VESZPRÉMI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2018 ÁPRILIS
T A R T A L O M:
1. Védekezés az
adathalászat ellen
2. Hány másodpercen múlik
az élet?
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi
területén lévő települések egyikének lakója egy
adathalász e-mailt kapott a közelmúltban. Annak
szövegét vélhetően egy fordítóprogram írhatta át
eredeti
nyelvéről
magyarra,
erre
enged
következtetni, hogy a levél hemzsegett a nyelvtani
hibáktól, pontatlanságoktól, zagyvaságoktól, noha
azt úgy tüntették fel, mintha egyik legismertebb
pénzintézetünktől érkezett volna. Az e-mail írójának
esélye sem volt arra, hogy a címzettet megtévessze, miközben a célja azért egyértelművé
vált. A szövegben volt egy beágyazott link, és az e mögött álló honlapra kísérelte meg az
ismeretlen a címzettet átirányítani. Az adathalász kísérlet az e-mail feladója által
használt fordítóprogram tökéletlenségén ugyan elbukott, azonban ezeket a
programokat folyamatosan fejlesztik, ami a nyelveket nem ismerő bűnözőket nyilván
egyre kedvezőbb helyzetbe hozza majd a jövőben. Hírlevelünk első része az
adathalászat megelőzéséhez igyekszik segítséget nyújtani.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke több mint
két évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége
elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
adományozott Pintér József rendőr főtörzszászlósnak, a
Veszprémi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelőjének,
melyet
2018.
március
13-án
Pintér
Sándor
belügyminiszter adott át kollégánknak. Ilyen szintű
elismerésben csak kevesen részesülnek, ez az apropója
annak az interjúnak, amelyet kitüntetett kollegánkkal készítettünk.
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1. Védekezés az adathalászat ellen
Az adathalász támadás során a támadó megpróbál rávenni bennünket, hogy e-mailben
vagy egy közösségi oldalon keresztül érkezett üzenetben lévő hivatkozásra kattintva
megnyissunk egy weboldalt vagy egy csatolt dokumentumot. Amennyiben áldozatául
esünk egy ilyen támadásnak, akkor azt kockázatjuk, hogy a személyes, bizalmas
adataink bűnözők kezébe kerülnek, vagy kártékony kóddal fertőződik meg a
számítógépünk.

A kiberbűnözők keményen dolgoznak azért, hogy az általuk küldött levelek minél
meggyőzőbbek legyenek. Például olyan levelet küldenek, amely úgy néz ki, mintha
baráttól vagy olyan megbízható cégtől jött volna, amellyel amúgy is kapcsolatban
állunk. Az ilyen levelek esetében e-mail címet hamisítanak, vagy olyan logót tesznek a
levélre, amit a bankunk is használ, majd az ilyen hamis leveleket több millió embernek
küldik el. Azt nem tudhatják, hogy ki sétál be a csapdába, de azt igen, hogy minél több
potenciális áldozatot vesznek célba, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikert érnek el.
Az adathalász támadás a hálóval való halászatra hasonlít. Nem tudhatjuk, hogy milyen
halat fogunk ki, de minél nagyobb hálóval próbálkozunk, annál több halat foghatunk ki.
A támadóknak számos módjuk van arra, hogy elérjék, amit akarnak:



Információk begyűjtése: a támadók célja, hogy megszerezzék a személyes
adatainkat (jelszavak, hitelkártya számok, banki adatok, stb.). Ennek érdekében
egy olyan weboldalra mutató hivatkozást küldenek nekünk, ami megtévesztésig
hasonlít egy általunk ismert weboldalhoz, ami azt kéri tőlünk, hogy adjuk meg a
személyes adatainkat. Mivel azonban ez egy hamis weboldal, az összes beírt
információnk közvetlenül a támadókhoz kerül.
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Káros tartalomra mutató hivatkozás: a támadó célja, hogy átvegye az irányítást
az áldozat rendszere felett. Ennek érdekében káros tartalomra mutató
hivatkozást küld, ami az áldozatot egy olyan weboldalra viszi, amely – sikeres
támadás esetén – az eszközön keresztül megfertőzheti a rendszerét.
Káros tartalmú csatolmány: a támadó célja – hasonlóan az előzőhöz –
megfertőzni az áldozat eszközét, és átvenni felette az irányítást. A különbség az,
hogy ebben az esetben a levélhez csatolt melléklet (pl. egy Word dokumentum)
megnyitásakor hajtódik végre a támadás, aminek következtében megfertőződhet
a számítógépünk.
Csaló e-mailek: vannak olyan adathalász e-mailek is, amelyeket csalók küldenek
a potenciális áldozatoknak. Ezek a levelek azzal próbálnak átverni bennünket,
hogy azt állítják, megnyertük a lottót, jótékonysági szervezetnek mutatják be
magukat, és támogatást gyűjtenek, vagy éppen abban kérnek segítséget, hogy
több millió dollárt kellene eljuttatni egyik helyről a másikra. A levelekre adott
válasszal a csalók vagy előleget kérnének, vagy hozzáférést a bankszámlánkhoz,
hogy így fosszanak ki bennünket.

