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2016 végén két fontos stratégiai dokumentumot hagyott jóvá Vlagyimir Putyin orosz 
elnök: az új külpolitikai koncepciót és az információs biztonsági doktrínát. Míg az 
első (és mostanáig egyetlen) orosz információs biztonsági doktrína 2000-ből szár-
mazik – így az elmúlt másfél évtizedre jellemző rohamos technikai fejlődés már 
régóta szükségessé tette annak felülvizsgálatát és egy, a mai kor követelményei-
nek megfelelő új változat elkészítését –, addig az előző külpolitikai koncepció alig 
négy évvel ezelőtt, 2013 elején lépett életbe. Ez utóbbi aktualizálásának oka min-
den kétséget kizáróan az ukrajnai konfliktus óta megváltozott nemzetközi helyzet. 
Sok szempontból a 2016-os információs biztonsági doktrína is a néhány nappal 
korábban jóváhagyott külpolitikai koncepción alapul, és az új helyzet által teremtett 
kihívásokra próbál válaszolni, illetve az orosz biztonságpolitika új irányvonalát tükrö-
zi. A két dokumentum hasonló tendenciákat mutat. Emiatt, valamint a megjelenésük 
közel egyező időpontja miatt is célszerű őket egy elemzésben tárgyalni.

Az új orosz külpolitikAi koncepció elemzése

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2016. november 30-án jóváhagyta az Orosz-
országi Föderáció új külpolitikai koncepcióját. A jelenlegi az ötödik hasonló 
dokumentum: korábbi változatait 1993-ban, 2000-ben, 2008-ban és 2013-

ban adták ki. Az évszámokból látható, hogy korábban 5–8 évenként újították meg 
az orosz külpolitikát meghatározó alapdokumentumot, most viszont már három 
év után szükségét érezte a vezetés, hogy aktualizálja azt. Feltételezhető, hogy az 
utóbbi években gyökeresen megváltozott nemzetközi helyzet, ezen belül is Orosz-
országnak a nemzetközi rendszerben játszott – a Krím bekebelezése, az ukrajnai 
konfliktus és a szíriai beavatkozás által meghatározott – új szerepe indokolta a lé-
pést.

A korábbi orosz külpolitikai koncepciók is egymásra épültek, így most is sok 
visszatérő elem fedezhető fel a szövegben.

A bevezető rész, az elvi alapvetés ugyanazokra a gondolatokra épül, mint 
amelyek a 2013-as koncepcióban is megtalálhatók voltak. Azaz a dokumentum 
meghatározó helyet szán Oroszországnak a világpolitikában, s célja, hogy megerő-
sítse az országnak a világ egyik legbefolyásosabb központjaként betöltött szerepét. 
Ezt az elképzelést a világpolitika többvektorúságának, policentrizmusának a gondo-
latára alapozza, és erre hivatkozva elítéli a Nyugatnak a saját dominanciájához való 
ragaszkodását, amely mára egyre inkább anakronizmussá válik.

Ugyanezen a gondolaton, a nyugati monocentrizmus elvetésén alapul az ENSZ 
központi szerepének a hangsúlyozása, amely szintén régi eleme az orosz külpolitikai 
koncepcióknak. Ez a policentrizmus tulajdonképpen a civilizációk szembenállásá-
nak huntingtoni gondolatán alapul, az orosz koncepció szerint ugyanis a nemzetközi 
versengés civilizációs karakterrel bír. (Oroszország ebben az elképzelésben az or-
todox vagy keleti – tehát a nyugatitól eltérő – keresztény civilizáció képviselője.) 

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html
http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html
http://kremlin.ru/acts/news/785
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
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Viszont mivel a civilizációk különböző értékeken alapulnak, az orosz elképzelés sze-
rint egyikük sem (így a Nyugat sem) erőszakolhatja rá a saját értékrendszerét más 
államokra, mert az ilyen kísérletek az idegengyűlölet, az intolerancia és a konfliktu-
sok növekedését okozhatják.

Ezekhez a korábbi koncepciókban megszokott elvekhez most új elemek is 
társultak. A 2016-os változat szerint „a nyugati államoknak a dominanciájuk meg-
őrzésére irányuló törekvései – többek között a saját nézőpontjuk ráerőltetése 
másokra, illetve az alternatív erőközpontok visszaszorítása, elszigetelése, az elsősé-
gért folytatott harc – az instabilitás növekedéséhez, turbulenciához vezet, regionális 
és globális szinten egyaránt”. Az ellentmondások és az instabilitás növekedésével 
párhuzamosan „megnő az erőfaktor szerepe a nemzetközi kapcsolatokban”. Ez a 
fegyverkezéssel, az újfajta fegyverzetek megjelenésével együtt fenyegetést jelent a 
globális biztonságra nézve.

