt, amire 
válaszul a térségünkben a közvélemény várhatóan a kemény hatalmi fellépést fogja 
támogatni.

Tanulságok Magyarország számára a média területén

Jellemző, hogy nagyon szűkös körű hírforrás – csupán tucatnyi tudósító és hír-
ügynökség – információi ismétlődnek hazánkról. Kevés a hír, még kevesebb a 
komment, a hírek többsége tárgyilagos – ezek azt jelzik, hogy Magyarország 

eddig nem volt a térség információs háborújának a fő terepe. A fenti táblázatokból 
viszont az is kiderül, hogy 2015. január és május között megnőtt a Magyarország-
gal kapcsolatos kommentek száma, és ami fontosabb, az angol és német nyelvű 
sajtóban nagyobb arányba kerültek a kedvezőtlen vélemények, míg térségünkben 
(Románia, Szlovákia) csökkent a rólunk szóló negatív publicisztikák aránya. Bár a 
vizsgált minta kicsi, és a cikkek csekély száma miatt hiányzik belőle az USA magán-
médiája (a CNN pl. csupán 2-3 hírt/kommentet adott Magyarországról a vizsgált 
hónapokban), de tendenciákat ki tudunk következtetni:

• Nem a térségünkben vannak a fő kritikusaink: a szomszédos államokban 
inkább kiegyensúlyozottan tudósítanak rólunk.

• Három médiatípus felelős a minket érintő IH nagy részéért: az orosz állami 
média, az amerikai liberális és a szintén amerikai szövetségi média. A közöt-
tük lévő egyensúly stabilizálódik a térségünkben, de a feszültség erősödik, 
ami a magyar belpolitikára rossz hatással lesz. A befolyásuk politikai nyo-
másgyakorlásra lesz elég, de mindenképpen kockázati tényezőt jelentenek 
a biztonságunk számára, mert hatásuk erősödhet, pl. migrációs válságok 
esetén.

• Viszonylag kevés azoknak a száma, akik hírt vagy kommentárt hoznak létre 
a neten hazánkkal kapcsolatban, vagyis kevés játékos alakítja a Magyar-
ország-képet, még sincs velük megfelelő kapcsolatunk. Ezek a szereplők 
politikailag erősen elkötelezett média- és érdekcsoportokhoz tartoznak, ez 
azt jelenti, hogy nehezen meggyőzhetőek az igazunkról, de hosszú távú 
érdekek alapján, profizmussal, a tények feltárásával, kitartással, szoros 
együttműködéssel lehetőség van a rólunk kialakult kép megfelelő alakítá-
sára.



E-2015/28.

 Helyünk a térségünkben zajló információs háborúban 13

Következtetés

A hazánkat érintő információs háborúban akkor leszünk hatékonyabbak, ha a 
velünk foglalkozó, fent említett 5-6 nagy nemzetközi médiacsoporttal közös 
érdekeket találunk, valamint aktívan veszünk részt szövetségi rendszerünknek 

a térségünkben most felálló IH-együttműködésében. Globális gazdasági-politi-
kai nyitásunk globális információs tevékenységet igényel, ennek a feltételei most 
teremtődnek meg. Számunkra egy, a hazai és a külföldi partnerekkel szorosan 
együttműködő kormányzati információs rendszer lehet hatékony. A mostani elem-
zésből az is kitűnik, a legkészségesebb partnereinket a térségünkben találhatjuk 
meg: azon államokban, ahol jelentősen zsugorodott a magyar újságírói tudósító-
hálózat.


