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A hibrid hadviselés elemeinek megjelenése Kína és Tajvan 
konfliktusában 

The Emergence of Hybrid Warfare Elements in the Conflict 
between China and Taiwan 

Absztrakt 

Napjaink harcterei nagyban különböznek a 19. század harctereitől. Megjelentek új 

fenyegetések, új globális és regionális biztonsági kihívások. Az összetett műveleti 

környezetben, valamint a digitalizált világ keretei között új hadviselési formák je-

lentek meg, úgymint az aszimmetrikus hadviselés. A megszokott konvencionális 

műveletek alkalmazása megváltozott, és a műveletek kiegészültek újabb politikai, 

kiber és média elemekkel, amelyek együttesen kerülnek alkalmazásra, ezzel egy 

új hibrid hadviselési formát alkotva. A 2014-ben, a Krím-félszigeten lezajlott konf-

liktus rendezése és annak eredménye ennek egy eklatáns példája volt. A Kína és 

Tajvan között 1949 óta fennálló konfliktus nagyon hosszú és feszültségekkel teli 

probléma, melyet mind ez ideáig egyik országnak sem sikerült semmilyen mód-

szerrel sem megoldani. Az utóbbi évtizedekben a kínai egyesítési törekvések egy 

újabb fázisba léptek, és az orosz példán tanulva, a hibrid hadviselés eszközei 

segítségével igyekeznek érvényt szerezni akaratuknak. Jelen tanulmány célja 

bemutatni az erre irányuló lépéseket és felvázolni a lehetséges további kínai lé-

péseket és azok elhárításnak módját. 

Kulcsszavak: Hibrid hadviselés, „egy Kína elv", Kína‒Tajvan konfliktus, új repülési 

utak Tajvan felett, kínai hadgyakorlatok Tajvan partjainál 

Abstract 

Today's battlefields are very different from the battlefields in the 19th century. New 

threats and new global and regional security challenges have emerged. In the 

complex operating environment and the digital world, new warfare forms have 

emerged, such as asymmetric warfare. The use of conventional, common opera-

tions has changed, and new political, cyber and media elements have been 
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added, which are combined to form a new hybrid warfare form. The settlement of 

the conflict in the Crimea in 2014 and the result of this were an exemplary examp-

le. The conflict between China and Taiwan since 1949 is a very long and tense 

problem that has not been solved by any means until now. China's unification 

efforts over the last decades have entered a new phase and learn from the Russi-

an example, using hybrid warfare tools to enforce their unification aspirations. The 

purpose of this paper is to present the steps taken and to outline the possible 

additional Chinese steps and how to remedy them. 

Keywords: Hybrid Warfare, "One China Policy", China-Taiwan Conflict, New Avia-

tion Paths above Taiwan, Chinese Exercises on Taiwan’s Coasts 

BEVEZETÉS 

„Vincent R. Stewart az USA korábbi Védelmi Ügynökségének (DIA) igazgatója megjegyzi, 

hogy a világ az ötödik generációs, azaz a hibrid hadviselés korszakába lépett, amely stra-

tégiai szinteken katonai és nem katonai eszközök kombinációját, valamint az információ és 

a közvélemény ellenőrzésének kombinációját eredményezi. Az orosz‒ukrán konfliktus 

rendezésében az orosz műveletek részeként a 2014-es Krím-kampányban tipikus példa-

ként szolgáltak a nem hagyományos módszerek (felforgató tevékenységek és internetes 

támadások, dezinformáció stb.) és a hagyományos erők együttes alkalmazása a geopoliti-

kai stratégiai célok elérése érdekében. Ez a jól felépített megtévesztő tevékenység mind a 

helyi lakosságot, mind pedig a nemzetközi közvéleményt is összezavarta.2Ez a helyzet 

fordulhat elő a Tajvani-szorosban Kína és Tajvan között évtizedek óta fennálló konfliktus-

helyzetben, amelynek megoldására a felek mindmáig nem találtak hatásos módszert. 

