
 
 

 

 

TDK-dolgozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kékesi Ágnes 

BA 

 

2011 



 

 

 

 

Az adathalászat és adatszivárgás kockázatai a vállalati üzletmenet 

szempontjából 

 

 

 

Risk of dataphishing and data leaks in terms of the corporate course of business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézirat lezárása: 2011. november 13. 



A rezümé 

 

Kékesi Ágnes 
IV. évf.  
Gazdaságinformatika 
 
Pécsi Tudományegyetem 
 
Konzulens: Horváth Ádám 
egyetemi tanársegéd gyakornok 
 
Az adathalászat és adatszivárgás kockázatai a vállalati üzletmenet szempontjából 
Risk of dataphishing and data leaks in terms of the corporate course of business 
 
 
Ebben a dolgozatban a vállalatok életében jelentkezı adatszivárgással kapcsolatos veszélyeket 
elemzem. Munkámban rávilágítok arra, hogy az adatszivárgások fı okai arra vezethetık 
vissza, hogy emberek különbözı módón érzékelnek és gondolkodnak, más és más a céljaik és 
motivációik, illetve az elméleti tudásuk és a hozzákapcsolódó kompetenciáik, és mindezek 
idırıl idıre, az életük során kialakult helyzetekhez igazodóan többször (akár gyökeresen) 
változnak. 
 
Ezt a tanulmányt szakirodalomból, felmérésekbıl, esettanulmányokból győjtött adatok és 
információk alapján készítettem. A tárgyalt kérdést példákon keresztül mutatom be, továbbá 
kitérek arra, milyen következményekkel jár egy gazdasági társaság életére az adatainak 
illetéktelen kezekbe való jutása.  
Dolgozatomban középpontba állítom a tárgyalt téma jellegébıl adódóan az információlopási 
technikáit (ál-weboldalak, megtévesztı e-mailok, stb…), és tudatosítom a védelem 
fontosságát.  
 
Az információs társadalom korában téma állandó aktualitást élvez mind az egyes emberek, 
mind az egyes vállalatok életében, és ezért tartom fontosnak a téma tudományos jellegő 
feldolgozását. Elméleti kérdések tárgyalása mellett javaslatot teszek egy-egy adatszivárgási 
probléma megoldására, függetlenül attól, hogy minden cég és problémáik egyediek, tehát a 
megoldás is egyedi. 
 
A téma sokszínősége miatt nem törekedtem az átfogó feldolgozásra, egy kisebb területet 
vettem górcsı alá.  
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This thesis is based on the most important professional publications, surveys, and data from 
the case studies. The subject will be introduced by me based on examples and I present the 
effect and consequences to in the life of an enterprise, if its economical data became 
accessible to an unauthorized person. 
Offered itself on the character of my work I will focus on the data phishing’s techniques (for 
example: fake websites, fraud e-mails, etc.), and I make real our knowledge the importance of 
the defense against this techniques and methods. 
In the age of the information society rejoices the subject of my work continuous topicality 
both in life of the privates and in life of the companies, and I see the seriously importance of 
the professional assimilation of the question of data phishing. Beside of the theoretical 
discussion I make proposals to solve different problems of the data leaks, and I can do it 
independent from the fact, that structure of enterprises are unique, so their problems are 
unique, according that the solutions should be unique, too. However, there are more common 
characters in these unique solutions.  
 
 
I analyze in my thesis the risk in the enterprises issued by the incident of the data leaks. In my 
work I reveal to the fact, that the main reasons of the incidents of the data leaks should be 
originated in the phenomena, that the humans have different goals and motivations, or rather 
they have different knowledge and competencies, and all of them change from time to time 
(sometimes this change is quiet radically) according to the situations in their life. 
 
For the shake of variegation I couldn’t be aspired to the comprehensive analysis, I examined 
the part of this question. 
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BEVEZETİ 

 

Ahogy japánok mondják, az üzlet az háború. És mint egy háborúban: nem mindegy, hogy 

milyen információ áll rendelkezésünkre.  

 

Korábban gazdasági tanulmányaink révén megtanultuk mik azok a termelési tényezık, 

melyek a vállalatok mindennapi életében rendkívül fontos szerepet játszanak. Természeti 

adottságok, anyagiak, emberi erıforrás, és az a tudás-képesség, ami ezeket összehangolja 

és menedzseli. Mára ez kibıvült az információval, hiszen a világ fejlıdik. A perc 

törtrésze alatt jönnek létre, és tőnnek el cégek, vállalkozások. A pillanat töredéke alatt 

röpködnek a fejünk felett milliárdos tételek. Információ kupac kellıs közepén csücsülünk 

és keressük a rendszert, az egységet, keresünk egy csoportosítási elvet. Hiszen, amíg nem 

tudjuk, mi az ami felett rendelkezünk, és nem tudjuk beazonosítani, hogy számunkra 

mennyire hasznos vagy sem, addig csak adatról beszélünk. Nyers, tökéletlen, szőretlen 

adatkupacról. De amint hozzákapcsoljuk valamihez, amint lesz értelme, amint lényeges 

ismerettel bír számunkra, máris információ lesz belıle. Értéke lesz. Számunkra. És mint 

érték, gazdálkodni kell vele. Megszerezni, tárolni, használni, és eldobni ha nem kell. 

 

Az információ fontosságáról 

De az emberek többsége nem tanult meg helyesen bánni 

az értékeivel. Van egy terület, aminek a fontosságát nem 

lehet eléggé hangsúlyozni. Amit szakemberek 

folyamatosan próbálnak a vezetık fejében tartani, akik 

többsége még nem jött rá, mennyire fontos területrıl van 

szó. Ez a biztonság. Az információ biztonsága. Bár 

manapság már elıtérbe kerül a téma jelentısége, de még 

nem tartunk ott, hogy mindenki számára evidens legyen.  

 

Az információbiztonság kérdése – az informatika rohamos elıretörésével – minden 

vállalatnál egyre égetıbb kérdéssé válik. Mindenki tud róla, viszont senki sem veszi addig 

komolyan, amíg elıször „meg nem égette magát” vele. Amíg jelentısebb kár nem éri, 

addig csak megtőri. 
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Fontos még kiemelni, hogy az információ biztonság nem azonos az informatikai 

biztonsággal. Bár a határok a XXI. században már elmosódnak, hiszen az információ 

megszerzése, tárolása, felhasználása és továbbítása manapság számítógéppel történik. 

Ezért keveredik az információ az informatikával. Mert többnyire eggyé olvadt. 

Megkülönböztetéskor az információbiztonság és az informatikai biztonság viszonyának 

elemzését nem a fogalmak megnevezésére, hanem azok tartalmára lehet alapozni. A két 

értelmezési változat: az egyikben a biztonság alanya az információ, a másikban pedig az 

információ mellett az azt kezelı, az információs tevékenységet megvalósító rendszer is. 

 

Az információ hatalom. Ezt persze már mindenki tudja, lépten-nyomon halljuk, de vajon 

tényleg tisztában vagyunk az általunk birtokolt információk valós súlyával? A 

tapasztalatok szerint aligha. Ma, amikor az információ megszerzésébe és tárolásába 

nagyobb erıforrást vagyunk hajlandóak fektetni, mint a biztonságba, fontos kérdéssé vált, 

hogy miért. Miért nem ismerjük el, hogy valamit megszerezni könnyő, de megtartani 

iszonyatosan nehéz feladat. 

Vállalkozásunk nem engedheti meg, hogy ırizetlenül hagyjuk. A céges biztonsági 

irányelveknek egyértelmően különbséget kell tenniük a megfelelı és a helytelen 

viselkedés között. Írott, de legalább szóban elhangzott irányelveket kell követni. Ha úgy 

tetszik, szabályokat. Ehhez fontos a cégen belüli hierarchia. A szerepkörök, és felelısségi 

körök pontos meghatározása és betartása. Tudom, elméletben minden sokkal 

egyszerőbbnek hangzik. Szabályokat alkotni a jó és rossz konkretizálására. De higgyük 

el, megéri. Megéri és hosszú távon igenis kifizetıdı, ha azt, amink van, becsüljük és 

védjük. 

 

A továbbiakban információ helyett néha adatot mondok, mert adathalászatról, 

adatlopásról, adatszivárgásról beszélek. Hiszen, aki megszerzi az információnkat, annak 

még csak adat. És persze azért, mert a szakirodalom is így nevezi. 

Mottója lehet ennek az irománynak, hogy "A biztonság nem uniformizálható." 

Szerintem nem kell sokat 

magyarázni. Minden cég más, 

minden ember más. És mint ember, 

a cégvezetı is egyedi. Mindenki 

másképp reagálja le a problémáit. 
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Mindenkinek más a probléma. Így nincs egységes Biztonság. Vannak irányelvek. Van 

támpont, "a miheztartás végett". Van segítség, hogy mi az, amire külön figyelmet kell 

szentelnünk. Ma már számos cég mőködik ilyen profillal. 

 

Ebben a dolgozatban szeretném felhívni a figyelmet a veszélyekre. Szeretnék rávilágítani 

a magam módján arra, hogy az emberek különbözıek, mást és mást akarnak elérni, más 

motiválja ıket, tudásuk és készségük az életük során kialakult helyzetekhez igazodóan 

változik, de egy cél állandó marad. A túlélés. És itt most nem a drámai, lelkizıs 

pszichológiára gondolok, hanem arra, hogy ha valamit alkotunk, valamibe belekezdünk, 

valamit létrehozunk, az ne okozza a vesztünket. Ne süljön el balul, hanem igenis az 

legyen belıle, amit mi akartunk. Azt érjük el, amit akarunk. Azt értse a partner, amit mi 

mondani akarunk. És ez a késıbbiekre vonatkoztatva is fennmaradjon. 

 

Ebben a dolgozatban a vállalatok életében jelentkezı adatszivárgással kapcsolatos 

veszélyeket elemzem. Munkámban rávilágítok arra, hogy az adatszivárgások fı okai arra 

vezethetık vissza, hogy emberek különbözı módón érzékelnek és gondolkodnak, más és 

más a céljaik és motivációik, illetve az elméleti tudásuk és a hozzákapcsolódó 

kompetenciáik, és mindezek idırıl idıre, az életük során kialakult helyzetekhez 

igazodóan többször (akár gyökeresen) változnak. 

Szeretném a figyelmet felhívni az információlopási technikákra (adatszivárgás, 

adathalászat stb), és tudatosítani az emberekben, hogy fontos a védelem. Fontos hangsúlyt 

fektetni a biztonság kérdésére.  

 

Fontos még hangsúlyoznom, hogy a dolgozat nem teljes körő, csupán problémafelvetı 

jellegő, ugyanis több tízezer oldalnyira is nyújthatnám, de akkor is csak egy kis részét 

ölelné fel a témának. 
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INFORMÁCIÓ ÉS A CÉGEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE 

 

Témánk haladtával fontos meghatároznunk, mik a védett és kevésbé védett információk. 

Egyáltalán mi információ egy cég, egy gazdasági társaság számára. 

 

Mi számít információnak 

Az Internet a kilencvenes évek elején rohamosan terjedni és kommerszializálódni kezdett, 

az egyetemek után az államok és a magánszektor számítógéprendszerei is csatlakoztak a 

világhálóra. Néhány év alatt dollár százmilliók (ha úgy tetszik: forint milliárdok) 

áramlottak a szektorba, és elképesztı tızsdei karriert valósítottak meg az elsı internet-

vállalatok. 

 

 

 

Ma mi a helyzet? Ha nem vagy fenn az interneten, nem találnak meg. Ha pedig felmész a 

netre, információt adsz ki magadról. Maradjunk a cégek adatainál, és ne firtassuk, hogy a 

magánszemélyek, mint felhasználók, mennyire nem tudják hol a határ, amikor valamit 

közzétesznek. 
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Céges adatoknál már legalább egyszer végiggondoljuk, hogy mi fontos, mi nem az; mit 

kell cégen belül tartani, és mit lehet publikussá tenni. Fontos erre irányelveket megszabni. 

Fontos, hogy elıre meghatározott normák legyenek adat,- és információkezelésre. 

Higgyük el, lesznek betartatlan szabályok. Például nem adunk ki éves elszámolást a 

cégrıl, ha mi a marketingosztály al-al-altitkárnıi vagyunk. Vagy belsı kóddal ellátott 

dokumentumot nem nyomtatunk ki a kolleginának, csak azért mert szépen pislogott ránk. 

Fıleg nem tesszük, ha ezt a céges szabályzat tiltja. De a szabályzatok meghatározása 

szükséges.  

 

Tekintsük az elejétıl a dolgokat, most KKV szemmel; ami legyen egy két fıs vállalkozás. 

Alapító tag és kinevezett ügyvezetı alkotják a team-et. Szerény alaptıke, még szerényebb 

munkakilátások, emellett pályázati lehetıségek és hatalmas ismeretségi kör, ami a 

késıbbiekben elıre lendítheti a vállalkozást. Ez a cég tulajdonképpen egy folt a porban. 

Azért használok erıs túlzást, mert a globális világgazdasági szinten elfoglalt helyének 

jellemzését akarom hangsúlyozni. Itt nincs szó vállalat részekrıl, nincsenek tanácsadók, 

nincs külön számviteli osztály, nincs marketing osztály; nincs semmi olyan, ami egy nagy 

céghez elengedhetetlen. 

 

Egy dolog mégis közös: Adatokkal dolgozik. 

Információt birtokol. A sajátjait és mások - velük 

kapcsolatban állók - értékes adatait. És ezt sokszor 

elfelejtjük.  

Nemcsak a magunk adatainkat birtokoljuk, hanem 

másokét, üzlettársainkét, a nekünk ajánlatot 

tevıkét, a bankét stb. Neveket, kapcsolattartókat, 

ilyen-olyan azonosítókat, esetleg olyan adatokat, 

amihez külsıs ember nem, csak üzleti partnerek férhetnek hozzá (belsı telefonszámok, 

közös nyelv, amit beszélgetések alkalmával használnak, stb.). 

Nekünk is vannak olyan privát adataink, amit nem szeretnénk a nagyvilággal megosztani. 

Számlázási dokumentumok, fejlesztési tervezetek, termékleírások, a dolgozók személyes 

adatai, FEOR adatok, cégprofil, stb. 

