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Az emberi tényező a biztonságban: Hogyan 
dolgoznak a social engineer-ek? 
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Abstract: A cikkben a szervezetek, vállalatok szempontjának 
figyelembevételével vizsgálom a social engineering jelentését, a 
lehetséges támadási formákat, valamint a pszichológiai eszközöket, 
melyekkel egy támadás általában sikerre vihető. Számos támadásnál az 
emberi tényező kulcsfontosságú a technológia mellett, mely 
kihasználására a social engineering kiváló módszereket ajánl. Ez pedig 
sokszor elegendő ahhoz, hogy a rosszindulatú szereplők eljussanak a 
vállalathoz is, súlyos károkat okozva. A cikk célja a témával kapcsolatos 
figyelemfelkeltés, a tudatosság növelése. Az írás utolsó részében néhány 
egyszerű gyakorlati tanáccsal egészítem ki az elméleti áttekintést, röviden 
hozzátéve egy saját kérdőíves kutatás eredményeit is.  

 
Bevezetés 
 
Gyakran olvasható, hogy a vállalati biztonság leggyengébb láncszeme az 
ember. Nem csak a munkája során, de a magánéletben hozott látszólag 
elhanyagolható fontosságú döntései is sebezhetőséget jelenthetnek a 
vállalat számára. Sok esetben az önként megosztott vagy különböző 
módszerekkel kicsalt személyes adatok jelenthetik a rosszindulatú 
szereplők vállalathoz történő eljutásának kulcsát. Az egyik legelterjedtebb 
módszer erre a social engineering. „A social engineering a befolyásolás és 
rábeszélés eszközével megtéveszti az embereket, manipulálja vagy 
meggyőzi őket, hogy a social engineer tényleg az, akinek mondja magát. 
Ennek eredményeként a social engineer- a technológia használatával vagy 
anélkül- képes az embereket információszerzés érdekében kihasználni.” 
(Mitnick & Simon, 2002) Bár számos változata közismert, naponta 
megújuló módszerekkel és a pszichológia nyújtotta eszközök segítségével 
napjainkban is számottevő ilyen jellegű támadást visznek sikerre. A 
Proofpoint Human Factor 2019-es jelentése szerint a támadások több, 
mint 99%-ához van szükség emberi interakcióra, például egy e-mail 
melléklet megnyitására vagy egy kapott linkre kattintásra. A legfontosabb 
social engineering eszköz pedig még mindig az e-mail. (Proofpoint, 2019) 
A siker érdekében pedig egyre jobb módszerekkel, egyre tudatosabban, 
személyreszabottan érkeznek a támadások. Ahogy a definíció is utalt rá, a 
technológia sem feltétlenül szükséges a sikerhez, elég csak személyesen 
elnyerni az illető bizalmát, és meglepően sok információt tudhatunk meg 
róla, amely később felhasználható ellene vagy akár a munkáltatójához 
való bejutásra. Számtalan felvétel érhető el például olyan esetekről, 
amelyben az utca emberét kérdezik jelszaváról. Egyértelműen tagadja, 
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hogy bárkivel megosztaná, azonban további néhány kérdés után sikerül az 
interjúztatónak megszerezni ezeket. Sokszínűsége miatt látható tehát, 
hogy a social engineering nehezen köthető egyetlen támadási fajtához, 
fenyegetéshez, inkább módszernek tekinthető, amely növeli a támadások 
sikerének valószínűségét. Növeli a veszélyességét az is, hogy sok esetben 
az áldozat nem is veszi észre, hogy támadás érte, ami további károkhoz 
vezethet. Jelen írás célja a social engineering eredményességének 
kritériumait vizsgálni az ítéletalkotási hibák, döntések, a meggyőzés és a 
befolyásolás pszichológiájának figyelembevételével a tudatosság növelése 
érdekében, hiszen ha ezen módszereket megismerjük, talán kevésbé 
leszünk sebezhetőek. Így a vállalati biztonságot is növelhetjük. A cikk 
utolsó szakaszában gyakorlati tanácsokkal egybekötve egy rövid kérdőíves 
kutatás bemutatásával bemutatok néhány kockázatcsökkentő gyakorlatot 
is. A felmérés végén nyitott kérdésben a válaszadókat saját 
tapasztalatukról kérdezem a témával kapcsolatban. 