A KONFLIKTUS TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI 

Tajvan a kínai polgárháború végén, a Kuomintang szigetre szorulása után került az ameri-

kai érdekszférába. Csang Kaj-sek és másfél millió híve 1949-ben a kommunista csapatok 

elől átmenekült az amerikai katonai megszállás alatt álló szigetre. Ezen meghatározó mo-

mentum után Peking és a kínai felső vezetés folyamatosan jogot formált Tajvanra. Napja-

inkig is érdekes kettősség áll fenn a szigettel kapcsolatban: az államok többsége ugyan 

nem ismeri el Tajvant önálló országnak, és csak Pekinggel tart fenn diplomáciai kapcsola-

tokat, azonban a legtöbb fejlett ország kiterjedt gazdasági kapcsolatokat ápol Tajvannal. 

Ebben az ellentmondásos helyzetben a Peking által propagált „Egy Kína elvet”3 minden 

                                                 
2 Ying Yu Lin: China’s Hybrid Warfare and Taiwan How could use "fake news" and digital warfare in 
the preparations for engagement with Taiwan https://thediplomat.com/2018/01/chinas-hybrid-warfare-
and-taiwan (A letöltés dátuma: 2018. 05. 25.) 
3 Egy Kína elv: Ez azt jelenti, hogy Kína nem ismeri el Tajvan demokratikus kormányát és az ország 
önállóságát, hanem azt Kína részeként tekinti, és ezért tart rá területi igényt.  
https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy (A letöltés dátuma: 2018. 05. 25.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy
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külföldi hatalom elfogadta, a gyakorlatban azonban Tajvan önálló államisága érvényesült. 

1949-től kezdve azonban Kínának ebből egyre inkább elege van. Az utóbbi évtizedekben 

Peking többször is bejelentette, hogy a katonai erő alkalmazásától sem riad vissza, hogy 

ezt a szerinte törvénytelen állapotot megszüntesse, és ragaszkodik ahhoz, hogy Tajvan 

ismerje el az „Egy Kína” elvet. 

A HIDEGHÁBORÚ UTÁNI KÖVETKEZMÉNYEK 

Az elmúlt évtizedekben az egyébként is erős gazdasági verseny mellet a Tajvan-kérdés 

miatt is egyre nőtt Peking és Washington ellentéte, és ez a politikai szembenállás a Tajva-

ni-szorosban a katonai konfliktus lehetőségét is mindvégig magában hordozta. A hideghá-

ború után elsőként komolyabban az 1996. márciusi tajvani elnökválasztások alatt nőtt meg 

a katonai feszültség a Tajvani-szorosban, amikor a kínai hadsereg demonstratív felvonu-

lást tartott, Washington pedig két amerikai repülőgép-anyahajót vezényelt a térségbe, bi-

zonyítva ezzel aktív támogató jelenlétét. A 2004-es tajvani elnökválasztások idején Peking 

sokkal határozottabban lépett fel, és egy nagyszabású gyakorlat keretében már korszerű 

légi utántöltő gépeket, rádióadásokat blokkoló berendezéseket, atom-tengeralattjárókat és 

új típusú rakétákat vonultatott fel a Tajvani-szoros nyugati részén. A kínai légierő és hadi-

tengerészet azt gyakorolta, hogy hogyan veheti át az ellenőrzést a szorosban még akkor 

is, ha Tajvan segítségére siet egy katonai nagyhatalom. Ennek az incidensnek azonban 

nem lett komolyabb következménye. 

A folyamatosan feszült, de mégis éveken át stagnáló helyzet legvalószínűbb oka, hogy 

az 1990-es években Kínának még nem volt meg a kellő ereje ahhoz, hogy ráerőszakolja 

politikai akaratát Tajvanra, de még ahhoz sem, hogy sikeres katonai inváziót indítson elle-

ne. Annak ellenére sem, hogy mind a technikai eszközök számában, mind pedig a létszám 

tekintetében rendelkezett a sikeres támadáshoz szükséges háromszoros túlerővel. A taj-

vani haderő ugyanis létszámához képest lényegesen fejlettebb volt, mint a kínai haderő, 

főként a légierő és haditengerészet vonatkozásában. Mindezek mellett továbbá ott volt 

Tajvan legfontosabb katonai, politikai és gazdasági szövetségese, az Egyesült Államok, 

amely a hidegháború vége óta megkérdőjelezhetetlenül vezető szerepre tett szert az egész 

eurázsiai peremvidéken, és többször kijelentette, hogy egy kínai támadás esetén megvédi 

a szigetországot. 