A dokumentum szerint a jövendő nemzetközi rendszer alapelveinek a kialakítá-
sában való dominanciáért folyik a harc. Nehéz itt nem orosz célokra gondolni, hiszen 
az ország vezetősége a kommunikációs csatornákon keresztül, a hagyományos ér-
tékeket és az alternatív nézőpontot hangsúlyozva igyekszik egyre erőteljesebben 
elérni, hogy az ország elfoglalhassa a világpolitikában szerintük őket megillető he-
lyet. A koncepció szerint a nagy léptékű (köztük a nukleáris) háború kitörésének 
az esélye továbbra is kicsi ugyan, de a nagyhatalmak regionális konfliktusokba, 
proxyháborúkba keveredhetnek egymással.

Az állam alapvető külpolitikai feladatai közé bekerült „az orosz tömegtájékoz-
tatási és tömegkommunikációs eszközök pozíciójának megerősítése a globális 
információs térben, továbbá a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos orosz né-
zőpont megismertetése a világ közvéleményével”. (Ez a törekvés igazából már a 
RIA nevű hírügynökség idegen nyelvű tevékenységének a 2013-as felszámolásával, 
illetve a 2014-ben alapított nemzetközi hírügynökséghez, a Sputnikhoz való áthe-
lyezésével, azaz évekkel ezelőtt elkezdődött, így itt a dokumentum a már felvett 
irányvonalat intézményesíti.) A nemzetközi politika alakításának fontos új tényezői 
között említi a koncepció az információs faktort is.

A nemzetközi biztonsággal foglalkozó részben a korábbi változathoz képest 
újdonságot jelent az információs biztonsággal foglalkozó cikk, amelyben a do-
kumentum megalkotói kijelentik, hogy Oroszország gondoskodik a nemzeti és 
nemzetközi információs biztonság garantálásáról, és „szembehelyezkedik az infor-
mációs és kommunikációs technológiáknak a nemzetközi jogi normákkal ellenkező, 
katonai-politikai célok érdekében történő felhasználásával, beleértve az államok bel-
ügyeibe való beavatkozást is”. (A dolog iróniája, hogy jelenleg éppen Oroszországot 
vádolják ilyesféle dolgokkal.) Ennek érdekében „kezdeményezni fogja, hogy az ENSZ 
védjegye alatt dolgozzanak ki szabályokat a nemzetközi információs biztonság te-
rületén”. A dokumentum szerint Oroszország kiáll azért, hogy a világ eseményeivel 
kapcsolatban mindenki objektív információhoz juthasson, amelyet különböző né-
zőpontokból is bemutatnak. Ez nagyon is összecseng a nemzetközi közönségnek 
szánt orosz médiumok, az RT és a Sputnyik jelmondatával: Question more, illetve 
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Telling the Untold. (A nyugati közvéleményben az az álláspont kezd kialakulni, hogy 
Oroszország a saját, sok esetben elfogult véleményét, illetve a valótlan informá-
ciókat az „alternatív nézőpont” pluralista eszméjével próbálja eladni a nemzetközi 
porondon, valamint a különböző, gyakran egymásnak ellentmondó interpretációk 
sokféleségével próbálja összezavarni a hírek fogyasztóit.)

Nyilván az elmúlt két év európai történéseire való tekintettel jelent meg a biz-
tonsági kihívások között a migráció szabályozása is, amellyel kapcsolatban a 
koncepció megemlíti, hogy optimális formákat és mechanizmusokat kell létrehozni 
a migránsok integrálásával, a menedékjog megítélésével kapcsolatban, és kijelenti, 
hogy „Oroszország elveti a migrációs folyamatok politikai célok érdekében történő 
felhasználását”.

A jelenlegi viszonyok jellemzésekor a dokumentumban megemlítik az Iszlám 
Államot is, amelynek megjelenése minőségileg új jelleget adott a globális terroris-
ta fenyegetésnek. A terrorizmus elleni harcban a fő iránynak egy minél szélesebb 
nemzetközi terrorellenes koalíció megteremtésének kell lennie.

A nemzetközi jog vezető szerepéről szóló pontba az előző változathoz képest egy 
betoldás került, amely arról szól, hogy Oroszország ellen kíván állni minden olyan kí-
sérletnek, amely „államok belügyeibe való beavatkozásra irányul, alkotmányellenes 
hatalomváltás végrehajtása céljából, terrorista és extrémista csoportok részvételé-
vel is”. Elképzelhető, hogy itt a Viktor Janukovics elnök megbuktatásához hasonló 
szcenáriókra gondoltak a szerzők.

