
Új kiberbiztonsági 
trendek az orosz-ukrán 
háború árnyékában
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A          BITDEFENDER antivírus termékeket gyártó cég 
kutatói az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kialakult 

nemzetközi kiberháborúban újabb online csalásokat 
detektáltak. A csalások célja továbbra is a destabilizáció, 
az álhírterjesztés, a pénz-és adatszerzés, valamint - új 
elemként - az informatikai rendszerek kompromittálása.

A korábbi spam és adathalász kampányokhoz kapcsolódó jótékonysági csalások 

során a kiberbűnözők bővítették repertoárjukat, amelynek köszönhetően a 

Bitdefender új spam trendeket fedezett fel.

Ukrajna orosz inváziójának kezdete óta a Bitdefender spamszűrői több tízezer 

hamis adománygyűjtő e-mailt és rosszindulatú adathalász kampányt detektáltak, 

amelyek célpontjai a világ bármely táján élő online felhasználók. Tehát a támadások 

nem kifejezetten célzottak, de elsőszámú céljuk a pénz-és adatszerzés, valamint az 

informatikai rendszerek kompromittálása. 

A legfrissebb Ukrajnával kapcsolatos spam trendekről szóló elemzés azt mutatja, 

hogy a csalók nem hátrálnak meg, és továbbra is aktívan kihasználják a humanitárius 

válságot, illetve nincsenek tekintettel semmire és senkire, módszereiket könnyen 

idomítják az aktuális helyzethez.  
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1.   A megfontolt plagizáló

Most már hivatalos: a kiberbűnözők tényleg olvassák a híreket! 

Ukrajna, a jelenlegi krízis kapcsán, kriptovalutában is fogadja a humanitárius és 

jótékonysági felajánlásokat, amelynek köszönhetően ez idáig több mint 50 millió 

dollár értékű kriptovalutát sikerült összegyűjteni Ukrajna megsegítésére. Azonban 

van ennek egy árnyoldala is: ennek hatására a kiberbűnözők is akcióba lendültek.

Március 18-án a Bitdefender Antispam Lab újabb e-mail alapú jótékonysági csalást 

fogott el, amelyben arra kérték a címzetteket, hogy segítsenek a humanitárius 

válságban azzal, hogy adományokat küldenek egy Bitcoin-tárcára. Ez a módszer a 

korábbi hasonló csalások kvázi másolata. 

A csaló üzenetek leginkább az ENSZ Katasztrófa-felmérési és Koordinációs Csoportja 

(UNDAC - United Nations Disaster Assesment and Coordination) nevében íródnak, 

de számítani lehet más ismert nemzetközi szervezet (UNICEF) nevében elkövetett 

csalásokra is. Az e-mailek tárgya jellemzően „Ukrajna sürgősségi segítség” / ”Ukraine 

Emergency Help” vagy „Sürgős segítség Ukrajnának” / „Urgent help to Ukraine”. 

Ezt az új kiberbiztonsági trendet az teszi különlegesebbé, hogy a látszólag 

segítségkérésről szóló e-mail nagy részében nincsenek nyelvtani hibák.  A 

kiberbűnözők pszichológiai manipulációt alkalmazva, az Ukrajnát érintő orosz 

invázióról szóló rövid bevezetővel kezdik a levelet. Az első két bekezdés tökéletes 

angolsággal íródott, de az e-mailek elemzése során megállapítást nyert, hogy a 

csalók újságírók munkáját kezdték el plagizálni, abból a célból, hogy legitimálják 
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saját tevékenységüket. Az alábbi e-mailben található passzusok nagy részét a 

Fortune.com újságírója által február 25-én írt cikkből másolták ki. 

Az e-mail első fele talán nem kelt egyből gyanút, de a levél utolsó két mondata igen. 

Fontos tudni, hogy a csalók – minden valószínűség szerint - nem angol anyanyelvűek, 

és továbbra is a kriptotárcákat terjesztik elő fő adományozási módszerként. A csalók 

a kriptovalutás adományozásra vonatkozó részt rosszul fogalmazták meg, valamint 

a kérés mellett egy érdekes csavart is hozzáadtak a történethez: kártérítést ígérnek, 

amint a válság véget ér.

A csaló e-mailek 86%-át litván IP-címekről küldték, és Dél-Koreában (40%), a Cseh 

Köztársaságban (16%), Németországban (7%), az Egyesült Államokban és az Egyesült 

Királyságban (egyenként 5%), Indiában (4%), valamint Romániában, Olaszországban 

és Magyarországon (egyenként 2%) élő felhasználók postaládáiba kerültek.
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2.   Taktikaváltás: szofisztikált megszemélyesített              

Az ukrán jótékonysági csalásokról szóló médiamegjelenések március eleje óta 

egyre nagyobb teret kaptak, és a felhasználók fokozott tudatossága a témában 

valószínűleg befolyásolta a spammerek stratégiáját is. Ezért kénytelenek voltak 

taktikát váltani. Örök igazság: a kiberbűnözők rettentően jól alkalmazkodnak 

minden helyzethez. 

