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Absztrakt
Az új technológiai innovációk a vitathatatlan előnyei mellett hatalmas veszélyt is jelentenek a tár-
sadalom egészére, hiszen az informatikai környezet lehetőséget teremt a határon átívelő bűnözés 
különböző formáira. Napjainkban az online térből érkező támadások jelentik az egyik legnagyobb 
biztonsági kihívást, ugyanis az anonimitást biztosító információs rendszerek, valamint a minimális 
költségek mellett még a bűnelkövetők fizikai jelenlétére sincs szükség. Éppen ezért nem túlzás azt 
állítani, hogy a generációváltás okán a transznacionális terrorizmus egy olyan új korszakba lépett, 
amelyben markánsan megjelennek a kibertérben elkövetett támadások. A terrorizmus képviselői 
rendkívüli módon alkalmazkodnak a világ fejlettségéhez, így tisztában vannak vele, hogy a világháló 
képes a különböző terrorista célokat együttesen szolgálni, ideértve a félelemkeltést, a propaganda-
terjesztést biztosító kommunikációs csatornát és a további terroristák toborzását. Számos terrorszer-
vezet merényleteik végrehajtása során előszeretettel hivatkozik a dzsihádra, annak ellenére, hogy 
a közhiedelemmel ellentétben nem éppen fegyveres harc a jelentése. Habár az extrémizmus elleni 
fellépés a nemzetközi közösség egészének érdeke, azonban csakúgy, mint az egységes terrorizmus 
definíció létrehozására való törekvésüket, ez esetben is vitatott a konszenzusos fellépésük. 
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Abstract
In addition to their indisputable advantages, new technological innovations also pose a huge 
threat to society as a whole, since the IT environment creates opportunities for various forms of 
cross-border crime. Nowadays, attacks from the online space represent one of the biggest security 
challenges, because information systems that ensure anonymity and minimal costs do not even 
require the physical presence of criminals. That is why it is not an exaggeration to say that, due to the 
generational change, transnational terrorism has entered a new era in which attacks committed in 
cyberspace are prominent. The representatives of terrorism adapt to the development of the world in 
an extraordinary way, so they are aware that the World Wide Web can serve various terrorist goals 
together, including creating fear, a communication channel that ensures the spread of propaganda, 
and the recruitment of additional terrorists. Many terrorist organizations prefer to refer to jihad 
when carrying out their attacks, despite the fact that, contrary to popular belief, it does not mean 
armed struggle. Although action against extremism is in the interest of the international community 
as a whole, just like their effort to create a unified definition of terrorism, their consensus action in 
this case is also controversial.
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1. Bevezetés
Jelen tanulmány a teljesség igénye nélkül ismerteti az iszlám világ egyik legvitatottabb fogalmának 
mind a klasszikus, mind a részben ellentmondó, eltorzított változatát. Ezt követően vizsgálódá-
si körébe vonja a kiberterrorizmus fogalmi meghatározását, majd elhatárolja azt az online térben 
megjelenő egyéb bűncselekményektől, illetve hadviseléstől. A terroristák erősödő kibertérben való 
jelenlétével kapcsolatban kizárólag az Iszlám Állam kiberdzsihád tevékenységét ismerteti, noha nem 
elhanyagolható a más típusú terrorista szervezetek online térben való fenyegetése sem. A korona-
vírus-világjárvány hatását vizsgálva a kiberterrorizmus erősödésére, valamint megelőzésére adott 
egyes nemzetközi válaszokat követően olyan kérdésekre keresi a választ, hogy ez a rendkívül inno-
vatív bűnelkövetési mód napjainkban milyen mértékben jelent tényleges globális biztonsági fenyege-
tést, illetve ezzel összefüggésben milyen jövőbeni kihívásokra számíthatunk.



Károlyi Lili „Dzsihád” nevében elkövetett kiberterrorizmus – napjaink új globális biztonsági fenyegetése 

Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/4. szám, 126–141 130 131

2. A dzsihád2, mint az iszlám „hatodik pillére”3

A dzsihád értelmezések ismertetése során elengedhetetlen elsőként említést tenni az iszlám jogrend-
szer főbb sajátosságairól. Az iszlámban a dzsihád csak úgy, mint az élet minden területe, az isteni 
törvény (sharia) hatáskörébe tartozik. Sharia alatt azonban a Koránban és a Prófétára visszamenő 
szóbeli hagyományokban (hadith) található, az élet minden területére vonatkozó morális előírások 
összessége és nem egy kodifikált, írott és egységes törvény értendő. Ezzel szemben az emberi ér-
telmezésre szoruló, a muszlim jogtudósok hatáskörébe tartozó iszlám jog (fiqh) a saría gyakorlati 
alkalmazása, így az emberi értelmezésének esetleges tévedése okán változó természetű.