Az atomfegyverekkel kapcsolatos közelmúltbeli orosz–amerikai üzenetváltás 
fényében érdekes lehet, hogy a dokumentum szerint Oroszország késznek mu-
tatkozik a nukleáris potenciál további fokozatos csökkentésére, de fenntartja az 
államoknak azt a jogát, hogy saját maguk határozzák meg a nemzeti politikájukat 
ezen a területen is.

A gazdaságot tekintve a koncepció a növekedés csökkenését, a piacok 
volatilitását emeli ki a mostani periódus jellemzőiként. Az e téren elvégzendő fel-
adatok között egyebek mellett a nem nyersanyagra épülő export növelését és a 
külgazdasági kapcsolatok földrajzi körének szélesítését jelöli ki. A kereskedelem-
politika terén az Oroszországgal szembeni szankciók elleni védekezést szintén 
megemlíti, de konkrét intézkedések megnevezése nélkül. A különböző gazdasági 
szervezetek és struktúrák szerepének taglalásakor az eurázsiai integrációs folya-
matok is jelentős hangsúlyt kapnak.

A nemzetközi humanitárius együttműködés terén célként tűzi ki a jogvédő kon-
cepciók nyomásgyakorló eszközként, illetve a belügyekbe történő beavatkozásra 
– többek között törvényesen megválasztott kormányok destabilizálására, leváltá-
sára – történő felhasználása elleni fellépést. Ez nyilván a színes forradalmakra és a 
Majdan-féle, Oroszország véleménye szerint külföldről kezdeményezett és támoga-
tott hatalomátvételekre vonatkozik.

A dokumentumnak a regionális prioritásokkal foglalkozó része felsorolja azokat 
az országokat és régiókat, amelyeket Oroszország az együttműködés szempont-
jából fontosnak tart. A korábbiakhoz képest Ukrajna némileg hangsúlyosabb helyet 
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kapott, és meglepő módon a politikai, gazdasági, kulturális és szellemi/lelki kapcso-
latok fejlesztése a cél. Orosz–ukrán konfliktusról természetesen szó sem esik, csak 
ukrán belső ellentétekről, amelyek megoldása érdekében Oroszország megteszi a 
szükséges erőfeszítéseket.

A NATO-val és az Európai Unióval kapcsolatban úgy fogalmaz a dokumentum, 
hogy az utóbbi huszonöt évben rendszerszintű problémák halmozódtak fel az 
euroatlanti térségben, ami a két szervezet geopolitikai expanziójában és a valós 
együttműködés iránti hajlandóságuk hiányában fejeződik ki, és ez súlyos válságot 
idézett elő Oroszország és a nyugati államok között. Az Egyesült Államok és szövet-
ségesei tevékenysége Oroszország visszaszorítására, továbbá politikai, gazdasági, 
információs nyomásgyakorlásra irányul, ami hosszú távon mindkét félnek kárára 
válik.

Az Európai Unióval kapcsolatos stratégiai feladatként a koncepció az európai 
és az eurázsiai integráció összehangolását és összekapcsolását jelöli meg, illetve 
lehetőséget lát az EU és Oroszország együttműködésében, többek között a terroriz-
mus, illetve a kontrollálatlan és illegális migráció elleni harcban.

A fontosabb európai partnerországok között továbbra is ott szerepel Németor-
szág, Franciaország, Olaszország, de most megjelent Spanyolország is. Kimaradt 
viszont Hollandia (talán a holland repülőgép katasztrófája következtében megrom-
lott kétoldalú kapcsolatok miatt), és a Nagy-Britanniával való viszony javulása már 
óhaj szintjén sem szerepel. A fontos stratégiai partnerek sorából a Balkán is kima-
radt. Ugyanakkor a stabilitás és biztonság valódi előmozdítóiként külön megemlíti 
és méltatja viszont a dokumentum a katonai szövetségekhez nem tartozó európai 
államokat.

