
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
   
 

 

… már ha hagyják az ember gyerekét!  

 
Ezúttal kivételesen nem az internet, vagy 
telefon-előfizetés számláját feldúltan szoron-
gató szülők szigorára gondolunk, hanem 
azokra a rosszindulatú felhasználókra, akik 
nem (csak) a játék kedvéért regisztrálnak egy-
egy multiplayer oldalra. 

 

 
Szorgalmasan gyűjtögeted a krediteket, virtu-
ális aranyat, és még a zsebpénzedet sem saj-
nálod egy-egy fejlesztésre? Netán sikerült 
kiharcolnod szüleidnél egy előfizetéses játé-
kot, és azt tolod ezerrel? 
 

Akkor át tudod érezni milyen lehet, amikor 
belépést követően egy feltört, lecsupaszított 
karaktert találsz! (Videó megosztó oldalakon vicces 

felvételek láthatók az idegrohamot kapó gamer-ekről.) 

 

 
Tévedsz! Nem te vagy a célpont, de nem is a 
számítógéped! Az adathalászokat a belépési 
adatok érdeklik, illetve az azzal járó jogtalan 
előnyök, függetlenül a felhasználó lakhelyé-
től, illetve életkorától.  

 
 

A világhálón eltűntek az országhatárok, bár-
mikor átverés, vagy hackertámadás áldozata 
lehetsz, amennyiben nem teszel a biztonságo-
dért.  
 
Gondolnád, hogy egy feltört (ezáltal lecsupa-
szítható) WoW felhasználói fiók egyes alvilági 
körökben többet ér, mint egy bankkártya 
szám? 
 
 
 
 
� Telepíts egy vírusirtó, és antispy programot 

a számítógépedre! 
� Tartsd naprakészen az operációs rendszere-

det, a böngésződet, és az ott használt Plug-
ineket! 
� Használd, a böngészőkbe beépített adatha-

lász figyelést! 
A legnépszerűbb böngészőkben, már van 
olyan alkalmazás, ami figyeli az adathalász 
oldalakat, és ha ilyet látogatnál meg, akkor 
figyelmeztet, hogy a következő oldalon biz-
tonsági kockázattal találkozhatsz.  
Az adathalász szűrők beállításához a használt 
böngésző weboldalán találsz segítséget. 
 

Csak jogtiszta programot használj! A hackerek 

kémprogramjaikat és a trójai programokat gyak-

ran ingyen elérhető szoftverekbe rejtve juttatják 

el a gépekre. 

    Szereted az online játékokat? 

    „Miért pont én lennék a célpont?” 

    Mielőtt belevágnál… 
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� Mielőtt regisztrálsz, a felhasználói szerző-

dést mindenképp olvasd át! Unalmas, és 
hosszú, de megtalálod benne az okosságo-
kat, lehetőségeket, amikkel növelheted biz-
tonságodat a játék során. (Másrészt azt sem árt 

tudni, hogy egy gyors klikkel milyen szerződést 

fogsz kötni a játék üzemeltetőjével.) 

� Innen megtudod azt is, mik a jogaid, lehetősége-
id, milyen korlátozások lehetnek, milyen formá-
ban üzen neked a support. (Átverések alapja, 
hogy ezekkel nincsenek tisztában a felhaszná-
lók!) 

� Ha nem olvasod el az alapszabályokat, az 
nem ver át, aki nem akar! 
� Regisztrációhoz élő, megbízható e-mail 

fiókot használj, és hozzá megfelelő erősségű 
jelszót válassz! (Érdemes külön fiókot fenn-
tartani a játék számára.) 
� A jelszó ne legyen kitalálható (becenév, 

születési idő, billentyűzeten egymást követő 
karakterek, stb.) 
� A játékoldalon jelszavadnak ne az E-mail 

fiókod jelszavát add meg, találj ki újat! 
� E-mailben érkező csatolmányt csak akkor 

nyiss meg, ha biztos vagy eredetében! 

 

Legyél tudatában annak, hogy adathalászok 
léteznek. Céljuk, hogy megszerezzék a hozzá-
férést az accountodhoz és ezáltal az adataid-
hoz. Legtöbbször a játékon belül keresnek 
meg azt állítva, hogy ők alkalmazottak. Kü-
lönböző okokra hivatkozva arra kérhetnek, 
hogy látogass meg egy rosszindulatú webla-
pot, vagy lépj be az általuk adott linken ke-
resztül az accountodba. Felkereshetnek, E-
mail-en keresztül is, ahol ugyanezeket kérik 
tőled. Az ilyen levelek kiszűrése annyira nem  

 

nehéz, (főleg, ha elolvastad a regisztrációkor 
az alapszabályokat). Bár kinézetre nagyon 
hasonlít az eredeti levelekre, azonban gyak-
ran találhatóak benne helyesírási hibák, és 
fenyegető hangnem, ami az accountod letiltá-
sára vonatkozik, ha nem teszel eleget a köve-
telésüknek. Amennyiben bizonytalan vagy, írj 
a supportnak, vagy használd a Google-t!  ;-) 

A játékszolgáltatók sosem fogják kérni leve-
lekben, üzenetekben a jelszót! 

Karaktercsere, illetve az account eladása 
során is előfordulnak átverések, ezért játékfó-
rumokon olvass utána, hogyan lehet azt biz-
tonságosan végrehajtani! 

Ha megadod a jelszavad a vásárlónak, hogy 
megnézhesse a karakteredet, ne csodálkozz, 
ha később nem tudsz belépni! 

 

 

 

Megnyugtatásul, ha résen vagytok, és az 
alapvető biztonsági szabályokat betartjátok 
„csak úgy” nem fog eltűnni egy account. 
 
Vésd az eszedbe: minden rendszer leggyen-

gébb pontja az ember!  

 
Hírlevelünkben csupán az alapvető tudniva-
lókat említettük meg. A játékfórumokon 
további biztonsági megoldásokat és ötleteket 
találhatsz. 
Amennyiben adathalászatra utaló tevékeny-
séget tapasztalsz, tudasd a játékoldal üzemel-
tetőjével, hogy megtehessék a szükséges 
megelőző intézkedéseket a további lopás-
kísérletek megelőzésére! 
 
 

Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 

    Alaptippek az account védelméhez 

    Ne add ki senkinek a jelszavaidat! 

    100%-os védelem nincs! 