Számos szakértő egyetért abban, hogy az iszlámon belül a dzsihád az egyik legvitatottabb és legösz-
szetettebb fogalomkör. Ezen értelmezések sokféleségét (is) az iszlám jog íratlan volta teszi lehetővé, 
ugyanis értelmezett jog lévén a jogtudósok gyakran hoznak ugyanazon forrásokra alapozva egymás-
tól eltérő (dzsihád-)értelmezéseket.

Alapjelentését tekintve a dzsihád szó erőfeszítést, Isten útján való küzdelmet jelent. Egyes vallás-
tudósok - példának okáért al- Szujúti - a dzsihádnak több tíz formáját deklarálják, amelyek közül a 
harc/háború jelentése messze nem a legjelentősebb (Ramadan, 2017, p. 157-158), míg mások haj-
lamosak a dzsihádot kizárólag a szent háborúval azonosítani, annak ellenére, hogy az arab nyelv a 
fegyveres harcra (qital) és a háborúra (harb) külön terminust használ, amelyek jól szemléltetik, hogy 
a dzsihád nem azonos a fegyveres harccal (Dévényi, 2017, p. 298).

A VIII. században Abdalláh Ibn al-Mubárak a dzsihádot az iszlám egyik lényegi alapjának tekin-
tette.

Mivel a dzsihádot illetően több megközelítés is létezik, ezért gyakoriak az olyan értelmezések, ame-
lyek részben egymásnak ellentmondásosak vagy mást tartanak e tekintetben elsődleges fontosságú-
nak. E problémakörbe sorolandó példának okán, hogy a dzsihád közösségi vagy egyéni kötelesség-e, 
továbbá, hogy kizárólag defenzív vagy offenzív jellegű.

Tariq Ramadan (2017) Islam: The Essentials című munkájában részletesen kifejti, hogy a dzsihád alatt 
egy olyan folyamat értendő, amely a gonosznak ellenállást tanúsítva a jó megvalósítására törekszik.

Habár a dzsihádot a Korán is említi, kodifikált jogrendszer hiányában a jogtudósok dzsihád értel-
mezései gyakran ellentmondásosak, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az ellentmondások nem 
magukban a forrásokban, hanem a források emberi értelmezésében keresendők (Rostoványi, 2020, 
p. 63).

2  Az arab szavak átírásakor a tanulmány az angol nyelvben meghonosodott átírást követi. Ez alól kivételt képeznek a magyar nyelv-
ben is meghonosodott szavak. Ez utóbbiaknál a tanulmány a Ligeti Lajos (1981) Keleti nevek magyar helyesírása című műben 
lefektetett szabályokat követi.

3  A XX. század második felétől a dzsihádnak oly nagy jelentőséget tulajdonítanak, hogy nem hivatalosan az iszlám hatodik pilléré-
nek is szokták nevezni.

2.1.  Szélsőséges dzsihád, vagyis a vallási fundamentalizmus  
és az agresszív hadviselés összefonódása

A XX. század végén és a XXI. század elején megjelenő dzsihádizmus, mint az iszlamizmus radi-
kális, militáns változata a klasszikus dzsihád-doktrínának egy meglehetősen specifikus, méghozzá a 
céljaihoz leginkább igazodó értelmezését vallja magáénak, amely az erőszak alkalmazását is a zász-
lajára tűzte (Rostoványi, 2020, p. 53).

Nézeteik alátámasztására előszeretettel hivatkoznak a középkori vallástudós, Ibn Tajmijja dzsiháddal 
kapcsolatos fatváira, amelyek a hívőket védekező harcban való részvételre buzdította. Hangsúlyo-
zandó, hogy állásfoglalásai egy adott kor egészen sajátos történelmi helyzetére vonatkoztak, amikor 
a mongol seregek Szíriába behatolva Damaszkuszt fenyegették (Dévényi, 2017, p. 300). Jóllehet a 
muszlimokat a keresztények elleni védekező harcban való részvételre is ösztönözte, holott a mon-
golok mellé álló és muszlimokra támadó keresztények ellen hirdette a fegyveres támadást (Dévényi, 
2017, p. 301). Láthatjuk tehát, hogy a szélsőségesek az adott történelmi helyzetet teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyva készségesen emelnek ki a szöveg egészéből egyes részleteket, amelyek lát-
szólag megfelelő hivatkozási alapul szolgálnak a cselekményeikre.