A NATO tekintetében a dokumentum leszögezi, hogy Oroszország negatívan 
viszonyul a „NATO katonai aktivitásának az országgal szomszédos régiókban tör-
ténő növeléséhez” (a korábbi koncepció szövege csak a szövetség bővítését és 
katonai infrastruktúrájának az orosz határokhoz való közelítését nehezményez-
te). A legutóbbi változathoz képest kimaradt az a mondat, amely arról szólt, hogy 
a NATO-tagállamoknak és Oroszországnak közös céljaik vannak: a biztonság, a 
stabilitás, a nonproliferáció, továbbá a terrorizmus, tengeri kalózkodás, kábítószer-
kereskedelem stb. elleni harc.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban a dokumentum kijelenti, hogy a két ország 
közötti dialógus csak az egyenlőség, egymás jogainak tisztelete és a kölcsönös be 
nem avatkozás elve alapján lehetséges, és „Oroszország nem ismeri el az Egyesült 
Államok törvénykezésének a saját területén kívüli – a nemzetközi jogba ütköző – ki-
terjesztését, a katonai, politikai, gazdasági és más nyomásgyakorlását, és fenntartja 
magának a jogot, hogy keményen reagáljon a barátságtalan cselekedetekre, többek 
között a honvédelem megerősítésével és a szimmetrikus vagy aszimmetrikus lé-
pésekkel”. A korábbi változatból teljesen hiányzik a hasonló, fenyegető hangnemű 
kitétel. Moszkva ezzel egyértelműen azt sugallja, hogy hajlandó elfogadni az Egye-
sült Államok jelentette kihívást, akár fegyveres konfliktus árán is. Az USA tervezett 
globális rakétaellenes védelme kapcsán Oroszország már nem garanciákat kér 
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arra, hogy a telepítendő eszközöket nem fordítják ellene, hanem a „saját nemzet-
biztonsága ellen irányuló fenyegetések tekinti azt, és fenntartja a jogot a megfelelő 
válaszlépések megtételére”.

Az északi sarkkört érintő politika terén új elemként került be, hogy Oroszország 
határozottan ellenez minden olyan kísérletet, amely valamely konfrontációnak, ka-
tonai szembenállásnak a térségbe való importálására irányul. Ez arra utalhat, hogy 
a jelenlegi kiéleződött helyzetben Oroszország számol ezzel a lehetőséggel.

A nemzetközi együttműködési szervezetek közül a koncepció a korábbinál 
nagyobb figyelmet szentel a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek (SCO). 
A célkitűzések között szerepel tagságának bővítése, politikai és gazdasági poten-
ciáljának növelése, továbbá a közép-ázsiai partnerségnek és együttműködésnek 
a keretei között történő fejlesztése. Ugyancsak némileg hangsúlyosabban szere-
pel a dokumentumban a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN), amellyel 
Oroszország hosszú távú stratégiai partnerségre törekszik. Szintén új elem az 
Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) említése (amelynek 
az Egyesült Államok és Kanada is tagja), illetve e három ázsiai együttműködési 
szervezet, az SCO, az ASEAN és az APEC tagállamai közti partnerség szorgal-
mazása. Ennek célja, hogy az ázsiai–csendes-óceáni és az eurázsiai integráció 
kiegészítse egymást.

A Közel-Kelettel és Észak-Afrikával kapcsolatban új elem az a kitétel, hogy a 
térség államainak joguk van a saját sorsuk külső beavatkozás nélkül történő meg-
határozására.

Külön pont foglalkozik Szíriával. Oroszország a helyzetnek a 2012-es genfi 
kommüniké, a Szíria Barátai Csoport nyilatkozatai, valamint az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának vonatkozó határozatai alapján történő, politikai megoldását szorgal-
mazza. Támogatja „a Szíriai Arab Köztársaság mint világi, demokratikus, pluralista 
állam területi egységét és függetlenségét”. Ez az állásfoglalás összhangban áll 
Oroszországnak az Aszad-rezsim oldalán történt katonai beavatkozásával, amelyet 
azonban a dokumentum nem említ.

Új elem az Iránnal való átfogó együttműködés megjelenése is. Ez azzal magya-
rázható, hogy a szíriai konfliktusban mindkét ország Bassár el-Aszad oldalán áll.

Az orosz külpolitika formálásával kapcsolatban az Oroszországi Föderáció Biz-
tonsági Tanácsának feladatai között szerepel, hogy a nemzetbiztonság szavatolása 
érdekében különleges gazdasági intézkedéseket terjesszen az elnök elé. Ez az EU 
elleni orosz gazdasági szankciókra utalhat.

Összegzés

Az előző, 2013-as orosz külpolitikai koncepcióhoz képest az orosz külpoliti-
ka elvi alapvetése (policentrizmus, a civilizációk szembenállása és a Nyugat 
visszaszorulásának hangsúlyozása), fő irányai nem változtak. Viszont a mos-

tani dokumentumban a következő új elemek, tendenciák figyelhetők meg:
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• Az orosz külpolitikát lényegesen magabiztosabbnak tünteti fel: Oroszország 
egyre kevésbé tűri a belügyeibe történő – vélt vagy valós – beavatkozást, 
és a fegyveres erő alkalmazásától sem riad vissza. Ez a konfrontációra való 
készség a dominanciáért folytatott harcban elsősorban a Nyugat, azon belül 
is Egyesült Államok ellen irányul.

