
A XXI. században paradigmaváltást hozott a
számítástechnika a bûnözés terén is. A számító-
géppel elkövetett visszaélések száma jelentõsen
megnõtt, mondhatjuk, divatos lett. Ennek leg-
gyakoribb formája az adathalászat vagy jelszó-
halászat, ami az internetes bankolás térhódításá-
val elõretört. 

Az identitástolvajok célja, hogy rövid idõ
alatt a legfontosabb adatokat megszerezzék és az
adatok valódi birtokosának nevével visszaélve
felhasználják. Mivel a csalók kiléte rejtve ma-
rad, komoly esélyük van arra, hogy nem kapják
el õket. Sajnos az áldozatok csak utólag szerez-
nek tudomást a lopásról, amikor már késõ: az el-
követõk minden nyomot eltüntettek. Közismert
az Inter-Európa Bankot, a Szigetvári Takarék-
szövetkezet, az MKB-t, az Erste Bankot, a Cib
Bankot, a GE Budapest Internetbankot, az OTP-t
vagy a Budapest Bankot ért támadás. A külföldi-
ek közül a HSBC-t és a Credit Suisse-t említe-
ném. A letöltés sebessége és a felhasználók hiá-
nyos tudása szintén a bûnözõk malmára hajtja a
vizet. A hiszékenység és a nyereségvágy az oka
a visszaélések 99%-ának. 

Gyakran az általunk használt banktól kapunk
látszólag levelet, amelyben arról értesítenek,
hogy nyertünk, és felszólítanak, ellenõrizzük a
számlánkon, hogy a tranzakciót elvégezte-e
bank, esetleg azt írják, a bankot hackertámadás
érte, ezért kérik, változtassuk meg a jelszavun-
kat. Mindkét esetben a levélben található link se-
gítségével tudunk belépni a számlánkra. A link
egy megszólalásig olyan oldalt hoz fel, mint a
kedvenc bankunk oldala, de ha belépünk rajta,
már el is ajándékoztuk a felhasználói nevünket
és a jelszavunkat. Gyakran csak egy írásjel vagy
karakter a különbség és már más domainnevet,
így más IP-címet látogatunk meg. A 2006-ban
történt csaláskor a www.raiffeisen.hu helyett a
www.raiffeisenhu.com lett megadva a levélben.
Az eredetiséget igazoló lakatot és tanúsítványt
könnyedén lehet hamisítani. A szélhámosok tár-
helyeket bérelnek, esetleg törnek fel, és azokon
keresztül indítják el a támadást. Olyan warez
programot használnak, amivel saját IP-címüket
és mac addressüket is elrejthetik. Anonim prox-
yn át közlekednek és regisztrálnak kamu e-mai-

leket, ahonnan lebonyolítják a levélküldést. Az
alapos elõkészületek után kiválasztott cég fejlé-
ces papírját lemásolva, az eredetivel teljesen
megegyezõ fejléces levélben közlik az instrukció-
kat és a kamu linket is. A kamu weboldalt a csa-
lók csak rövid ideig használják, hogy azonosítá-
suk minél nehezebb legyen. A jelszavak birtoká-
ban azonnal megkezdik a pénzek átutalását
olyan fiktív számlákra, amiket rendszerint haj-
léktalanokkal hozatnak létre. Ezeken a számlá-
kon sem pihen sokáig a pénz, újabb döglött
számlákra megy tovább. Az átutalások mértéke
és mérete illeszkedik a számlatörténethez, így a
bankoknak nem szúr szemet. Több IP-címrõl
folynak a tranzakciók, változó összegekkel, több
célszámlára. A bankok bevezették a telefonos
kontroll és megerõsítés szolgáltatást, ami azt je-
lenti, hogy az ügyfél kap egy sms-t vagy egy hí-
vást, ha valamilyen tranzakciót kezdeményeztek
a számlájáról, és amíg azt meg nem erõsíti, az
utalás nem indul el. Az elkövetõk egy körzetszá-
mon belül mindenkit felhívnak, ezt egy egysze-
rû programocskával lehet automatizálni, és a
program egymás után tárcsázza a lehetséges hí-
vószámokat. A program tájékoztatja gépi han-
gon az ügyfelet, hogy letiltották a hitelkártyáját.
Arra kérik, hogy az ügyfélszolgálatot hívja visz-
sza a megadott számon. A telefonban a gépi
hang kéri a kártyaszámot és a PIN-kódot a tiltás
feloldására. A nyomógombok segítségével ezt
elvégzi a gyanútlan tulajdonos. A harmadik
módszer az sms, amikor sms-ben válaszol az ál-
dozat a feltett kérdésekre, a végeredmény
ugyanaz. Az internetes utalások megerõsítésére,
a számlaegyenleg változásáról szóló értesítésre
használt sms-ek is kijátszhatók. A legkifinomul-
tabb módszer azonban az, amikor bejutnak a
számítógépünkbe kémprogrammal, és ellopják 
a szükséges adatokat. A trójai programok a név-
feloldást hamisítják meg, így a kamu weblap va-
lódinak tûnik. A kémprogram összegyûjti a gé-
pen talált sütiket és továbbítja a titkos e-mailre,
ahonnan felhasználhatják. Az átutalás pillanatá-
ban a gépünkön rejtõzködõ spy képes a megfe-
lelõ pillanatban átírni a számlaszámot, és csiribí-
csiribá, az átutalásunk egy másik számlán lan-
dol. A vége gyakran egy bankszámla a Kajmán-
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szigeteken, ami anonim, és a bank nem tagja
olyan egyezménynek, ami révén kötelezni lehet-
ne az adatok kiadására, így az odajutott pénz 
tökéletes biztonságban van. Gyakran billentyû-
leütést megjegyzõ programot rejtenek el a cél-
személy gépén, és így jutnak hozzá a jelszóhoz. 
A felelõtlenül nyitva hagyott portokon át belé-
pett gépek már zombiként dolgoznak tovább,
akár egész zombihálózatot üzemeltetve, ezzel
leplezve az igazi elkövetõt. 