Annak érdekében, hogy mind az iszlám világot nem tisztelő nem muszlimok és az ő nézeteiket 
nem követő hitehagyott muszlimok4 ellen is ideológiailag törvényes fegyveres harcot hirdethessenek, 
előszeretettel nevezik magukat - a nyelvileg furcsán hangzó és korábban nem létezett – dzsihádis-
táknak, így e kontextusban a dzsihád akaratlanul is azonosul az „illegitim politikai másként gondol-
kodással” (Maras, 2016, p. 37), azaz a terrorizmussal, az imént említett nézetet nem valló, azaz az 
erőszakot elutasító muszlimok hátrányára.

Ez a radikális mozgalom sokkal inkább tekinthető politikai, mint vallási irányzatnak. A klasszikus 
dzsihád-doktrína elvetése, valamint annak eltorzított értelmezése abban keresendő, hogy a dzsihá-
dizmus ideológusai általában nem vallástudósok, így ezen személyek érthető módon nem rendelkez-
nek még középszintű vallási képesítéssel sem, sőt legtöbbjük valamely nyugati egyetemen folytatott 
természettudományi, műszaki tanulmányokat (Dévényi, 2017, p. 310). Ugyanakkor ezek a szélső-
séges politikai aktivisták tisztában vannak vele, hogy az élet minden területére hatással levő iszlám 
uralta térségben kizárólag akkor tehetnek szert minél nagyobb támogatottságra, amennyiben – még 
ha csak látszólag is – törekednek a vallási legitimáció megszerzésére. Vélhetően ez az oka a nyugati 
diskurzusban máig uralkodó nézetnek, miszerint a dzsihádra hivatkozó terroristák az iszlám tanítá-
saira alapozottan hajtják végre erőszakos cselekményeiket.

Megjegyzendő, hogy míg az 1960-as és az 1980-as években is a dzsihád lokális célokat szolgált, 
így célját tekintve defenzív volt (Rostoványi, 2020, p. 56), addig a kétezres évek elejétől már globa-
lizálódott, offenzív dzsihádról beszélhetünk, amelynek ellenségképe ekkortájt főként az Egyesült 
Államokban öltött testet (Rostoványi, 2020, p. 139).

4  Az iszlám alapvetően tiltja, hogy muszlim harcoljon muszlim ellen. Erre kizárólag a hitetlenné nyilvánítást követően (takfír) ke-
rülhet sor.
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Annak ellenére, hogy az erőszaknak voltaképpen nincs teológiája, az iszlamista terrorszervezetek - 
példának okáért az Iszlám Állam vagy a Boko Haram - fáradhatatlanul dolgoznak ennek a megvaló-
sításán. Esetükben a különös kegyetlenség alkalmazása a tetteik során racionális alapokon nyugszik 
(Rostoványi, 2020, p. 56), mivel ezáltal képes az olyan céljait kielégíteni, mint a félelemkeltés szerte 
a világon, valamint ügyük támogatását elősegítve további terroristák toborzását.

3.  A kiberterrorizmus fogalmi meghatározása  
és főbb jellemzői

Már 1997-ben az első kiberterrorista támadásnak tekinthető, a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei 
által végrehajtott spamtámadásos akció felhívta a nemzetközi közösség figyelmét az infokommuni-
kációs eszközök sebezhetőségére (Kovács, 2006), így a kiberbiztonság prioritásként való kezelésére.

A számítástechnikai fejlődés – a megannyi előnye mellett – forradalmasította a terrorizmust, a ki-
berterrorizmus a büntetőjogi szakirodalomban a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat követő-
en széles körben elterjedt és a nemzetközi közösség egy új globális biztonsági fenyegetéssel találta 
szemben magát. 

Elsőként a kiberterrorizmus meghatározására Dorothy Denning tett kísérletet. Véleménye szerint 
a kiberterrorizmus olyan számítógép alapú támadás vagy fenyegetés, amelynek célja a félelemkeltés 
vagy a kormányok, illetve társadalmak kikényszerített cselekvése annak érdekében, hogy az adott 
terrorszervezet a politikai/vallási/ideológiai céljait elérje (Denning, 2001).

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kibervédelmi részlegének korábbi vezetőjének, Keith Lour-
deau-nak a definíciója szerint kiberterrorizmus alatt az olyan támadások értendők, amelyeket számí-
tógépekkel és telekommunikációs eszközökkel hajtanak végre azon oknál fogva, hogy azokat lerom-
bolják és/vagy működésüket megzavarják mialatt a lakosságban zavart és bizonytalanságot keltenek. 
Ezen erőszakos támadásokat illetően az FBI szintén hangsúlyozza a politikai/társadalmi/ideológiai 
célokat (Testimony of Keith Lourdeau, 2004).