• Némileg hangsúlyosabb szerep jut Ázsiának és a különböző, elsősor-
ban kelet-ázsiai államokat tömörítő együttműködési szervezeteknek. Ez 
utóbbiaknak az eurázsiai integrációval való összekapcsolását is felveti a do-
kumentum. Ez tulajdonképpen az orosz külpolitikában régóta használatos 
„Kína-kártya” újbóli előhúzása: azt hivatott sugallni, hogy Oroszország nem 
szorul a Nyugatra, a kapcsolatok megromlása esetén módjában áll a Kelettel 
szövetkezni és kereskedni.

• Új külpolitikai eszközként jelenik meg a tömegkommunikáció, és új bizton-
sági kihívásként az információs biztonság szavatolása. Ez mutatja, hogy 
Oroszország valóban nagy hangsúlyt fektet az információs térre, saját nar-
ratívájának minél szélesebb körű terjesztésére.

Ahogy azt a varsói Marek Karp Keleti Tanulmányok Központja nevű kutatóin-
tézet írja, az új orosz külpolitikai koncepció inkább leplezi, mint felfedi a valóságot 
azzal, hogy eltúlozza a Nyugat gyengeségét, és elhallgatja Oroszország gazdasá-
gi problémáit, rossz nemzetközi reputációját. Úgy mutatja be az orosz külpolitikát, 
mintha az pusztán a nyugati agresszióra adott védekező válasz lenne. Ezenkívül 
mélyen hallgat arról, hogy az Ázsia felé fordulást és a Nyugattól való függetlenedést 
az orosz gazdaságnak már hosszú ideje nem sikerül végrehajtania. Ennek egyik oka 
talán az orosz–kínai viszony egyre aszimmetrikusabb jellege (Kína növekvő gazda-
sági fölénye) lehet, amelyet a dokumentum szintén nem említ.

Az új orosz információs biztonsági doktrínA

Néhány nappal később, 2016. december 5-én az orosz elnök jóváhagyta az 
Oroszországi Föderáció új információs biztonsági doktrínáját, amelyet a Biz-
tonsági Tanács dolgozott ki és terjesztett elő. Az előző ilyen dokumentumot 

még 2000-ben, elnöksége első évében fogadta el Vlagyimir Putyin. Az információs 
technológiák (IT) terén azóta végbement óriási változások miatt időszerű volt a do-
kumentum átdolgozása. (A régiben még az internet szó sem fordult elő.) A doktrína 
a benne szereplő megfogalmazás szerint a nemzetbiztonságnak az információs 
szféra terén történő garantálásával kapcsolatos hivatalos nézetek rendszere. Az 
előző, meglehetősen terjengős változathoz képest a körülbelül fele olyan hosszú új 
koncepció sokkal tömörebb, célratörőbb megfogalmazású, és tartalmilag is teljesen 
átalakult.

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-12-07/threatening-a-pivot-towards-asia-a-new-foreign-policy-concept-russian
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060002?index=0&rangeSize=1
http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html
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A dokumentum négy nagy részből áll. Az első meghatározza az információs 
biztonsággal kapcsolatos nemzeti érdekeket, majd bemutatja a fő információs fe-
nyegetéseket, azután felvázolja az információbiztonság szavatolásának stratégiai 
céljait és fő irányait, végül annak szervezeti alapjait.

A nemzeti érdekek:
• az információs szabadsághoz és biztonsághoz kapcsolódó állampolgári 

jogok; az állam és a demokratikus intézmények működésének informáci-
ós szempontból történő biztosítása; információs technológiák alkalmazása 
az Oroszországi Föderáció népeinek kulturális, történelmi és lelki-erköl-
csi értékei megőrzése érdekében (ez utóbbi, eléggé homályosnak tűnő cél 
valószínűleg a nyugati értékek terjesztésére irányuló befolyásolás elleni vé-
dekezést takarja);

• a kritikus infrastruktúra – benne az elektromos hálózat – állandó működé-
sének biztosítása béke és háború idején;

• az orosz IT-ágazat és az elektronikai ipar, valamint a termeléssel, tudo-
mányos-technikai kutatással foglalkozó szervezetek tevékenységének az 
információbiztonsággal kapcsolatos eszközök és szolgáltatások terén tör-
ténő fejlesztése;

• az orosz és a nemzetközi közvélemény hiteles tájékoztatása az Oroszorszá-
gi Föderáció politikájáról, valamint az országban és a világban végbemenő 
jelentős eseményekkel kapcsolatos álláspontjáról; információs technológiák 
alkalmazása az orosz nemzetbiztonság garantálása érdekében a kultúra 
terén (ami valószínűleg az információs hadviselés és a nyugati kulturális be-
folyás elleni védekezést jelenti);

• a nemzetközi információs biztonsági rendszer alakításában történő köz-
reműködés, melynek célja a stratégiai stabilitás elleni infotechnológiai 
fenyegetések elhárítása, az egyenlőségen alapuló stratégiai információ-
biztonsági partnerség megerősítése, valamint az orosz szuverenitásnak a 
kibertérben való védelme.

