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A 2016-os amerikai elnökválasztási kampányba történt orosz beavatkozás 
ráébresztette a demokratikus államokat, hogy fokozottabb védelemmel 
kell ellátniuk a választási folyamataikat. A cikk a széles körben elterjedt és 
alkalmazott közvetlen kommunikációs csatornák és a közösségi hálózatok 
jelentette kihívásokkal foglalkozik, amelyek segítségével külső entitások 
képesek jelentős hatást gyakorolni a demokratikus folyamatokra. Ehhez 
nem szükséges a szavazási rendszer megbénítása, „elegendő” a politikai 
diskurzust befolyásolniuk.  

A demokrácia alapértékei a szabadság, az egyenlőség, a részvétel és az 
emberi jogok. A demokratikus állam egyik fő jellemzője az általános, 
szabad választások, amelyeket a törvények szerint tartanak. A 
választásokkal a nyilvánosság hatalmi intézményekbe vetett bizalma jut 
kifejezésre.  

Az elmúlt években számos állam esetében történt külső kibertámadás a 
választások idején. A kibertérből érkező ez irányú támadásokat két 
kategóriába sorolhatjuk. Az első a szavazási rendszerek informatikai 
eszközeinek tönkretételét célozza meg, míg a második a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalmat ássa alá. Az első meglehetősen jól ismert, 
ezért az országok felkészülnek arra, hogy kivédjék, azonban a második 
egy új típusú jelenség, amely komoly figyelmet és elemzést igényel. 

Az Amerikai Egyesült Államokban a 2016-os választások idején 
Oroszország kiterjedt kampányt folytatott, hogy a Demokrata-jelölt Hillary 
Clinton esélyeit csökkentse és a Republikánus Donald Trump helyzetét 
erősítse. Mindez titkos kibertámadásokkal és emellett nyilvános 
közvélemény-befolyásolással zajlott. Még 2015 júliusában orosz 
kibertámadók feltörték a Demokrata Párt számítógépeit, és a kigyűjtött 
adatokat használták fel az egy évvel későbbi akcióik során.1 (DNI, 2017) 
Oroszországról nemcsak azt tartják, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokban avatkozott be a választásokba, hanem megpróbálta 
Franciaországban is. Emanuel Macron kampányközpontjának 
számítógépéről szereztek meg adatokat, és információkat tettek közzé az 
interneten – utóbbiak közül több álhírnek minősült. (Auchard – Bate, 
2017) Oroszország azért, hogy a támadott ország lakosságának 
demokráciába és a választási rendszerbe vetett hitét megrendítse, azt a 
meggyőződést váltja ki és erősíti bennük, hogy az állam képtelen 
megvédeni a polgárai magánszféráját és a demokratikus folyamatait. 
Mindezt azokban az országokban teszi nagy előszeretettel, amelyekhez 
érdekei fűződnek: Ukrajnában, a balti országokban, továbbá Hollandiában, 

                                                           
1
 Az orosz kibertámadást és az amerikai választásokba történő beavatkozást támasztja alá az a 

jelentés, amelyet az USA Nemzetbiztonsági Hivatala készített és juttatott el az amerikai elnök 
számára 2017 januárjában. (DNI, 2019) 
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Franciaországban, Németországban2  – utóbbiak esetében azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy az Európai Unió jelentős hatalmairól van szó. (Giles, 
2016) 

 
A választási folyamat (kiber)sérülékenysége 
 
A demokratikus választások folyamatában részt vevő szereplők egyre 
szélesebb körben és egyre nagyobb mértékben alkalmaznak eszközöket, 
infrastruktúrát, beleértve a kiberteret is. Az utóbbiból érkező támadások 
általában az infrastruktúrára, a jelöltekről és a pártokról szóló 
információkra, valamint a közvélemény befolyásolására irányulnak.  