A kiberterrorizmusnak – hasonlóan a klasszikus változatához – nincsen általánosan elfogadott defi-
níciója, továbbá különbséget tehetünk szűkebb, valamint tágabb értelemben vett kiberterrorizmus 
között. Szűkebb értelemben, azaz az úgynevezett hard cselekmények a kibertámadást5 végrehajtó 
terrorista cselekményeket jelentik, amelyek megvalósulásukhoz szükségeltetik az információtechno-
lógia felhasználása. Ilyennek tekinthetők például a különböző vírusok vagy férgek küldése és a főbb 
infrastruktúrákat irányító információs rendszerek működésképtelenné tétele. Ezzel szemben a tá-
gabb értelemben vett válfaján, más néven a soft cselekményeken azokat az online térben megvalósuló 
cselekményeket értjük, amelynek célja a propaganda terjesztése, a toborzás, valamint az adatszerzés 
(Kovács, 2019, p. 26).

5 Nemzetközi szinten a kibertámadás nincs definiálva.

A terroristák az online térben való egymás közötti kommunikációjuk mellett saját weboldal(oka)t is 
működtetnek, ahol egyszerre terjesztik az ideológiájukat új tagok vagy támogatók toborzása érdeké-
ben, másrészt ezen fórumokon gyakorta közzéteszik az általuk végrehajtott erőszakos cselekmények 
felvételeit. Mindebből szemmel látható, hogy a soft típusú kiberterrorista cselekmények nem függnek 
az informatikai környezettől, ugyanis azok az információs rendszer felhasználása nélkül is bűncse-
lekményeket valósítanak meg, tehát ez esetben az információtechnológia felhasználása csupán egy 
olyan mozzanat, amely megkönnyítheti a cselekmények elkövetését (Serbakov, 2021).

Kétségtelen, hogy az elmúlt időszak terrorcselekményeit tekintve komoly szerepet játszott a terroris-
ták online kommunikációja, a dzsihádizmus terjesztése, illetve szintén az internet révén megszerzett 
különböző finanszírozási formák a cselekményeik végrehajtására, ugyanis a modernkori terrorizmus 
képviselői tisztában vannak vele, hogy a kibertérben való jelenlétük a terrorfenyegetettséget akként 
képes hatékonyan fokozni, hogy akár egymástól elkülöníthető célokat is kielégítenek az infokommu-
nikációs technológiák használatával. Sőt csupán egyetlen információs támadás által az információs 
társadalom súlyos gazdasági és társadalmi veszteséget szenvedhet.

3.1. Elhatárolása a kiberbűnözéstől és a kiberhadviseléstől
Ma már a NATO is öt hadszínteret különböztet meg, mégpedig a földet, a vizet, a levegőt, az űrt, 
illetve a kiberteret. Továbbá a NATO főtitkára 2019-ben rámutatott arra, hogy a kiberfenyegetések 
egyre nagyobb kockázatot jelentenek, ugyanis destruktív jellegükből adódóan rendkívüli károkat 
képesek okozni a gazdasági szektorban, az államok katonai potenciáljában, a létfontosságú infra-
struktúrákban és a demokratikus társadalmak alapvető értékeit is veszélyeztethetik.

Ennélfogva az infokommunikációs társadalom számtalan veszélynek van kitéve a kibertérben, 
ugyanakkor a hatékony válaszlépések kidolgozását illetően feltétlenül szükséges az egymáshoz 
számtalanszor igencsak hasonló és olykor alig különböző kiberfenyegetéseket elhatárolni egymástól.

Nehéznek bizonyul a kiberterrorizmust a kiberbűnözéstől elválasztani, mivel egyes szakértők a 
kiberterrorizmust a kiberbűnözés egyik megjelenési formájának tekintik (Cassim, 2012, p. 381) a 
támadások során alkalmazható eszközök és módszerek hasonlósága okán. Állásfoglalásukat tehát 
arra alapozzák, hogy mindkettő elkövetését tekintve megfigyelhető a kártékony programok (pl. ví-
rusok, férgek6, adware7, trójaiszoftverek8, kémszoftverek9, zsarolóprogramok, kriptovírusok10 stb.), 

6  Bár nem szaporodnak úgy, mint a saját magukat lemásolni képes vírusok, de egy fertőzött weblap megnyitása esetén adatokat 
szerez, illetve juttat ki.

7  Reklám felületként jelenik meg és a folyamatos munkát akadályozza. Éppen ezért vírusvédelmi programot ajánl a felhasználó 
figyelmébe, amely látszólag lefuttatja a programot, végül vírust találva az eltávolítást a nem létező termék megvásárlásához köti.

8 Valójában vagy látszólagosan ajánl fel egy funkciót vagy szolgáltatást, amelyek ezt követően káros műveleteket hajtanak végre.