 

De mi a helyzet, ha egy nagyvállalat vagyunk? Ennél a pontnál mindenki egy nagy 

levegıt vesz, hiszen pillanatok alatt felmérhetı, hogy a fentebb - ugyan, csak pár szóban - 
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felsorolt információforráshoz képest, itt jóval nagyobb volumenő, valamivel értékesebb, 

költségesebb adatról, információról beszélhetünk. Több helyrıl, több ember által alkotott, 

több kézen átment, több hasznossággal bíró információról. Egy nagy cégnél osztályok 

vannak. Minden osztályon töménytelen mennyiségő adat keletkezik, melyek a vállalat 

mőködését megalapozzák. Számlák, szerzıdések, megrendelések, árajánlatok, leendı 

fúzió részletei, fejlesztési dokumentációk, esetleg forráskódok. Cégtípusonként változó az 

információ fajtája, de a volumen mindig nagy. 

 

Be kell látnunk, hogy egy nagy cég nem feltétlenül a fennmaradásért küzd nap mint nap, 

hanem az élen maradásért. Pénztömegeket költ olyan kutatásokra, és kísérletekre, amik 

95%-a már az elejétıl felesleges. De megéri. Neki megéri, hiszen ott az az 5%, ami 

viszont olyan piaci elınyt, hírnevet és profitot hozhat, ami jócskán kárpótolja a felesleges 

anyagi áldozatokat. Ilyen közegben információ-felhırıl beszélünk már, nem csak pár 

Excel táblázatról. A fejünk felett olyan adatok repkednek, melyek ha kikerülnének 

illetéktelenek kezébe, akkor a cég nem kis gonddal nézne szembe. Kárba ment 

ráfordítások (mind anyagi, mind emberi erıforrások), elvesztett piaci elınyök, és persze a 

potenciális profit. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy többletköltséget elsısorban nem a vállalat nagysága, 

hanem inkább a birtokában álló információk milyensége jelenthet, de az is számít, hogy 

tevékenységi köre milyen mértékben függ a számítógépes rendszer üzemeltetésétıl.  

 

Nehéz értelmezni a digitális adatok eltulajdonítására, kiszivárgására vonatkozó 

események során elszenvedett kár értékét, mivel az adat nem vész el, csak - sok esetben 

észrevétlenül - eljut máshoz is. Ilyen szivárgó csatorna lehet a nyomtató, az okos 

telefonok memória kártyája, a hordozható diszk, az elektronikus levél, a CD/DVD lemez. 

 

A biztonság fontossága 

 
Mégis; hiába a sok tudás, ha a védelme puha. Sok vezetıt még mindig nem érdekli 

annyira a biztonság. Az információ manapság a gépeken tárolódik, és annyira megbízunk 

a gépeinkben, hogy azt sem vennénk észre, ha konyhakést ragadnának, és ledöfnének. 

Pedig, ha nem is szó szerint, de átvitt értelemben rengeteg ilyen eset történik. Amikor 

gépeink okozzák vesztünket - közvetve illetve közvetlenül is. Elromlik a hardver, nem 
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úgy mőködik a szoftver ahogy kéne, valaki letörölte, amit nem kellett volna, mert azt hitte 

a gép csinált másolatot, és sorolhatnánk. 

Tehetünk azért, hogy hardverünk ne romoljon el olyan hamar. Vannak útmutatók és 

leírások, vagy ha mi nem értünk kellıen a számítástechnikához, biztos van legalább egy 

ismerısünk, aki igen. Ne féljünk megkérdezni ıt. Nem kerül semmibe, csak egy kevés 

idıbe. Ám a baj megelızése munkáinkat védi. Azokat a munkákat, amik az adatainkat 

használják. 

 

Ha pedig egy nagy cégrıl beszélünk, ne hanyagoljuk el 

az informatikai osztály szerepét és felelısségét. 

Potenciális problémát képes orvosolni. Persze ennek is 

vannak korlátai. Azt hisszük, ha veszünk egy vírusirtót, 

meg a rendszergazdánk ért a tőzfalakhoz, akkor 

biztonságban vagyunk. Korántsem. Szakirodalmak nem 

gyızik hangsúlyozni az emberi tényezı fontosságát. 

 

Egyre több vállalat ismeri fel, hogy szüksége van fokozott intézkedésekre 

információbázisa védelme érdekében, még mindig sokan nem tulajdonítanak elég 

fontosságot ennek a kérdésnek. Tapasztalatok szerint a legtöbb helyen nem tájékoztatják a 

munkavállalókat megfelelıen a veszélyekrıl, és így könnyen elıfordulhat, hogy az 

alkalmazottunk internetezés közben bizonytalan helyrıl olyan tartalmakat tölt le, amelyek 

az egész hálózatban károkat okoznak.  

 

Nyers ténynek számít, hogy sokszor azon emberek, akik vezetıi pozícióba kerülnek, 

nincsenek tisztában alapvetı dolgokkal. Alátámasztásul: 2004 - Ernst and Young Global 

Information Security Survey eredménye szerint nem fordítanak kellı gondot a vállalatok 

a biztonságkultúra kialakítására, és a csúcsvezetésben sem tudatosul az IT biztonság 

problémájának fontossága. 

 

Alapvetı dolog például az információ életútja. Elıször tanulmányaim során találkoztam 

ezzel a fogalommal, holott a mindennapi élet szerves része, hogy az adatból, miképpen 

lesz felhasználható információ. 
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Tudnunk kell, mire van szükség, azt meg kell szerezni, értelmezni kell, tárolni, 

felhasználni, továbbítani, megosztani, és lehetıség szerint a feleslegessé vált 

információtól meg kell szabadulni. 

 

Mikor értékes egy információ nekünk? Ha a felhasználásig eltelt idı alatt kevesebbet 

fektettünk bele (lényegében anyagiakról és idırıl van szó), mint amennyit az információ 

felhasználásából nyerünk. Feleslegesen nem futkosunk használhatatlan adatok után, fıleg 

ha az többe kerül nekünk, mint amennyi hasznot hoz. 

 

Fontos még azt is szem elıtt tartani, hogy a biztonság nem egy szép és hangzatos dolog 

kell legyen, hanem komolyan kell venni. Általában akkor kezdik el értékelni a 

fontosságát, amikor a baj már bekövetkezett. Pedig nem kellene sokkal több ráfordítás a 

megelızésre. Rengeteg technikai megoldás van a gépek védelmére, de elég egy ember, 

aki nem figyelt rendesen a használatot bemutató elıadáson, és máris ott a baj. Ez a jobbik 

eset; amikor véletlenül történik információszivárogtatás.  

 

De van olyan, mikor szándékosság esete áll fenn. Az is emberi tényezı, és az a szándékos 

adatlopás valamiért történt; pl. egy elégedetlen, megbántott, 

nem kellıen értékelt, megalázott munkatárs vissza akar 

vágni. Hány ilyenrıl hallottunk már. Nemrégiben a média 

tele volt egy népszerő sorozat következı évadjának premier 

elıtti információ szemelvényeivel, de a premier elmaradt. 

Hogy miért? Valami oknál fogva kirúgták a rendszergazdát, 

az meg "örömében" törölte az egész évadot a 

merevlemezekrıl. És mivel ı felelt a biztonsági másolatokért is, gondolhatjuk mi történt 

azokkal is. Kárba ment egy éves munka, pénz, energia; tulajdonképpen csak képzeljük 

magunkat bárkinek a helyébe, aki azon a filmen dolgozott. Színész, rendezı, írók, a stáb 

tagjai, a menedzserek, a PR-osok, stb., stb. 

 

A rendszergazdának a kirúgási módja az, ami valószínőleg nem volt a legmegfelelıbb. 

Vagy az ideje. De ha már a kirúgása nem várhatott, akkor kellett volna valakit mellé  

állítani, aki a kezére rápillant, aki végigkíséri a távozásában. Sorolhatnánk rengeted "mi 

lett volna, ha.." dolgot. A lényeg, amire rávilágítok, hogy a kár megelızésébe nem kell 

sajnálni az erıforrásainkat. Higgyük el, megéri elıre gondolkodni! 
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AZ INFORMÁCIÓ-KISZIVÁRGÁS ÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK KAPCSOLATA 

 

Vegyünk egy kanyart a mai IT világba, hiszen a 21. század embere nem létezhet nélküle. 

Ahogy cégek ezrei sem.  

 

A bőnözés jelene 

 
Az internet adta képességek és lehetıségek sok törvényes üzleti tevékenységet 

átalakítottak. A tranzakciók gyorsabbak és egyszerőbbek, a távolságok lerövidültek, 

miközben számos költség csökkent. A bőnözık is rájöttek, hogy a világháló új 

lehetıségeket és többszörös elınyt biztosít a törvényellenes tevékenységekben. 

 

Feltehetjük a kérdést, hová tőnt a régi jó "Pénzt vagy életet!" fenyegetés. Vagy a 

bankrablás, esetleg a zálogházak kifosztása. A régi bőnök manapság új alakot öltenek. 

Ahogy változik a világ, úgy változnak a módszerek. Miért pont ezt a területet kerülné el 

az átváltozás folyamata.  

 

Aki pénzt akar, és nem sajnálja az idejét, no meg a türelmét egy kis tanulásba fektetni, az 

lassanként 'fehérgallérossá' válik. Van olyan, aki sajnálja bepiszkolni a kezét - szó szerint 

-, és inkább plusz idıt és energiát fektet bele, hogy ne személyesen kelljen 'dolgoznia'. 

Ma már kifinomultabbak a bőnözık is. Megtanulják elıször mihez van joguk. Kijátsszák 

a hatóságot, kijátsszák az embereket. IT bőncselekmények sem különböznek ettıl. 

Vannak megszegendı szabályok, van miért és van hogyan. Minden támadás a 'hogyan'-

ban különbözik. Ma már többnyire gépek vezérlik életünk minden pillanatát. Nem nehéz 

hát kitalálni, honnan és hogyan jöhet támadás.  

 

Kormányok, vállalatok és egyetemi rendszerek információs támadásainak veszélye ma 

már mindennapos jelenség. Nem telik el úgy nap, hogy a média ne számolna be egy új 

vírusról, DoS (Denial of Service - szolgáltatásmegtagadás) támadásról vagy az egyik e-

kereskedelmi weboldalon történt hitelkártyalopásról. Ezek kifinomultságra, némi 

tanultságra és rettenetesen nagy ego-ra vallanak. Az elkövetık részérıl. 
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Elképesztı, hogy régi jól bevált bőnöknél manapság miként használják ki a gépek adta 

lehetıségeket. Tekintsük meg, melyek azok a bőncselekmények, melyek számítógépek 

által elısegítettek. Newman és Clark által összegyőjtött lista: 

 

- telefonszolgáltatások 

  jogosulatlan 

igénybevétele 

- filmkalózkodás 

- szoftverkalózkodás 

- szerzıi jogokkal való 

   visszaélés 

- vandalizmus 

  (vírustámadás okozta 

   károk) 

- kémkedés, ipari 

kémkedés 

- terrorizmus 

- e-banki betétek 

   rosszhiszemő átutalása 

- hacker - tevékenység 

- DoS - túlterheléses 

   támadás 

- nemzetközi bőnözés 

- fenyegetés és zsarolás 

- telefonkártyák és mobil 

  feltöltı-kártyák 

hamisítása 

- hitelkártya csalás 

- hamis könyvelés 

- üldözés 

- zaklatás 

- pénzmosás 

- befektetési csalás 

- telemarketinges csalás 

- lopott áruval folytatott 

   kereskedelem 

- identitáslopás 

- tiltott szerencsejáték 

- adócsalás 

- összeesküvés 

- bőnsegédkezés 

- kábítószer kereskedés 

- hamis ideológiák 

   terjesztése 

- pedofília 

 

Az elektronikus banki élet 

 

A GKI Gazdaságkutató 2005 januári felmérése megállapítja a következıket: 

Egyre többen vásárlunk bankkártyával, vagy interneten keresztül, ha nem vagyunk elég 

körültekintıek könnyen csalás áldozatává válhatunk. A PSZÁF adatai szerint hazánkban 

eddig még nem volt jellemzı a nagyszámú netes csalás, de várhatóan egyre több lesz. 

Terjed az e-banking: az országban már 450 ezren vesznek igénybe rendszeresen e-banki 

szolgáltatásokat.  A felmérés szerint a magyarországi pénzintézetek internetes 

folyószámla-szolgáltatásait 2004 szeptember végén már 436 ezer lakossági és 65 ezer 

vállalati ügyfél használta: elıbbi 43, utóbbi 24%-kal több, mint 2004-ben. 

A vállalati pénzügyek piacáról a GfK Piackutató Intézet tanulmánya megállapítja, hogy 

gyorsan növekszik az internetet banki tranzakciókra is használó cégek száma: 78%-uk él 

az e-bankolás lehetıségével. 
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Rengeted módja van, hogyan lehet információhoz jutni. Olyanhoz is, amihez semmi 

közünk. Informatikusok általában hackereknek nevezik azokat a személyeket, akik a 

gépeket manipulálva nemcsak információhoz jutnak, de olyan szintő módosításokat 

juttathatnak érvényre, melyek megbénítanak bárkit és bármit. Hackerek magunkat 

mővészeknek és "kíváncsi ember"-eknek nevezik. Ami lássuk be, ha nem romboló 

szándékú betöréseket, feltöréseket, behatolásokat jelent, akkor tényleg csak arról szól, 

hogy "jé, ez mi, és hogy mőködik?!". 

 

De van az adathalászoknak az a rétege, akik annyira mégsem értenek a gépekhez, de az 

emberekhez annál inkább. İk a social engineerek. Olyan személyek, akik embereket 

manipulálnak céljaik elérése érdekében. 

 

Az social engineering egy gyönyörő, kifinomult és kegyetlen technika emberek, cégek, 

létezı dolgok megbénítására. Összetett, de valahol nagyon is egyszerő. Egyszerő, mert 

cél vezérel. Tudod mit akarsz, tudod mi motivál. Bonyolult a kivitelezés. Mert veszélyes, 

mert hibátlanul kell dolgozni. Általában nem személyesen történik az ilyesmi, hanem 

telefonon. Bár vannak azok a kegyetlenül magabiztos delikvensek, akik belebújnak egy 

másik személy bırébe és eljátszanak valami egészen hihetetlen pontossággal egy másik 

embert. Ez már identitáslopás. Méghozzá nem az elektronikus fajta. 