A közigazgatás intézményei, amelyeknek jogában áll az állampolgárok, 
vállalatok adatainak gyűjtése, tárolása és őrzése, korszerű digitalizációs 
fejlesztéseken estek át. Az adattároló és -kezelő rendszereik rendkívül 
sérülékenyek a kibertámadásokkal szemben. Ez utóbbira példaként 
említhető az amerikai Georgia, Arizona és Illinois államokban történt 
kiberbehatolás az e-szavazási gépekbe, amely során közel 21 millió 
állampolgár adatait lopták el (Goodin, 2016). 

A választásra jogosultak személyes adatainak ellenőrzése (akár 
manuálisan, akár mechanikusan történik) elengedhetetlen a szavazatuk 
leadása előtt. Egy hackertámadás szignifikáns károkat okozhat az egész 
folyamatban, főként, ha ez elektronikus. A rendszer több szolgáltatást 
végez: a választópolgár regisztrációját és szavazati jogosultságának 
megerősítését; lehetővé teszi az elektronikus szavazását; a távszavazás 
megvalósítását interneten keresztül és a szavazatok összesítését. Az 
elektronikus szavazásnak természetesen megvannak a maga előnyei és 
hátrányai. Növelheti a választási hajlandóságot (mivel nem kell kimozdulni 
otthonról, vagy akár az okostelefonról is leadható a voks, bárhol 
tartózkodik a szavazópolgár); másrészről rendkívül magas kockázattal jár 
a támadásokat vagy a befolyásolhatóságot illetően.  

Az USA-ban néhány helyen például bevezették az elektronikus 
közvetlen szavazást biztosító rendszert. Az azonosítás személyi chipkártya 
segítségével történt, és a jogosultak érintőképernyőn adták le a voksukat. 
A rendszer ezt követően elmenti az adatokat, majd nyomtatást generál, 
és ezzel lezárja az illető számára a szavazási lehetőséget, vagyis másik 
szavazóhelyiség(ek)ben nem tud bejelentkezni. Azonban kiderült, hogy 
egy meghackelt kártyával mind az érintőképernyőn megjelenő adatokat, 
mind a leadott szavazatokat meg lehetett változtatni, sőt szavazatokat 
lehetett eltüntetni, de akár törölni is egyes jelölteket a listáról. Ráadásul a 
rendszert távoli támadás érte, amelynek célja a szavazatösszesítés és -
                                                           
2
 2015-ben a német parlament, a Bundestag számítógépes rendszerei ellen történt kibertámadás, 

amelynek következtében a hatalmon lévő párt népszerűsége csökkent. Hollandiában 2016-ban 
próbálták meg befolyásolni a referendum eredményét, amelyet az Európai Unió és Ukrajna közötti 
kereskedelmi megállapodás jövőjére vonatkozóan hirdettek meg. A közvélemény-kutatás 
alátámasztotta, hogy azok a szavazók, akik a megállapodás ellenében tették le a voksukat, a 
véleményüket téves, tényeket nélkülöző információkra alapozták, amely információk az orosz 
propaganda „termékei” voltak. (Appelbaum, 2016) 
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elosztás befolyásolása volt. Ez az eset is bizonyítja, hogy az interneten 
keresztül történő elektronikus választás sokkal jobban kitett a 
hackertámadásoknak, csalásoknak, mint a hagyományos folyamat. 

 
A közvélemény befolyásolása 
 
Egy demokratikus államban több tényező megléte járul hozzá az 
állampolgárok politikai intézményekbe vetett bizalmához: a független 
igazságszolgáltatási rendszer, szabad média, aktív közvélemény, 
megfelelő életszínvonal (lakhatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatások, 
foglalkoztatás) és szabad választások.  