AZ EZREDFORDULÓ UTÁN 

Az ezredfordulót követően azonban megváltoztak a gazdasági és katonai erőviszonyok a 

Tajvani-szorosban, a katonai erőviszonyok az 1990-es évek végétől kezdve módosulni 

kezdtek. Kína 1980 és 2006 között majdnem egnyolcszorozta GDP-jét. Ez a példa nélküli 

óriási gazdasági növekedés lehetővé tette, hogy a kommunista felső vezetés utasítására 

Kína jelentősen fejlessze haderejét is, úgy, hogy közben annak létszámát az 1987-es 4,2 
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millióról 2006-ra 2,3 millió alá, azaz majdnem a felére csökkentette. Ez azt jelentette, hogy 

Kína is elkezdte követni a nyugati trendeket és áttért a képesség alapú haderőfejlesztésre.4 

A kétezres évek elején rendszerbe állt modern – elsősorban orosz – haditechnikai eszkö-

zök jelentősen növelték a néphadsereg csapásmérő képességét. Mindezek mellett a kínai 

hadiipar az ezredfordulóra két harmadik generációs vadászgépet fejlesztett ki részben 

saját erőből, részben pedig máshol jól bevált technikák vásárlása vagy másolása alapján. 

Így hozták létre a J‒10-es és JH‒7-es, majd később, a nem olyan régen rendszerbe állított 

Chengdu J‒20 típusú vadászgépeket. Ez a hatalmas fegyverkezési és fejlesztési ütem 

2005-re a kínai haderőt a világ élvonalába emelte, míg a Tajvani haderő az első tíz ország 

közé sem került be. 

A kiélesedett helyzetet az is tetézte, hogy Tajvan a nemzetközi diplomáciában nyíltan 

megfogalmazta függetlenségi szándékát, melyre válaszul Kína a 2000-ben kiadott „fehér 

könyvben” megfogalmazta az újraegyesülést. Ez a lépés az ideológiai szempontok mellett 

azért is vált fontossá számára, mert ezzel meg tudta volna törni az USA távol-keleti hege-

móniáját, ami Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra épült, és melyet a térségben aktív jelenlé-

tet prezentáló haditengerészeti flották esetleges alkalmazásának lehetőségével erősített 

meg. 

A kiélesedett légkör a 2008-as pekingi olimpia idejére enyhült, hiszen ez az esemény 

kiemelkedő fontosságú volt Kína számára, mert lehetősége nyílt megmutatni a nyugatnak 

az ország gyors gazdasági fejlődésének eredményét és a kínai emberek mérhetetlen szor-

galmát. Az eseményt követő években újabb mérföldkőhöz érkezett a kínai hadiipar, hiszen 

2011-ben bejelentették, hogy hivatalosan is repülőgéphordozót építenek. Ezzel a fejleszté-

sek egy olyan szintre léptek, amellyel összekötötték a légi és a haditengerészeti fejleszté-

seiket, megerősítve a térségben és a világban elfoglalt katonai pozíciójukat. Ez a lépés 

még inkább megszilárdította a Tajvannal szemben megfogalmazott törekvéseiket. 

A 2016-OS VÁLASZTÁSOK HATÁSA 

A katonai törekvések mellett Kína évről-évre igyekezett politikai téren is erősíteni befolyá-

sát a szigeten. Ezt a befolyást a Kína párti politikusok ellenzéki támogatásával érte el, akik 

minden igyekezetükkel azon voltak, hogy megakadályozzák a demokrata kormány függet-

lenségi törekvéseket támogató intézkedéseit. Ez a folyamat sikeresen zajlott egészen a 

legutóbbi választásokig, amikor is 2016-ban a két ország viszonya ismét fagyossá vált azt 

követően, hogy Caj Ing-ven, a függetlenség párti DPP (Demokratikus Haladás Párt) jelöltje 

lett az új elnök, leváltva a KMT (Nemzeti párt, Kuomintang) párt vezetőjét, Ma Jing-csiu-t. 