 

A nemzetközi szervezett bőnözés is rátelepedett az internetre. A PSZÁF tapasztalatai 

szerint internetes csalásnál ugyanaz történik, mintha valakinek a pénztárcáját lopnák ki a 

zsebébıl, mert nem volt eléggé körültekintı; azzal a nagy különbséggel, hogy az 

internetes csalások módszerei és azok kivédésének lehetséges eszközei folyamatosan 

változnak, fejlıdnek. Ma még fı okként a kárt szenvedettek felelıtlen adatkezelését 

nevezzük meg. Például nem vigyázunk eléggé bankkártyánk PIN-kódjára, vagy éppen az 

internetes vásárlás során adunk meg illetéktelenek számára olyan adatokat magunkról és 

számlánkról, amivel aztán visszaélnek. 

 

A legjellemzıbb bőncselekmények körébe az adathalászat tartozik, amelynél a csalók 

különbözı eszközökkel (telefonhívás, e-mail) ráveszik a gyanútlan számlatulajdonost, 

hogy árulja el jelszavát, adjon meg bizalmas adatokat, illetve számítógépén töltsön le, 

indítson el bankinak látszó alkalmazást az elektronikus üzenetben kapott link 

segítségével. A billentyőzetet figyelı programok láthatatlanul regisztrálják, hogyan 



 

 12 

használjuk a klaviatúrát, milyen banki jelszavakat 

ütünk be. E figyelıprogramok észrevétlenül 

juthatnak be a személyi számítógépekbe, ami 

azonban nem jelenti azt, hogy teljesen védtelenek 

lennénk velük szemben. 

 

Egy másik módszer terjedt még el, az úgynevezett pharming. Az internetes honlapok 

azonosítására a számokból álló IP-cím szolgál. Amikor a böngészı címsorába beírja a 

honlap nevét, akkor egy központi számítógép (fordítószerver) megkeresi az ennek 

megfelelı IP-címet, és így jelenik meg a számítógépen a keresett honlap. A támadó feltöri 

ezt a közvetítı számítógépet és a böngészıbe beírt címhez egy másik IP-címet rendel és 

így a számítógépen a kívánttal teljesen megegyezı, de valójában ál-oldal jelenik meg. 

 

Amikor az ügyfél az internetbanki alkalmazás elindítása után beírja az azonosító kódokat, 

azok a csaló tudomására jutnak. Az ügyfél viszont semmit nem vesz észre, mivel a kód 

beírása után az ál-honlap azonnal átdobja ıt a valós honlapra. Onnan meg is érkezik az 

azonosítás sikerességét bizonyító visszajelzés és minden banki mővelet elvégezhetı. 

Viszont a belépési név és jelszó már a csaló birtokában van és azzal bármikor visszaélhet. 

 

A bankkártya adatait viszonylag egyszerő ellopni. Jó példa erre egy budapesti eset, 

amikor belvárosi éttermek pincéreit vette rá együttmőködésre egy bőnözı. Azok egy erre 

a célra készített készülékkel lemásolták a bankkártyával fizetı külföldi turisták 

kártyaadatait. A megbízó ezen adatok birtokában duplikálta a kártyát és azt Fóton, 

Budaörsön, Szentendrén, Székesfehérvárott, Dunaújvárosban és Budapesten is használták 

bevásárló-központokban.  

 

Adathalászat Magyarországon 

 
Adathalászat szó említésekor általában arra gondolunk, hogy kapunk egy információt 

valahonnan, hogy be kéne jelentkezni az adategyeztetés végett. Persze egy ál-oldalra 

kerülünk, ahova beírjuk adatainkat, nem történik semmi, azt hisszük csak átmeneti hiba, 

miközben adataink biztonságban vannak annál a személynél, aki késıbb használni fogja 

azokat a tudtunk nélkül. 
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Interneten találhatóak hírek egy adathalász támadás-sorozatról. Magyarországon 

megtörtént esetekrıl van szó. (Forrás az mfor.hu) 

 

2006. november 28. Raiffeisen Bank Zrt 

Jelentıs adathalászati támadás érte Magyarország internetbankot használó ügyfeleit. A 

magyar Raiffeisen Bank Zrt. nevében a csalók személyes bejelentkezési adataik 

megadására kérték a címzetteket. Az adathalászat lényege, hogy internetes csalók e-

maileket küldenek szét általában pénzügyi cégek - itt a Raiffeisen Bank Zrt. - nevében, 

hogy megtévesztve az olvasót hozzáférjenek olyan bizalmas adataikhoz, mint például a 

hitelkártyaszámaik vagy jelszavaik. Az üzenetben arra kérték a felhasználót, hogy 

látogasson el egy internetes honlapra, ahol a személyes adatai beírására utasították azzal 

az ürüggyel, hogy frissítik az információkat. Ám az oldal, ahova irányítottak, az a vállalat 

hivatalos honlapjának csak egy másolata volt, amit a csalók hoztak létre. A megadott 

adatok birtokában a bőnözık ezután másolt bankkártyákkal vagy a valódi elektronikus 

kezelıfelületen keresztül kifoszthatták az áldozatokat. 

 

2006. december 5. Budapest Bank 

Újabb adathalász kísérlet az e-banki ügyfelek ellen. Ezúttal a Budapest Bank ügyfeleinek 

adatait próbálják meg eltulajdonítani az ismeretlen csalók. A PSzÁF szerint nem külön 

akció része a BB elleni levél, hanem folytatása a Raiffeisen Bank, az Erste Bank és a 

Szigetvár Takarékszövetkezet ellen indult támadásnak. 

A Budapest Bank ideiglenesen felfüggesztette az internetbank mőködését. A cég ezzel 

párhuzamosan értesítette a hatóságokat az illetéktelen adatszerzési kísérletrıl. A 

pénzintézet közleményében rögzíti: soha nem kéri az ügyfelek személyes adatait, 

internetbanki azonosítóit, jelszavát és e-PIN kódjait elektronikus levélen keresztül. A 

Budapest Bank minden esetben kettıs szintő belépési kódot kér az ügyfelektıl az 

internetbankos belépéshez. Bármilyen felhívás, vagy levél, amely arra irányul, hogy az 

ügyfél egyszerre adja meg azonosítóját, jelszavát és a 6 jegyő e-PIN kódját, illetéktelen 

adatszerzési szándékot takarhat - figyelmeztet a bank. 

 

Itt a hamis levél, mellyel az ügyfeleket megtévesztették 

"Üdvözöljük a Budapest Internetbank Számlavezetési Rendszer oldalán! Kedves 

számlatulajdonos! 2006. december 1-jén a rendszerünkben a banknak pénzmosással, 

hitelkártya csalással, terrorizmussal kapcsolatban és a visszaélések ellenırizése céljából 
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zárolnia kellett néhány számlát. Az ezekkel a számlákkal kapcsolatos információt 

megkapták levelezı bankjaink, valamint a helyi, szövetségi és nemzetközi hatóságok. A 

kiterjedt adatbázis-mőveletek miatt néhány számla esetleg megváltozott. Arra kérjük tehát 

ügyfeleinket, hogy ellenırizzék csekk- és megtakarítási számláikat, hogy ezek aktívak-e, 

vagy hogy a jelenlegi egyenlegük megfelel-e a valóságnak. A bank az összes ügyfelét 

értesíti jelentısebb visszaélés vagy bőnügyi cselekmény esetén, és megkéri Önt arra, 

hogy ellenırizze számlája egyenlegét. Ha úgy véli, vagy azt találja, hogy a számláján 

visszaélést követtek el, errıl értesítsen bennünket úgy, hogy belép az alábbi hivatkozáson 

keresztül." 

A levélben ezután egy "Belépés" feliratú gomb található. 

 

Ez az adathalász támadássorozat szigorodó szabályokat eredményezett a 

pénzintézeteknél: A Budapest Bank ideiglenesen nagyobb szigort vezetett be az 

újraindított internetes szolgáltatásokban: azoknak az ügyfelek, akik korábban a 6 

számjegyő e-PIN kódot használták egyszer használatos belépési kódot kell igényelniük a 

tranzakciók elıtt, amelyet sms-ben, vagy e-mail-ben kapnak meg. 

Ugyan a Citibank ügyfelei ellen a mostani hullámban még nem indult támadás, a 

pénzintézet már felkészült. Január óta megújult a lakossági és kisvállalati internetes banki 

rendszer, egy virtuális billentyőzetet kell használni az egér segítségével a belépéshez. 

 

A bankok némi túlzással tehát bevehetetlenek, az ügyfeleket viszont nem lehet elég 

körültekintıen felkészíteni. "A legfontosabb dolog, amit egy bank, hatóság és maga a 

bankszektor tehet, a részletes és körültekintı figyelemfelhívás, ugyanis nincs az a 

rendszer, amely tökéletes védelmet nyújtana az ügyfél számára, ha ı maga is - 

megfontolatlanságból, vagy vigyázatlanságból - hozzájárul személyes azonosítói 

kiszolgáltatásához" (Turny Ákos - Budapest Bank az intézkedések utáni nyilatkozata) 

 

Decemberben a károk felmérését követıen kiderült, hogy mintegy kétszáz banki ügyfél 

adatait szerezték meg illetéktelenek a november végi adathalász-támadásban. Pénzeket 

emeltek le a számlákról, nem kis tételben. A hivatalos közlemények mindig sikertelen 

támadásokról szóltak, ám egy 2007-es szakértıi becslés szerint az adathalászok 200 

millió forintos kárt okoznak hazánkban. 
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2009. OTP 

Az IBM 2009. augusztusi tanulmánya szerint az elmúlt fél évben jelentısen csökkent az 

olyan, csalásokhoz használt e-mailek száma, amelyekben a felhasználók személyes 

adatait, például bankszámlaszámait vagy jelszavait próbálják megkaparintani online 

bőnözık. 

Valószínőleg az emberek már jobban odafigyelnek az intı jelekre. Másrészt a biztonsági 

szoftverek, valamint a webes keresıkbe, böngészıkbe épített szőrık is nagyon sok 

csaláshoz használt honlapot szőrnek ki; sıt az is lehet, hogy a csalók váltottak módszert. 

Vagy elkiabáltuk? 

 

2009. október 27-én az OTP egyik ügyfele levelet kapott a bankjától: 

 

 

Majdnem minden stimmelt, de ügyfelünk volt annyira eszes, hogy felnézett a 

böngészıjének a címsorába. Rájött a csalásra, és az adathalász kísérlet sikertelenül zárult. 
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2009. november OTP- ismét 

Alig telt el pár hét, ismét adathalászok munkálkodnak az OTP Bank ügyfelei ellen. 

Szintén egy lemásolt banki oldalra irányították volna az ügyfeleket. Most sem találták el a 

karakterkódolást a csalók, így a kedves ügyfélnek nagy nehezen sikerült csak kihámozni, 

hogy a bankkártyáját letiltották, és ha bejelentkezik az oldalon, akkor feloldódik a tiltás. 

Akinek a gyanúját nem keltette fel a borzalmas magyarsággal megírt, idegen 

karakterekkel teli levél, azt valószínőleg elriasztotta az ál-oldal rengeteg hibája. A 

címsorban látható URL nem az szokásos otpbank.hu, hanem az építészirodáé, illetve 

hiányzik a zöld hitelesítés-ellenırzés is a cím elıl.  

 

 

Szóval nem volt profi munka. De a csalók sosem adják fel. 

 

2010. CIB és MKB 

2010. januárjában a CIB bankot, decemberben az MKB-t kísérelték meg adathalászok 

kijátszani. Szerencsére itt sem banknak, sem ügyfélnek nem származott kára. A 

próbálkozást gyakorlatilag percekkel a támadás kezdetét követıen, azaz az elsı e-mailek 

beérkezése után észlelték a pénzintézetben. A bank így idıben cselekedett. 
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2011. napjaink eseményei 

Arról számol be a média, hogy az elmúlt hónapokban észrevehetı mértékben csökkent az 

adathalász támadások száma. Úgy tőnik, hogy a kiberbőnözés jövedelmezıbb lehetıségek 

után nézett. Az IBM X-Force biztonsági csapatának 2010-re vonatkozó jelentése 

beszámolt a legfontosabb biztonsági trendekrıl. Az adathalász támadások visszaszorultak. 

A jelentés szerint ugyanis az elmúlt évben egynegyedével kevesebb phishing akció 

következett be, és ezáltal a megelızı két évhez képest kedvezıbben alakult a bizalmas 

adatok megszerzésére törekvı támadások száma. A tanulmány még magába foglalja, 

hogy a 2010-ben bekövetkezı adathalász támadások legnagyobb hányada - a megelızı 

évekhez hasonlóan - a pénzügyi intézmények, illetve azok ügyfelei ellen irányult, de 

meglehetısen gyakran kerültek célkeresztbe az internetes aukciókat és az online fizetést 

lehetıvé tevı szolgáltatások is. Ezek mellett egyes kormányzati szerveknek is meggyőlt a 

baja az adathalászokkal. 

A leggyakrabban - az esetek 9 százalékában - felbukkanó adathalász e-mail "Security 

Alert - Verification of Your Current Details" tárggyal terjedt. A második legtöbbször 

kiszőrt phishing levél pedig "Welcome to Very Best Baking!" tárggyal próbált bekerülni a 

postafiókokba. 

 

2011. május Sony 

Adathalászok törték fel a Sony egyik thaiföldi szerverét. Felfedezték, hogy a szerveren a 

Sony-kütyük reklámjai mellett egy adathalász-oldal is futott a gépen. Az óvatlan 

netbankolók felhasználónevét és jelszavát győjtı oldal persze azonnal bekerült a 

böngészık adathalászat-szőrıjébe. Ez mondjuk nem volt olyan súlyos, mint a Sony által 

üzemeltetett online játékszolgáltatások feltörése, amikor is a Sony Playstation Network és 

Online Entertainment rendszereibıl több mint százmillió felhasználó személyes- és banki 

adatait lopták el. 

 

2011. szeptember Symantek és Norton 2011-es eredményei 

'A heroinnál is nagyobb üzlet a kiberbőnözés' címmel jelent meg egy cikk a médiában. A 

Symantec biztonsági cég közlése szerint, jóval nagyobb kárt okoznak a rosszindulatú 

hackerek, mint amennyit a heroin, a kokain és a marihuána-forgalmazók bezsebelnek, 

szerte a világon. 

