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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 § (4) bekezdése alapján „a Hibrid 
Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz (European Center of Excellence for Countering 
Hybrid Threats) való csatlakozásról” címmel az alábbi
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...../2017. (.....) OGY határozat 

a Hibrid Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz (European Center of Excellence for
Countering Hybrid Threats) való csatlakozásról

1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy Magyarország az Európai Unió (EU) és
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagjaként minden lehetséges eszközzel lépjen fel
az Európai Uniót és hazánkat Oroszország irányából érő hibrid fenyegetések ellen.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy nemzetbiztonsági érdekeinket szolgálná, ha a Kormány, más
EU-  és  NATO-tagállamokhoz  hasonlóan  megkezdené  a  tárgyalásokat  a  Finnországban  felálló
Hibrid  Fenyegetéseket  Elhárító  Európai  Központjához  (European  Center  of  Excellence  for
Countering  Hybrid  Threats)  való  csatlakozásról.  A  Központ  ugyanis  az  Oroszország  által
alkalmazott  hibrid  fenyegetések,  azaz  a  kiberhadviselés,  a  hackertámadásokkal  megszerzett
információk célzott, politikailag motivált szivárogtatása, valamint az információs hadviselés, vagyis
az  álhírek  terjesztése  és  álhíreket  terjesztő  propagandaoldalak  létrehozása  ellen  jelent  majd
hatékony nemzetközi fellépést.

3.  Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  a  Hibrid  Fenyegetéseket  Elhárító  Európai  Központhoz
(European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats) való csatlakozás Magyarországnak
különösen érdeke, mivel hazánk erőteljesen kitett a hibrid fenyegetéseknek. Az elmúlt években a
térség  összes  országához  hasonlóan  Magyarországon  is  érte  orosz  kibertámadas  a  kormányzati
rendszerek érzékeny területeit, így például a Honvédelmi Minisztérium hálózatát, ezért jól felfogott
nemzetbiztonsági érdekünk a nagyobb kibervédelmet szolgáló nemzetközi együttműködés.

4.  Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  a  hibrid  fenyegetések  elleni  hatékonyabb  nemzetközi
fellépés azért is szükséges, mert Magyarország védekezése ezen a téren az elmúlt években nem volt
sikeres.  A Kormány  által  is  elismert  tény,  hogy  egyes,  jelentős  biztonsági  kockázatot  jelentő
szélsőséges szervezetek kiterjedt orosz titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkeznek. Így például a
szélsőséges Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) mozgalom vezetője 2016 októberében megölt egy
rendőrt Bőnyön. Kiderült, hogy korábban közös airsoft-gyakorlatokon vett részt a szervezet több
tagja és az orosz katonai hírszerzés (GRU) több, diplomatának álcázott tisztje is. Az MNA korábbi
honlapja, a Hidfő.ru egyik hamis híre és az arra reagáló orosz külügyminisztérium egy nyilatkozata
igazolja azt is, hogy 2014-ben dezinformációs támadást szenvedett el Magyarország Kormánya az
Ukrajnának  átadott  állítólagos  tankokkal  kapcsolatban.  Budapest  ráadásul  kezd  az  az  olyan
oroszbarát nemzetközi szélsőséges csoportosulások hálózatának központjává válni, mint a Knights
Templar International, gyakori vendéglátója a svéd, finn és brit szélsőségesek gyűléseinek is.

5. Az Országgyűlés számára nincsen olyan ismert tény vagy körülmény, amely akadályozná, hogy
Magyarország csatlakozzon a Hibrid Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz. Ezt a szövetségi
rendszerünkbe tartozó több tagállam már meg is tette. A Központ működéséhez az alapító finnek
mellett Svédország, valamint Lettország, Litvánia, Lengyelország, Németország, Franciaország és
Nagy-Britannia, illetve az Amerikai Egyesült Államok is csatlakozott.
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6.  Az Országgyűlés  felszólítja  a Kormányt,  hogy haladéktalanul  kezdjen tárgyalásokat  a Hibrid
Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz való csatlakozásról.

7. Jelen országgyűlési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  ukrajnai  válság  óta  eltelt  időszak  bizonyította,  hogy  a  kelet-közép-európai  régióban  az
erősödő orosz befolyást és a hibrid fenyegetéseket jelentős biztonságpolitikai fenyegetésnek kell
tekinteni. A Kormánynak és a nemzetbiztonsági szerveknek megfelelő létszámmal, forrással és
politikai  támogatással  kell  rendelkezni  ahhoz,  hogy  fel  tudják  tárni  az  ellenséges  szándékú
kapcsolatokat.

A  régió  országainak  nemzetbiztonsági  fenyegetésként  kell  számításba  vennie  az  orosz
információs hadviselés és politikai befolyásolás veszélyét, ahogy azt a Cseh Köztársaság tette –
a régió országai között eddig még egyetlenként.

Ugyanakkor  az  Európai  Uniónak  és  a  NATO-nak is  integráltabb működésére  kell  törekedni
annak érdekében, hogy feltárható és elhárítható legyen az orosz befolyás politikai veszélye és a
hibrid fenyegetések páneurópai jellegét. A Finnországban felálló Hibrid Fenyegetéseket Elhárító
Európai Központja (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats) ennek jó
példája, amelyhez csatlakozni Magyarország jól felfogott nemzetbiztonsági érdeke.

Az  EU-  és  NATO-tagság,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  nemzetközi  vállalások  alapján
Magyarországnak  kötelessége  is  hozzájárulni  a  NATO  és  az  EU  közti  hatékonyabb
együttműködés megerősítéséhez. A NATO 2014-ben döntött négy pénzügyi alap létrehozásáról a
logisztikai,  vezetés-irányítási,  kibervédelmi,  valamint  az  ukrán  haderő  személyi  állományát
támogató  feladatok  finanszírozására.  Magyarország  ennek  keretében  fizetett  egyszeri
alkalommal  100  ezer  eurót,  mégpedig  abba  az  alapba,  amely  a  kibervédelmi  képességek
fejlesztését  célozta.  A Kormány  tehát  saját  nemzetközi  elköteleződése  alapján  is  érdekelt  a
védelmi képességek ilyen téren történő erősítésében.
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