Az elmúlt években a kommunikáció új csatornái jelentek meg és hoztak 
változást a politikai és nyilvános diskurzusban, különösen a közösségi 
médiában. Lényegesen tágabb körben vált elérhetővé a közönség, annak 
több rétegéhez jut el az információ, mint a hagyományos médiában. 
Ráadásul a politikai szereplő közvetlen kapcsolatot is képes kialakítani a 
lakossággal, vagyis a választókkal. Ez az átalakulás az internet fokozott 
használatát eredményezte az aktivisták toborzásában, 
támogatásszerzésben, üzenetközvetítésben és a kampányok 
irányításában. Számos jelölt fejtett ki óriási aktivitást a különféle 
médiacsatornákon, nem mellékesen ugyanígy tettek az ellenséges 
viszonyban álló, illetve befolyást kifejtő országok is a közösségi 
médiafelületeken és az interneten (Haleva-Amir & Nahon, 2015). 

A demokratikus folyamatok védelme megkívánja, hogy az illetékesek 
szem előtt tartsák a további támadási lehetőségeket, amelyekkel kibővül a 
fentiekben említett támadások köre. A dilemmát az okozza, hogy 
különbséget kell tenni a politikai csatározásban az indokolt tevékenység és 
a külföldi entitás jogszerűtlen beavatkozása között. A közösségi médiában 
folytatott támadások ellen egészen más típusú védelem szükséges, mint 
egyéb kiberterületen (szerverek, hálózatok, végberendezések és 
állomások stb.). A probléma felveti a szólásszabadság korlátozását és az 
emiatti aggodalmakat. Vajon kizárólag az adott állam polgárait és annak 
vezetőit érinti, ha egy nemzetközi szereplő (pl. állam vagy 
terrorszervezet) illegitim módon próbál beavatkozni egy demokrácia 
ügyeibe? Ugyanis a belső politikai küzdelem részének tartjuk a 
hazugságot, a manipulációt, a híresztelést, azonban ha bárminemű 
beavatkozás külföldről történik, azt elfogadhatatlannak ítéljük, mivel a 
lakosság hite rendülne meg az állami intézményekben, és ez elvezethet a 
destabilizációhoz. 

Politikai és stratégiai információkat terjesztenek azok a honlapok és 
közösségi médiafelületek, amelyek leleplező információk közzétételére 
specializálódtak (például WikiLeaks), hogy ezzel a közvéleményre 
befolyást gyakoroljanak. Mindegy, hogy valódi vagy álhírek terjesztésével 
teszik ezt, az időzítés a fontos. Hírbe hozással a választási jelölt 
alkalmassága kérdőjeleződik meg, sőt magára a jelöltségére is hatással 
lehet. Ez is mutatja, milyen következményekkel járhat az álhírek, hamis 
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felmérési adatok közzététele vagy a médiafigyelem felkeltése hamis 
riportokkal.  

Egy ilyen típusú tevékenység a külpolitikában, államok egymással 
folytatott kapcsolataiban is negatív folyamatokat generálhat. Ennek 
felismerése a demokráciákban a védekező intézkedésekről átfogó 
párbeszédet tesz szükségessé. Hiszen, ha technológiai szempontból teljes 
mértékben biztonságossá válik a választási folyamat, még mindig 
számolni kell a befolyásoló tevékenységgel. Ez utóbbi az elkövetkező 
választások egyik legfontosabb kihívása. Nem elegendő az információs 
technológia megóvása, a védekezésnek ki kell terjednie a külső, 
antidemokratikus tevékenység elleni teljes párbeszédre. 

 
Az izraeli választások kibertámadásai 
 
Izraelben a szavazók adatai nemcsak az állam és a választási bizottság 
adatbázisaiban találhatóak elmentve, hanem minden egyes pártnak, 
amelyik indul a választásokon, eljuttatják azokat. A személyes adatok 
biztonságát illetően ez komoly támadhatóságot jelent. Mindezek felvetik a 
kérdést, hogy miképpen lehet garantálni a szavazói adatbázis megfelelő 
módon történő használatát és felügyeletét.3 

A szavazatok összeszámolása országonként változó, annak 
függvényében, milyen a választási rendszere. Izraelben manuális módon 
történik a szavazatok leadása, az összeszámolásuk, valamint az 
elektronikus rendszerbe történő adatbevitel is. 

