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Sokan kaptak a napokban 
ismeretlen telefonszámról olyan 
szöveges üzenetet, amelyet 
látszólag egy futárcég küldött, 
és arra kéri a felhasználót, hogy 
kattintson egy linkre, hogy 
nyomon követhesse a fi ktív 
csomagja kézbesítését. A hazai 
telefonszolgáltatók is felhívják 
ügyfeleik fi gyelmét: semmikép-
pen ne kattintsanak a linkre, 
mert adatlopó vírusról van szó.

 » HAJNAL CSILLA

 

E gy FluBot névre keresztelt adat-
lopó vírus világszerte telefono-
kat fertőz meg azzal a céllal, 

hogy hozzáférjen a készülékeken 
tárolt jelszavakhoz és bankkártya-
adatokhoz. Romániában is kapnak 
a telefonfelhasználók ismeretlen te-
lefonszámról olyan SMS-t, amelyet 
látszólag egy futárcég küldött, és 
arra kéri a felhasználót, hogy kat-
tintson egy linkre, hogy nyomon kö-
vethesse „csomagja” kézbesítését. A 
rendőrség is felhívta már a lakosság 
fi gyelmét, illetve a hazai telefonszol-
gáltatók is fi gyelmeztették ügyfelei-
ket arról a FluBot vírusról, amely az 
Android rendszerrel működő készü-
lékeket veszi célba, hogy ellophassa 
a telefonon tárolt személyes ada-
tokat, jelszavakat, bankkártyaada-
tokat. Mindezt úgy teheti meg, ha 
rákattintottunk az SMS-ben kapott 
URL-címre (kékkel írt hivatkozás) – 

amely minden SMS-ben változó –, 
majd feltelepítjük a telefonra, amit 
kér, és engedélyt adunk a hozzáfé-
réshez. „Megérkezett a csomagja, 
kövesse nyomon itt: https://(változó 
hivatkozás)” – általában ezt a szö-
veget tartalmazza román nyelven a 
kéretlen SMS.

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, városi 
tanácsos szerint a legnagyobb gond 
ezzel a „kártevővel” az, hogy folya-
matosan változik az SMS szövege és 
hivatkozása, Romániában alapvető-
en a futárszolgálatot utánzó terjedt 
el. „Ami biztos, hogy a futárszolgá-
lat nem linkel SMS-ben egy olyan 
honlapnévre, aminek a neve nem 

A FLUBOT NEVŰ TELEFONOS „KÁRTEVŐ” SZEMÉLYES ADATAINKAT LOPJA EL, KÖZTÜK A BANKKÁRTYÁNKHOZ TARTOZÓ ADATOKAT IS 

Futárszolgálatnak álcázott adatlopás

A csalók az üzenetbe illesztett hivatkozás segítségével pénzt és adatokat próbálnak megszerezni
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hasonlít a futárcég nevére. De ezt 
nehéz megértenie az átlagfelhasz-
nálónak, az a legbiztonságosabb, 
ha csomagküldő SMS-ből nem 
kattintanak linkre, ha nem bizto-
sak benne, hogy attól a cégtől van, 
amelyik az üzenetet küldte” – ma-
gyarázta a szakember. Kérdésünk-
re kifejtette, az SMS önmagában 
ártalmatlan.

Hogyan szabadulhatunk 
meg tőle?
Ha telepítjük a felajánlott alkal-
mazást, az gond, mert az alkal-
mazás kikapcsolja a Google Play 
Protect nevű védőrendszert, ami 
pont azért van, hogy a kártékony 
alkalmazásoktól megvédje az and-
roidos telefont. Sajnos az átlag 
felhasználó nagyon nehezen tud 
megszabadulni ettől a telefonos 
vírustól, ha már rákerült a készü-
lékre, mivel ez az akadálymente-
sítési sebezhetőséget használja 
ki, ezért csak idő kérdése, hogy a 
letelepítő programmal szemben 
is ellenálló legyen – magyaráz-
ta a szakember. Megoldás lehet, 
hogy kikapcsoljuk a telefon hoz-
záférhetőségéből, hiszen ez úgy 
támad, hogy hozzáférhetőségi 
szolgáltatás lesz belőle – mondta 
W. Szabó Péter. Hozzátette, renge-
teg nagy adatbázis létezik lopott 
adatokkal, és ez a vírus is ellopja 
az összes telefonszámot a telefon-
ról bónuszként, de a legnagyobb 
veszély nem ez, hanem hogy a 
bankkártyaadatainkat is ellop-
hatja, ezért nem szabad telepíteni 
gyanús programokat.

