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Lesz-e kiberháború?  

 

 A Társaság 2019. október 7-én (hétfőn) tartotta – a 

NATO20 projekt részeként - a „Kibervédelem a NATO-

ban. Lesz-e kiberháború?” című vitafórumát. A rendezvény 

15 órakor előadással kezdődött, majd diszkusszióval folytató-

dott a Hungária körúton, az NKE Zrínyi Campus Dísztermé-

ben. Az esemény előadója Vass Sándor mérnök dandártábor-

nok volt, aki jelenleg a NATO SHAPE (Belgium, Mons) 

kiberműveleti központ igazgatója. A rendezvényt Prof. Dr. 

Szenes Zoltán, az MHTT elnöke moderálta. Az eseményen 

közel 100 érdeklődő vett részt, jelentős számban voltak civi-

lek, illetve más fegyveres szervek alkalmazottai is.  

Az előadás két témakörben tárgyalta a kiberbiztonság kérdé-

seit: a magas rangú előadó először a NATO jelenlegi 

kibervédelmi stratégiáját, fontosabb elméleti tételeit és gya-

korlati intézkedéseit tárgyalta, majd egy potenciális 

kiberháború esélyeit érintette. A PPT előadással színesített 

előadás során a vendég előadó gyakran felhívta a figyelmet a 

jó magyar szakterminológia megteremtésének fontosságára. A kibervédelmi témakörök mellett a Vass tá-

bornok bepillantást engedett a SHAPE működésébe is, bemutatta az újonnan felállított Kibervédelmi Köz-

pontot. Az előadó a prezentáció során többször is kiemelte a „cyberspace is always on” tételt, vagyis a ki-

bertér mindig be van kapcsolva, mindig körbevesz minket és állandóan működik. Éppen ezért folyamatosan 

fennáll egy lehetséges kibertámadás veszélye, ami akár háborúvá is eszkalálódhat. Egy ilyen támadás célja 

lehet a jogtalan információszerzés vagy előnyhöz jutás, vagy éppen fontos létesítmények működésének 

akadályozása, szabotálása. A potenciális támadók köre igen széles lehet: hacktivisták, ismertségre vágyó 

hackerek, szervezett csoportok, stb. Sajnos a támadás-védekezés nincs arányban egymással a ma széleskö-

rűen elterjedt aszimmetrikus hadviselésnek köszönhetően, pl. egy vírusos kibertámadás kivitelezése sokkal 

olcsóbb, mint az ellene történő védekezés, a kibervédelmi biztonsági rendszerek fenntartása. Így a NATO 

sincs könnyű helyzetben, ezért fontos a folyamatos készenlét, a szervezett döntéshozatal és a szakmai fejlő-

dés a szervezeten belül.  

Az előadás zárásaként a SHAPE igazgatója kiemelte a sajtó/média szerepét is, hogyan befolyásolják a tu-

dósítások a kiberhadviselést. Nyitva hagyta a kérdést, a hallgatóságra bízta annak megválaszolását, hogy 

vajon zajlik-e napjainkban kiberháború. A bemutatott cikkek, írások és történések alapján a hallgatóságnak 

azonban nem volt kétsége, hogy igen, zajlik ilyen „fegyveres” küzdelem a kibertérben.  

 

A szünet után az előadó válaszolt a hallga-

tóság kérdéseire, részletesebben kifejtett 

egyes kérdéseket. Bár végül a moderátor 

megköszönte az előadást, a program nem 

fejeződött be, számos részvevő egyéni 

konzultációt folytatott a szaktekintéllyel.  

Így a háromórás program nagy sikerrel 

zárult, ami megerősítette a Társaság veze-

tését abban, hogy tovább kell folytatni az 

ilyen típusú tudomány-népszerűsítő elő-

adásokat. A rendezvényt Varga Olivér 

MHTT -szakgyakornok és Haiszky Edina 

biztonság- és védelempolitikai hallgató 

(NKE) szervezte.  
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