A nyilvánosság figyelme elsősorban a közösségi hálózatok választások 
idején történő használatának szabályozására fókuszált. Az úgynevezett 
botok4 használata (akár maguk a politikai pártok alkalmazzák vagy 
cégeket bérelnek fel, hogy működtessenek botokat a támogatottságuk 
növelése vagy a rivális jelölt pozíciójának csökkentése érdekében) csak 
akkor tekinthető jogszerűnek, ha a közzétett információban szerepel a 
párt és a jelölt neve.  

Rendkívül nehéz olyan mechanizmusokat felállítani, amelyek képesek 
kiszűrni az álhíreket. Egy ilyen mechanizmus bevetése és a 
szólásszabadság megsértésének kockázata között parányi a távolság. 
Ezért általában a jogi szakértők azt javasolják, hogy minden információt 
közölni kell, még akkor is, ha az álhírnek minősül, mert ez része a 
demokratikus vitának. Ha ezáltal bármelyik magánszemély vagy szervezet 
úgy érzi, hogy sérelem érte, az igazságszolgáltatás intézményeihez 
fordulhat jogorvoslatért.  

Mivel fennállt annak a lehetősége, hogy külföldi elemek megpróbálnak 
beavatkozni a választásokba a közösségi médiában való álhírek 
                                                           
3
 A 2020. március 2-ára kiírt választások előtt három héttel azonban kiderült, hogy Benjamin 

Netanyahu pártjának, a Likudnak a választási mobil applikációját feltörték, és 6,5 millió ember 
személyi – teljes neve, lakcíme, személyi igazolványszáma és egyéb – adatai nyilvánosságra 
kerültek. (Victor et al., 2020) 
4
 A bot egy olyan szoftver applikáció, amely online műveleteket hajt végre, és amelyekkel valós 

felhasználót sejtet a profil mögött. Egyfajta robot, amely emberi felhasználónak tetteti magát.  
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terjesztésével, adatbiztonsági szakértők 2019 elején jelezték, hogy létre 
kellene hozni egy hasonló modellt, mint amellyel Izrael már kiszűri a 
zaklatást és közösség elleni izgatást ezeken a felületeken. Azonban az 
országnak nincs olyan joghatósága, amely kötelezhetné az olyan 
hálózatokat mint a Facebook vagy a Twitter az egyes posztok 
eltávolítására. A felhasználók számára ugyan nyitva áll a lehetőség, hogy 
jelentsék a káros tartalmakat, és kérjék azok törlését. Az állam esetében 
azonban ez másként működik. Izraelben az államügyészi hivatal 
kibervédelmi osztálya veszi fel ilyen esetekben a kapcsolatot az adott 
hálózattal, és kéri a törvénytelen adatok eltávolítását. Az esetek közel 
85%-ában sikerül az információtörlés elérése. 

Aggodalomra ad okot, hogy a Twitteren megengedettek az 
azonosíthatatlan egyéni – nem pártok által létrehozott – „profilok”. Egy 
ilyen profil rendkívül fontossá válik, mivel lehetővé teszi az embereknek, 
hogy a személyazonosságuk felfedése nélkül vegyenek részt politikai 
párbeszédben és véleményüknek szabad utat engedjenek. Egész más a 
helyzet a külföldi elemek hasonló tevékenységét illetően: ez az izraeli 
demokratikus folyamatokba történő durva beavatkozásnak számít, amely 
illegitim, és az elhárításáról gondoskodni kell. A legjobb védelmi 
intézkedések a klasszikus kibertámadások elleni védekezésből 
származnak.  

A 2019. április 9-ei választások előtt Izrael vezetői tisztában voltak 
azzal, hogy külső támadásokkal kell számolniuk nemcsak a kampány, 
hanem a parlamenti választások során is. Ez volt az ország történelmében 
az első kampány, amelyben ez a kihívás is megmutatkozott. 