Az információs fenyegetésekről szóló rész felvezetője szerint a határokon át-
nyúló információcserét egyre gyakrabban használják geopolitikai, a nemzetközi 
jogba ütköző katonai-politikai, illetve terrorista, extrémista, bűnügyi és más célok 
elérésére. Mindez pedig a nemzetközi stabilitást és biztonságot veszélyezteti.

A legfontosabb információs fenyegetések a doktrínában szereplő sorrend szerint:
• Számos ország növeli katonai területen is az információs infrastruktúra 

befolyásolására való képességeit, illetve erősödik a technikai hírszerzéssel 
foglalkozó szervezeteknek az orosz állami szervek, tudományos szervezetek 
és hadiipari komplexumok ellen kifejtett tevékenysége.

• Egyes államok titkosszolgálatai növekvő mértékben használják az informá-
ciós-pszichológiai nyomásgyakorlás eszközeit. Céljuk a kiszemelt ország 
belpolitikai és társadalmi helyzetének destabilizálása, szuverenitásának és 
területi integritásának aláásása. E tevékenységükbe bevonnak vallási, etnikai, 
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jogvédő és más szervezeteket, illetve az állampolgárok bizonyos csoportjait 
is. Megfigyelhető tendencia a külföldi médiumokban az olyan anyagok szá-
mának a növekedése, amelyek elfogult értékelést tartalmaznak Oroszország 
állami politikájával kapcsolatban. Az orosz médiumokat eközben külföldön 
diszkriminálják, megnehezítik az orosz újságírók munkáját. Növekszik a 
hagyományos orosz lelki-erkölcsi értékek aláásása érdekében az orosz la-
kosságra, elsősorban az ifjúságra irányuló információs befolyásolás.

• Különböző terrorista és extrémista szervezetek az információs befolyásolást 
etnikai és vallási gyűlölet szítására, toborzásra, illetve a kritikus infrastruktú-
ra szabotálására használják.

• Növekszik a számítógépes bűnözés (kiberbűnözés), elsősorban pénzügyek 
területén, de a jogsértések, a személyes adatokkal való visszaélések is egyre 
nagyobb számban fordulnak elő.

• Egyes államok és szervezetek az információs technológiákat katonai-politi-
kai célokra használják (kiberhadviselés), többek között arra, hogy aláássák 
Oroszország szuverenitását, politikai és társadalmi stabilitását, területi in-
tegritását.

• Növekszik a kritikus információs infrastruktúra elleni számítógépes tá-
madások komplexitása, léptéke, koordináltsága, erősödik egyes államok 
Oroszország elleni hírszerző tevékenysége, nő a veszélye annak, hogy az 
információs technológiákat az orosz szuverenitás, területi integritás, politikai 
és társadalmi stabilitás ellen vetik be.

• Továbbra is jelentős az orosz iparnak a külföldi információs technológiáktól 
való függése, emiatt Oroszország szocioökonómiai fejlődése más államok 
geopolitikai érdekeitől függ.

• Az IT-kutatások szintje nem kielégítő, az orosz gyártású termékek alkal-
mazása sincs megfelelő szinten, és létszámhiány is nehezíti a fejlődést. Az 
állampolgároknak a saját információs biztonságukkal kapcsolatos ismeretei 
is hiányosak.

• Egyes államok a technológiai fölényüket arra használják, hogy domináljanak 
az információs térben. Az internet biztonságos működéséhez szükséges 
források elosztása nem teszi lehetővé igazságos, kölcsönös bizalmon ala-
puló kezelésüket. (Itt nyilván az olyan internetes közösségi oldalakról van szó, 
amelyek szerverei nagyrészt az Egyesült Államokban találhatók – Facebook, 
YouTube, LinkedIn stb. –, ám Oroszország arra kötelezte őket, hogy orosz 
állampolgárságú felhasználóik adatait orosz területen tárolják, de ennek leg-
többjük a mai napig nem tett eleget.) Hiányoznak az államközi információs 
kapcsolatokat szabályozó nemzetközi normák.

Az információs biztonság szavatolásának stratégiai céljai és fő irányai:
1. A honvédelem terén:
• stratégiai célok: az állam szuverenitása, területi integritása ellen irányuló IT-

fenyegetésekkel szembeni védelem;

https://russian.rt.com/russia/article/346157-intervyu-klimenko-internet
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• fő irányok: katonai konfliktusok elhárítása; az orosz fegyveres erők és egyéb 
katonai szervek, szervezetek információs biztonsági rendszerének tökélete-
sítése; az információs fenyegetések előrejelzése, felfedezése és értékelése; 
Oroszország szövetségesei érdekeinek védelme az információbiztonság 
területén; az – egyebek mellett a haza védelmével kapcsolatos hazafias 
hagyományok és történelmi alapok aláásására irányuló – információs-pszi-
chológiai befolyásolás semlegesítése.