Norton 2011-es kiberbőnözési jelentése szerint a hackerek által okozott kár 388 milliárd 

dollárra tehetı. A Norton szerint a fejlıdı internetes piacokon a sokat netezı fiatal férfiak 
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a kiberbőntettek tipikus áldozatai. A fejlett piacok internetezıi nagyobb biztonságban 

vannak, bár 64 százalékuk találkozott kiberbőntettel. A férfiak többet neteznek, négyszer 

valószínőbb, hogy pornográf tartalmakat szemlélnek, és gyakrabban játszanak internetes 

szerencsejátékokat. A nık inkább chatelnek és közösségi oldalakat használnak. Az 

idınként veszélyforrásnak számító internetes vásárlást a férfiak és nık azonos 

gyakorisággal őzik.  

 

Nézzük, egy adatszivárgással kapcsolatban milyen költségek merülhetnek fel pl. 

elvesztett hitelkártyaadatok esetén: 

Közvetlen költségek (kb. a költségek 1/3-a): - érintettek értesítése - kártyák letiltása, - új 

kártyák kiállítása - biztonsági kivizsgálási eljárás költségei - audit költségek - jogi 

költségek - compliance költségek 

Közvetett költségek (a 

költségek 2/3-a): - elvesztett 

ügyfelek, - elvesztett üzleti 

lehetıségek - megnövekedett 

lemorzsolódás - ügyfélszerzési 

költség növekedése - image, 

brand veszteségek - PR / 

kommunikációs költségek 

 

 

 

 

 

 

Symantec és Ponemon közös kutatása 

 

Az esetek és hírek elemzésébıl nem maradhat ki a Symantec és Ponemon közös 

kutatásának az említése sem. Eszerint a várakozásokkal ellentétesen, egyre növekednek a 

költségek melyeket az adatvesztés okoz. Ennek egyik fı oka, hogy a rosszindulatú 

támadások által okozott károk, illetve az ügyfelek bizalomvesztésébıl fakadó veszteség is 

erısen emelkedni látszik. 
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15 üzleti szektor 51 vállalatának közremőködésével a Ponemon Egyesült Államokban 

végzett összehasonlító tanulmányt, ami az adatszivárgással kapcsolatos költségek 

folyamatos növekedését mutatja. 2010-ben a vállalati adatszivárgás átlagos költsége már 

a 7,2 millió dollár a korábbi 6,8 millióhoz képest. A legdrágább adatszivárgási eset 35,3 

millió dolláros volt, ami 15%-kal magasabb az elızı évi maximumhoz képest; a 

legalacsonyabb költség pedig elérte a 780 ezer dollárt, ami 4%-os emelkedés a 2009-es 

adatokhoz képest. 

 

Azért érdekes a 2010-es év, mert itt fordult elı elıször, hogy a rosszindulatú támadások 

okozták az adatvesztés legnagyobb költségét. A tanulmány szerint a rosszindulatú, illetve 

bőncselekménybıl adódó támadások, az összes eset 31%-át adta. Ez 7%-kal több, mint 

2009-ben. Így egy rosszindulatú támadás során elvesztett adat átlagos költsége 48%-kal - 

318 dollárra - nıtt. 

A leggyakoribb, és egyre költségesebb adatszivárgási ok továbbra is a hanyagság, mely 

mindennek a 41%-a. Egy év alatt harmadával növekedett a hanyagságból eredı károk 

költsége, vagyis az emberek egyre felelıtlenebben. A vállalatoknak továbbra is kihívás a 

kollégák, illetve a partnerek megfelelı kiválasztása, képzése, szabályokkal való 

megismertetése. 

Magyarországon sincs ez másképp; a figyelmetlenségbıl, hanyagságból eredı 

adatszivárgási esetek a gyakoribbak, de a károk mértékét tekintve, nagyobb veszélyt 

jelentenek a rosszindulatú támadások. 

Komolyabb technikai felkészültség és szakértelem híján is súlyos károkat okozhatnak a 

cégeknek pl. egy elégedetlen alkalmazott, hisz a cégek többségénél nincs adatszivárgás 

elleni védelmi technológia, így bármikor kikerülhet egy bizalmas információ akár egy e-

mailben is egy tetszıleges címre. Hanyagságra gyakori példa, hogy a szabadság idejére 

bekapcsolt automatikus levéltovábbítási funkció hónapokkal a szabadság lejárta után is 

küldi a privát postafiókba a teljes céges levelezést. Óriási mulasztás. 

 

Ám ha a baj bekövetkezik, arra reagálni kell. A tanulmány mutatja azt a növekvı 

tendenciát, hogy a vállalatok hirtelen, tervszerőtlen reagálnak az adatvesztési esetekre, 

ami persze jelentıs többletköltségekkel és az ügyfelek elvesztésével jár. Adatszivárgás 

leginkább a gyógyszeripari és az egészségügyi cégeket érintette, ık ezáltal ügyfeleket 

vesztettek, ami erıteljes bevételkiesést eredményezett. Az adatvesztés a kommunikációs, 

a gazdasági és a gyógyszeripari szektorban volt a legköltségesebb. 
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Magyarországon is jellemzı ez a viselkedésmód. A legtöbb vállaltnál nincs megfelelıen 

kialakított folyamat, amely végigkísérné az adatszivárgási eseteket a detektálástól a 

kivizsgáláson keresztül a jogi lépések megfelelı megtételéig. 

 

Adatlopás a világban 

 

Az internetes bőnözés napjainkra óriási világmérető piacot mondhat magáénak, éves 

szinten az internetes bőnözık által okozott károk összege - egy amerikai közelmúltbeli 

becslés alapján - 105 milliárd dollárra tehetı, csupán tavaly Nagy-Britanniában forintra 

átszámítva 650 milliárd forint értékő kárt okoztak a pénzintézetek ügyfeleinek a 

jelszavakat megszerzı adathalász bőnözıi csoportok. 

 

2007. McAfee Avert Labs kutatás eredménye szerint: 

1. Több mint hétszáz százalékkal (700, igen) nıtt az adatlopásra szakosodott weboldalak 

száma 2007 elsı negyedévben. Csökkenésre nem lehet számítani. Ezek a weboldalak 

általában népszerő online szolgáltatások - például online aukciós oldalak, online kifizetés-

kezelı és online bankszolgáltatási oldalak - hamis bejelentkezési oldalaival operálnak. 

2. Az elfogott spamek (kéretlen levelek) 65 százaléka képeket tartalmazott. Az 

úgynevezett image spam olyan levélszemét, amely a szöveg mellett képet is tartalmaz, és 

általában részvények, gyógyszerek és diplomák reklámozására használják. A kép egyetlen 

üzenet méretét akár háromszorosára is növelheti, így ezen üzenetek által felhasznált 

sávszélesség jelentıs növekedését vonja maga után. Lassítva a netet, bosszantva a 

felhasználót, túlterhelve a szolgáltatót. 

 

2007. Noreg Kft. információbiztonsági felmérése 

A lenti adatok a Noreg Kft. a BellResearch piackutató cég közremőködésével 2007. 

április 24-tıl június 13-ig tartó idıszakban történt felmérés eredményeibıl származnak, 

amely minden megyére és az egész országra vonatkozóan összesítette és reprezentatívvá 

tette a kis-és középvállalatokra vonatkozóan.  

A hazai KKV-k egy része ugyan tisztában van az informatikai rendszerének értékével, ám 

annak védelmére nem fordítanak figyelmet. Magyarország Üzletbiztonsági Térképe 

szerint fokozott fenyegetettségnek van kitéve a hazai cégek. A felmérés szerint a KKV-k 
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Magyarországon átlagosan 4,12-es eredményt értek el a Noreg-féle biztonsági skálán, 

ahol az 1-es szint a legkisebb sérülékenységi fokozat, az 5-ös a legnagyobb. Ez azt jelenti, 

hogy a vállalatok informatikai rendszere üzletbiztonsági szempontból fokozottan 

veszélyeztetettek, hiszen az információ és annak folyamatos, biztonságos rendelkezésre 

állása az üzletvitel részét képezi. 

 

Bár ezen vállalatok esetében ajánlott az informatikai rendszer és az elektronikusan tárolt 

információk védelmére magas szintő megoldásokat alkalmazni - ezt ma még csak kevés 

KKV teheti meg. A felmérés eredményei is bizonyítják, hogy bár a döntéshozók 

többnyire tisztában vannak vele, hogy informatikai rendszerük fontos és sokszor 

alapvetıen szükséges vállalkozásuk mőködéséhez, ám nem élnek biztonsági-védelmi 

eszközök és megoldások használatával.  

 

A kutatás feltárta, hogy az IT rendszerüktıl nagymértékben függı cégek a pénzügy, a 

biztosítás (54 százalék), a telekommunikáció (54 százalék) és a szolgáltatás (42 százalék) 

területén mőködnek, míg az iparban tevékenykedı vállalatok többségénél az informatikai 

rendszer többnyire inkább kiegészítı vagy támogató szerepet tölt be.  

 

Elsısorban a pénzügy/biztosítás (45 százalék) ágazatban, illetve a telekommunikációban 

(31 százalék) tevékenykedı vállalatok esetében érvényesül nagy arányban a szabályozói 

tevékenység, ugyanakkor az ipar és a szolgáltatás területén is viszonylag jelentıs szerepe 

van ennek a szempontnak (17-18 százalék). 

 

Emberi tényezı az IT-biztonság szempontjából 

2005 – ben az amerikai VeriSign biztonsági rendszerekkel foglalkozó cég utánajárt, 

"Gondolt már arra, hogy egy vadidegennek elárulja számítógépe jelszavát" kérdésnek. 

San Fransisco utcáin 272 embert szólított le. 

 

Az eredmény elég meglepı volt: 180-an gondolkodás nélkül megadták, sıt akad köztük 

olyan, aki mindezt egy rádió csatornán keresztül is megerısítette, hozzátéve, hogy 

hazaérve sem fogja megváltoztatni azt. Akik visszautasították a válaszadást, 51 százalék 

adott fogódzót (feleségem neve, házassági évfordulónk) a biztonsági kulcs kitalálásához. 

(majdnem olyan, mintha elárulta volna) 79 % azt is elárulta, hogy több helyre is ezt a 
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jelszót használja (ez is magánügy lenne), volt aki elmondta, hogy általában 4-5 jelszót 

használ mindenhova, sıt volt két fiatalember, akik meg is mutatták a mobiltelefonjukban 

lévı listát. 

 

A szomorú tény az, hogy a megkérdezettek mindössze 15%-a volt hajthatatlan a 

biztonságot garantáló jelszó kiadásával kapcsolatban. Lehet, hogy ık nem szerették a 

kávét, vagy tisztában voltak a jelszavuk fontosságával. Elképzelhetı, hogy a válaszadók 

füllentettek, de néhányuk hozzátette a jelszó megadása után, hogy hazaérve 

megváltoztatják majd azt. 

Érdekesség kedvéért a tanulmányukba megemlítették még azt is, hogy a megkérdezettek 

közül a pálmát minden bizonnyal az az üzletember vitte el, aki elfoglaltságai miatt 

titkárnıjét küldte vissza jelszavával, hogy ingyen kávéhoz jusson 

 

Nem ez volt az elsı vizsgálat a témakörben. Nagy-Brianniában 2004 húsvét tájékán 

készült az a felmérés, amelynek kapcsán Marks & Spencer csoki tojásokat osztogattak a 

válaszadóknak; 70%-os sikerességgel. 

 

 

HOGY SZIVÁROG KI INFORMÁCIÓ A CÉGTİL?  

 

Spammerek, hackerek, célorientált számítógép-feltörık, vagy csupán a dolgozóink 

gondatlansága révén? Minden esetben emberi tényezırıl van szó? Vagy fordítva, minden 

esetben gépi okokra vezetjük vissza a dolgokat? 

 

Gépek és emberek sebezhetıségei 

Amikor adatszivárgásról beszélünk, rögtön a kollégára gyanakszunk? Arra aki rosszat 

akarhat? Vagy esetleg felmerül bennünk a "fránya gép" már megint rosszalkodik? 

Igazából jogos lehet a gépeket hibáztatni, bár megjegyzendı, hogy azokat is emberek 

kezelik. Gépeknél maradva számtalan hiba okozhat adatcsordogálást. Bugok, 

programhibák, védetlen levelezés, gondozatlan Intranet (internet protokollt használó 

céges belsı hálózat, mely kifelé zárt). Utóbbi kettı bizony a cégen belül megoldásra 

találhat. Hátsó kapuk, melyet a programozók hagynak a szoftverekben késıbbi javítások 

és frissítések könnyebb aktivizálása céljából.  
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Rootkit-ek, keyloggerek (billentyőzetnaplózók), vírusok, trójaiak, férgek. Ezek 

programozott problémák. Szervertúlterhelések egy-egy zombihálózat révén (DDoS), 

Denial of Service vagyis szolgáltatásmegtagadás. És ne feledkezzünk meg azokról a sokat 

emlegetett hackerekrıl, akik például csak információra vadásznak stb. - ezek mind-mind 

kemény dió a cégeknek. Lassan rájövünk arra is, hogy nem kell ahhoz számítógép, hogy 

bizalmas adat kiszivárogjon. Elég az ipari kémekre és social engineeringekre gondolni.  

 

Belsı adatszivárgások 

Nagyvállalatok esetében rengeteg olyan információ van, ami nem publikus, vagy ami 

esetleg a versenyhelyzetünket adja. Ám pillanatok alatt illetéktelenek kezébe kerülhet. 

Egy hacker vagy egy social engineer megszerzi amit akar. Az elıbbi a gépek 

gyengeségére, utóbbi pedig az emberi gyengepont kihasználására épít. De nem kell 

feltétlen külsı személyekre gondolni. A legtöbb információ - akarva vagy akaratlanul - 

belülrıl szivárog ki. ( 2004 évi CSI/FBI computer crime and security felmérés eredménye 

szerint az információk 66 százaléka belülrıl szivárog ki) 

 

2006-ban Ilosvai Péter, a T-Systems ügyvezetı igazgatója szerint, a támadások jelentıs 

hányada cégen belülrıl érkezik, tehát pusztán vírusvédelmi, és egyéb behatolás elleni 

intézkedésekkel nem akadályozható meg. A dolgozót mindenképpen el kell látni a 

munkájához szükséges információkkal, amelyekkel azonban késıbb visszaélhet. Egy 

ismert eset például az az informatikai kulcsember története, aki pénzért rendszeresen 

adott át adatokat a konkurenciának. Egy véletlen folytán sikerült leleplezni: a vesztét az 

okozta, hogy a gyerekek heccbıl kicserélték a postaládája tartalmát a szomszédjáéval. 