2018 decemberében Reuvén Rivlin államfő úgy nyilatkozott, hogy „…az 
álhírek világában meg kell óvnunk az állampolgárok jogait arra 
vonatkozóan, hogy olyan hírekhez jussanak hozzá, amelyeket nem 
ferdítettek el.” (Rivlin, 2018) Az izraeli államfő nem tért ki arra, hogy 
külső beavatkozásra utal, vagy belső politikai vitára.  

Két hónappal az elnök kijelentését megelőzően egy Knesszet-beli5 
vitában felmerült, hogy a Facebookkal együttműködve távolítsák el a 
közösségi oldalról az ál-profilokat. Amikor kihirdették a választások 
időpontját, a Facebook széleskörű információ-vizsgálatot indított el, 
politikai pártok és magánemberek posztjait is figyelte, különös tekintettel 
azokra, akik a felhasználói szabályzat ellen vétettek. Annak érdekében, 
hogy gyorsan reagálhasson, a Facebook egy „cenzorcsapatot” állított fel, 
amelynek tagjai a mesterséges intelligencia eszközeit alkalmazva kutattak 
a gyanús tartalmak után. A másik alkalmazott eszközük a problémás 
kampányposztok visszaszorítása volt. Még ha ezekre a posztokra rá is 
lehetett találni, úgy szabályozták azok megjelenését, hogy lényegesen 
kevesebbszer jelentek meg a felhasználók kezdőoldalain.  

A Facebook képzést tartott a Knesszet azon tagjainak és 
munkatársainak, akik tisztában akartak lenni a platform használatának 
buktatóival, valamint tanácsot adtak arra vonatkozóan, hogy miként 

                                                           
5
 izraeli parlament 
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védhetik meg a hackerek támadásaitól és illetéktelen tartalmak 
elhelyezésétől a saját politikai Facebook-oldalukat. 

2019 januárjában az Izraeli Biztonsági Szolgálat (Sin Bét) vezetője, 
Nadav Argaman figyelmeztetett, hogy egy másik állam az izraeli 
választásokba kiberalapú beavatkozást tervez. Pár nappal később 
Benjamin Netanyahu miniszterelnök megerősítette, hogy Irán napi szintű 
álhírterjesztéssel próbálkozik, hogy az izraeli választásokat befolyásolja. 
Néhány héttel később az Izraeli Biztonsági Szolgálat jelentése szerint az 
iráni titkosszolgálat feltörte az ellenzéki Kék és Fehér párt vezetőjének, 
Beni Gáncnak a mobiltelefonját, és megszerezte annak teljes tartalmát, 
beleértve az érzékeny információkat is. Napokig uralta a kampányt a hír, 
és Gánc védekezni kényszerült épp akkor, amikor a népszerűsége felfelé 
ívelt. Értelemszerűen a kihívója, Netanyahu próbálta kihasználni a 
helyzetet, és abbéli félelmének adott hangot, hogy személyes információk 
jutnak a hackerek kezébe, amellyel zsarolhatják Gáncot. Beni Gánc, aki 
korábban az Izraeli Védelmi erők parancsnoka volt, nyilatkozata szerint a 
telefonján nem tárolt titkos információkat, és a későbbiekben sem került 
nyilvánosságra kompromittáló adat a telefon tartalmából. (Hoffman, 2019) 

A Facebook és a Twitter ekkortájt jelentették be, hogy titkos iráni 
műveleteket lepleztek le, és olyan tartalmakat távolítottak el a 
felületeikről, amelyek kritizálták Netanyahu politikáját, családi 
kapcsolatait, valamint a Közel-Keletre és a palesztin–izraeli konfliktusra 
vonatkozó iráni álláspontot tükrözték.  