Az adathalász kísérlet felismerése és a védekezés lehetőségei:
Az e-mailek és üzenetek megnyitása és elolvasása az esetek túlnyomó többségében
rendben van. Ahhoz, hogy az adathalász támadások működjenek, a bűnözőknek
trükköket kell bevetniük, de ezeknek mindig van valami nyoma, így könnyen
lelepleződhetnek:
 az üzenet olyan dolgot sugall, hogy azonnal cselekedni kell, mielőtt „valami rossz
dolog” történik (pl. felfüggesztik a felhasználói fiókunkat). A támadó célja, hogy
a siettetéssel hibát kövessünk el;
 ha kapunk egy e-mailt olyan csatolmánnyal, amire nem számítottunk, vagy a
levél arra akar rávenni bennünket, hogy nyissuk meg a csatolmányt (pl. azzal,
hogy még be nem jelentett elbocsátásokról van benne szó, munkatársak fizetési
adatait tartalmazza, vagy, hogy az adóhivatal vizsgálatot indított ellenünk);
 a nevünk helyett egy általános megszólítást tartalmaz („Kedves Ügyfelünk!”),
pedig a szerződött ügyfeleiket jellemzően már a cégek is a nevükön szólítják meg;
 az e-mail bizalmas információt kér (pl. banki adatok, jelszavak);



az üzenet azt állítja, hogy hivatalos szervezettől érkezett, de ennek ellenére
feltűnően hibás nyelvtannal íródott, vagy pedig privát e-mail címeket tartalmaz
(@gmail.com, @freemail.hu);
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az üzenet furcsa vagy nem hivatalosnak látszó hivatkozást tartalmaz. Ilyen
esetben vigyük az egérmutatót a hivatkozás fölé, és egy felugró kis ablakban látni
fogjuk, hogy az kattintásra hová is vinne bennünket. Ha a levélben lévő
hivatkozás és a felugró ablak URL címe nem ugyanaz, akkor ne kattintsunk rá!
Mobil eszköz esetén, ha az ujjunkkal lenyomva tartjuk a hivatkozást, ugyanezt
érhetjük el. Egy biztonságosabb megoldás, ha kimásoljuk vagy beírjuk a helyes
hivatkozást a böngészőbe, és úgy nyitjuk meg;
az üzenetet olyan embertől kaptuk, akit ugyan ismerünk, de a levél hangvétele és
szóhasználata mégsem olyan, mintha az a személy lenne a valódi küldő. Ha
gyanakszunk, akkor inkább hívjuk fel az illetőt, és kérdezzük meg, hogy valóban
ő küldte-e a levelet! A kiberbűnözők könnyen tudnak olyan e-mailt készíteni, ami
látszólag egy baráttól vagy munkatárstól érkezett.

Ha egy e-mail vagy üzenet adathalász támadásnak tűnik, akkor egyszerűen töröljük! A
legjobb védekezés a józanész használata.
Forrás: biztonsagosinternet.hu
(a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által készített és üzemeltetett honlap)