Pechére a közelében épp az egyik kollégája lakott, és megtalálta a "szolgáltatásokért" 

borítékban küldött honoráriumot. Az ı elbocsátásának az elıkészítése a jogosultsági 

körök feltérképezésével és törlésével mintegy két hétig tartott. 

 

A legújabb trükk szerint már zenelejátszókkal (iPod) is lopnak adatokat: a szerkezetet 

"ottfelejtik" például egy cégvezetı asztalán, aki vissza akarja adni a készüléket, de nem 

tudja, hogy kié. Információt akar kapni a tulajdonosról, s ezért összeköti az iPodot a 

számítógépével, amivel rögtön meg is fertızi, mivel az idegen készülék egy adathalász 

szoftvert telepít rá. 
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Cégen kívülrıl érkezı támadások 

Figyelemre méltó módja a csalásnak a cég egyik jó szándékú dolgozójának a 

megkörnyékezése, aki adott esetben meglepıen könnyen kiadhat stratégiai fontosságú 

adatokat. Szakállas módszernek számít a titkárnıtıl telefonon keresztül a jelszót elkérni 

arra hivatkozva, hogy a rendszergazda adatokat ellenıriz. Új bónusz-rendszer 

bevezetésére, fizetésemelésre vagy elıléptetésre való hivatkozással is szintén nagy 

arányban eredményesek az offenzívák. De a profik hajmeresztı pimaszsággal járnak el 

olykor: egy londoni cégnél két héten keresztül munkálkodott egy etikus hacker, akitıl ez 

idı alatt egyetlen "kolléga" sem kérdezte meg, honnan érkezett, illetve mi a feladata. A 

védelmi rendszer megbízhatóságát tesztelı fiatalember egyik társától kapott 

belépıkártyát, aki szintén beépült a céghez. 

 

Vagy itt van a tudatlan kolléga esete. Ez az a dolog, amikor valamelyik kollégánk nincs 

tisztában a szabályzatokkal, nincs rálátása a saját kötelezettségeire és felelısségi körére, 

továbbá él benne a gyermeki naivitás, miszerint a világ szép és boldog hely, ahol az 

emberek nem akarnak rosszat egymásnak. Az ilyen kolléga akaratlanul is nagy kárt tud 

okozni. 

Vegyük példának egy social engineer-t és ezt a kollégát. Social engineer az a személy, aki 

manipulál másokat bizonyos célok elérésére. Befolyásol és folyamatosan hazudik. Ez a 

személy nem a gépek hibáit használja ki, hanem az emberek emberi jellemzıit. 

Esetünkben a kollégánk naivitását és segítıkészségét. 

Felhívja ıt és azt mondja, meg van elégedve a cég munkájával és a fınöknek akar 

személyesen köszönetet mondani, és elkéri az összes olyan elérhetıséget, ami amúgy 

egyáltalán nem publikus. Majd a fınök nevében felhív egy másik céget, ahol úgy 

mutatkozik be, mint az elızı cég fınöke, és innentıl kezdve sok mindenre ráveheti az 

utóbbi céget, még elérhetıségeket is tud megadni, amit persze kis technikai segítséggel 

manipulál, így minden amit az utóbbi cégtıl kér, a csalóhoz kerül. Röviden fogalmaztam, 

de a lényeg látszik. Csak a naiv kollégától kellett 

információkat kicsikarni. Ami nem volt nehéz.  De ha 

például a szabályzat szigorúan tiltja idegeneknek 

elérhetıségek megadását, és ezt a kolléga is tudná, már pár 

fokkal megnehezítenénk a csaló dolgát. 
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Illegális banki átutalás 

Ha nem véletlenrıl, vagy naivitásról beszélünk, hanem szimplán rosszindulatról, akkor 

meg kell említenünk a következı esetet.  

Jonathan Gold (mint az alma) úgy dönt, hogy otthagyja menı banki állását, mert unja. 

Nincs benne semmi izgalom. Van pénze elég, ha elfogy, majd kitalál valamit. Nos, 

elérkezett az idı. Gold Úr úgy dönt, hogy elıveszi régi hacker tudományát, és keres egy 

kis pénzt magának. Nem, nem új munkát keres, hanem a régi bankjába tör be. 

Számítógéppel.  Valószínősíti, hogy a rendszergazda, amilyen lusta, nem törölte, csak 

letiltotta felhasználónevét a távozása után. Szóval Gold Úr úgy tervezte, hogy a 10000 

leggazdagabb ügyfél számlájáról leemel 1000 egységet. Mi az nekik, hiszen a havi 

számlavezetési díjuk is 4-5000 egység, szóval +- egy ezres nem nagyon tőnik fel nekik. 

Mi a bökkenı? Az, hogy tényleg senkinek nem tőnt fel, és Jonathan Gold 10.000.000-val 

gazdagabb ember lett. Ezzel egy darabig el lehet éldegélni. 

 

A probléma megelızése egyszerő: rendszergazdánk kicsit alaposabb lehetne. Motiváljuk 

ıt azzal, hogy szabályzatot állítunk össze a cégben bekövetkezett változások kezelésére. 

Változás itt, egy alkalmazott távozása. Mi van abban az esetben, ha rendszergazdánk 

távozik. Korábbi fejezetben már említettem erre egy jó példát, amikor egy sorozat 

premiere elıtt a rendszergazdát kirúgták. 

 

Elégedetlen kollegina 

Elégedetlen Hölgy kollegina mesélte a párjának, hogy amikor megkapta azt az IT állást 

abban a menı cégben, úgy gondolta idıvel feljebb kapaszkodhat, mert igenis be tudja 

bizonyítani, hogy mire képes. Meg is ürült egy vezetıi szék, ahova egy idegent ültettek, 

aki fele annyira sem értett a dolgokhoz, mint Kolleginánk. Aki erre természetesen nagyon 

ideges lett. De hirtelen haragját palástolva végiggondolta a helyzetet. Körbenézett, és azt 

látta, hogy a cégnél sok a nı, de majdnem mind titkárnıi pozícióban. 

Vigyázni kell a dühös emberekkel, mert - ezt viszont tapasztalatból tudom - a düh igazán 

motiváló, de nem jó tanácsadó hosszabb távon. Kolleginánk a bosszút választotta. A cég 

tervezett egy fúziót, amit Kolleginánk meghiúsított, pusztán pár IT-s trükkel. Belépett a 

fınök gépére, telerakta törvénybeütközı pornográf képekkel (és hozzá való 

megjegyzésekkel) azt a prezentációt, amit a fınök 3 hete rakott össze, és amit minden nap 

elpróbált valamelyik alkalmazottnak, finomított rajta, alakítgatta. Ez a prezentáció arra az 
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alkalomra készült, amikor a fúziós szerzıdést a felek aláírják; aláírták volna. Gondolom 

nem fontos kifejtenem, mekkora botrány lett belıle, és mennyit ártott a cég hírnevének, és 

piaci megítélésének. 

 

Nyilvánvaló, hogy a fınök is hibázott valahol, hiszen a nıi egyenjogúság észrevehetı 

hiánya nem elınyös egy nagy cégnél. Továbbá, sok alkalmazottnak szemet tud szórni, ha 

a felettese, aki újonnan érkezett, alapvetı dolgokkal nincs tisztában. Nem viselkedett jól 

az a Kollegina sem, aki meghiúsította a fúziót, hiszen ezzel, valahol a saját munkáját is 

aláásta, hiszen egy fúzió mindig elınyös. Új lehetıségek, innováció, és talán Kolleginánk 

jobb állást kapott volna a fúzió után a Másik cég oldaláról, mint amelyik állás meg-nem-

kapása miatt felrobbant ez a bomba. 

 

Elégedetlen kolléga  

Egy újabb eset, ami klasszikusnak mondható: megharagszunk fınökünkre, mert az nem 

érti meg, hogy a mi javaslatunk a költségcsökkentésre igenis véghezvihetı. Így a 

konkurenciával telefonon egyeztetünk egy idıpontot, találkozunk. İ értékeli az 

ötletünket, sıt felajánlja, hogy a cégnél - amennyiben átszerzıdünk - vezethetjük is a 

projektet. Mi itt a bibi? 

Egy ember emberszámbavétele nem nehéz. A szóban forgó vezetı hibát követett el, és ezt 

alkalmazottja a konkurenciával való együttmőködéssel bosszulja meg. Természetesen 

megosztva régi helyén szerzett összes információt nem kis juttatásért cserébe. Költséges 

játék. Költséges és veszélyes egy középbeosztású alkalmazottat távozásra késztetni. 

 

A titkárnı tudása 

Ne is említsük, amikor titkárnınktıl kellene elbúcsúznunk. Ha egy vállalatot vezetünk 

szükségünk van egy bizalmasra, és valakire aki beosztja az idınket, aki agyunk helyett 

agyunk. "Fınök, találkozója van Kovács úrral, a Kluckavas marketingkampánya 

ügyében". "De ki az a Kovács" ... - típusú párbeszédek sorát lehetne felsorolni, ami 

titkárnı és fınöke közt zajlik. Azért nıiesítem ezt a szakmát, mert fentebb többnyire 

férfiakra hivatkozva írok, így a kiegyensúlyozottság miatt itt nıt említek. Lényeg a 

lényeg, a titkárnı mindent tud. Jól kell vele bánni, különben olyan információkat adhat ki 

jogosulatlanoknak, ami a feje tetejére állíthatja vállalatunk mőködését. 
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2006-ban a Boeingnek, az Ernst & Youngnak és a Nationwide-nak is szembe kellett 

néznie a hírnevének ártó kihívásokkal, amikor alkalmazottak és ügyfelek 

társadalombiztosítási azonosító számai, nevei, címei estek áldozatul identitáslopásnak, 

miután nem titkosított notebookokat loptak el a munkatársak otthonaiból és autóiból. 

 

A rendszergazda hatalma 

Korábbi fejezetben említett példa, amikor a rendszergazda törölte egy népszerő sorozat 

következı évadát a merevlemezrıl, még a premier elıtt. Egy információbiztonsági 

kiállításon végzett kutatás eredménye szerint minden harmadik informatikus munkatárs 

kutakodott már a cég számítógépes rendszerében olyan bizalmas információk után, mint a 

kollégák magándokumentumai, béradatai és személyes e-mailjei. Ezt megtehetik, hiszen a 

speciális adminisztrációs jelszavakkal névtelenül hozzáférhetnek bármilyen rendszerhez. 

Egy IT-munkatársból hangos nevetés tört ki, amikor meghallotta a kutatás eredményét: 

"miért meglepetés, hogy a többségünk leskelıdik a többi dolgozó dokumentumai között, 

ha azt minden következmény nélkül megtehetjük". Sıt, néhány IT munkatárs beismerte, 

hogy legalább egyszer belépett a céges rendszerébe, miután már távozott a cégtıl.  

 

Cégek hozzáállása a biztonsághoz 

 
A cégek ötöde elismerte, hogy ritkán változtatja meg azokat a jelszavakat, amelyekkel be 

lehet lépni rendszerükbe, míg hét százalék soha nem választott új jelszót. A kutatási 

eredményekbıl kiderült, hogy a vállalatok többsége nem megfelelıen tárolja a 

jelszavakat. Általában olyan helyeken tartják, amelyek nem biztonságosak, így nem 

tudják ellenırizni, hogy ki fér azokhoz. (kézzel írt papírokon, Excel táblázatokban) 

Hackerek könnyő prédái lehetnek az ilyen vállalatok. 

 

Az európai cégek 37%-a nem rendelkezik az érzékeny dokumentumok kezelésére 

vonatkozó elıírásokkal. Ha pedig mégis, akkor a munkavállalók csaknem egynegyede 

nem tudja pontosan, melyek is ezek. 

 

Egy átlagos európai irodai munkatárs hetente 11 bizalmas dokumentumot bocsát ki a 

cégtıl. Ebben a holland dolgozók a leginkább bőnösek, ık hetente 19 érzékeny 

dokumentumot továbbítanak a cégtıl, ıket követik a spanyolok, akik 13-at. Ebbıl a 

szempontból látszólag a britek a legtudatosabbak, ık átlagosan hat dokumentumot 
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osztanak meg hetente. A leggyakrabban a céges e-mail címen, chat programokon, 

pendrive-okon és vállalati laptopokon szivárog ki a titkos információ, de a munkahely IT-

részlege a céges nyomtatón kikerülı anyagokat is ritkán tudja ellenırizni. 

 

Számtalan példa, számtalan helyzet adódik, amikor információ szivárog ki. Akarva-

akaratlanul, véletlenül és megfontolt szándékkal. Minden helyzet visszavezethetı egy - 

egy személyhez. Az, aki szivárogtat, az aki kicsikar információt az áldozatból, az aki a 

gépet rosszul kezeli és az nem azt csinálja, amit kéne, hanem valami egészen mást, és az 

aki a gépeket úgy manipulálja, hogy az információt juttasson el hozzá, amit fel tud 

használni. Egy a közös bennük az ember.  

 

 

ADATVÉDELEM, ADATSZIVÁRGÁSOK MEGELİZÉSE 

 

Mára teljesen átalakult az adatbiztonsági támadások motivációja. Míg 5-10 éve leginkább 

a károkozás, szolgáltatások leállítása volt a fı cél (például politikai vagy erıfitogtatási 

céllal), addig a mai incidensek legnagyobb része konkrét pénzszerzésre irányul. A 

Neckermann, a Citi Group, vagy épp a Sony adatainak ellopása mögött a megszerzett 

információk értékesítése, vagy az azokkal történı közvetlen visszaélés volt a cél: a 

károkozók ezen esetekben már nem feltőnısködı kamaszok, hanem konkrét megélhetési 

bőnözık. A pénz motiválja ıket. 