2019 februárjában a Nemzeti Kiberigazgatóság (National Cyber 
Directorate, NCD) a választásokon induló pártoknak eljuttatta azt a 
speciális dokumentumot, amelynek segítségével felkészülhettek egyes 
kibertámadások kivédésére. A dokumentum tartalmazta például a 
személyi számítógépek, okostelefonok, egyéb adatcserére alkalmas 
eszközök, honlapok és a pártok információs és levelezőrendszereinek 
védelmére vonatkozó útmutatásokat. A Facebook is növelte az ellenőrző 
tevékenységét, és „nagytakarítást” végzett a politikusok, családtagjaik és 
a jelöltek követőinek profiljai között. A kampány során számos ál- és bot-
profilt törölt, valamint a média szereplőinek felajánlotta, hogy segítséget 
nyújt az álhírközvetítők kiszűrésére.  

Március közepén Izrael jelentős lépésre szánta el magát, életbe léptette 
a Facebook politikai hirdetésekre vonatkozó szigorú szabályozását, amely 
a hirdetések és a megjelenések átláthatóságát hivatott növelni. Ezzel 
Izrael a világon ötödik államként vezette be azt a szűrőt, hogy a külföldi 
beavatkozásnak és a névtelen propaganda terjedésének elejét vegye. 
(Shuker – Siboni, 2019) 

Az áprilisi választások után közvetlenül a Központi Választási Bizottság, 
a Nemzeti Kiberigazgatóság és további biztonsági szervezetek (főként a 
Sin Bét) erőfeszítéseinek köszönhetően a fizikai választási rendszert 
sikeresen megóvták a kibertámadásoktól.  

Gánc pártja ugyan 35 parlamenti képviselői helyet szerzett, többet, 
mint amennyit a közvélemény-kutatások előre jeleztek, nem tudható, 
hogy hány szavazattól, illetve mandátumtól esett el a telefonját ért 
támadás miatt.  
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Felmerült a gyanú, hogy az aktuális miniszterelnök, Benjamin 
Netanyahu pártja, a Likud bot-hálózatokat alkalmazott vagy éppen olyan 
profilokat „címkézett” pártsemlegesnek, amelyek mögött Likud-támogatók 
voltak, hogy ezzel is befolyást gyakoroljon az emberekre. De nem csak a 
Likud, több párt is kihasználta a botok adta lehetőségeket. Hangsúlyozni 
kell, hogy a bot-profilok működtetése nem törvényellenes. A 
használatukat illetően nem az a legfontosabb, hogy betiltsák, hanem az, 
hogy a jogszerűség irányába tereljék ezt a tevékenységet, és 
megakadályozzák az álhírek terjesztését. Mindemellett az esetekről szóló 
jelentések etikai kérdéseket vetettek fel, hogy milyen választásokat is 
akar az izraeli társadalom: amelyikben korlátozzák a szólásszabadságot a 
kampány tisztasága érdekében, vagy épp ellenkezőleg, szabad utat 
engednek az álhíreknek. (Bob, 2019) 

A tavaszi kormányalakítás meghiúsulása miatt új választásokat írt ki 
Reuvén Rivlin államfő szeptember 17-ére. A néhány hónappal korábban 
szerzett tapasztalatok alapján létrehozott megfigyelőcsoport több száz 
álprofilt fedezett fel és jelentett, azonban ez csekély erőfeszítésnek 
bizonyult a nyári kampány során folytatott kibertámadásokkal szemben. 
Izrael társadalma megosztott; vallási, gazdasági, társadalmi, etnikai és 
ideológiai konfliktusokkal terhelt. Egy felbujtó vita bármikor elmélyítheti a 
meglévő különbségeket, és polarizálódást, radikalizálódást idézhet elő.   

A külföldi beavatkozás lehetőségét folyamatosan szem előtt tartották az 
izraeli biztonsági szervek. Oroszországon kívül a terrorszervezetek6 vagy a 
terrorizmust támogató államok szintén felkerültek a támadást végrehajtók 
listájára.  