 
A sikeres social engineering eszközei 
 
A bevezetésben utaltam rá, hogy legtöbbször a rosszindulatú szereplőknek 
elegendő az embereket „meghackelni”. Jelen bekezdésben a teljesség 
igénye nélkül a social engineering során használt meggyőző, befolyásoló 
eszközöket, valamint az embereknél gyakori döntési és ítéletalkotási 
hibákat veszem sorra, hogy bemutassam a sikeres támadások 
kritériumait. Mindezek előtt azonban néhány sorban ismertetem a 
leggyakoribb social engineering segítségével véghezvitt támadásokat. 

 
Bővebben a social engineering-ről 
 
Bár naponta jelennek meg új formák, ügyesebb technikák, más 
csoportosítások, jelen alfejezet a támadások fajtáit ismerteti. A 
támadásokat az általam használt szakirodalom nyomán két fő csoportra 
oszthatjuk: 

• Ember-ember közötti személyes interakciót használó támadások, 
mely során a támadó valódi vagy hamis személyiséget vesz fel és 
annak segítségével férkőzik az áldozat közelébe. Ez lehetséges 
egyszerű megszemélyesítéssel (pretexting), mely során a támadó 
azért juthat hozzá információhoz, mert rengeteg utánajárással és 
háttértudással olyannak adja ki magát, aki az információra jogosult. 
Fordított (reverse) social engineering során a támadó befolyásosnak 
tetteti magát, ezzel győzve meg a célpontot az együttműködésről. 
Az utolsó ebben a kategóriában a besurranásos vagy követéses 
módszer (tailgating), mely során a támadó szorosan követve az 
áldozatot egy biztonságos területre, amihez amúgy engedélyre 
lenne szükség (Ivaturi & Janczewski, 2011). 
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• Ember-ember között valamely médiumot használó támadások 
csoportjába tartoznak az alábbiak. 

o Szöveget használó támadások: ilyen lehet az adathalászat e-
mailben (phishing) és SMS-ben (SMSishing), mely során 
megbízhatónak tettetve magát a támadó értékes 
információkat csal ki az áldozatból. Az adathalászat alfajtái 
még a spear phishing, amely a célzott támadásokra utal, 
valamint a whaling, ami a menedzsmentben dolgozókat 
célozza. A böngészőn keresztüli támadásoknál (CSRF - cross 
site request forgery), a támadó az áldozat böngészőjét veszi 
rá, hogy az áldozat nevében nemkívánatos cselekedeteket 
hajtson végre. Az utolsó nagy alkategória a rosszintulatú 
programok, malware használata több módon is, amely 
eljuthat e-mailen, felugró ablakokon, keresőmotoron, vagy 
akár közösségi médián keresztül is a célponthoz.  

o Hangot használó támadások: melyek során telefonon, vagy 
internetalapú kapcsolattal, hanggal szerez meg a támadó 
értékes információkat, például banktól vagy más 
szolgáltatóktól (vishing).  

o Videót használó támadások: mely során videóval győzik meg 
az áldozatot. Lehetséges, hogy például egy youtube-on 
elérhető, bizonyos problémára választ adó videóban elhangzó 
javaslatok, alatta feltüntetett linkek jelenthetik a csapdát. 
(Ivaturi & Janczewski, 2011) 