 

Kezdeti lépések 

Hogy még miféle támadások léteznek, a 

médiában fellelhetı rendkívül sok példából 

bıven lehet válogatni. Tanulni, esetleg bajt 

megelızni szintúgy. Figyelmesen végig 

kell tekinteni saját házunk táján, és 

mérlegelni, hol lehetnek a kritikus pontok. 

Hol vannak azok a hibák, amiket - ha mi 

akarnánk rosszat magunknak - 

kihasználhatnánk.  
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Szükséges-e az adatszivárgás elleni védelem? Nem is lehet kérdés, hisz ma az információ 

a legnagyobb érték.  

Hogyan védekezzünk? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, további 

kérdéseket kell feltennünk: 

- Tudjuk, hogy hol tároljuk a bizalmas adatainkat? Hol vannak róluk másolatok? 

Laptopok, fájlmegosztások, közös mappák, adatbázisok – kockázatelemzések során 

kiderült, hogy minden tíz fájlból egyet rossz helyen tárolunk. 

- Tudjuk, hogy hogyan és kik használják az adatokat? Mit másoltak USB-re vagy küldtek 

el e-mailben, csevegı programon, webmail-en vagy FTP-n? – kockázatelemzések 

kimutatták, hogy minden negyedik e-mail tartalmaz titkos adatot. 

 

- Hogyan akadályozzuk meg titkos adataink elvesztését? Felmérések alapján kiderült, 

hogy a dolgozók 59% vitt el adatot a munkahelyérıl. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni 

és kikényszeríteni az adatvédelmet? Az adatszivárgás elleni védelmet biztosító 

technológiák (Data Loss Prevention - DLP) megfelelı használata és a biztonsági 

tudatosság növelése jelenthetnek megoldást. Mindenesetre alapos vizsgálódást kell 

végeznünk, hogy tulajdonképpen milyen információknak is vagyunk birtokában. 

 

 

Adatbiztonság, adatvédelem 

 

Az adatvédelem a személyes adatok győjtésének, feldolgozásának és felhasználásának 

korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Nevével ellentétben tehát 

nem elsısorban az adatokat védjük, hanem azokat a személyeket, akikkel az adatok 

összeköthetık. Ennek eszközei lehetnek jogi szabályok, eljárások, de akár technológiai 

eszközök is. 

 

Informatikai rendszerek és eszközök (szoftver, hardver és ezek együttese) által tárolt és 

kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása. Óvintézkedések a 

véletlen vagy szándékolt adatvesztés, illetve az adatokkal való visszaélés 

megakadályozására. Az adatbiztonság fontos területe a fizikai (nem szoftveres) védelem. 
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A legnépszerőbb védekezés az adatszivárgás ellen továbbra is az oktatás és a felvilágosító 

programok, de a titkosítás és más technikai megoldások is javasoltak, sıt jelenleg 

igencsak felkapottak; a titkosítási megoldásokat a Symantec és Ponemon tanulmány révén 

a megkérdezettek 61%-a használja. 

 

Az adatszivárgás elleni védelem megtervezése és implementálása azonban nem csak egy 

szoftver megvásárlásából áll: komoly, több lépésbıl álló folyamat, amely viszont hosszú 

távon meggátolja az információk kikerülésével, eltulajdonításával járó 

presztízsveszteséget, vagy akár konkrét anyagi károkat. 

 

A vállalatok egyre proaktívabb módon védik adataikat a támadásoktól. Mivel a vállalatok 

többet költöttek a megelızésre és a felderítésre, a harmadik fél által okozott károk, az 

elveszett, ellopott eszközök miatt bekövetkezett adatvesztések, illetve a rendszer-

meghibásodások okozta veszteségek 2010-ben jelentısen csökkentek. 

 

Sokan úgy érzik saját munkájuk által, hogy ık a cégnek kevésbé fontos információit 

birtokolják, így hanyagolják a védelmet. 

Pedig nem csak egy marketing-terv ellopása kellemetlen a vállalatoknak, hanem például a 

HR-es statisztikák kiszivárgása is okozhat károkat. Egy fontos munkatárs fizetési 

adatainak a megszerzése segítheti a konkurens céget, hogy az egy jobb ajánlattal 

átcsábítsa a kollégát. Vagy szimplán ellentéteket szülhet kollégák körében. 

 

Adatszivárgás elleni intézkedéseket 

 
Amennyiben mi egy nagyvállalat vagyunk, ahol az információ-rengetegben bıvel lehet 

mit 'eltulajdonítani', úgy fontos lépéseket kell megtennünk a biztonságért. 

 

Az adatszivárgás elleni védelem egy kockázatfelméréssel kezdıdik, amelynek 

segítségével megtervezzük, frissítjük vagy erısítjük információvédelmi stratégiánkat. 

Cégünk különbözı adatai közül meg kell határoznunk melyek bizalmasak, és a 

besorolásukat is el kell végezni (Titkos, Bizalmas, Belsı használatú, Nyilvános), hiszen a 

megfelelı stratégiához meg kell határoznunk, hogy melyik információ milyen típusú 

védelmet kíván. Ezután jöhet a szabályok és a folyamatok megtervezése. 
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Most már van egy szabályzatunk, és vannak elıírásaink. Persze mindez mit sem ér, ha 

ennek ellenırzése és betartatása nem biztosított. Nem csak nem ér semmit, de még 

veszélyes is lehet, tehát következı lépésként hasznos lehet a szabályozás betartására 

szolgáló automatizált technológiák használata. A jelenleg terjedıben lévı monitorozó, 

megfigyelı technológiák képesek arra, hogy a felhasználók viselkedését a megfelelı 

irányba tereljék. 

 

IT szemszögbıl az alapértelmezett telepítéseket kerülni kell, és az is fontos, hogy a 

biztonsági elemek beiktatása egy-egy új alkalmazásnál ne a 'majd késıbb' elvet kövesse, 

hanem rögtön a kezdetekkor el kell intézni. Késıbb költségesebbé is válhat. 

Az emberi tényezınél le kell kicsit ragadnunk. Rendkívül fontos szempont, hiszen hiába a 

sok drága technológia és éber szoftver, ha alkalmazottunk nem kompatibilis vele. 

 

Tehát van szabályunk, és kordában tartjuk vele a felhasználóinkat, kollégáinkat. De ezek 

önmagukban nem elegendıek. Fontos lépés az érintettek képzése és a megfelelıség 

kultúrájának kialakítása. hiszen azon megoldások melyeket bevezettünk cégünknél csak  

olyan vállalati kultúrában hatásosak, ahol a dolgozók érzik (sıt vállalják is) a felelısséget 

a cég értékes szellemi tulajdonáért.  

A képzés célja, hogy megtanítsa az érintetteknek, hogyan teljesítsék a kötelezettségeiket, 

a bizalmas adatok osztályozásától az ügyfelektıl való adat átvételén keresztül a vállalati 

megbeszélések tartalmáig. Ezen a tréningen minden információvédelmi eszközt és 

technológiát meg kell ismertetni a felhasználókkal, el kell érni, hgoy tudja, mi mire való, 

és mivel hogyan kell bánni. Fokozni kell a biztonságtudatosságot. Hiszen szociális jellegő 

támadások ellen (social engineering) egyedül a belsı 

oktatással érhetünk el némi védelmet. Gyakori 

probléma, hogy az információt a cégek egy része még 

mindig nem tekinti tulajdonnak, így nem ismeri el 

annak értékét sem. 

 

Cégek rendkívül nagy dilemmája a munkaidıben használt internet. Ellenırizzük a 

dolgozókat, tiltsunk bizonyos lapokat, esetleg egyáltalán ne lehessen netezni? Mi a 

legcélravezetıbb? 
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A számítógépes alvilág szereplıinek segítséget nyújtanak a facebook-hoz hasonló 

internetes programok, ahol az emberek személyes információkat (e-mail cím, 

telefonszám, beosztás, munkahely) adnak meg magukról. Az ilyen fórumokon keresztül 

például egy repülıgép eltérítésére készülı terrorista találhat magának olyan stewardess-

kisasszonyt, akitıl a biztonsági berendezésekrıl - akár a késıbbi személyes ismeretség 

során - informálódhat. 

 

Viszont nem kell elmennünk az alvilág felé, egyszerően a riválisokig elég tekintünk. 

Régebben csak újságcikkekbıl, iparági pletykákból értesültek egymás terveirıl az üzleti 

riválisok. Ma viszont a közösségi oldalakon is rendszeresen kiszivároghatnak kényes 

vállalati információk. A vállalatok belsı mőködésérıl, terveirıl, piaci erejérıl egyre 

többet lehet megtudni azzal, ha valaki rendszeresen figyeli a kulcspozícióban lévı 

munkatársak közösségi jelenlétét.  

Ez annyira így van, hogy komoly szolgáltatók is létrejöttek ezen piaci igény 

kiszolgálására. A washingtoni Bellevoue például havi 4500 dollárért biztosít hozzáférést 

cégeknek saját fejlesztéső monitorozó rendszeréhez, amelyen keresztül folyamatosan 

nyomon lehet követni egy-egy iparággal kapcsolatban megjelent blogbejegyzéseket, 

kommenteket, közösségi médiás aktivitásokat. 

Vagy nézzük az elsısorban szakmai céllal használt LinkedIn-t ahol a regisztrált 

felhasználók beállíthatják, hogy automatikus üzenetet kapjanak, amennyiben egy cég 

(legyen épp a konkurencia) új állást hirdet meg, vagy ha a vezetésben átszervezés 

történik. 

 

Vagy itt van a kávészünetet tartó kolléga esete. A laptopok elleni merényletek is 

gyakoriak; állítólag az egyik könyvvizsgáló cégtıl tőntek el sorozatosan készülékek. A 

szakértık szerint amellett, hogy egy pillanatra sem téveszthetjük szem elıl a gépeinket, 

megfelelı titkosítási rendszer telepítésével is védekezhetünk. A korszerő titkosítási 

programmal ellátott számítógépet egy hét vagy több hónap alatt tud csak feltörni a 

támadó, ennyi idı elteltével pedig a gépen levı adatok elavulttá válnak. 

 

A következı lépésben arra kell koncentrálnunk, hogy az eddig taglalt adatvédelmi 

eljárásokat és alkalmazásokat megfelelıen integráljuk az üzleti folyamatokba. A 

menedzsmentnek olyan környezetet kell teremtenie, amelyben az adatvédelem a 
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mindennapi rutin része, legyen szó termékfejlesztésrıl, marketingtervek kidolgozásáról, 

pénzügyi elemzésrıl, értékesítési telefonhívásokról, beszerzésrıl vagy toborzásról. 

 

Kész az adatvédelmi stratégia alapinfrastruktúrája. Most már 'csak' az auditálás van. Itt 

arra figyelünk, hogy következetesek és eredményesek legyünk a fentebb meghatározott 

elvek gyakorlatba való átültetése során. Célszerő egy monitorozó szoftvert is használni 

így a szervezet nyomon követheti, ki, milyen adatot, mikor, honnan és kinek küld 

elektronikusan, ezáltal megállapítható a szabályozás és a tréning hatékonysága is. Persze 

ehhez nem kis emberi erıforrás kell, hiszen ha egy nagy cégrıl van szó, ezeket a 

naplóállományokat átvizsgálni nem kis feladat. 

 

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy a kialakított koncepciónk megfelelıen mőködik, 

azaz a mi elvárásaink szerint visszaszorítjuk az adatszivárgás bekövetkezésének esélyeit, 

hosszú távú stratégiát kell kialakítanunk, amelyben meg kell fogalmaznunk jövıbeli 

adatvédelmi igényeinket. Ez lehet az utolsó lépés. Itt már fontos a jövıbe tekintés. Lépést 

kell tartani a növekvı kihívásokkal, és naprakésznek kell lenni. Persze nem csak nekünk, 

hanem annak az adatbázisnak is, ami felhasználóinkat tartja nyilván. Hiszen illetéktelen 

ne férjen hozzá céges adatainkhoz, mint ahogy megfontolandó a jogosultságkezelés 

precíz megléte is. Egy marketing osztálynak nincs szüksége például az alkatrész-

beszállítói listára. Itt már szakértık alkalmazása elengedhetetlen. 

 

Szervezeten belüli problémák orvoslása 

 
Céges viszonylatban örökös probléma, hogy milyen jelszót válasszuk. Hiszen amit a 

rendszergazda ad nekünk kezdeti belépésünkkor, azt általában nem gyızik hangsúlyozni, 

hogy változtassuk meg. És vajon mire? El sem hinnénk, hogy ez embereknek mennyire 

elmegy az összes kreativitásuk, mikor jelszót kell választaniuk maguknak. A 

http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html címen találhatók a leggyakrabban használt 

jelszavak. A jelszó, papa-mama neve, kutya neve, születési dátum és a többi. Ebbıl 

született az a vicc, hogy "Két informatikus beszélget: - Neked is a kutyád neve a 

jelszavad? - Mire a másik, miért a Te kutyádat is 2zdFR48UjhKb-nek hívják?" 

Egy jelszó akkor biztonságos, ha legalább 8-12 karakterbıl áll, kis betőt, nagy betőt és 

speciális karaktert egyaránt tartalmaz. 
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Az Attachmate Corporation és a Ponemone Institute felmérésében hétszáz vállalatot 

kérdeztek meg a szervezeten belüli visszaélésekrıl. A tapasztalatok szerint, bár a legtöbb 

vállalatnál léteznek szabályok a belsı visszaélések ellen, azokat csak ritkán ültetik át a 

gyakorlatba. Az alkalmazottak tevékenységének nem megfelelı követése számos 

problémát okozhat, beleértve a negatív pénzügyi hatásokat, a jó hírnév csorbulását, 

valamint a bizalmas vagy titkos adatok eltulajdonítását. /2011. november bitport.hu/ 

 

Vigyázni kell, mert a fokozott éberség könnyen átmehet paranoiába, azaz a védekezés 

túllihegésébe. Van olyan cég, ahol nem engedik meg a laptop használatát, vagy ha igen 

tiltják minden érdemleges program telepítését, vagy simán nem enged e-mailezni sem 

rajta. Az is túlkapásnak számít, ha egy kis cégnél az új munkatárs a jelszavakat 

borítékban, postán keresztül veheti csak kézbe. Bizonyosan sokunknak érkezett már 

vissza elektronikus levele, mert a célszemély e-mail-rendszerének tőzfala a mi 

irományukat is spamnek nézte. 