A következő átverés mögött álló csalók a The Courage Fund nevű szervezet 

nevében küldenek e-maileket. A The Courage Fund (TCF) egy szingapúri székhelyű 

jótékonysági alapítvány, amelyet 2003-ban hoztak létre, amikor az országot a SARS-

járvány sújtotta. 

A korábbi csalásokkal ellentétben, a mostani kampány mögött álló kiberbűnözők 

nem kérik kriptovaluta vagy bármilyen nemzeti valuta átutalását. A levélben 

ismételten pszichológiai manipulációt vetnek be, amely a háború során elesett 

civilekre fókuszál, megemlítve az elesett gyermekek számát is, és azt, hogy több mint 

3 millió ukrán ember menekült a szomszédos országokba. Ezt követően bevetnek 

még egy trükköt, melynek lényege az, hogy az e-mailben egy másik ismert márkát, 

gyártót, szervezetet is megemlítenek (pl. Microsoft vagy a DELL), akik már segítettek 

a humanitárius válság során, kiemelve, hogy az ismert nagy szervezeteknek hála, 

már több mint 150 millió dollár gyűlt össze a rászorulók megsegítésére. A csalók 

ezt követően pedig csupán arra kérik a címzetteket, hogy lépjenek kapcsolatba egy 

GMAIL-es címmel, ahol az adománygyűjtésről tudnak majd érdeklődni. 

csalások
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A levél tárgya jellemzően „Segíts az ukrán embereknek” / „Help the people of 

Ukraine” vagy „Segítség az ukránoknak” / ”Help for the Ukrainen”. 

Az egyelőre még nem teljesen egyértelmű, hogy a kiberbűnözők miként próbálják 

majd ellopni a csapdába esett felhasználók pénzét. Több mint valószínű, hogy itt 

egy korábban már látott módszert vetnek be, miszerint majd kialakul a csaló és a 

leendő áldozat között egy konverzáció, amely során a bűnözők előbb-utóbb arra 

fogják kérni a címzetteket, hogy utaljanak pénzt, küldjenek ajándékkártyát vagy 

kriptovalutát. 

Fontos, hogy az ilyen jellegű megkeresésnek se dőljenek be a felhasználók, hiszen az 

átverés lényege pont abban rejlik, hogy a levél segítségével a csalók megpróbálják 

a leendő áldozatok bizalmát elnyerni, hiszen kezdetben szó sem esik semmilyen 

összeg átutalásáról, vagy éppen személyes, esetleg pénzügyi adatok megadásáról. 

Legjobb az ilyen jellegű megkeresés figyelmen kívül hagyása. 
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Az e-mailek fele dél-afrikai IP-címekről származik, és leginkább az Egyesült Államok 

(33%), az Egyesült Királyság (33%) és Németország (24%) felhasználóit célozták meg 

velük. 

A Bitdefender kutatói a következő átverési formát március 22-én fedezték fel. A 

kampány mögött álló fenyegetettségi szereplők messze túlmutatnak minden 

korábbi filléresnek tűnő bohóckodáson, vagy esetlennek tűnő adathalász 

kampányon.  Ez egy jóval szofisztikáltabb csalás, amelyet nehéz kiszúrni. 

A bűnözők a United Help Ukraine nevű szervezetnek adják ki magukat, és az ő 

nevükben küldenek e-mailt vagy közösségi médiás megkeresést a felhasználóknak. 

Az üzenetek tárgya jellemzően „Humanitarian donation appeal for Ukraine” / 

„Humanitárius adományozási felhívás Ukrajnának” vagy „Humanitarian donations 

to Ukraine” / „Humanitárius adományozás Ukrajnának”. A módszer lényege, hogy 

a csalók a fenti szervezet eredeti weboldalát klónozták, másolták le, amelyre az 

üzenetekben található linken vagy a „DONATE NOW” / „Adományozz most” gombra 

kattintva lehet eljutni.

  

A bűnözők amerikai IP-címeket használnak, célpontjaik között pedig Európa és 

Észak-Amerika szinte összes országának felhasználói is megtalálhatóak.  

3.   Klónozott weboldal
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Az e-mail az alábbi hamis (klónozott) weboldalra irányítja a felhasználót.
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A klónozott weboldal első látásra tökéletesnek tűnik, pedig csak majdnem az. A 

pirossal jelölt részek eltérnek az eredeti weboldaltól, de annak, aki nem ismeri a 

szervezetet, és / vagy annak valid honlapját, azon felhasználóknak ezen viszonylag 

apró hibák nem válnak szembetűnővé. Az eltérések a menüpontok számában és az 

„Our Focus” rész hiányosságaiban fedezhetőek fel. 