Eközben Peking egyre határozottabban követeli Tajvantól, hogy tartózkodjon a szerinte 

jogtalan függetlenségi törekvésektől, míg Caj Ing-ven – az állam első női elnöke – a két 

ország közötti „status quo” fenntartása és a sziget önvédelmi képességeinek erősítése 

                                                 
4  Dr. Borsányi András: Kína öt éven belül megtámadhatja Tajvant. https://index.hu/kulfold/kintaj01/3/ 
(Lletöltés: 2018. 04. 28.) 
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mellett kötelezte el magát. „Kína befagyasztotta diplomáciai és külpolitikai kommunikációs 

csatornáit Tajvannal, amikor az új DPP kormány élesen és nyíltan visszautasította az „Egy 

Kína" elvét elfogadó úgynevezett 1992-es konszenzus elismerését, és kijelentette, hogy a 

korábbiaknál sokkal határozottabban igyekszik majd fellépni minden olyan esetben, ahol 

kifejeződhet Tajvan államisága.”5 

POLITIKAI-KATONAI KÉNYSZER 

A Kínai Népköztársaság Kínai Polgári Repülési Főigazgatósága (CAAC) 2018. január 4-én 

bejelentette, hogy négy olyan repülési útvonalat nyit meg, amelyek közel állnak a Tajvani-

szoros középvonalához. Ez a kínai hatóságok egyoldalú döntése megegyezik egy olyan 

megállapodással, amelyet Peking és Taipei között 2015-ben kötöttek meg, miután egy 

hasonló, Peking által végrehajtott egyoldalú lépés tiltakozást váltott ki Tajvanban, és a két 

fél megállapodott abban, hogy a továbbiakban előzetesen konzultációt folytat a légi közle-

kedést érintő változásokról. Az új útvonalak közül a leginkább ellentmondásos az észak 

felé kötött M-503, amely három Taipei által átadott Kinmen és Matsu Tajvan közötti útvona-

lon metszi egymást. A tajvani kormány határozottan tiltakozott a pekingi egyoldalú fellépé-

sek ellen, és ismételten felszólította a 2015-ös megállapodás tiszteletben tartására, azon-

ban ezt Peking figyelmen kívül hagyta, és lépését azzal indokolta, hogy az új repülési útvo-

nalak szükségesek voltak a délkelet-kínai, Sanghaj körülötti forgalmas útvonalak nyomá-

sának enyhítésére. 

Kínában a légtér folyamatos katonai ellenőrzés alatt áll, és a légi irányítást elsősorban a 

hadsereg végzi, tehát a polgári irányítás csak névlegesen létezik. „A légiforgalmi irányítás 

tényleges hatósága az Állami Légiforgalmi Ellenőrző Bizottságban (SATCC) és végül a 

Központi Katonai Bizottságban (CMC) található. És mivel a szóban forgó légtér egy diplo-

máciailag érzékeny terület, így az új járatok indításánál a Tajvani-szoros felett, meg kell 

kapnia a CMC jóváhagyását. 

2016 óta Peking egyoldalú döntése, a Tajvani-szorosban megnyitott új repülési útvona-

lak eredményeként, a kapcsolatok elhidegülése és ezzel párhuzamosan kínai katonai gya-

korlatok jelentős növekedése lett tapasztalható a sziget körül. A tajvani Nemzeti Honvé-

delmi Minisztérium (MND) által 2017 augusztusában és 2017 decemberéig kiadott 2017-es 

országos védelmi jelentés szerint a kínai hadsereg legalább 26 légi gyakorlatot hajtott 

végre Tajvan körül. Ezek a fellépések egyértelműen arra irányulnak, hogy Taipeit kénysze-

rítsék arra, hogy elfogadják Peking feltételeit a határokon átnyúló tárgyalásokra."6 