 » Ez a vírus is 
ellopja az összes 
telefonszámot a 
telefonról bónusz-
ként, de a legna-
gyobb veszély 
nem ez, hanem 
hogy a bankkár-
tyaadatainkat 
is ellophatja, 
ezért nem szabad 
telepíteni gyanús 
programokat. 

Varga Csaba kénytelen 
volt visszafordulni

Lavina és a rossz időjárás miatt 
vissza kellett fordulnia Varga Csaba 

nagyváradi hegymászónak, aki „tisz-
tán”, pótlólagos oxigén és magashegyi 
teherhordók segítsége nélkül szerette 
volna megmászni a Mount Everestet. 
„A kockázati tényezőket fi gyelembe 
véve mindannyian úgy éreztük, hogy 
az egyedüli felelősségteljes döntés a 
visszafordulás” – nyilatkozta Sarhan 
Omar csapatvezető. Az elmúlt napok-
ban átlagosan 30–40 centiméternyi hó 
esett, és óránkénti 40–70 kilométeres 
volt a szél erőssége. Az éjjeli lavina 
megrongálta a 2-es tábori sátrat, és 
feltehetően a 3-as táborban sem jobb 
a helyzet, ráadásul a további lavinák 
kockázata is jelentős. „Tekintve, hogy 
Csaba önállóan mászik, túlságosan 
nagy lenne az esély arra, hogy ilyen 
körülmények között akár felfelé, akár 
lefelé veszélybe kerül egy olyan magas-
ságban, ahol senki nem tud segíteni 
rajta. A nyolcezres expedíciók mindig 
magukban hordozzák a kockázatot, 
azonban ilyen szélsőséges körül-
mények között Csaba hazárdjátékot 
játszana az életével, ami meggyőző-
désünk szerint messze túlmutat azon, 
amit a sport és a hegymászás jelent” 
– fogalmazott a csapatvezető. Varga 
Csaba vasárnap épségben visszatért az 
alaptáborba, és hamarosan elindulhat 
Katmandu, majd onnan Budapest felé.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lárverezték Nicolae Ceaușescu 
volt kommunista diktátor által 

használt egykori elnöki repülőgé-
pet, valamint azt az 1974-es Paykan 
Hillman-Hunter limuzint, amelyet 
Ceaușescu Iránból kapott ajándék-
ba. Az 1989-ben rögtönítélő bíróság 
által feleségével együtt kivégzett 
egykori kommunista diktátor hasz-
nálati tárgyai közül a bukaresti Art-
mark aukciósház eladásra kínálta 
a ROMBAC 1-11 típusú elnöki gépet, 
amelyet angol licenc alapján gyártot-
tak Romániában. Ez volt az egykori 
keleti tömb első és egyetlen olyan 
lökhajtásos utasszállító repülőgéptí-
pusa, amely nem a Szovjetunióban 
készült. A 119 férőhelyes, óránként 
870 kilométeres végsebességű mo-
dellből mindössze kilenc készült 
1982 és 1989 között a bukaresti re-
pülőgépgyárban. Az aukciósház ol-
dalán elérhető adatok szerint a kiki-
áltási ára 25 ezer euró volt, és végül 
120 ezer euróért kelt el – írta az MTI. 
Ugyancsak elárverezték a Ceaușescu 
által a Mohammad Reza Pahlavi irá-
ni sahtól ajándékba kapott 1974-es 
Paykan Hillman-Hunter limuzint, 
amelyet az 1980-ban elhunyt iráni 
vezető Ceaușescu újraválasztása al-
kalmából adott ajándékba a román 

diktátornak. Románia és Irán dip-
lomáciai kapcsolatai közvetlenül 
Ceaușescu 1965-ben történt megvá-
lasztása után lendültek fel, a román 
vezető egészen haláláig szoros kap-
csolatokat ápolt a perzsa állammal. 
A limuzin kikiáltási ára 4 ezer euró 
volt, végül 95 ezer euróért lelt gazdá-

ra. Alina Panico, az aukciósház ille-
tékese közölte, hogy hatalmas volt az 
érdeklődés, különösen Iránból, ahol 
a gépkocsit nemzeti ikonnak, az iráni 
ipar büszkeségének tartják. Az 1500 
köbcentis, négyhengeres, 54 lóerős 
limuzin teljesen üzemképes, csúcs-
sebessége óránként 145 kilométer.

Elárverezték Ceaușescu egykori repülőgépét, limuzinját
 » A limuzint 

az 1980-ban 
elhunyt iráni 
vezető Ceaușescu 
újraválasztása 
alkalmából adta 
ajándékba a ro-
mán diktátornak.

Az 1974-es Paykan Hillman-Hunter limuzin, amelyet Ceaușescu Iránból kapott ajándékba