A klónozott weboldallal szemben itt látható a szervezet valid, eredeti honlapja 

(pirossal jelölve az eltérések). 

A hamis weboldalon a „DONATE” gombra kattintva csak egyetlen adományozási 

módot kínálnak fel a felhasználóknak, mégpedig egy bitcointárca megadásával. 

Ezzel ellentétben az eredeti honlapon a kriptovaluta átutalása mellett (ráadásul 

eredetileg Ethereumban lehetséges az adományozás) a felhasználók hagyományos 

banki átutalást, csekkel való adományozást és Facebook adománygyűjtést is 

választhatnak. 
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4.   Hamis közösségi finanszírozó kampány

A negyedik frissen feltárt csalási forma a közösségi adománygyűjtést használja fel, 

amely során a csalók egy hamis ún. crowdfunding (közösségi finanszírozó) oldalon 

keresztül gyűjtenének adományokat Ukrajnának. A jól kidolgozott weboldalról a 

felhasználókat e-mailben értesítik a csalók.

Az e-maileket amerikai illetve japán IP-címekről küldték, és jelenleg négy nyelven 

lehet találkozni velük (angolul, németül, spanyolul és franciául). A hamis e-mailek 

40%-a fehérorosz állampolgárok, 19%-a japán, 15%-a dél-koreai, 5%-az amerikai, 4%-a 

osztrák, 3%-a német és 2-2%-a az egyesült királyságbeli és magyar felhasználókat 

célozta meg.
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Az adathalász weboldal adományozási lehetőséget kínál fel a felhasználóknak, 

amelyet két kriptovaluta formájában: Bitcoinban és Ethereumban tehetnek 

meg. Mindezek mellett a csalók még egy űrlapot is megpróbálnak kitöltetni a 

felhasználókkal, ahol a csalók a kitöltők személyes adatait próbálják megszerezni 

(ez egy későbbi támadás során még értékes információ lehet a bűnözőknek).  

+1   A deepfake és az ukrán elnök esete

A közelmúltban deepfake „áldozata lett” az ukrán elnök. A kiberbűnözők mindent 

bevetnek annak érdekében, hogy Ukrajna helyzetét tovább destabilizálják, és ennek 

egyik legjobb módszere az információs hadviselés során az álhírterjesztés. Ennek 

továbbfejlesztett verziója a deepfake. 

A gépi algoritmussal meghamisított (deepfake) videón Volodimir Zelenszkij ukrán 

elnök megadásra és fegyverletételre szólítja fel Ukrajnát Oroszországgal szemben. 

A hamis videóban Zelenszkij egy pódium mögött állva látható, és bejelenti, hogy 

visszaadja Donbast, valamint azt mondja, hogy hadseregének az orosz támadás 

kivédésére tett erőfeszítései kudarcot vallottak.

Meg kell említeni, hogy a deepfake-ek közül nem ez a legmeggyőzőbb videó. 

Például érdemes egy pillantást vetni a fej méretére, ami picit sincs arányban a test 

méretével. 
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Az ukrán elnök soha nem mondta azokat a szavakat, amelyek a videóban 

elhangoztak. Zelenszkij ezt a hivatalos Instagram fiókján közzétett bejegyzésben is 

megerősítette, majd közölte, hogy továbbra is megvédi Ukrajnát, és “gyerekesnek” 

nevezte a deepfake-et.

A hamisított videót – a korábban feltört – Ukraine TV24 weboldalára töltötték fel 

elsőként, azt követően került át más feltört hírportálokra, köztük a Segodnya-ra, 

majd elkezdett terjedni az interneten, közte a Facebookon is. A meghamisított videó 

azonban sértette a Meta manipulált médiatartalmakra vonatkozó irányelveit, ezért 

eltávolították a Facebookról, illetve más közösségi médiaoldalakat is értesítettek a 

félrevezető tartalomról. 
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Ahogy az ukrajnai harcok folytatódnak, valószínű, hogy még több félretájékoztatás, 

még több fake news és deepfake videó, még több zavarkeltő online kampány fog 

terjedni a kibertérben.

A Bitdefender, és hazai képviselőjeként a biztributor arra hívja fel minden segíteni 

szándékozó ember figyelmét, hogy adományozás előtt alaposan vizsgáljon 

meg minden jótékonysági szervezetet és annak hivatalos kommunikációját. 

Mindezek mellett javasolt kellő óvatosággal és bizalmatlansággal fogadni az 

ismeretlen eredetű, az ukrán emberek megsegítésére irányuló megkeresést, 

illetve ne kattintsanak olyan e-mailekben vagy üzenetekben található linkekre, 

mellékletekre, csatolmányokra, amelyek sürgős adományozásra hívják fel a 

figyelmet. Egy kis utánajárás rengeteg kellemetlenségtől, fölösleges kiadástól, 

személyes adataink illetéktelenek kezébe kerülésétől menthet meg. 

http://https://biztributor.hu/

