
VISSZAÉLÉSEK ÉS AZOK 
ELKERÜLÉSI LEHETŐSÉGEI

Bartha Lajos - Magyar Nemzeti Bank - Bankműveletekért, pénzügyi infrastruktúrákért 
és pénzforgalomért felelős ügyvezető igazgató
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SzázalékSzázalék

Sikeres visszaélések számának aránya az összes átutalási tranzakció számához
viszonyítva

Sikeres visszaélések értékének aránya az összes átutalási tranzakció értékéhez
viszonyítva
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SzázalékSzázalék

Sikeres visszaélések számának aránya az összes kártyás tranzakció számához
viszonyítva

Sikeres visszaélések értékének aránya az összes kártyás tranzakció értékéhez
viszonyítva

Az elektronikus pénzforgalomban látható 
adatok alapján itthon elenyésző a visszaélések 
forgalomhoz mért aránya

A FELFUTÓ TRENDEK MIATT 
MÉGIS ODA KELL FIGYELNI!

Kártya Átutalás



Éles váltás a bűnözők magatartásában a 
„lehetőségek” felismerése kapcsán

Digitalizáció hatásai és 
kockázatai:

• Szinte mindenkinek van internet 
hozzáférése és okos eszköze

• Egyre könnyebb a fogyasztók 
távoli elérése

• Egyre inkább digitális útra 
terelődik a pénzügyek intézése is

• A fogyasztók azonban nincsenek 
felkészülve / felkészítve a 
digitalizáció hozta 
korszakváltásra (kiberbiztonsági 
szempontból) MÁR NEM AZ INFRASTRUKTÚRÁT 

TÁMADJÁK, HANEM A FOGYASZTÓT!



Nem történik más, mint a 
készpénzes környezetben 

korábban is meglévő 
esetek elektronikus 

csatornákra terelése.

Ami viszont változik, az a 
módszerek 

választékossága és 
kifinomultsága.

A kerettörténetek tárháza 
pedig szinte 

kimeríthetetlen.

Egyre jelentősebb a különböző megtévesztések 
és pszichológiai manipulációk szerepe

NEM ÚJ JELENSÉG, DE A TECHNOLÓGIA 
ÚJ KAPUKAT NYIT A CSALÁSOK ELŐTT!



Mire lehet / kell figyelni, és mik a legfőbb 
üzenetek?

Ne adjuk meg a legérzékenyebb banki 
azonosítóinkat és jelszavainkat senkinek!

Mindig körültekintően olvassuk el, és 
ellenőrizzük az sms-ek és e-mail-ek 
tartalmát mielőtt az abban szereplő 

hivatkozásokra vagy csatolmányokra 
kattintunk!

Ne dőljünk be a kecsegtető ajánlatoknak, 
ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az 
valószínűleg nem is az, legyen bennünk 

egy egészséges gyanakvás!
MINDIG RÉSEN KELL LENNI, MERT 

EGYRE TÖBB VESZÉLY LESELKEDIK!



Bankok nevében elkövetett telefonos csalások: 
fiktív támadás szimulálása, sürgető hangnem, 
nyomásgyakorlás, alkalmazások letöltése

HA NEM VAGYUNK BIZTOSAK A HÍVÓ 
KILÉTÉBEN, INKÁBB HÍVJUK VISSZA AZ 

ÁLTALUNK ISMERT SZÁMOT!



Kéretlen / váratlan email-ek és sms-ek: banki 
jelszómódosítás kérése, új banki belépő oldal 
linkje, csomagküldési értesítő

MINDIG ELLENŐRIZZÜK A LINKEKET ÉS 
HIVATKOZÁSOKAT, ILLETVE NE TÖLTSÜNK 

LE SEMMIT, AMIT NEM VÁRTUNK!



Akciós termékek és szolgáltatások, gyors 
hozamot ígérő befektetések, biztos nyereményt 
garantáló játékok, öröklés és magas jutalom

MINDIG HALLGASSUNK A JÓZAN ÉSZRE, 
ÉS REÁLISAN ÉRTÉKELJÜK A FELMERÜLŐ 

AJÁNLATOKAT!



Nemcsak a pénzügyi tudatosság fejlesztése 
terén lehet javítani a folyamatokat, az MNB 
máshogy is segít

Visszaélések megelőzésével 
kapcsolatos ajánlás a bankok 

számára – valós idejű és kockázat 
alapú tranzakciószűrés

Központi Visszaélésszűrő 
Rendszer kiépítése – hálózati 

hatások feltérképezése a 
bűnszervezetek korai felismerése 

és felszámolása érdekében
AZ ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALOM 

ADATTARTALMA JELENTŐS TÁMOGATÁST 
NYÚJT!



További hasznos információk: 
https://kiberpajzs.hu/

Nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet!

HASZNOS TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓK A 
KÖZPONTI HONLAPON!

https://kiberpajzs.hu/
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