                                                 
5 Kovácshegyi Lili: Merre tart ma Tajvan? http://mandiner.hu/cikk/20180506_tajvan_aktual (A letöltés 
dátuma: 2018. 05. 10.) 
6 Russell Hsiao: Cross-Strait aviation and Beijing's hybrid warfare.  
https://taiwaninsight.org/2018/02/21/the-politics-of-cross-strait-aviation-and-beijings-hybrid-warfare/ (A 
letöltés dátuma: 2018. 05. 25.) 
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A HIBRID HÁBORÚ MODELLJE 

Tajvan esetében is hasonló lépésekre került sor kínai részről, mint a 2014-es Krím-

kampányban Oroszország részéről. Peking döntése, hogy egyoldalúan megnyitja az északi 

M-503-at, szintén összhangban van a hibrid hadviselés növekvő használatával. Ez a fajta 

hadviselés többféle hatalmi eszközt és befolyást alkalmaz, különös hangsúlyt fektetve a 

nem katonai eszközökre, annak érdekében, hogy nemzeti érdekeit a határain kívülre kiter-

jessze. Valójában Kína fokozta diplomáciai támadásait a tajvani nemzetközi tér ellen, és 

gazdasági erejét is felhasználja a tajvani és multinacionális vállalatokra nehezedő nyomás 

alkalmazásával. Az M-503 esetében egyértelmű, hogy a lépés politikailag jelzés értékű, 

amely kifejezni kívánja a kínai elégedetlenséget az új kormánnyal szemben, amely határo-

zottan nem ért egyet az úgynevezett „1992-es konszenzussal,” mint a határokon átnyúló 

tárgyalások politikai alapja. Megtorlásként Peking visszavonta a 2015-ös megállapodást 

annak bemutatására, hogy nézetei szerint a tevékenységei által érintett területek kizáróla-

gos illetékessége Kínának, és hacsak Taipei nem fogadja el az „Egy Kína” elvet, akkor a 

külpolitikai kérdésekkel kapcsolatos megbeszélések ‒ mint a repülésbiztonság ‒ napiren-

den kívül maradnak, ami egy rideg távolságtartó lépésként értékelhető. 

Ahogyan a PLA7 normalizálta a katonai gyakorlatokat a szigetet környező területeken, 

ezzel jelzésértékűen bizonyítja a világ felé egyesítési szándékát, és bemutatja az „Egy 

Kína” elvének megvalósulását. Peking az általa ellenőrzött technikai mechanizmusok se-

gítségével felhasználja a nemzetközi szervezeteket a politikai céljainak elérése érdekében, 

ezzel demonstrálva, hogy a Tajvani-szoros kizárólagos illetékessége a KNK8-nak, és hogy 

a Tajvani-szoros körül a „belső vizek” is őt illetik meg. 

TOVÁBBI LEHETSÉGES LÉPÉSEK 

Hosszú távú hatás lehet, hogy politikai-katonai eszközöket használnak, amelyek idővel a 

status quo jogi változását idézik elő. Egyes feltételezések szerint a Tajvani-szorosban 

bekövetkező válsághelyzetben ideiglenes kormányt hozhat létre a szigeten működő pro-

kínai elemekkel együttműködve. Bejelentenék, hogy az ideiglenes kormány átveszi a kato-

naságot, és felváltja a jelenlegi kormányt. A bejelentés ‒ legitimációjától függetlenül ‒ je-

lentős zűrzavart hozna létre, és az ukrán példához hasonlóan akár csökkenthetné a kato-

naság lojalitását a harcban. Bizonyos médiumok közreműködésével az ideiglenes kormány 

bejelentheti a helyi embereknek, hogy irányítják az egész országot, miközben kijelentik a 

nemzetközi közösségnek, hogy a jelenlegi kormány átadja magát. Az ilyen intézkedések 

célja, hogy megzavarják az emberek lázadási szándékát, és csökkentsék más országok 

beavatkozási hajlandóságát.9 Ebben a forgatókönyvben a média ‒ mint nem katonai erő ‒ 

