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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

H I R D E T É S

Könyvajánló
Ahhoz, hogy valaki saját kezébe vegye az egészsége és ezzel arányos 
mértékben a sorsa irányítását, szüksége van bizonyos ismeretekre. 
Szándékosan nem tanították meg nekünk – és nem tanítják meg mind 
a mai napig – az egészségünk magas szintre emeléséhez és magas 
szinten tartásához szükséges alapvető ismereteket. Érdemes ezeket 
bepótolni! Testünk folyamatos, nagyon dinamikus átépülés alatt áll. 
Szervezetünk egy sajátos tulajdonságokkal rendelkező élő rendszer, 
amelyről megfelelő módon kell gondoskodnunk. Helytelen bánásmód 
esetén akár kétszer olyan gyorsan is öregedhetünk, mint ami a génje-
inkben hordozott képességeink alapján elfogadható lenne. Miután az 
emberi testben nagyon sok kollagén van, érdemes erről a nagyon kü-
lönleges és nagyon fontos fehérjeféleségről többet megtudni! Dr. Len-

kei Gábor Mit érdemes tudni a kollagénről? című könyve közérthető nyelven, élvezetes 
stílusban tájékoztat. Érdemes elolvasni.

Dr. Lenkei Gábor könyveit megtalálja a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletben,
Kolozsváron a Regele Ferdinand út 21. szám alatt

Tel.: 0758-888155

» RÖVIDEN

Lassulás az építőiparban
Romániában lassult szep-
temberben az építőipari 
termelés volumenének 
növekedése, miután az első 
kilenc hónapban a nyers 
adatok szerint alig 0,4 
százalékkal bővült az első 
nyolchavi 2,7 százalék után 
– közölte tegnap az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). A 
szezonális és naptárhatás-
sal kiigazított érték szerint 
a bővülés 0,3 százalék volt 
az első kilenc hónapban. A 
január és szeptember közötti 
időszakban a nyers adatok 
szerint mért növekedés az 
új építéseknek köszönhető, 
amelyek 9,4 százalékkal 
meghaladták az egy évvel 
korábbiakat, ugyanakkor a 
felújítások volumene 21,7 
százalékkal csökkent, míg 
a karbantartási és javítási 
munkálatoké 12,8 százalék-
kal esett vissza. Az épületek 
típusa szerint a lakóépüle-
teknél 27,8 százalékos növe-
kedést jegyeztek fel, ugyan-
akkor a nem lakóépületeknél 
9,3 százalékos csökkenést 
regisztráltak, az ipari léte-
sítményeknél a munkálatok 
volumene 5,8 százalékkal 
esett vissza. Szeptemberben 
az építőipari termelés volu-
mene a nyers adatok szerint 
14,3 százalékkal maradt el a 
tavalyi kilencedik hónapétól, 
a kiigazított érték szerint a 
visszaesés 12,1 százalék volt.

Több külföldi 
beruházás érkezett
Romániában több mint há-
romszorosára, 5,279 milliárd 
euróra nőtt a külföldi közvet-
len tőkeberuházások értéke 
az első kilenc hónapban a 
tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest – közölte a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR). Ta-
valy a január és szeptember 
közötti időszakban a külföldi 
közvetlen tőkeberuházások 
értéke 1,677 milliárd euró 
volt. Az idei első kilenchavi 
5,279  milliárd euróból 4,383 
milliárd eurót tett ki a tulaj-
donosi részesedés, további 
896 millió eurót a vállalatcso-
portokon belüli hitelek.

FIGYELMEZTETNEK A PÉNZINTÉZETEK: NEM KÉRNEK SZEMÉLYES ADATOKAT MAILBEN VAGY ÜZENETBEN

Banki ügyfelek adatait „halásszák”
A kiberbűnözők felismer-
ték a lehetőséget abban, 
hogy a járványhelyzet miatt 
egyre többen kényszerültek 
online ügyintézésre: ma már 
minden tíz levélből, amit a 
bankok nevében küldenek, 
hat átverésnek bizonyul, 
adatainkra, pénzünkre ha-
lásznak a csalók.

» BÍRÓ BLANKA

I jesztő mértékben megnőtt a 
bankok arculatát használó 
adathalász (phishing) típusú 

próbálkozások száma, a csalók 
a bankok nevében elektronikus 
levélben vagy telefonos üzenet-
ben keresik meg az áldozatokat, 
így próbálnak felhasználói vagy 
személyes adatokhoz jutni, meg-
szerezni a jelszavakat, bankkár-
tyaadatokat.  Egy friss felmérés 
szerint minden tíz levélből, amit 
a bankok nevében küldenek, hat 
átverésnek bizonyul. A pénzin-
tézetek szintén levélben fi gyel-
meztetik ügyfeleiket a csalásra.

