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Futárcégnek álcázott adatlopás
A FluBot nevű telefonos „kártevő” személyes adatainkat lopja el

H A J N A L  C S I L L A

A rendőrség is felhívta már a 
lakosság fi gyelmét, illetve a 
hazai telefonszolgáltatók is 

fi gyelmeztették ügyfeleiket arról a 
FluBot névre keresztelt új vírusról, 
amely az Android rendszerrel mű-
ködő készülékeket veszi célba, hogy 
ellophassa a telefonon tárolt szemé-
lyes adatokat, jelszavakat, bank-
kártyaadatokat. Mindezt úgy teheti 
meg, ha rákattintottunk az sms-ben 
kapott URL-címre (kékkel írt hivat-
kozás) – amely minden sms-ben 
változó –, majd feltelepítjük a tele-
fonra, amit kér, és engedélyt adunk 
a hozzáféréshez. „Megérkezett a 
csomagja, kövesse nyomon itt: 
https://(változó hivatkozás)” – ál-
talában ezt a szöveget tartalmazza 
román nyelven a kéretlen sms, ami 
látszólag egy csomagküldő szolgál-
tatótól érkezik.

Figyeljünk a honlapnévre

A csalók az üzenetbe illesztett hi-
vatkozás segítségével, többnyire be 
nem fi zetett szállítási díjra hivat-

kozva, pénzt és adatokat próbálnak 
megszerezni. El akarják érni, hogy a 
kiszemelt áldozat telepítse a küldött 
kódot az Android operációs rendsze-
rű eszközére, és ez szinte mindenhez 
hozzá tud férni, az sms-ektől kezdve 
a telefonkönyvig, elmentett jelsza-

vakig – a bankkártyás fi zetéseknél 
használt jelszóig is, ha elmentettük 
azt. W. Szabó Péter marosvásárhelyi 
számítástechnikai szakember szerint 
a legnagyobb gond ezzel a „kártevő-
vel” az, hogy folyamatosan változik 
az sms szövege és hivatkozása, Ro-

mániában alapvetően a futárszolgá-
latot utánzó terjedt el.

„Ami biztos, hogy a futárszolgá-
lat nem linkel sms-ben egy olyan do-
mainre (honlapnévre – szerk. megj.), 
aminek a neve nem hasonlít a futár-
cég nevére. De ezt nehéz megértenie 
az átlagfelhasználónak, az a legbiz-
tonságosabb, ha csomagküldő sms-
ből nem kattintanak linkre, ha nem 
biztosak benne, hogy attól a cégtől 
van, amelyik az üzenetet küldte” 

– magyarázta a szakember. Kérdé-
sünkre kifejtette, az sms önmagá-
ban ártalmatlan. „Ha a felhasználó 
rákattint a linkre, akkor megjelenik 
egy üzenet, amiben felajánlják, hogy 
telepítsen egy alkalmazást a telefon-
ra. De még ez sem veszélyes, itt még 
észbe kaphatunk, hiszen ha nem te-
lepítjük, akkor nem történik semmi” 
– tette hozzá W. Szabó Péter.

Hogyan szabadulhatunk meg 
tőle?

Ha telepítjük a felajánlott alkalma-
zást, az gond, mert az alkalmazás ki-
kapcsolja a Google Play Protect nevű 
védőrendszert, ami pont azért van, 
hogy a kártékony alkalmazásoktól 
megvédje az androidos telefont. 
Sajnos az átlagfelhasználó nagyon 
nehezen tud megszabadulni ettől a 
telefonos vírustól, ha már ráke-
rült a készülékre, mivel ez az 
akadálymentesítési sebez-
hetőséget használja ki, ezért 
csak idő kérdése, hogy a lete-
lepítő programmal szemben 
is ellenálló legyen – magya-
rázta. „Megoldás lehet, hogy 
kikapcsoljuk a telefon hozzáférhető-
ségéből, hiszen ez úgy támad, hogy 
hozzáférhetőségi szolgáltatás lesz 
belőle” – mondta el W. Szabó Péter. 
Mint hozzátette, rengeteg nagy adat-
bázis létezik lopott adatokkal, és ez 
a vírus is ellopja az összes telefon-
számot a telefonról bónuszként, de a 
legnagyobb veszély nem ez, hanem 
hogy a bankkártyaadatainkat is el-
lophatja, ezért nem szabad telepíteni 
gyanús programokat.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi RDMSZ-es ön-
kormányzati képviselők kezde-

ményezték azt a határozattervezetet, 
amelynek értelmében a legalább há-
romgyermekes családok féláron láto-
gathatják a marosvásárhelyi városhá-
zához tartozó intézményeket, vagyis 
olcsóbban mehetnek be az állatkert-
be, a víkendtelepre, az uszodába, mo-
ziba, a nyári színházba, de télen ked-
vezményesen korcsolyázhatnak is.

Ingyenes parkolás vagy sem?