                                                 
7 PLA: People's Liberation Army ‒ Kínai Népi Felszabadító Hadsereg. 
8 KNK: Kínai Népköztársaság. 
9 Ying Yu Lin: China's Hybrid Warfare and Taiwan How could use "fake news" and digital warfare in 
the preparations for engagement with Taiwan. https://thediplomat.com/2018/01/chinas-hybrid-warfare-
and-taiwan (Letöltés: 2018. 05. 25.) 
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valószínűleg a végső döntő tényezővé válhat, függetlenül attól, hogy Tajvan meglévő vál-

ságkezelő mechanizmusa képes-e a médiafunkciók kaotikus helyzetben történő helyreállí-

tására és a jelenlegi kormány legitimitásának megőrzésére. A médián keresztül történő 

nyilvánosság befolyásolása, nem pedig a közvetlen hadviselés ma már a nemzetek közötti 

verseny fő területe. 

Napjainkban a technika segítségével új változatai vannak a hibrid hadviselésnek. A 

technológia terén elért előrehaladásával Kína túlmegy a múltbeli internetes blokád taktiká-

ján, és a különböző digitális platformok és technológiai előnyök révén képes aktívan befo-

lyásolni a közvéleményt. Nem kíméli erőfeszítéseit akaratának előmozdításában a nemzet-

közi közösségben a hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül. A digitális közvéle-

mény a kiber háború legfontosabb része, ami a céltárgy számítógép használati szokásai-

nak, preferált témáinak, ideológiájának és politikai irányultságának ismeretén alapul. Az 

ilyen jellegű személyes adatok tökéletes bázist szolgáltatnak ahhoz, hogy számítógépes 

vírusokat és taktikákat tervezzen a közvélemény manipulálásához. A rosszindulatú prog-

ramok továbbfejlesztett, tartósan fenyegető támadásokkal történő beágyazása mellett Kína 

képes kezelni a számítógépes felhasználók személyes adatait a hardver és a szoftver 

együttes használata révén. 

Kína az elmúlt években az informatika terén elért haladással lehetővé tette fogyasztói 

elektronikai termékei számára, hogy olcsóbb áraiknak köszönhetően belépjenek a globális 

piacra. A Kínában gyártott elektronikus termékek, köztük a routerek, a mobiltelefonok és a 

hordozható számítógépek, mind háttér támogató programokba ágyazódhatnak, amelyek 

automatikusan visszaadják a felhasználói adatokat a központi rendszerbe, ami a későbbi-

ekben egyszerűen kinyerhető. Ez az információ nagymértékben az egyén használati szo-

kásainak úgynevezett feltérképezéséről szól. 

A szoftverhasználat tekintetében a Kínán kívüli emberek gyakran használnak bizonyos 

speciális kommunikációs alkalmazásokat ‒ úgymint pl: Wechat ‒ a kínai emberekkel való 

kapcsolattartás eszközéül. Regisztrálhatnak a kínai fejlesztésű közösségi médiaplatformok 

vagy alkalmazások felhasználóiként is. Ezek az alkalmazások tartalmazhatnak rejtett prog-

ramokat, amelyek automatikusan visszaadják a felhasználói adatokat a központi adatbá-

zisba, amelyeket később elemezhetnek és felhasználhatják a jövőbeli kibertámadásokra. 

További módszer lehet még a digitális közvélemény befolyásolása. A digitális közvéle-

mény-háború leggyakoribb formája a tartalmi gazdaságon alapszik, amelyek olyan webol-

dalakra vagy web alapú vállalatokra támaszkodnak, amelyek úgy realizálnak nyereséget, 

ha nagy számú oldalmegtekintést vonzanak. A tartalmi gazdaságok nagy mennyiségű 

cikket futtatnak weboldalukon, amelyeket az ellenőrzés alatt álló fiókok támogatnak, és 

kommunikációs alkalmazásokon keresztül küldenek az alkalmazások széles köréhez. Eb-

ben a rendszerben sok ilyen felhasználó továbbítja a cikkeket másoknak, anélkül, hogy 