2. Az állam- és közbiztonság terén:
• stratégiai célok: az Oroszországi Föderáció szuverenitásának védelme; po-

litikai és társadalmi stabilitásának, területi integritásának támogatása; az 
alapvető emberi és állampolgári jogok biztosítása; a kritikus infrastruktúra 
védelme;

• fő irányok: az információs technológiáknak az extrémista ideológia, xenofóbia 
és nacionalista eszmék terjesztése által Oroszország alkotmányos rendjé-
nek erőszakos megváltoztatására, szuverenitásának, politikai és társadalmi 
stabilitásának, területi integritásának aláásására irányuló tevékenységek 
megelőzése; külföldi titkosszolgálatok, szervezetek vagy személyek által IT-
eszközökkel végrehajtandó, Oroszország nemzetbiztonságát veszélyeztető 
tevékenység megakadályozása; a kritikus információs infrastruktúra védel-
mének növelése; az információs infrastruktúrához kapcsolódó objektumok, 
az elektromos hálózat, az állami szervek biztonságának növelése; a hadi- és 
speciális technika, az automatizált vezérlési rendszerek biztonságának nö-
velése; az államtitkok, korlátozott hozzáférésű információk védelme; orosz 
gyártmányú IT-termékek gyártásának és alkalmazásának a tökéletesítése; a 
hagyományos orosz lelki-szellemi értékek aláásására irányuló információs 
befolyásolás semlegesítése.

3. A gazdasági szférában:
• stratégiai célok: az orosz IT-ágazat és elektronikai ipar nem megfelelő 

fejlettségéből adódó negatív tényezők minimalizálása, versenyképes infor-
mációbiztonsági eszközök kidolgozása és gyártása;

• fő irányok: az IT-ágazat és az elektronikai ipar innovációs fejlesztése, ará-
nyának növelése a GDP-ben és az exportban; az orosz ipar függetlenítése 
a külföldi infotechnológiáktól és információs biztonsági eszközöktől, he-
lyettük orosz termékek fejlesztésének, gyártásának és alkalmazásának, 
szolgáltatások nyújtásának elősegítése; az orosz IT- és elektronikai cégek 
versenyképességének növelése, tevékenységük számára kedvező hazai kö-
rülmények megteremtése; az orosz alkatrészgyártás versenyképességének 
növelése.

4. A tudomány, technika és oktatás terén:
• stratégiai célok: az információs biztonsági rendszerek, az IT-ágazat és az 

elektronikai ipar fejlesztésének elősegítése;
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• fő irányok: az orosz infotechnológia versenyképessé tétele és a tudomá-
nyos-technikai potenciál növelése az IT terén; a különböző behatásoknak 
ellenálló technológiák létrehozása és bevezetése; tudományos kutatás az 
infotechnológia és az információs biztonság terén; az emberi erőforrások 
fejlesztése az információs biztonság terén; az állampolgárok információs fe-
nyegetések elleni védelmének biztosítása, az információs biztonsági kultúra 
formálása.

5. A stratégiai stabilitás és az egyenjogú stratégiai partnerség terén:
• stratégiai célok: stabil, konfliktusmentes államközi kapcsolatrendszer létre-

hozása az információs térben;
• fő irányok: az Oroszországi Föderáció szuverenitásának a nemzeti érde-

kek érvényesítése révén történő védelme az információs biztonság terén; 
a nemzetközi információs biztonsági rendszer alakításában való részvétel, 
amely lehetővé teszi az információs technológiák katonai-politikai, terrorista, 
extrémista, törvénybe ütköző, jogellenes célok érdekében történő felhasz-
nálásának megakadályozását; az infotechnológia sajátosságait figyelembe 
vevő nemzetközi jogi mechanizmusok létrehozása a kibertérben kialakuló 
államközi konfliktusok szabályozása céljából; az Oroszországi Föderáció 
álláspontjának előmozdítása a nemzetközi szervezetek munkájában; az in-
ternet orosz szegmense nemzeti irányítási rendszerének a fejlesztése.

Az információs biztonság szervezeti alapjairól szóló rész leszögezi, hogy az 
információs biztonság garantálásának rendszere a nemzetbiztonságot garantáló 
rendszer részét képezi. Ezt követően a különböző állami szervek hatásköreinek és 
feladatainak az ismertetése következik. Ez utóbbiak között szerepel az információs 
biztonságot szavatoló szervek központosítása és a „vertikális irányítás” megerősíté-
se. Ez a putyini „hatalmi vertikálra” emlékeztet, vagyis a felülről irányítás gyakorlatára, 
amely a mai orosz politikai rendszer egyik fontos jellemzője.