9  Ilyenek például a minden leütést rögzítő és továbbító keyloggerek, amelynek révén a támadó számára a felhasználó valamennyi 
munkafázisa ismertté válik.

10 Kártékony kód, amely ellen célzott védekezés nem létezik.
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az információs rendszerbe történő jogosulatlan belépés és a DDoS-támadás.11 A támadások mód-
szereit tekintve pedig a rendszer gyengepontjait felismerve, illetve kihasználva biztosítják a hozzáfé-
rést a támadó rendszerhez. Azonban míg a bűnözők kibertérben elkövetett bűncselekményei céljaik 
tekintetében egyértelműen a vagyoni vagy más előnyök elérése és nem kifejezetten a megkülönböz-
tetés nélküli fizikai károkozás, addig a kiberterroristák bizonyos politikai, vallási vagy ideológiai 
célok elérése érdekében cselekszenek (Dornfeld, 2019, p. 51).

Az államok által indított jellemzően kémkedési, diszruptív vagy destruktív célokat szolgáló kiber-
hadviselés körébe tartoznak minden olyan kibertérben végrehajtott támadások, amelyek a támadó 
állam katonai vagy politikai potenciáljára kedvező hatással vannak. E támadások célpontjai lehet-
nek az államok létfontosságú infrastruktúráinak, gazdasági, ipari, egészségügyi, valamint védelmi 
szektorainak az infokommunikációs rendszerei (Infojegyzet, 2019, p. 2). Fontos megjegyezni, hogy 
békeidőben általában az államok destruktív célú kibertámadásairól nem beszélhetünk, ugyanakkor 
számtalan olyan eset történt a közelmúltban, amelyek e tekintetben kétségesek. Példának okán a 
Stuxnet féreggel – majd a Duqu és a Flame vírussal – elkövetett kibertámadások mögött valószínű-
leg az Egyesült Államok és Izrael kiberhadviselése feltételezhető az iráni számítógépes rendszerek 
ellen (Brányi, 2019, p. 18).

Tehát a kiberterrorizmus és a kiberhadviselés abban különbözik egymástól, hogy míg a kiberterro-
rizmus végrehajtói nem állami szereplők, addig a kiberhadviselés tekintetében állami szereplőkről 
beszélhetünk. 

4. A terroristák erősödő online jelenléte
Vélhetően még mindannyiunk emlékezetében erősen él az a 9/11-et követő elhíresült mondás, mi-
szerint „míg Bin Laden ujja egy AK47-es ravaszán van, addig unokaöcséé egy számítógépes egérén” 
(Cilluffo & Rankin, 2001/2002, p. 13), ami kellően szemlélteti, hogy a generációváltás folytán a 
terrorizmus ismételten új korszakba lépett. Ennek a generációnak pedig a jellegzetes vonása Reeve 
szerint, hogy a digitális tér kétségkívül a radikalizálódást támogató eszközként jelenik meg.

A terroristák az internetet pszichológiai hadviselésre, publicitásra, propagandára, adatbányászatra 
és adatgyűjtésre, toborzásra és mobilizációra, kapcsolattartásra, információ megosztására, valamint 
tervezésre és koordinációra használják (Weimann, 2004).

Ennélfogva egyáltalán nem meglepő, hogy az internet miért vált olyan vonzóvá a modernkori terro-
rizmus képviselői számára, hiszen az online tér globális jellege, valamint anonimitása hatékonyabban 
képes kiszolgálni, hogy a terroristák a sérelmeiknek hangot adva kielégíthessék azokat az illegitim 
célokat, amelyeket más módon képtelenek lennének. A terroristák internet használata alapvetően 
a szervezet működéséhez kapcsolódó tevékenységeket hivatottak elősegíteni, amelyek az alábbiak 

11   Egy adott szolgáltatást tesz egy bizonyos időre elérhetetlenné, amely a szolgáltatás igénybe vevőjében bizalmatlanságot kelthet, így 
a károkozás mellett a forgalmat a konkurencia felé terelheti. 

lehetnek: a propaganda terjesztése, a toborzás, anyagi támogatás szerzése, az egymás közötti bizton-
ságos és gyors kommunikáció és információterjesztés, valamint a hírszerzés (Dornfeld, 2019, p. 53).

Mindemellett az online tér sokkal alacsonyabb költségeket igényel, mint a klasszikus értelemben 
vett terrorizmus, mialatt hatásmechanizmusát tekintve sokkal szélesebb kört fenyeget. Arról nem is 
beszélve, hogy a kibertámadásokkal szembeni hatékony védelem még a fejlett államokat is kihívás elé 
állítja.