átolvasta volna őket, és ezzel társulnak a hamis hírek terjesztésében. A cikkeket és nyilat-

kozatokat is fegyverként használhatják. Ezek a cikkek gyakran megtámadnak bizonyos 

hírességeket vagy tudósokat egy lejárató kampány részeként. A nyilatkozó félreértelmezett 

megjegyzései gyorsan eltorzíthatók, és ez a korábban felsorolt csatornákon keresztül ví-



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2018. XI. évfolyam 3. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

93 

rusként terjedhet el az interneten. A kritikus pillanatokban, mint a választások és a kor-

mányzati bejelentések vagy a komoly állami döntések publikálása nagy mennyiségű hamis 

hírrel keverve képes arra, hogy befolyásolja a közvéleményt. Az embereket félrevezethetik 

a pletykák, a belső feszültség vagy akár erőszakos cselekvések sorozata, melyek okai és 

elkövetői ismeretlenek. Ennek következtében az ország megosztódik, és az ellenség eléri 

a stratégiai célt, hogy az ellenfelet harc nélkül szabályozza. A hagyományos és nem szok-

ványos katonai fenyegetésekkel járó taktika kifejlesztésében a PLA különösen diverzifikál-

tabb és rugalmasabb eszközöket alkalmaz. Annak ellenére, hogy Pekingnek Tajvan ellen 

irányuló nyílt erőszakos megnyilvánulás nincs, a katonai légi járművek és hajók Tajvanon 

történő járőrözése és a propagandafotók készítése révén még mindig befolyásolhatják a 

tajvani közvéleményt. A digitális közvélemény háborúja szintén lehetőség. Mindezek a 

taktikák befolyásolhatják mindkét civil lakosságot és a tajvani katonákat. 

TAJVAN SZÜKSÉGES VÁLASZLÉPÉSEI 

Demokratikus országként Tajvan jogi védelmet nyújt a szólásszabadsághoz. A tartalmi 

elemek nem centralizáltak és cenzúrázottak, ami megnehezíti a megtorpanást. 

Válaszként Tajvannak meg kell erősítenie a nyilvánosság elérésére és befolyásolására 

irányuló erőfeszítéseit. Helyes és pontos információkat kell szolgáltatnia, és csatornákat 

kell létrehoznia a pletykák tisztázása és a félretájékoztatás megállítása érdekében. A kor-

mánynak nyilvánosságra kell hoznia politikai irányait és releváns adatait rendszeres időkö-

zönként, miközben megfelelő elhárító csatornákat állít fel a pletykák megcáfolására, és 

előnyös helyzetben kell lennie az információkezelésben. A vonatkozó kormányzati szer-

veknek fejleszteniük kell a szóvivőik válságkezelési képességeit, és kommunikációs csa-

tornákat kell kialakítaniuk a hagyományos médiával és a közösségi médiával, hogy azon-

nal egyértelművé tegyék a nyilatkozatokat, megakadályozzák a téves információk terjesz-

tését, és megakadályozzák, hogy Tajvant olyan külső erők manipulálják, akik belső zavart-

ságot akarnak létrehozni a szigeten. Lehetséges egy független, harmadik féltől származó 

hitelesítési mechanizmust létrehozni, amely növeli az erőfeszítés hitelességét. 

ÖSSZEGZÉS 

A fentiekből következik, hogy nem változott a feszült helyzet a két ország között. A hibrid 

hadviselés elemeinek megjelenésével egy olyan korszakba lépett a két ország konfliktusa, 

aminek végkimenetele megjósolhatatlan. Ami tisztán látszik, hogy Kína ezután sem hagy 

fel a Tajvannal szemben támasztott egyesítési követeléseivel, és minden eszközt megra-

gad, hogy az „Egy Kína” elvet megvalósítsa. Tajvan jelenlegi vezetése azon van, hogy ezt 

a nyomást enyhítse, és a lakosság ebből ne érezzen semmit. Mindezt olyan környezetben 

teszi, ahol gyakorlatilag megvan a politikai támogatottsága, azonban Kína a digitális rend-

szerek manipulálásával azon van, hogy ezt a szilárd támogatási rendszert meggyengítse, 

amire Tajvannak minden erejével fel kell készülnie.  
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