
A kiberbűnözés várható 
trendjei, ezek hatásai a 
KKV szektorra



– csalók
– hackerek
– személyes adatok ellopásával foglalkozó
bűnözők

– külföldi államok által megbízott
hírszerzők / csoportok
– terroristák

- BÁRKI??? - CaaS, MaaS, RaaS, AaaS, PhaS, 
BaaS

Ki támadhat?

Milyen 
motivációval?





Összetett kibertámadások 
megjelenése

• Darknet katalizátor szerepe - kartellek
• Támadások az ellátási láncok ellen
• A lánc tagjai is célpontok lehetnek
• Elmozdulás a KKV szektor felé
• Adatszerzés után: BEC, CEO fraud, online-

banking visszaélések 
• APT után 3 pontos zsarolási potenciál:

1. Nyilvánosságra hozatal / Riválisnak átadás 
(2020 – 8,7% -> 2021 – 81%)

2. Ransomware 
3. RDDoS (2019 -> 2020 + 125%)

• Kormányzati hátterű csoportok erősödése 
(ukrán kiberhadsereg jövőbeli sorsa)



Adatszerzésre irányuló 
támadás fázisai

1. 
Információszerzés 

2. Kapcsolat 
kiépítése 

3. Kapcsolat 
kihasználása 

4. Támadás 
végrehajtása



BEC – fraud (Business E-mail Compromise)
CEO – fraud (Chief Executive Officer fraud)

1. Célpont kiválasztása, profilalkotás

2. Célzott támadások 
• Phising (spear phising) / Social engineering
• Rosszindulatú programok célba juttatása 
• Cél: Felhasználói adatok, jelszavak, hozzáférések megszerzése
• Információ szerzés, gyűjtés, rendszerezés, felkészülés

3. BEC - Pénzügyi ügylethez kapcsolódó információk kicserélése
CEO - Felsővezető nevében e-mail küldése, elsősorban gazdasági területen dolgozónak. Cél: 
sürgős, azonnali utalás indítása

4. Folyamatos kommunikáció E-MAIL-BEN

❑Küldő e-mail címe egy minimális karakterben eltér, vagy rejtve van

❑Mindig kérdezzünk vissza egy másik csatornán!



Ransomware

TOP 1 in MaaS
2020 – 2/3 RaaS
2019 ->2020 +150 %
2019 -> 2020 +300% paid Ransom
(SOPHOS: áldozatok aránya, akik fizetettek: 
2020: 26 %, 2021: 32%)
Fizetés utáni visszakulcsolás: 65%

Biztosítás és felderítés katalizátor szerepe!

Darknetes toborzás
7/24-es ügyfélszolgálat
Nemcsak malware-en!! (Tesla)



Távoli elkövetési módok 
adatszerzésre

– hamisított weboldalak

– Kártékony programok célbajuttatása
(Okostelefonra is - Flubot)

– Adathalászat 

• Spear phishing – célzott adathalászat, 
személyre szóló támadás

• Vishing – (Voice és a phishing szavak 
kombinációjából) 

• Smishing – ( Az SMS és a phishing 
szavak kombinációjából) 

• QRishing



Gyakoribb visszaélések:

Megszerzett adattal:

• Bankkártyás vásárlás

• Online / mobile banking feletti kontroll

• Apple pay fraud

Csalással:

• Vishing + safe account scam

• Befektetési csalás

• Aukciós csalás



Pénzmosási 
fázis • Megszerzett pénz gyors 

továbbutalása
• Országon belül -> külföld
• Hamis okmányos számlanyitások
• Strómanok – fogalmatlanok
• Nehézkes nyomozás
• Kriptovaluták?





https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/2020/01/index.html (2022.05.01.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/2020/01/index.html


A napi rendszerességgel internetezők aránya, 2010 vs. 2020 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/virtualis_egyuttlet/index.html (2022.02.01.) és MNB 2021-es Fizetési Rendszer Jelentés, 18.oldal

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/virtualis_egyuttlet/index.html


Egyéb elektronikus visszaélések számának és az okozott kár értékének az alakulása, 

illetve ezek aránya az átutalási forgalomhoz viszonyítva (2012-2020)
MNB 2021-es Fizetési Rendszer Jelentés, 27.oldal



A népesség megoszlása a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint korcsoportonként, 

valamint a lakosságon belüli végzettség arányváltozások 2016 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_4.pdf – 8-9. oldal

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_4.pdf


Jövőbeni 
fenyegetések 
elleni 
fellépés

Iparági 
együttműködés

Bankok és 
szolgáltatók saját 

fejlesztései

Rendőrség 
lépéstartása a 

kiberbűnözéssel

Lakosság edukációja 
(közös feladat)

Pénzügyi- és 
információ-

tudatosság fokozása 
az iskola-rendszerű 

képzésben

Információbiztonság 
erősítése a KKV 

szektorban



Források:

ENISA – Threat Landscape 2021 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021

EUROPEAN PAYMENT COUNCIL - 2021 Payment Threats and Fraud Trends Report

2021 Payments Threats and Fraud Trends Report (europeanpaymentscouncil.eu)

EUROPOL IOCTA riportok:

2021: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021

2020: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020

Magyar Nemzeti Bank – Fizetési Rendszer Jelentés 2021

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes/fizetesi-rendszer-jelentes-2021

SOPHOS jelentése a 2021-es malware helyzetképről:

sophos-state-of-ransomware-2021-wp.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2021-12/EPC193-21%20v1.0%202021%20Payments%20Threats%20and%20Fraud%20Trends%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes/fizetesi-rendszer-jelentes-2021
https://secure2.sophos.com/en-us/medialibrary/pdfs/whitepaper/sophos-state-of-ransomware-2021-wp.pdf


Köszönöm a figyelmet!

Almádi János

Információbiztonsági tanácsadó

+36-30-201-9524

janos.almadi@supergrow.hu

janos.almadi77@gmail.com