4.1.  Az Iszlám Állam, mint a kiberdzsihád úttörője és az online 
kalifátus megteremtője

A digitális technológiák megkönnyítették a határokon átívelő kommunikációt és ezzel felerősítve a 
terrorista propaganda és a szélsőséges tartalmak terjedését. Kétségtelen, hogy az Iszlám Állam rövid 
időn belül a katonai haderején túl a kibertérben is globális fenyegetéssé vált, hiszen az online jelen-
létére épp oly nagy hangsúlyt fektetett, mint az egyéb hadszíntéren való megjelenésére. Működésük 
valamennyi terrorszervezet tekintetében egészen úttörőnek bizonyul, hiszen ideológiájukat nemcsak 
tetteikkel, hanem szavaikkal is igyekeznek erőteljesen terjeszteni, felismerve azt, hogy a digitális kör-
nyezetben való jelenlétük valósítja meg a propagandájuk legerősebb és legellenállhatatlanabb formáját. 

Kezdetben az olyan fő platformokon fejtette ki a tevékenységét, mint a Facebook, a YouTube, What-
sApp, Instagram, Telegram és a Twitter. A hashtagekkel ellátott erőszakos cselekményeikről ké-
szített tartalmaik rövid időn belül akkora népszerűségnek örvendtek, hogy csakhamar 1000 felett 
volt az Iszlám Államhoz köthető Twitter-felhasználók száma. Továbbá az imént említett felhaszná-
lók jóval nagyobb aktivitást mutattak a többi, úgymond átlagos felhasználóhoz képest. A közösségi 
média mellett a videójátékok chatszobáit is előszeretettel használják propagandájuk terjesztésére, 
ugyanis önmagában a dark weben való jelenlétük nem teszi lehetővé a célközönség elérését.

Majd egy idő után újabb paradigmaváltás ment végbe a módszereiben és a közösségi média helyett 
– érthető módon – a biztonságosabb és rejtettebb alternatívákat keresték. Ideológiájukat olyan nyílt 
forráskódú kommunikációs platformokon kezdték el terjeszteni, mint a Mastodon, Nextcloud, Roc-
ket.Chat és a ZeroNet, azonban a szimpatizánsok fő platformja ezután is a Telegram maradt, mivel 
az alternatív platformoknak a felhasználói bázisa, illetve tájékoztató képessége továbbra sem annyira 
szignifikáns. Cselekményeik finanszírozása érdekében a hagyományos módszerek mellett, mint pél-
dául a zakat, az újabb technológiai eszközökkel is éltek, például a kriptovaluták adta lehetőségekkel.

2019-ben Baghúz elestével az Egyesült Államok támogatottságát élvező Szíriai Demokratikus 
Erőknek sikerült végső katonai győzelmet aratniuk az Iszlám Állam felett, azonban a kalifátusnak 
a földrajzi értelemben vett megszűnése ellenére a kibertérben továbbra is sikerült fennmaradnia az 
újabb technológiai stratégiák eredményeképpen, mégpedig rejtett hálózatokon keresztül.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem csupán az Iszlám Állam az egyetlen olyan extrémista 
csoport, amely a digitális térben terjeszti a propagandáját, ugyanis az online tér sebezhetőségeivel 
a bal- és jobboldali extrémista, illetve más csoportok is visszaélnek annak reményében, hogy a fi-
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atalokat a radikalizációra és a toborzásra ösztönözzék. Példának okán a christchurchi terrortáma-
dás példátlannak bizonyult az internet terrorista célokra való felhasználását illetően. Az elkövető 
a cselekményét livestream videón keresztül közvetítette a Facebookon, amelyet körülbelül 200-an 
megnéztek, mielőtt az oldal eltávolította a tartalmat. Azonban a 8chan-nek12 köszönhetően a videó 
több millió felhasználóhoz eljutva villámgyorsan terjedt a világhálón. 

5.  A koronavírus-világjárvány hatása 
a kiberterrorizmus erősödését illetően

A koronavírus-világjárvány idején a digitális világ még hangsúlyosabbá vált, ebből adódóan a bű-
nözés a fizikai térből javarészt áttevődött az online térre. Az oktatási, munkavégzési és egyéb tevé-
kenységek folytán a digitális térben egyre nagyobb számban jelentek meg a különböző felhasználói 
csoportok, többek között a társadalmilag kiszolgáltatott réteg is, amelyek az esetleges ismeretek hi-
ánya, valamint a járvány okozta gazdasági világválság okán hajlamosabbak radikalizálódni. A pan-
démia okozta közintézményekkel szembeni bizalmatlanságot és társadalmi elégedetlenséget – amely 
a szélsőséges eszmék könnyebb befogadása felé vezényelheti a lakosságot – a terroristák igyekeztek 
mindinkább kihasználni.