Nemzetközi szinten ismert az az „elhárító” mechanizmus, amelyet 
szakértők dolgoztak ki. Az első lépés a felderítés. Meg kell bízni, illetve 
létre kell hozni magán és állami kutatási és megfigyelő, felderítő 
vállalkozásokat, hogy kiszűrjék a hazugságot, manipulációt; és ezeket 
hozzák nyilvánosságra. (Több állam már megtette.) A második lépés az 
elkövetők azonosítása, és azt követően a közösségi hálózatok 
működtetőinek értesítése, amelyek blokkolhatják vagy eltávolíthatják az 
elkövetőket a felhasználóik közül. A harmadik lépés a nyilvánosság 
tájékoztatása, oktatása, hogyan ismerhetik fel az álhíreket, és miképpen 
tudják megakadályozni azok továbbítását. 

Napjainkig az izraeli nyilvánosság nem rendelkezik sem szervezeti, sem 
módszertani képességgel (ha létezik ilyen) a külföldi befolyás kivédésére. 
Ehhez több alapvető komponens összehangolására lenne szükség: az első 
a hírszerzés a maga nyílt és titkos információgyűjtésével. A második a 
rendelkezésre álló adatmennyiség megfelelő elemzése, hogy a szakértők 
valós helyzetképet tudjanak kialakítani, valamint azonosítani kell a 
támadót. Harmadszor együttműködést kell kialakítani az intézmények és a 
technológiával rendelkező szereplők között. Az elvárás az lenne, hogy egy 
speciális egységet hozzanak létre, amely rendelkezik Izrael mindegyik 

                                                           
6
 2017-ben a Hamász több tucat csinos, fiatal nő álprofiljait hozta létre, hogy lépre csalja az Izraeli 

Védelmi Erők katonáit és titkos információkat szerezzenek meg tőlük. Számosan lépre is mentek. Egy 
évvel később a Hamász a WhatsApp applikáció segítségével „vadászott” az izraeli katonákra.  
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védelmi szervezetének képességeivel, és koordinálná a biztonsági 
tevékenységet. Mivel a kérdés meglehetősen érzékeny területet érint, 
ezért az egység a Központi Választási Bizottság (vagy más politikai 
entitás) alá tartozna. Az egység fontos feladata lenne, hogy létrehozza 
azokat a speciális technológiai eszközöket, amelyekkel meg tudja 
valósítani a céljait. 

 
Összegzés 
 
A cikk azokra a kiber- és társadalmi jelenségekre próbál rámutatni, 
amelyek a választási folyamatokban az utóbbi években megjelentek, és 
amelyek alátámasztják annak a felismerésnek a fontosságát, hogy a 
demokratikus választási folyamatot is a kritikus infrastruktúrákhoz és 
folyamatokhoz kell sorolni. A választási folyamat teljes körű védelmének 
kialakítása szükséges, mivel a külső befolyásolással elérhető az 
állampolgárok bizalmának megrendülése a politikai intézményekben és a 
demokratikus értékekben. A választási kampány még „gyenge láncszem” 
a demokratikus országokban, pedig az ellene irányuló támadás mind az 
országra, mind pedig a jelöltre hatást gyakorol.  

A közösségi médiafelületeken bárki elkövethet „puha támadást”, 
azonban a tartalmak ellenőrzése, kezelése és blokkolása magánvállalatok 
kezében van (Google, Facebook, Microsoft stb.), amelyek hasonló 
helyzetekben tanúsították a tehetetlenségüket. 

Az izraeli kiberszervezetek vezetői bizonyították, hogy tisztában vannak 
a választási rendszerek és a választópolgárok adatbiztonságának 
fontosságával, és törvénymódosítást sürgetnek, hogy ezek az információs 
rendszerek bekerüljenek a kritikus infrastruktúra körébe. Ugyanakkor úgy 
tűnik, hogy a politikai diskurzus külső hatásoktól való védelmét illetően 
még nem jutottak el erre a szintre. 
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