 
Az ENISA (European Union Agency for Network and Information 

Security) 2018-as Threat Landscape Report-ja (Jelentés a 
fenyegetésekről) szerint az adathalászat annyira népszerű manapság, 
hogy a malware fertőzések 90%-ához és az adatokhoz való illetéktelen 
hozzáféréshez kapcsolódó incidensek 72%-ához járult hozzá. Növelte a 
sikerességet a már említett magasabb szintű személyreszabás, (melynek 
jó forrása lehet a támadók számára például a közösségi médián vagy 
személyesen történő megfigyelés,) ezért sokszor nehéz őket felismerni. 
Népszerű még az üzleti e-mailekkel való visszaélés is (a már említett 
whaling), mely magas pozícióban lévő vezetőket céloz meg anyagi 
nyereség érdekében. 2013 októberétől 2018 májusáig kb. 78.000 ilyen 
támadást jelentettek világszerte, amely 12,5 milliárd dollár bejelentett 
veszteségért volt felelős. 2017 során az adathalászok 28% -kal több 
rosszindulatú mellékletet használtak, rosszindulatú URL-ekhez hasonlítva. 
Az adathalász e-mailekben a leggyakoribb rosszindulatú fájltípusok pedig 
a Microsoft Office dokumentumok, archív fájlok, JavaScript fájlok, Visual 
Basic Script-ek és a PDF dokumentumok voltak (ENISA, 2018). Ahogy már 
említettem, a növekvő mértékű személyre szabás, a manuálisabb jellegű 
támadások is megnehezítik a védekezést, hiszen már magát a 
célpontokhoz való eljutást is nehezebb automatikus szűrőkkel 
megakadályozni (például tűzfalakkal) (Brandt et al., 2018). 

Ezen támadások célja nem csak anyagi javak megszerzése lehet, 
értékes információkhoz, adatokhoz is hozzájuthatnak a támadók, vagy 
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jogosultság nélkül szerezhetnek hozzáférést, akár fizikai belépésre is. 
Lehet cél kémkedés, zsarolás vagy akár lopás is. Ezek pedig a vállalatok 
számára végzetes következményekkel járhatnak. Nem csak a pozitív 
megítélés és bizalom veszhet el irántuk, de a GDPR (2016/679 EP) szerint 
a társaságok az éves globális forgalom 4%-áig vagy 20 millió Euro 
értékben bírságra is kötelezhetőek (attól függően, hogy melyik nagyobb), 
amennyiben a személyes adatokat illetéktelen kezekbe engedik, ez pedig 
elég lehet, hogy a működésük végét jelentse (EU GDPR.ORG, 2019). 

 
Emberi hibák 
 
Az alábbi sorokban arra keresem a választ, hogy mi teszi lehetővé a social 
engineering támadások sikerességét, melyhez számtalan tényező járulhat 
hozzá. Robert B. Cialdini Hatás című könyvéből idézve összefoglalva az 
emberi hibák a következőképp írhatók le. „Az együttmûködés 
elnyerésének folyamatát, azt, amikor az egyik embert ráveszik, hogy 
eleget tegyen a másik kívánságának, sokszor csak úgy érthetjük meg, ha 
figyelembe vesszük az ember automatikus, egyszerûsített reakciókra való 
hajlamát. Kultúránkban a legtöbb egyén rendelkezik egy sor olyan 
tulajdonsággal, amely másokat együttmûködésre késztet, vagyis mindenki 
sok olyan információt hordoz, aminek alapján eldönthetjük, mikor helyes 
és kifizetõdõ az illetõ kívánságát teljesítenünk. Minden ilyen kiváltó 
tulajdonságot a befolyásolás hatófegyvereként használhatunk, hogy 
ezáltal rávegyünk másokat a kívánságaink teljesítésére.” (Cialdini, 2009, 
old.: 37) Összefoglalva az ilyen típusú támadások azért lehetnek 
hatékonyak, mert az emberi viselkedés kihasználható, befolyásolható és 
sokban függ nem tudatos tényezőktől. Fontos elem még a segítőkészség 
és a konfliktuskerülés is.  