Elsőként a Szabad Emberek Párt-
jának tanácsosa (POL), Radu Bălaş 

szólalt fel, aki azt sérelmezte, hogy 
a nagycsaládosoknak ingyenes 
parkolást biztosítanak a város ál-
tal fenntartott parkolókban. Bălaş 
emlékeztetett, hogy az előző vá-
rosvezetés nagyon sok személynek 
biztosított ingyenes parkolást, és 
ez veszteséges volt. Véleménye sze-
rint ezt a kedvezményt nem kellene 
megadni. „Nem hiszem, hogy azért, 
mert három gyermeked van, ingyen 
kellene parkolnod a lakhelyed kö-
zelében és máshol is.”

Az RMDSZ-es tanácsosok frakció-
vezetője, Frunda Csenge egyetértett 
azzal, hogy az ingyenes parkolási 
lehetőséget vegyék ki a kedvezmé-
nyek közül. A szintén POL-os Pápai 
László elmondta, hogy neki is há-
rom gyermeke van, és ezért tapasz-

talatból mondja, hogy szükségük 
van a nagycsaládosoknak a pozitív 
diszkriminációra. „Akinek lega-
lább három gyermeke van, annak 
nagyobb autót kell vásárolnia, így 
nagyobb adót is kell fi zetnie a gép-
jármű után. Eddig volt egy autóm, 
ami után évi 140 lejt fi zettem, most a 
nagyobb autóért, amibe befér három 
gyermekülés, 490 lejes adót fi zetek. 
Európa-szerte adókedvezményeket 
biztosítanak a nagycsaládosoknak, 
itt is erre lenne szükség. Magyaror-
szágon támogatják a nagyobb autó 
vásárlását, a lakásvásárlást, sok 
mindent megtesznek a gyermekeket 
nevelő családokért.”

Radu Pescar, akinek négy gyer-
meke van, kiemelte, hogy nem 
fogja kérni a most biztosított ked-
vezményeket, de azt azért el kell 
mondania, hogy Európában Romá-
niában támogatják a legkevésbé a 
nagycsaládosokat, így nem kellene 
gondolkozni azon, hogy adjanak-e 
parkolási kedvezményt vagy sem, 
hanem sokkal inkább azon, hogy 
minél több kedvezményt biztosítsa-
nak, hiszen ma ebben az országban 

nehéz gyermeket nevelni. Végül 
megszavazták Bălaş javaslatát, így a 
nagycsaládosok nem tudnak ingyen 
parkolni a városi állomásozókban.

Ki számít gyermeknek?

A tanácsosok hosszasan beszéltek 
arról is, hogy ki is tulajdonképpen 
a gyermek, és ha egyik gyermek 
betölti a 18. életévét, akkor a család 
elesik-e a kedvezménytől vagy sem. 

Végül megegyeztek, hogy azok a 
marosvásárhelyi személyivel ren-
delkező családok élhetnek 
a kedvezményekkel, ame-
lyekben legalább három 
25 évnél fi atalabb, még 
tanuló gyermek van. Ha az 
egyik gyermek betölti a 18. 
évet és nem tanul tovább, 
illetve a 25 évet, akkor a 
család már nem részesülhet tovább 
a kedvezményekben.

sms-ben kapott URL-cím 
(kékkel írt hivatkozás). 
Ne kattintsunk rá
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Cél: Marosvásárhelyen legyen előny nagycsaládban élni
• A jó példa ragadós: Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda 
példáját követve Marosvásárhelyen is kedvezményeket 
biztosítanak a legalább háromgyermekes családoknak, 
ezekről a legutóbbi tanácsülésen döntöttek, de a sza-
vazást kisebb vita előzte meg. Volt, aki ellenezte, hogy 
ingyenes parkolást biztosítsanak a nagycsaládoknak.

Csíkszereda már lépett 

Nemrég számoltunk be arról, hogy kedvezményt kapnak a három vagy 
annál több gyermeket nevelő csíkszeredai családok, illetve az egyedülál-
ló szülők az önkormányzat alárendeltségébe tartozó kulturális intézmé-
nyek előadásain, a tömegközlekedésben, a VSK Csíkszereda sportren-
dezvényein, valamint a Csíki Csobbanóban. Az intézkedés június 1-jétől 
lép érvénybe. „Csíkszereda is belépett azon önkormányzatok sorába, 
amelyek fontosnak tartják a nagycsaládosok támogatását, hiszen ők 
azok, akik nagyobb részt vállalnak a társadalmi terhekből, ugyanakkor 
garantálják a megmaradást és a jövőt is” – fogalmazott ezzel kapcso-
latban minap egy sajtóeseményen Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgár-
mestere. Hozzátette: a statisztikák szerint mintegy 450 nagycsaládot 
tartanak nyilván Csíkszeredában.

• Székelyföldiek is kaptak a napokban ismeretlen telefonszámról olyan szöveges 
üzenetet, amelyet látszólag egy futárcég küldött, és arra kéri a felhasználót, kat-
tintson egy linkre, hogy nyomon követhesse fiktív csomagja kézbesítését. A hazai 
telefonszolgáltatók is felhívják ügyfeleik figyelmét: semmiképpen ne kattintsanak a 
linkre, mert egy FluBot névre keresztelt adatlopó vírusról van szó, amely világszerte 
telefonokat fertőz meg azzal a céllal, hogy hozzáférjen a készülékeken tárolt jelsza-
vakhoz és bankkártyaadatokhoz.