 

IT-bőnözés törvényi oldala 

 
A szakember hangsúlyozta: a világban az internetes bőnözık egyre kreatívabbak, így a 

felhasználói szokásokat is változtatni kell, sıt ajánlatos lenne, hogy a magyarországi 

jogszabályi környezetet is változtassák az internetes bőnözés megakadályozására vagy a 

következményeinek tompítására. 

 

A magyar hitelintézeti törvény közepesen szigorú információ-biztonsági rendelkezéseket 

tartalmaz, ezeket a bankoknak kötelezı betartaniuk. Az adathalászok azonban a 

jogalkotók elıtt járnak, így a pénzintézetek a PSzÁF ajánlásai alapján tudnak egységes, 

illetve viszonylag korszerő gyakorlatot megvalósítani az adathalászat ellen. Más iparágak 

képviselıit, például a web-áruházak üzemeltetıit azonban még kerettörvény sem kötelezi 

az információ-biztonsági szabályok betartására Magyarországon. 

 

De mint általában minden, úgy e területen is az a gyakorlat néha egészen mást valósít 

meg, mint azt elméletben meg kéne tenni. Néha a pénzintézeteknek sok esetben olcsóbb 

megtérítenie a csalással rászedett ügyfél kárát, mint szigorúbb információ-biztonsági 

rendszert alkalmazni.  
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Így például Csehországban jogszabály kötelezi a bankokat arra, hogy amennyiben 

ügyfeleik adatai kiszivárogtak, saját költségeiken, fizetett hirdetésben kell errıl 

beszámolniuk. 

 

Itt elérkeztünk egy fontos ponthoz: költséghatékony biztonság fogalmához. A vállalatok 

üzleti érdeke a biztonság, de ez azt is jelenti, hogy a biztonság nem lehet mindig, a 

védelem költségeinek és a sikeres támadások okozta költségek üzleti szempontból 

elfogadható aránya. Egyszóval a biztonság szintjét módosíthatja az üzleti érdek. A 

biztonság optimális szintje egy szervezetben pénzügyi szempontból ott van, ahol a 

védelmi költségek a támadások által okozható költségek csökkentésével azonosak. 

 

Hogyan lehet lefülelni az adathalász weboldalakat 

 

Elızı fejezetben több példát említettem meg banki adathalász akciókról. Ezek mind 

azonos struktúrára épültek. A bank ügyfeleinek az e-mail címére érkezett egy e-mail. Ez 

az e-mail vagy rendkívül rossz magyarsággal megírt volt, vagy egyáltalán nem volt 

értelmezhetı. Többnyire valamilyen oknál fogva arra kérte az ügyfelet, hogy látogasson 

el a bank honlapjára - itt mellékelve volt egy link - és jelentkezzen be, ezzel a bank 

rendszere tudni fogja, hogy... itt valami megoldás volt arra a problémára, amire 

hivatkozva kéri a bejelentkezést. A csaló természetesen egy hamis linket adott meg, ami 

egy hamis oldalra juttatta az ügyfelet, aki ha bírta az adatait a bejelentkezési részbe, akkor 

a csaló adatbázisában kötött ki az azonosító adata. A hamis oldalt a csaló állította össze, 

és egészen hasonlóan nézett ki, mint az eredeti. 

Elemzzük ezt a problémát. Minek kell feltőnnie, ha ilyen adathalászat célpontja lettünk. 

 

Elıször is, a bank nem küld e-mail kreált indokkal, fıleg nem kér be személyes adatot 

elektronikusan. Ezt a számlanyitáskor megadtuk neki, és nem használ a bank annyira 

régimódi rendszert, hogy azt félévente frissíteni kellene. És még egy fontos, PIN-kódot 

soha senki nem kérdez tılünk, csak az ATM automaták és bankkártyával való fizetéskor a 

kedves pénztáros hölgy kártyalehúzó gépe. Bank nem. İt nem érdekli, ı hozzáfér a 

számlánkhoz anélkül is, hiszen ı kezeli. 
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Ha kaptunk már a bankunktól valamilyen reklámlevelet, akkor hasonlítsuk össze az 

állevelünk feladóját vele. Több mint biztos, hogy nem fog megegyezni. Ha mégis - ekkor 

a csaló vette a fáradtságot és feltörte a bank rendszerét, ami persze eddig senkinek nem 

tőnt fel - , így továbbolvassuk a levelet. Nem magyar, annak ellenére, hogy a mi bankunk 

az? Töröljük rögtön. Ha nem töröltük, akkor azon idegeskedünk, hogy nem tudjuk 

kibogozni mi a lényeg, ezért rákattintunk az egyetlen linkre, ami a levélben szerepel, 

hátha ott több információhoz jutunk. Ne! Ne tegyük! vegyük észre, hogy abszolút nem az 

a hivatkozott oldal URL címe, ami a bankunké. Lehet, hogy csak egy-két betőben tér el, 

DE eltér! Ha még ezt sem vettük észre, akkor tőnjön fel, hogy a bank weboldal régen 

másképpen nézett ki, és az a villódzó reklám sincs ott, ahol kéne, sıt a bejelentkezési rész 

is teljesen más. Ne! Ne írjuk be azonosítóinkat! Ha már beírtuk és nyomtunk egy Entert, 

és nem történt semmi, akkor kapjunk észbe, hogy nem a bank oldala rossz, fıleg nem 

miután arra kért, hogy jelentkezzünk be az azonosítás céljából, hanem valaki kibabrált 

velünk. Ekkor hívjuk fel rögtön a bankot, említsük meg a történteket, és reméljük a 

legjobbakat, s azt hogy bankunk a helyzet magaslatára tud emelkedni. Ha nem vettünk 

észre semmit ezekbıl, nos... ha nık vagyunk, keressünk egy gazdag férjet, ha pedig 

férfiak, akkor egy új munkahelyet, ami ötszörös fizetést ad a mostanihoz képest. 

Tudniillik valószínőleg egy óra múlva nemhogy üres lesz a bankszámlánk, de még 

negatívba is kerülhetünk, ami lássuk be a mai világban nem kifizetıdı. 

 

Mit tehetünk a social engineerek ellen 

 

Miért hagyom a végére ezt a témát? Rendkívül egyszerő: ember embert használ 

információszerzésre. És mint olyan, az emberi tényezı a biztonság legnagyobb kihívása. 

A legfontosabb, és legveszélyesebb momentum. Egy nagyobb példán keresztül 

bemutatom, hogy az embertıl függ minden.  

 

Ha el akarsz rejteni valamit, rakd látható helyre. Ezen az 

elven szereznek meg social engineer-ek személyes és 

céges adatokat gond nélkül. Hiszen ha ı valamit nem 

tud, egyszerően megkérdezi. Ezért fantasztikus ez a 

módszer, és egyben rémisztı is. Gondolnánk valakirıl, 

aki kedvesen szól hozzánk, hogy csak kihasznál minket? 
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Többségünkben még idıvel sem tudatosul, hogy talán mi segítettünk valakit bőnének 

elkövetésében. Ártatlan információ nem létezik. Ezt minden social engineer tudja. Bármi, 

bármikor, bármire használható lehet. Manapság ezt mi is eleget halljuk, így már annyira 

megzavarodunk, hogy néha nem tudjuk, mi az ami titok, és mi az amirıl bátran 

beszélhetünk.  

 

Nehéz ez a kérdés. Hogyan védekezhetünk az ellen, aki arra tanította magát, hogy minket 

úgy verjen át, hogy mi soha ne jöjjünk rá. A csaló oldaláról rendkívüli kihívás lehet 

véghezvinni hibátlanul egy tervet. Áldozatként pedig nem feltétlenül kell naivnak lenni, 

elég ha elhisszük a velünk kommunikáló emberrıl, hogy tisztességesek a szándékai.  

 

Tipikus emberi viselkedés, hogy aki lelencgyerekként van öltözve, esetleg érzıdik rajta, 

hogy nem most fürdött, valamint a szakálla rendezetlen elutasítóan bánunk vele. Irtózunk 

tıle, esetleg 3 méternél közelebb meg sem közelítjük, és a szemébe sem nézünk. 

Ellenben, ha egy öltönyös, jó modorú, kellıen gazdag üzletember áll elénk Armani 

öltönyben, lássuk be - mi, nık fıleg - azonnal konverzációba kezdünk vele, és 

feltehetıleg a gazdagabb jövı képe jelenik meg a fejünkben, s nem feltétlen az, hogy egy 

profi csalóval van most dolgunk. Tegyük a szívünkre a kezünket; a nık gazdag férjet, a 

férfiak pedig befolyásos üzleti partnert látnak az illetıben. A következı kis történet 

kitőnıen példázza a fent említetteket. 

 

Egy social engineer akció marketing terv ellopására 

Erika egy IT cégnél kapott állást, ami jelenleg még nem profi cég, de jövıre nézve az 

lehet. Egyik reggel egy Férfi sétál be az elıtérbe. Drága (Armani) öltöny, arany karóra 

(Rolex President), kifogástalanul vágott haj. Azt a férfias magabiztosságot sugározta, ami 

már a középiskolás lányokat is megırjíteti. A Férfi odasétált a pulthoz, kellemes hangján 

köszönt, bemutatkozott Erikának és elmondta, hogy Dáviddal van megbeszélt találkozója, 

ezért utazott az ország másik felébıl ide. A találkozó célja, hogy az új, még fejlesztés 

alatt álló termékre egy profi marketing kampányt építsenek. A Férfi sok olyan szóval 

dobálózik, amit csak azok tudnak, akik részt vesznek a fejlesztésben. 

 

Dávid - a fınök - egy hét szabadságon van, és ezt Erika tudatja vele. A Férfi nem érti, 

hiszen a naptárjában ez szerepel, megkeresi a bejegyzést, megmutatja a lánynak is, hogy 
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az is lássa. Erika észreveszi, hol a probléma forrása: Egy héttel korábban vagyunk, a 

megbeszélt idıponthoz képest. 

A Férfi megnézi a készülékét, meredten bámul, és magát hibáztatja s hivatkozik a "sok 

dolgom van, nem tudom hol áll a fejem"-re. A nı segít a visszaútra jegyet foglalni, hiszen 

megesik a szíve "a dolgos üzletemberen". Mivel a járat késı délutáni, a Férfi ajánlatot 

tesz egy ebédre, ahova még Erikát is meghívja. Erika megkérdezi, ki lesz még ott, a Férfi 

belenéz a készülékébe, és mondd pár nevet. Jegyezném a cég azon alkalmazottainak a 

nevét sorolta fel, akik az adott termék fejlesztésén dolgoznak, ami ugye még a piaci 

premiere elıtt van. Megkéri Erikát, hogy tájékoztassa a történtekrıl az aligazgatót (itt 

mondja a nevét), és szóljon a többi - fentebb említett nevek - embernek, addig ı foglal 

asztalt AZ étteremben. AZ étterem, egy méregdrága hely, ahol az érkezés mindenkinek 

csak álma. 

 

Eljutni az étterembe nem nagy dolog, ott megvárni, míg az asztaluk megürül nem nagy 

dolog. De a Férfi határozottan a társaság tudtára adja, hogy ı fizet, és hogy reméli 

kellemes lesz ez a kis összejövetel. Jegyezném, a Férfi modora még mindig kifogástalan, 

és a szakmai szavajárása szintén hibátlan. Az asztalnál elbeszélgetnek, jó a hangulat, 

mivel a Férfi sok mindent tud az új termékrıl, nem félnek elıtte beszélni nagyvonalakban 

róla. A Férfi odahajol a mellette ülı mérnökhöz, és kicsikar belıle néhány kis részletet... 

majd a többiekbıl is. Tulajdonképpen a társaság joggal hiszi, hogy a fınök új üzleti 

partnerével van egy asztalnál. Éppen eleget elárult a saját cégének termékeirıl, hogy a 

többiek el tudják képzelni azt a marketing-együttmőködést, amely iránt a Férfi annyira 

lelkesnek tőnt. Étkezés végén névjegykártyát cserélnek, és egyiküknek megemlíti, hogy 

amint Dávid (a fınök) visszatér, szeretne vele egy hosszabb beszélgetést folytatni. 

 

Következı nap a férfi felhívja ezt a kollégát, és azt mondja, most beszélt Dáviddal. 

Hétfın újra ellátogat a céghez részletes egyeztetés miatt, és hogy Dávid azt mondta, hogy 

a kolléga ötletére kéne rákapcsolni. (=a termék azon része/tulajdonsága, amit ez a kolléga 

tart kézben). A kolléga természetesen örült, hogy elismerik a munkáját, így a Férfi tovább 

folytatta: Dávid üzeni a kollégának, hogy nem tudja letölteni az emailjeit, így egy másik 

ingyenes címre küldje, amit a szállodai business centerben csináltak neki (itt a Férfi 

megadott egy email címet) azokat az adatokat, meg dokumentumokat, amik a Férfit 

segítik. És hogy hétfın majd mindent részletesen megbeszélnek. 

A kolléga így is tett. 
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Hétfın Dávid kipihenten megérkezik a cégéhez, ahol Erika fülig érı mosollyal fogadja, és 

izgatottan áradozik a Férfiról, hogy az milyen nagyszerő és még ebédelni is elvitte a 

társaságot, stb. stb. Dávid megdermed. İ persze semmit nem tud a Férfiról. Azonnali 

igazgatósági győlés... a többit felesleges lenne leírni, hiszen tudjuk: a Férfi 

névjegykártyáján megadott szám hamis, senki nem tud azóta az ebédet követı telefonon 

kívül semmit a Férfiról. 

 

Másfél hónap múlva a médiában megjelenik egy 3 oldalt betöltı cikk, egy addig 

ismeretlen cég új termékrıl, mely pontosan megegyezik Dávid cégének még mindig 

fejlesztés alatt álló termékével. Képzelhetjük, a nevenincs cég elıbb piacra dobta a 

terméket, amivel Dávid álmai romokban, dollár milliók (forint milliárdok), melyek a 

kutatásra és fejlesztésre mentek, most kárba vesztek. Ráadásul több, mint valószínő, hogy 

a nevenincs cégre semmit nem lehet rábizonyítani. 

 

Az ilyen ipari kémkedés a kemény dió. Ez a fajta adatlopás sok munkát, elıkészületet, 

rengeteg kockázatot és precíz kivitelezést igényel. 