A pénzintézet nevében 
fenyegetnek
A BRD például üzenetében 
hangsúlyozza, a nevükben ki-
küldött elektronikus leveleknek 
és telefonos üzeneteknek az 
adatlopás a célja, címet, sze-
mélyi számot, telefonszámot, 
bankkártyaadatokat, internet 
banking azonosítókat kérnek a 
felhasználótól. Arra fi gyelmez-
tetnek, hogy a gyanús levelek-
ben soha ne kattintsunk a meg-
adott linkekre, ne nyissuk meg 
a mellékleteket, ne válaszol-
junk az üzenetre, és ne adjunk 
ki semmilyen adatot.

A megszaporodott  adatha-
lász levelek, üzenetek általában 
valamilyen fenyegetést tartal-
maznak, miszerint zárolják a 
számlát, ha nem adjuk meg az 
adatokat, vagy nem kattintunk 
a linkre, ami egy adathalász 
oldalra vezet. A kiberbűnözők 

meglátták a lehetőséget abban, 
hogy a járványhelyzet miatt 
egyre többen kényszerültek 
online ügyintézésre, kifi zeté-
sekre, ugyanakkor a módszere-
iket is fejlesztették. Miközben 
néhány évvel ezelőtt még köny-
nyen beazonosítható volt egy 
phishing próbálkozás, hiszen 
az üzenetet helytelenül, amatőr 
módon fogalmazták meg, ma 
már ezek a levelek tökéletesen 
utánozzák a bankok hivatalos 
értesítéseit, és a pénzintézetek 
arculati elemeit is tartalmazzák. 

A rendőrség által készített 
elemzés szerint a 35 és 54 év 
közötti férfi ak esnek leggyak-
rabban az internetes csalások 
áldozatául.

A bankok nem így járnak el
„A pénzintézetek soha, semmi-
lyen körülmények között nem 
kérnek elektronikus levélben, 
telefonos üzenetben személyes 
adatokat” – szögezte le a Króni-
ka megkeresésére Bordás Attila. 
A  LAM Mikrohitel Rt. igazgató-
helyettese emlékeztetett, az el-
múlt években a Román Nemzeti 
Bank (BNR) kérte, hogy a bankok 
frissítsék az adatbázisukat, és a 

pénzintézetek minden ügyfelet 
személyesen behívtak, hogy ez 
megtörténjen. A bankok kiépí-
tettek egy védőhálót, a banki 
rendszer, a pénzügyi küldőrend-
szerek, a bankkártya-működte-
tők biztonsági fékrendszereket 
aktiváltak, mutatott rá a pénz-
ügyi szakember. Ugyan 100 lejes 
határértékig a bankkártya hasz-
nálatakor nem kérnek PIN-kódot, 

de ha rövid időtartam alatt rit-
mikus akciót érzékel a rendszer, 
felmerül a kártya leürítésének 
gyanúja. Ilyenkor előfordulhat, 
hogy letiltják a kártyát, és kérik, 
hogy a tulajdonos személyesen a 
bankfi ókban azonosítsa magát.

A rendkívüli nagy átutalások 
esetében szintén működésbe 
lép a biztonsági rendszer, visz-
szaigazolást kérnek a tulajdo-

nostól, ez akkor is megtörté-
nik, ha azt veszik észre, hogy 
hirtelen például Bangladesből 
történik fi zetés a kártyával. 
Ilyenkor felveszik a kapcsola-
tot az ügyféllel, rákérdeznek, 
hogy van-e tudomása ezekről a 
tranzakciókról.

Kérdésünkre Bordás Attila be-
szélt ugyanakkor arról is, hogy 
ha már megtörtént a kár, fel-
merül az adathalászat gyanúja, 
vagy pénzt vettek le a kártyáról, 
azonnal értesíteni kell a bankot. 
Egyrészt mert a valutatranzak-
ciókat egy bizonyos ideig még 
le lehet állítani, tehát lehet 
még esély a lopás kivédésére. 
Ez általában három-négy nap 
után már nem lehetséges, de 
mindenképpen jelenteni kell, 
mert ha egyszer megtörtént a 
lopás, azt jelenti, hogy a kártya 
és a számla adatai illetéktelen 
kezekbe kerültek, tehát azokat 
meg kell változtatni. A jelentés 
a közös biztonság érdekében is 
fontos, hiszen ha a bank tudo-
mást szerez a csalásról, fi gyel-
mezteti a többi ügyfelét a kísér-
letre, és jobban ki tudja védeni, 
hogy mások is áldozatul esse-
nek, összegezte Bordás Attila.

Nem árt az óvatosság. A bankok fi gyelmeztetnek: a bankkártyán szereplő adatokat sem kérik mailben ügyfeleiktől

» Kérdésünkre Bor-
dás Attila elmondta, 
ha már megtörtént a 
kár, felmerül az adat-
halászat gyanúja, vagy 
pénzt vettek le a kár-
tyáról, azonnal értesí-
teni kell a bankot. 
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