Összegzés

A koncepció a következő fő teendőket jelöli ki az információbiztonság terén:
• a nemzetbiztonság szavatolása, valamint a külföldi – elsősorban a katonai – 

hírszerzés elleni védelem;
• az információs behatások, pszichológiai befolyásolás (Oroszország diszkre-

ditálása, az orosz erkölcsi értékek és kultúra aláásása) elleni védelem;
• terrorista szervezetek információs tevékenysége elleni védekezés;
• a kritikus infrastruktúra védelme;
• a külföldtől való technikai függés csökkentése, az orosz IT-ágazat fejlesztése;
• a kiberbűnözés elleni védekezés.
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Megállapítható, hogy a dokumentumban az információs biztonságnak a kato-
nai-politikai, nemzetbiztonsági, információs hadviselési aspektusain van a hangsúly. 
Kevés figyelmet szentel a doktrína a hagyományos kiberbűnözésnek (pl. internetes 
csalások, kalózkodás, ipari kémkedés). A gazdasági szférát érintő célok is szinte 
kizárólag az orosz állam külföldtől való függésének a kiküszöbölésére vonatkoznak.

A doktrínából egy meglehetősen gyanakvó, bizalmatlan, defenzív ország képe 
bontakozik ki, amely úgy látja, egyes – elsősorban a technológiai fölénnyel rendel-
kező nyugati – országok dominanciára törnek, és ennek áldozata Oroszország. 
A dokumentum azt állítja, hogy nem csupán kémkednek Oroszország után, vagy 
rossz hírét keltik, hanem az orosz államot, a kulturális, erkölcsi értékeket, az állam 
erkölcsi alapjait akarják aláásni, sőt egyenesen az ország létét (szuverenitását, sta-
bilitását, területi integritását) veszélyeztetik. E leírásból az „ostromlott erőd” képzete 
bontakozik ki, így ezzel indokolható a felülről irányítás és a központosítás erősítése 
is. Az együttműködés helyett Oroszország inkább a külföldtől való függés csökken-
tésére és megszüntetésére, egyfajta infotechnológiai autarkiára, izolációra törekszik. 
Ez is arra utal, hogy Oroszország úgy tekinti, információs háborúban áll a Nyugattal, 
ami különösen érdekes az utóbbi hónapokban megjelent, Moszkvát bíráló nyilatko-
zatok fényében. Ugyanis a nyugati államok éppen ugyanazokkal vádolják a Kremlt 
(dezinformáció, befolyásolási műveletek, a nyugati értékrend aláásása, külföldi ál-
lami struktúrák elleni hekkertámadások), amelyek az orosz doktrínában az ország 
elleni fenyegetésként megjelennek.

értékelés

Az új orosz külpolitikai koncepció és információs biztonsági doktrína egyaránt 
egy asszertívabb, a Nyugattal határozottabban szembehelyezkedő, akár 
konfliktust is vállalni kész Oroszországot vázol fel. Ezt az irányt az agresz-

szív nyugati külpolitikára és információs hadviselési tevékenységre adott védekező 
válaszként mutatja be. A két dokumentum közös vonása, hogy Oroszországot „ost-
romlott erődként” fogja fel, melynek védelme érdekében mindent meg kell tenni 
a belügyekbe való beavatkozás, a befolyásolás és a nyomásgyakorlás ellen. Az 
országra leselkedő külföldi veszélyhez tartozik szerintük a konkrét ügyekbe való be-
avatkozáson túl az orosz erkölcsi értékek és kultúra aláásása is – ez összhangban 
van azzal, hogy az orosz külpolitikai koncepció a civilizációk konfliktusának elméle-
tén alapul. Szintén hangsúlyos feladatot jelent a Nyugattól való függés csökkentése: 
a külpolitika terén ez az Ázsia felé fordulásban, az információbiztonság területén 
pedig az infotechnológiai önellátásra törekvésben mutatkozik meg. A tömegkom-
munikációnak az orosz külkapcsolatokban és információs biztonságban betöltött 
kiemelt szerepét is mindkét dokumentum hangsúlyozza. Fontos azt is megjegyezni, 
hogy egyik sem veti el teljesen a Nyugattal való együttműködés lehetőségét például 
a terrorizmus elleni harc és a közös információs biztonsági normák kidolgozása 
során. Kétséges viszont, hogy ennyire különböző percepciók esetén mi lehet az a 
közös nevező, amire az együttműködést alapozni lehetne.