Az eltérítéses adathalászat esetében is hasz-
nált szerszámkészletek a rootkitek, amelyeknek
az a feladatuk, hogy csatornát nyissanak a kém-
és más rosszindulatú programok célba juttatásá-
hoz. A rootkit a kiskapu megnyitásáért felelõs
trójai faló, ami ha bejutott, megnyitja a portot,
amin keresztül bejuthat az elkövetõ. Az átlag
mezei felhasználó mindebbõl semmit sem vesz
észre. Ez a fajta bûnözés a hírszerzéshez tarto-
zik, mégpedig az ipari kémkedés kategóriájába,
hiszen nem csupán jelszavakat lehet vele meg-
szerezni, hanem bármilyen titkos információt. 
A gyenge láncszem természetesen itt is a fel-
használó, aki meggondolatlan, és nem rendelke-
zik kellõ ismerettel ahhoz, hogy megvédje gé-
pét. Mindig közvetlenül gépeljük be az érintett
oldal nevét, vagy pingeléssel derítsük ki IP-cí-
mét, és azt gépeljük be, ezzel elkerülhetjük,
hogy áldozatokká váljunk.

A technikai védekezési mechanizmusokat te-
kintve sokat segít, ha a gépen mindig frissített a
böngészõ és a víruskeresõ program, ezekbe
ugyanis a gyártók igyekeznek a legújabb adatha-
lász módozatok elleni védekezési mechanizmu-
sokat beépíteni. Ebbe a kategóriába sorolható
még a személyi vagy vállalati tûzfal használata.
Használjunk honeypotot vagy kamu szervert,
amin elhelyezett értéktelen információk lekötik
a támadót és felfedezhetõk. A honeypotokból 
álló honeynettel akár teljes hálózatot is lehet
emulálni, megetetni a támadót azzal, hogy meg-
találta, amit keres, illetve hogy bent van a rend-
szerben, miközben riasztja a rendszergazdát. 
A portable programokat nem kell telepíteni, ez-
által nyomot sem hagynak a gépeken, így egy
kiberkávézóból vagy egy könyvtárból is elvé-
gezhetõ a támadás. 

A biztonságot nyújtó összetevõket a hálózat-
nál két csoportra lehet osztani. Az egyik a háló-
zati szoftverek által végzett védelem, a másik a
kiszolgáló és a rendszermûködést biztosító hard-

veregységek leválasztása. Az Internet Explorer
helyett használjuk a közismerten biztonságos
Mozilla Firefoxot, az Outlook Express levelezõ-
program helyett a Mozilla Thunderbirdöt. Cél-
szerû figyelmet fordítani a makró kikapcsolásá-
ra a wordben, vagy a javascript letiltására és az
automatikus programfuttatás letiltására, a popup
tiltására, kerülni kell a windowsban található
outlook használatát, mert sebezhetõvé válik álta-
la a gépünk. A biztonságos jelszó legalább 8 ka-
rakterbõl áll, nem értelmezhetõ, nem kötõdik a
személyünkhöz, tartalmaz helyesírási hibát, je-
lentõsen eltér az elõzõ jelszótól. Legyen benne
legalább egy nagybetû, egy kisbetû, számok,
szimbólumok, szóközök és ASCII karakterek.

Bizalmas adatainkat védenünk kell a nyilvá-
nos hálózatokon történõ átvitelkor. Internet-
címünket mindig a billentyûzettel adjuk meg. 
A hozzáférési adatokat válasszuk meg gondosan
és kezeljük óvatosan. Ha az online hozzáférés so-
rán jelszavakat kell alkalmaznunk, akkor válasz-
szunk nehezen kitalálható betû/szám-kombiná-
ciót. Ha lehetséges, csak saját számítógéprõl 
intézzük online vásárlásainkat és banki ügyeinket. 

Óvatosan kell eljárni a nyilvános helyeken,
például az internetkávézókban, könyvtárakban,
reptereken elhelyezett számítógépekkel. Minden
online banki ügyintézés után jelentkezzünk ki,
és a tranzakció után töröljük ki az ideiglenes tá-
rolókat a számítógéprõl. Csak legális és megbíz-
ható forrásokból származó programokat hasz-
náljunk. Védjük jelszóval a gépünket, nehezítsük
meg a támadók dolgát. A folyamatosan frissített
vírusírtó, kémprogramírtó és tûzfal, valamint az
adathalász-szûrõ bekapcsolása sokat jelent. Fon-
tos az operációs rendszer frissítése, ami a bizton-
sági hézagokat szünteti meg. Aki banki tevé-
kenységet folytat, annak célszerû napi limitet
beállítania. A bankok sohasem utasítják arra az
ügyfeleiket, hogy adják meg bizalmas adataikat
e-mailben. Ha ilyenféle üzeneteket kapunk, érte-
sítsük róla a bankot. Nincs tökéletes biztonság,
de jelentõsen megnehezíthetjük a hackerek dol-
gát. A közösségi oldalakon ma már meggondo-
latlanul, úgy osztunk meg magunkról informáci-
ókat, hogy sokszor bele sem gondolunk, milyen
alaposan feltérképezhet minket azok alapján
bárki. Nagyszerû, ahogy ezek az oldalak segíte-
nek kapcsolataink ápolásában, ám sose feledjük:
ismeretlenek a vonal túlsó végén rossz szándék-
kal is felhasználhatják adatainkat. ■
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