A fenti történet kitőnıen példázza a személyiséglopást is. Nemcsak egy szimpla ipari 

kémrıl van szó, hanem egy Férfiról, aki felvette valakinek a személyazonosságát és face-

to-face lopott el kényes adatokat. Iszonyatosan magas kockázatot vállalt, és ha kevésbé 

ügyes, az alkalmazottak észrevehettek volna pár apró jelet, ami a trükközésre világít rá. 

De ahhoz, hogy ezeket észrevegyék, kell logika, értelem és kiképzés. Nem katonai, 

hanem céges. Ha úgy tetszik, továbbképzés. Ahol egy biztonsági szakember felhívja a 

figyelmet különbözı trükkökre, amiknek nem szabad bedılnünk. 

 

Ebben a történetben az elsı számú, kételkedésre okot adó pont, hogy valaki, akinek a 

kezében levı elektronikus kütyün naptár van, és drága holmikban mászkál fel s alá, annak 

valószínőleg titkárnıje is van, aki az idejét beosztja, és megmondja mikor hova kell 

menni. Vagyis nem jön "véletlen" egy héttel korábban a megbeszélt találkozóra. Továbbá, 

ami a delikvens naptárában szerepel, nem feltétlen szerepel a miénkben. Késıbb az 

étteremben nagyon vékony húron táncolva a Férfi a részleteket feszegeti. Okosan teszi, 

hogy mindenkivel egyesével beszélget, de mi miért feltételezzük, hogy fınökünk a 

tudtunk nélkül üzleti partnerséget fontolgat a MI általunk fejlesztett termék ügyében? 

Lehetnénk szkeptikusak is. 
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 Tanácsok cégünk védelmében 

 

Elızıekben már írtam pár szempontot arra nézve, hogyan tudunk védekezni 

rosszakaróink ellen. Jelen fejezetben kiegészítem az elızıeket, a még el nem hangzott, de 

számomra fontosnak ítélt védekezési megoldásokkal. 

 

Mivel adatainkat és információinkat többnyire 

számítógépek tömegein tároljuk, így célszerő a gépes 

védekezési módokkal kezdeni. Cégvezetı szemmel 

tekintve a dolgokat, elıször keresnünk kell egy 

megbízható rendszergazdát. Persze az, hogy megbízható 

csak késıbb fog kiderülni. Ismerjük a mondást is, három 

bizalmi állás van: ügyvéd, nıgyógyász és rendszergazda. 

Nevetünk rajta, de ha végiggondoljuk, rájövünk mennyire igaz. Nem sokkal ezelıtt 

említettem egy cikket, ami arról számol be, hogy az informatikusok mennyire ki tudják 

használni, hogy a cégnél nekik mindenre rálátásuk van. Jobb esetben csak a 

kíváncsiságukat elégítik ki. Rosszabb esetben információt is szivárogtathatnak ki. 

 

De most tegyük fel, hogy gondos és tisztességes rendszergazdánk van. Neki feladata a 

gépek karbantartása, adatbázisaink felügyelete, weblapunk karbantartása stb. Tipikusnak 

nevezhetı hiba lenne, ha minden egyes szoftvert, amit fel kell hogy telepítsen, 

alapértelmezett beállításokkal teszi. Többek között az operációs rendszer üzem 

behelyezése különbözı beállítások módosítása nélkül, iszonyatos hiba. A 'majd késıbb' 

elv sem megfelelı. Alapértelmezett jelszavak, beállítások, hibák, melyeket a 

javítócsomagok telepítése nélkül hagyni szintén felelıtlenség. 

 

Különbözı IT megoldások léteznek, amiket bátran használhat: hálózati beállításoknál 

ilyen-olyan portok letiltása, csak ami feltétlen szükséges az legyen nyitva; tőzfal testre 

szabása, vírusirtók naprakészen tartása; plusz távozott alkalmazott jogosultságának 

bevonását feledjük, sıt azonnal töröljük (ne tiltsuk) a rendszerbıl, és azon jelszavak 

megváltoztatása, amit az ex-kolléga ismert; e-mailek titkosítása; hardveres védelem; 

tulajdonképpen a cég profiljára illeszkedı testre szabás kötelezı érvényő. 
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Az emberi tényezı újra visszatérı motívuma 

 
A felhasználókat valahogy rá kell venni, hogy félévente legalább egyszer változtassák 

meg jelszavaikat, továbbá, hogy ne írják ki kis cetlikre a monitorukra ragasztva, hogy azt 

mindenki lássa. Védjük jelszavunkat. Tanulmányok készülnek arról, hogy egyes 

felhasználók milyen könnyen megadják hozzáférési jelszavaikat vadidegen embernek.  

Figyelmeztessük ıket, hogy akármilyen kellemetlen tud lenni, de ne kerüljék meg a 

biztonsági elıírásokat, mert ezzel veszélyeztethetik a céget. 

Ha a kolléga jelentkezik, hogy elfelejtette jelszavát, akkor mielıtt kreálnánk neki egy 

másikat, bizonyosodjunk meg róla, hogy tényleg a cégnél dolgozik. Ezt akkor is tegyük 

meg, amikor tudjuk, hogy a cégnél dolgozik, mert ki tudja lehet, hogy 2 órája rúgták ki. 

 

Célszerő a cégnek jelentési központot fenntartania. A biztonsági irányelveknek 

tartalmazni kell egy kijelölt személyt vagy csoportot akinél, vagy aminél központilag kell 

hogy összefusson minden gyanús tevékenység, amelyrıl feltételezzük, hogy szervezetünk 

elleni támadási kísérlet. Minden alkalmazottnak tudnia kell, kit kell hívni, amikor 

gyanakodnak. Ez a telefonszám mindig kéznél legyen. 

 

Milyen szabályok vonatkoznak azokra a cégekre, akik a nap 24 órájában mőködnek. 

Gondolok itt arra, ahol éjszakai ügyelet van. Mi történik, ha egy dolgozó munkaidı után 

akar az épületben tartózkodni. Egyrészt fontos ezt is szabályban rögzítenünk. Hogyan 

igazolja magát, milyen lépéseket kell a biztonsági ırnek elvégezni ilyen esetekben. 

Hiszen ı vagy telefonközpontosunk nem tud mindenki azonosítani, aki a cégnél dolgozik. 

Verbális vagy nonverbális azonosítókkal kell rendelkeznie a dolgozónak, aki munkaidı 

után lép a munkaterületre, illetve azokat megfelelıen kell használni. A 

személyazonosságot mindenképpen ellenırizzük, fıleg ha nem ismerjük a szembenálló 

felet. 

Telefonközpontosunk, aki például éjszakai ügyeletben van, szintén elıírásokat kelljen 

követnie. Verbális biztonsági kódot használó cégeknél meg kell határozni, hogy az 

alkalmazottak mikor és hogyan használhatják kódjukat. A központosnak legalább a hívó 

nevét és számát le kell jegyezni minden egyes alkalommal. 

 

Ha már 24 órás a cégünk, akkor általában takarítócéggel végeztetjük a rendben tartást. 

Takarítónk pedig majdnem mindenhova bejárása van, pontosan a munkája révén.  
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Hány ilyen filmet láttunk, ahol takarítónak álcázott betörı lopja ki a cégbıl azt amire 

éppen szüksége van. Tanulság pedig mindig a jelenet végére szorul: zárjuk jól el 

értékeinket. Még ha a betörı profi zár-hacker is, ne adjuk meg neki azt az örömöt, hogy 

az éves költségvetést és üzleti tervet az asztalon hagyjuk neki. Például. 

 

És elérkeztünk egy nagyon érdekes gondolathoz. A szemét kérdése. Nem véletlen van a 

cégnek hulladékkezelési szabályzata. Ebbe nem csak azt kell beleírnunk, hogy veszélyes 

hulladékkal hogyan bánjunk, meg hogy "győjtsünk szelektíven, mert mi egy Zöld-cég 

vagyunk", hanem a fontos információkat tartalmazó iratok megsemmisítésének 

folyamatát is bele kell foglalni. Fontos. Nagyon fontos. Rengeteg csaló kezdi kukázással 

pályafutását. Semmi bonyolult nincs benne. Az információ kidobva hever a szemétben. 

Neki csak be kell érte nyúlni és magával vinni. Gondosan bánjunk a szeméttel, hiszen 

nemcsak csalók kukáznak. Nem egy maffiaszervezetet kapcsolt le a rendırség pusztán 

kukában turkált információk alapján.  

 

Mi történik, ha valaki számunkra ismeretlen keres meg telefonon? Mondjunk nemet! 

Bátran. Ha fontos, megkeres minket többször, vagy ránk szól feljebbvalónk, hogy ez nem 

kamu-hívás. De ne feledjük, hogy a NEM is egy lehetıség, fıleg, ha valaki arra kér, hogy 

telepítsünk gépünkre egy ismeretlen alkalmazást, melynek telepítése 'sikertelen' és a 

valaki azt mondja rá, hogy nem baj, majd egy másik alkalommal folytatjuk. Mert ilyen 

esetben pontosan és hatásosan feltelepítettünk a gépünkre valami trójait, vírust vagy 

egyszerő leütés-figyelıt. Irány a rendszergazda, vagy simán csak kapcsoljuk ki gépünket, 

vagy ha nem tehetjük meg, akkor kapcsoljuk le a hálózatról (húzzuk ki a netkábelt) és 

várjunk meg egy hozzáértıt. 

  

Cégek elengedhetetlen dolga az alkalmazottak képzése. Nemcsak a vállaltban történt 

eseményekrıl, és nem feltételen a lehetıségekrıl, amik több pénzt hoznak, hanem a 

biztonságról. Arról, hogyan óvjuk meg a céget a külsı káros behatásoktól (és itt most nem 

a negatív externáliákra célzok, hanem a témához hően: az információszivárgás különbözı 

formáira, melyeket), és a belsı biztonsági rizikók lecsökkentését célzó tevékenységekrıl. 

 

Jó lehet például heti rendszerességgel megadott formátumban egy kör e-mailt küldeni a 

dolgozóknak, melyben emlékeztetjük ıket a biztonsági elıírásokra, vagy az újdonságokat 

tudatjuk velük, vagy szimplán jelszómódosításra szólítjuk fel ıket.  
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Tartsunk eligazítást, vagy új alkalmazottainknak elsı napi feladatként a biztonsági 

szabályzat ırá vonatkozó részének áttanulmányozását adjuk ki. További ötlet, hogy 

amikor a felhasználó bekapcsolja a gépét, rögtön valami kis okosság tőnjön fel, amivel 

szintén valami kellemetlenségtıl óvhatjuk meg cégünk adatlopási áldozattá válását. 

 

Ha olyan nagy cég vagyunk, aki nemcsak egy-két osztállyal rendelkezik, célszerő minden 

osztályon kijelölni egy munkavállalót, aki az osztályon kívülrıl érkezı információs 

kéréseket kezeli. İk plusz tréningen vesznek részt. 

 

A biztonság elérésének egyik aranyszabálya: Légy mindig szkeptikus. Egyszerőbb 

bocsánatot kérni valakitıl, mert egy kicsit morcosabban néztünk rá, mint beengedni a 

csalót egy óvatlan pillanatban a céges körbe. 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 
Az egész biztonság egy folyamat. Egy nagy, soha véget nem érı fejlıdésen 

keresztülmenı, menedzselést igénylı vállalati részfunkció. Külön erıforrást igényel, 

külön tudományterület. Mostanra biztos vagyok benne, hogy elfogadtuk a fontosságát, és 

szükségességét. Rendkívül sokrétő és szerteágazó témakör.  

Nemcsak vállalati szinten.  

 

Hiszen ha belegondolunk az élet bármely területének szerves része. Autóinak, 

motorjainknak is szüksége van védelemre; a háztartási eszközöknek földelésre.  

 

Ahogy céges dokumentumokat vállalaton belül szándékozunk tartani; ahogy szülı a 

kisgyermekét biztonságban akarja tudni; ahogy kamionsofır a szállítmányát épségben 

akarja a célba juttatni; ahogy egy szállodai szobáról evidensként feltételezzük, hogy nem 

szakad fejünkre a mennyezet és tör össze minket; úgy én, jómagam szeretem azt hinni, 

hogy a gépemen tárolt adataim, fényképeim, leveleim, csakis az enyémek és más nem 

olvasgatja ıket kedvére.  
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A biztonság ma nemcsak az egyik legnépszerőbb téma, hanem talán az egyik 

legfontosabb is. Akármit csinálunk, akármikor, akárhol, akármilyen eszközzel, mindig 

aktuális kérdéskör lesz a biztonság. Ha autóval megyünk, bízunk abban, hogy a fék 

mőködik. Ha beriasztjuk a házat elmenetelkor a "biztonság kedvéért"; ha értékeinket a 

strandon a szekrényben hagyjuk; ha pénzünket a bankba rakjuk, vagy akár a párna alá; 

amikor bediktáljuk az APEH-nek az megváltozott adatainkat; amikor új orvoshoz 

megyünk, és megadjuk a kutyánk nevét is, feltételezzük a védelmet. 

 

 Hiszünk benne, hogy a hajszárító, ami a kezünkben van, nem robban fel. Evidensnek 

vesszük, hogy ha vírusirtónk azt mondja, hogy "fertızés-fertızés”, akkor szoftverünk 

megteszi a szükséges lépéseket védelmünk érdekében. A biztonság - és az abban való hit 

- az élet mindennapi velejárója.  

 

Ma már nem tudunk elmenni a boltba bankkártya nélkül, bár szerintem a többség fejében 

a kártyával való fizetéskor fel sem merül, hogy vajon mennyire van biztonságban a pénze. 

Vagy az adatai. Hogy a hálózat, amin a bolt a bankjával kommunikál vajon nincs-e 

illetéktelenek által lehallgatva. Egyszóval ami velünk együtt létezik, igényli a védelmet. 

 

Zárásképpen nem tudom megkerülni, hogy ne ismertessem az információbiztonság 

néhány alaptételét: 

1. Nincs 100%-os védelem, így mindig van maradék kockázat.  

2. Naprakésznek kell lennünk, folyamatosan. 

3. Megelızés mindig hatékonyabb, mint a kárrendezés. 

4. Nincs egységes biztonság. Ahány cég, annyi biztonságprofil. 

5. Mindenki tévedhet! (Még én is e dolgozat írása közben.) 
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