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Bejelentő a Nemzeti Adó- és lezárt
Vámhivatal nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó
gyanús elektronikus üzenetre
hívja fel a figyelmet, kérve a
hatóságok intézkedését.

Vizsgálat eredménye
A közérdekű bejelentésre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban
rendőrség) adott tájékoztatást.
Az elmúlt időszakban – a rendőrség által is észlelt mértékben - megnövekedett a magyar
elektronikus postafiókokba érkező, adathalász jellegű e-mailek száma, melyek több hullámban,
valószínűsíthetően ún. „phishing-kampány" részeként kerültek továbbításra.
A jelenségről több esetben adtak közre tájékoztatást különböző médiafelületeken, illetve a rendőrség
részére is érkeztek ezzel kapcsolatos egyedi jelzések. A phishing olyan adathalász technikát jelent,
melynek során az elkövetők előre meg nem határozott személyek körét érintően próbálnak
információkat - például személyes- vagy bankkártya-adatokat, felhasználói-fiók információkat szerezni, amelyet azonban nem az adathalászat során alkalmazott technikával közvetlenül, hanem - sok
esetben - a figyelmetlen sértett közrehatásával valósítanak meg.
Az ilyen adathalász-technikák közös jellemzője, hogy legtöbbször látszólag egy megbízható
szervezettől (amely általában gazdasági társaság, vagy közigazgatási szerv) származó vagy ismeretlen,
konkrét feladóhoz nem köthető elektronikus levelezési címről, telefonszámról küldik meg őket. A
megtévesztő tartalmú üzenet a valósnak tűnő címkézés, névhasználat alkalmazásával azt a téves
képzetet kelti az elektronikus üzenet címzettjében, hogy a feladónak vélt természetes vagy jogi
személlyel lép kapcsolatba, így jóhiszeműen megadja személyes- vagy felhasználói-fiókjára vonatkozó
adatait. Az adathalász üzenetek vonatkozásában is különbséget tehetünk az önálló károkozó-képesség
tekintetében, azaz képes-e a megküldött üzenet önmagában is - akár közvetett módon, egy hivatkozási
cím mellékelésével - károkozásra, vagy arra ilyen módon alkalmatlan. Az e-mailhez vagy szöveges
üzenethez mellékelt hivatkozási cím sok esetben egy valótlan tartalmú, hamis weboldalra irányítja a
felhasználót, amely megjelenésében hasonló a megjelölt szolgáltató hivatalos felületéhez. A weboldalak
egy külön erre a célra létrehozott domain-címen, illetve - elavult, sérülékeny webhelyek sebezhetőségét
kihasználva – kompromittált domaineken kerülnek elhelyezésre. A webhelyen bevitt adatok ezt
követően közvetlenül vagy elektronikus üzenetekből beszerzett formában az adathalászok birtokába
kerülnek. Az üzenetek közös jellemzője, hogy tört magyarsággal, nyelvtanilag helytelen kifejezések
illetve mondatszerkezetek alkalmazásával kerülnek megszerkesztésre, így vélhetően nem magyar
elkövetői körtől származnak. A megküldött e-mailek megjelenésüket tekintve hasonlóak a feladóként
megjelenített szervezet arculati elemeihez, a rövid szöveges üzenetek pedig az eredetihez hasonló
hivatkozási címeket tartalmaznak, sokszor azok elemeit felhasználva készülnek, így az informatikában
kevésbé jártas személyek részére nem egyértelmű annak megkülönböztetése egy tartalmában illetve
feladójában is valódi elektronikus üzenettől. Az adathalász jellegű e-mailek küldése - a
bejelentésben szereplő esetet is beleértve – tömeges és anonimizált küldésre alkalmas
szolgáltatások felhasználásával történik, így a valódi feladó kiléte nem állapítható meg. A fenti
elkövetési magatartás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdésébe

ütköző és a minősítő körülményeknek megfelelően minősülő csalás bűncselekmény elkövetésének
megállapítására önmagában nem alkalmas.
Bár az adathalász jellegű e-mail megküldése önmagában nem alkalmas károkozásra, illetve egyéb
bűncselekmény törvényi tényállási elemeit sem meríti ki maradéktalanul, az valószínűsíthetően
valamely bűncselekmény elkövetésének előkészületeként értékelhető. Ezen bűncselekmények jellemzően a csalás, személyes adattal visszaélés, informatikai rendszer- vagy adat megsértése előkészületét a jogalkotó azonban nem rendeli büntetni.
Az eljáró szerv jelezte, hogy a nevesített adathalászatra vonatkozó információkat feldolgozzák,
és a jelenséget egészében figyelemmel kíséri. Amennyiben a beszerzett információk alapján
bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, úgy a rendőrség haladéktalanul megteszi a szükséges
intézkedéseket.