A szélsőséges dzsihád képviselői megrögzötten törekednek az ellenségükkel szembeni – sőt az egész 
világot sújtó - negatív történések vallási narratívájára, így nem volt kérdés, hogy a koronavírus-világ-
járvány miatt - az Isten haragját kiváltó - ellenséges nyugati világot, főként az Egyesült Államokat 
és Izraelt teszik felelőssé. Ennélfogva a YouTube-ot csakhamar elárasztották az al-Káida, valamint 
az Iszlám Állam propaganda videói, amelyek előbbi esetében az iszlám hitre való áttérést, míg utób-
biak főként a cselekmények elkövetésére való felszólítást tartalmaztak (Wither, 2020).

6.  A kiberterrorizmusra adott nemzetközi  
és állami válaszok

2016-ban a Szenátus Nemzetbiztonsági és Kormányzati Ügyekért Felelős Állandó Vizsgálati Albi-
zottsága arról számolt be, hogy az Iszlám Állam online jelenlétének köszönhetően a kommunikációs 
csatornákon keresztül egyre erősödik a radikalizáció, amely szükségessé teszi az azonnali és haté-
kony válaszlépések kidolgozását.

Az Europol 2015-ben külön egységet hozott létre az online térben terjesztett terrorista propaganda 
elleni küzdelem céljából, amelynek kiemelt feladata a terrorista és az erőszakos szélsőséges tartalmak 
azonosítása. Az Európai Unió szintén 2015-ben létrehozott egy hatezer fős, a radikalizálódással fog-
lalkozó információs hálózatot, amelynek feladata, hogy a gyakorlati szakemberek tapasztalataikat egy-

12  Ez a fórum különböző témájú csoportokat tartalmazó kommunikációs platform, de az extrémisták toborzóplatformjaként vált 
meghatározóvá.

mással megosztva segítsék az olyan válaszlépések kidolgozását, amelyek a radikalizálódás veszélyének 
kitett személyeket segítenek megvédeni a szélsőséges tartalmaktól. Emellett létrehoztak egy uniós 
internetfórumot is, amelynek révén a tagállamok, az internetes platformok, az Europol, a tudományos 
élet képviselői, valamint a nemzetközi partnerek a radikalizálódás elleni hatékony küzdelmet segítve a 
terroristák internethasználatának tendenciáiról, illetve alakulásáról számolnak be egymásnak.

Az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2017/541 irányelve a tagállamok számára 
előírja, hogy a terrorizmus részeként kriminalizálják a kiberterrorizmust. Továbbá a terrorista tarta-
lom terjesztésével szembeni fellépésről 2021. áprilisában rendeletet fogadott el, ezáltal a következő 
célokra használt szövegek, képek, hanganyagok vagy videók számítanak terrorista tartalmaknak: 
terrorista cselekményekre való felbujtás, útmutatás a bűncselekmények elkövetéséhez, valamint ösz-
tönzés terrorista csoportokban való részvételre. A jogszabály értelmében a tagállamok illetékes ha-
tóságai eltávolítási végzéssel élve kötelezik a szolgáltatókat, hogy a terrorista tartalmat egy órán 
belül távolítsák el vagy tegyék hozzáférhetetlenné. E szabályok az Unióban valamennyi szolgáltatóra 
érvényesek, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e székhellyel valamely tagállamban.

A közösségi oldalak a kormányzatokkal együttműködve rengeteget tesznek azért, hogy a radikális 
szervezetek fiókjait, illetve a hozzájuk köthető felhasználói fiókokat eltávolítsák, jóllehet azok az 
újabb és újabb regisztráció vagy stratégia megalkotása folytán visszatérnek a virtuális térbe. Becs-
lések szerint a Twitteren hetente átlagosan 2000 felhasználói fiók kerül törlésre (Gladstone, 2015).

2019-ben az Europol komoly csapást mért az Iszlám Államra, ugyanis a dzsihádista propaganda 
terjesztésének megakadályozása érdekében mindössze két nap alatt több mint 5000 fiókot törölt le 
a Telegramról. Valószínűleg továbbra is az alternatív eszközök (pl. RocketChat, Riot) segítségével 
fognak kommunikálni egymással, azonban fel kell arra is készülni, hogy ezután kiépítenek egy olyan 
kommunikációs csatornát, amelyre a hatóságok már nem fognak tudni érdemben reagálni.