2. Hány másodpercen múlik az élet?
Interjú Pintér József r. főtörzszászlóssal
A több, mint két évtized az hosszú idő, így esetedben már nem túlzás szakmai életútról
beszélni. Ma már a Veszprémi Rendőrkapitányság emblematikus arca vagy. De, honnan
indultál, hogyan jutottál el jelenlegi beosztásodig?
1995-ben kerültem a rendőrség állományába. Kezdetben két évig a Kerepesi úton
(Budapesti Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola) tanultam, majd motoros rendőr lettem a
BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán, ahol öt szezont töltöttem el. Ezt követően
2001. június 1-jén kerültem a jelenlegi beosztásomba, ahol azóta is megszakítás nélkül
dolgozom.
A fizikai igénybevételt tekintve ez az egyik legkeményebb munkakör a rendőrségnél.
Elvégezni egy több járművet is érintő, teljes útlezárás mellett zajló helyszínelést –10 ºC-ban,
vagy éjszaka a szakadó esőben, esetleg a tűző napon, amikor már az aszfalt is olvad. És
eközben szakszerű, pontos, színvonalas munkát végezni, lehetőleg gyorsan, mert nem lehet
a forgalmat időtlen időkig feltartani. Nagy lehet ilyenkor a nyomás.
Igen, visszatérően kell szélsőségek fizikai körülmények között dolgoznunk, azután a
munkánk eredményét majd ízekre szedik fűtött vagy légkondicionált irodákban ülő
emberek.
Abban, hogy országosan ismert baleseti helyszínelő lettél, nagy szerepe volt a filmednek,
illetőleg az előadásaidnak (Egy másodpercen múlik az élet), melynek keretében azt
bemutatod. Mi inspirált ennek az elkészítésére? Hogyan vált ez ilyen hosszú előadás
sorozattá?
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72 halottat láttam eddigi pályafutásom során közlekedési balesetek helyszínén. 15 olyan
ember tartozott az ismeretségi körömhöz, akik az utakon vesztették életüket. Amikor a
lányom 14 éves lett megjelentek a környezetében a motorizált udvarlók. Én pedig
elkezdtem félni, félteni, mert tudom, hogy hogyan szórakozik, vezet autót a Z generáció.
A munkám sok információval látott el ezen a téren. Arra gondoltam, hogy jó lenne
ezeknek a fiataloknak bemutatni a lehetséges következményeket. Amelyekre általában
nem gondolnak. Az első előadás a „Jendrában” (Jendrassik-Venesz Szakgimnázium és
Szakközépiskola) volt még 2014-ben, de az igazi lökést a folytatáshoz a fehérvári
Ciszterci Szent István Gimnáziumban kaptam. Ide a jásdi plébános, Primász Gábor
Róbert ajánlott be engem. Az iskola igazgatója vette a fáradságot és maga is végigülte az
előadást. Ezt követően nagyon sok visszajelzést és pozitív megerősítést kaptam tőle.
Bár városi rendőr vagy, a vendégszerepléseid nem csak a kapitányság illetékességi területén
mutatnak túl, hanem Veszprém megye határain is. Hány megyében jártál idáig, hány
előadást jelent mindez évente?

Veszprém megyén kívül még hat másik megyében és Budapesten jártam már, valamint
előjegyzésben van egy kecskeméti előadásom is, ami már a 7. megyét fogja jelenteni. Az
előadásaim száma folyamatosan nő. 2016-ban 16-ot tartottam, míg 2017-ben már 34-et.
Ezek közül melyiket tartod a legnagyobb szakmai sikernek?
A győri Széchenyi István Egyetem Járműmérnöki Karán az előadásom immár a
tananyag része. Úgy ítélték meg, jó, ha egészen közelről látják a hallgatók a közlekedés
biztonságának problémáját.
Korodból adódóan még nem születtél bele a PC-k világába. Hogyan készülnek a filmjeid?
Megtanultam némi segítséggel, és otthon a saját számítógépemen készítem őket, sok-sok
munkával.
Jelenleg a hányadik verziónál tartasz?
A harmadiknál. Az első két éven át készült, pontosabban változott, javult mire 2016-ban
a végső változata elkészült. Ez 14 perces volt. A másodiknak a hossza, amely 2017-ben
készült el, már 20 perc volt, mert kibővült két interjúval is. A harmadik a 2018-as
változat „fut” jelenleg ezt 10 percbe sűrítettem bele.
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Az ember szíve szerint azt kívánná, hogy a 4.0-ás verzió már ne készülhessen el, ne legyen
hozzá „nyersanyagod”. Ez azonban nyilvánvalóan illúzió, így legfeljebb csak annyit
kívánhatunk, hogy egy párhuzamos univerzumban – mert ott ez is lehetséges – egy másik
Pintér Józsi is készítsen filmet. Mégpedig egy olyan többévados sorozatot, mely azokat a
baleseteket mutatja be, amelyek bár bekövetkeztek volna, mégsem történtek meg, mert a
potenciális okozó korábban végigülte valamelyik előadásodat.
De visszatérve a mi világunkba, mikor és hol láthatunk legközelebb Téged?
Április 20-án (pénteken) 18.00 órakor Zircen, a művelődési házban.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