7.  Az ellene való küzdelem nehézségei  
és az esetleges jövőbeli kihívások

Mivel sem a terrorizmus, a kiberterrorizmus, a kibertámadás, sőt még a kiberfegyver sincs nem-
zetközileg definiálva – és ebből adódóan a kibertérben jelenlevő különböző támadások közötti el-
határolások kaotikus volta miatt – az ellenük való állami, illetve nemzetközi szintű válaszlépések 
meghozatala rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik. Arról nem is beszélve, hogy a jövőt tekintve 
mindezen kodifikációs hiányosság a hadviselésre, a háborúra és a polgári lakosság védelmére megal-
kotott nemzetközi jogi normák kikényszeríthetőségét is ellehetetlenítheti.

Egyes szakértők például azzal érvelnek, hogy az Iszlám Állam közösségi oldalakon lévő fiókjainak a 
felfüggesztése megnehezíti a terrorszervezet tevékenységének a megfigyelését, illetve ezen intézke-
dések eredménytelen voltát bizonyítja, hogy viszonylag a szélsőséges csoportok könnyen képesek új 
regisztrációkkal visszatérni a virtuális térbe.
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A kibertérben való terrorizmus finanszírozását illetően pedig újabb kihívást jelent, hogy a terroristák 
anonimitásuk megőrzése érdekében kriptovaluták helyett már fejlettebb titkosítási technológiákra, 
tokenekre álltak át.
Egy uniós felmérés szerint 2030-ra 125 milliárd eszköz csatlakozik majd az internethez és akár a 
hatéven felüliek 90%-a is jelen lehet a digitális térben. Tekintettel arra, hogy a fiatalok radikalizációja 
globális fenyegetés, az extrémizmus elleni fellépés kiemelt biztonsági stratégiák megalkotását teszi 
szükségessé.

8. Összegzés
A digitális forradalom eredményeképpen a nemzetközi, állami és egyéb szereplők a munkavégzé-
sük, kapcsolattartásaik és egyéb ügyintézésük során egyaránt kötődnek a digitális technológiákhoz, 
éppen ezért a kibertérben elkövetett bűncselekmények elleni küzdelem egyre fontosabb szerepet 
kap mind társadalmi, mind egyéni szinten. 

A radikalizmus nem újkeletű jelenség, ugyanakkor amennyiben az online kommunikációs techno-
lógiák révén a kibertérben fejti ki a hatását, felbecsülhetetlen következményekkel járhat.

Az aktív dzsihádista propaganda jelentős szerepet játszott az elmúlt évek nyugat-európai terrortá-
madásaiban, amit jól szemléltet, hogy az Europol jelentése szerint 2020-ban az Európai Unióban 
– egészen pontosan hat tagállamában, azaz Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Német-
országban, Olaszországban és Spanyolországban – összesen 57 befejezett vagy meghiúsult terror-
cselekményt, az Egyesült Királyságban 62-t, míg Svájcban kettőt jelentettek. Ugyanakkor a leg-
utóbbi Europol elemzés szerint 2021-ben 15-re csökkent az Európai Unióban regisztrált befejezett, 
meghiúsult és sikertelen terrortámadások száma.

Bár jelentős károkat okozó kiberterrorista támadás ez idáig nem történt, ebből még nem következik 
az, hogy napjaink terroristái ne lennének képesek egy állam digitális működésében súlyos károkat 
okozni.

Mind nemzetközi, mind állami szinten törekedni kell a továbbiakban is a kiberterrorizmus elleni 
hatékony küzdelemre és be kell látnunk, hogy a kiberterrorizmus részeként megjelenő dzsihádista 
propaganda valós globális biztonsági fenyegetést jelent, mivel a megannyi súlyos csapások ellenére 
a terroristák mindig megtalálták az online térbe való visszatérésük felé vezető utat.

Végül, de nem utolsósorban egy olyan látásmód kialakítása/fenntartása szükségeltetik, amely nem-
csak a szélsőséges tartalmak infokommunikációs környezetben való felfüggesztésére és eltávolí-
tására törekszik, hanem a szélsőséges nézetekkel szimpatizáló, többnyire kiszorított társadalmi 
rétegeknek is segítségül szolgál az esetleges radikalizációjuk megfékezésében, mialatt elősegíti a 
demokratikus közegbe való beilleszkedésüket. Amennyiben a terroristák propaganda „fegyverét” 

az előnyünkre fordítva kiemelt figyelmet fordítunk a radikalizációra hajlamos csoportok kezelésére, 
mialatt ideológiájuk devalválására törekszünk, hangsúlyozva az ellene való küzdelem nemzetbiz-
tonsági prioritását, úgy végsősoron a radikalizáció visszaszorítható. Önmagában egyetlen kiber-
biztonsági stratégia sem képes megszüntetni a kiberdzsihádot, így a kiberterrorizmust, amíg ezzel 
párhuzamosan nem elsődleges feladatként kezeljük a radikalizációhoz vezető folyamatok megfé-
kezését. 
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