Először tekintsük át röviden az áldozat oldaláról lehetséges hibákat. Az 
emberek mások viselkedésének, megfigyelt jelenségeknek többféle 
magyarázata lehet, az észlelő dönti el, melyik lehetséges verziót választja, 
melyiknek tulajdonítja (attribúció). Ezek az ítéletek viszont gyakran 
lehetnek hibásak.  

Első benyomás: belátható, hogy gyakran rendkívül kevés információra 
támaszkodva alkotunk véleményt, aztán az újabb információkat az adott 
emberről már a saját magunk által alkotott első benyomás alapján szűrjük 
meg, amely további torzuláshoz vezethet. Például ha a támadó jól 
öltözött, kedvesen viselkedik velünk, nagyobb esélye van elnyerni a 
bizalmunkat, mint abban az esetben, ha goromba és rosszul öltözött 
lenne.  

Glória, vagy halo-hatás: lehetséges, hogy egyetlen, számunkra fontos 
tulajdonságnak eltúlzott jelentősséget adunk és ez adja megítélésünk 
alapját. Például ha valakinek a divat nagyon fontos, pozitív véleményt 
alkot azokról, akik megítélése szerint jól öltöznek.  
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Kivetítés: saját érzelmeinket hajlamosak vagyunk másokra kivetíteni, 
tehát ha például alapvetően „rendes emberek” vagyunk, nem feltételezzük 
másokról sem, főleg munkahelyi környezetben a rossz szándékot. 

Implicit személyiség elmélet azt modja, hogy általában feltételezzük, 
hogy egyes tulajdonságok összekapcsolódnak, együtt járnak. Erre példa, 
hogy ha nem sietősen, idegesen van valaki az irodai térben, feltételezzük, 
hogy egy nyugodt munkatársunk (akkor is, ha esetleg nem az). 

Szereotipizálás: az embert az alapján ítéljük meg, amelyik csoportba 
tartozik. Alapja lehet a származás, bőrszín, kor. Egy elhíresült social 
engineeringről szóló youtube videóban (címe: This is how hackers hack 
you using simple social engineering) például Jessica Clark, hacker 
kihasználja azt, hogy a nőket ártalmatlannak, megbízhatónak gondoljuk 
általában.  

Előítélet: amikor a cselekvést valamilyen hiedelemre, meggyőződésre 
alapozva már azelőtt megítélnénk, hogy bekövetkezett. Például ha 
meglátunk egy babakocsis nőt, azt feltételezzük, hogy kedves, jó 
szándékú lesz velünk. (Bakacsi, 2010)  

Látható tehát, hogy a külsőségek, a megjelenés és az első benyomás, a 
jó tulajdonságok kiemelése nagyon fontos szerepet játszik a social 
engineering támadásoknál. Érdemes ezen ítéletalkotási hibák elkerülésére 
tudatos lépéseket tenni (nem csak a biztonságunk növelése érdekében, de 
a jobb emberi kapcsolatok kialakításáért is). Egy másik jelentős tényező a 
döntés kérdése. Amikor eldöntjük egy emberről, kérésről, hogy megfelel-e 
a cég előírásainak, egy adatról, információról, hogy megoszthatjuk-e, 
gyakran nem racionálisan, minden tényezőt figyelembe véve döntünk, 
hanem annál sokkal kevesebbet, majd az első kielégítő alternatívát 
választjuk (korlátozott racionalitás), mely során szintén érvényesül a 
szekeltív érzékelés. (Bakacsi, 2010) Daniel Kahneman megkülönböztetése 
szerint gondolhatunk erre gyors gondolkodásként, amikor intuíciók 
alapján, nem pedig lassú, megfontoltabb, több erőfeszítést igénylő 
gondolkodással döntünk. Ez nyilván kényelmesebb és időhatékonyabb 
módszer, azonban több kockázatot is rejthet magában.  

Most tekintsük át a támadó által használt eszközöket, a befolyásolás 
eszközeit Cialdini csoportosítása alapján.  

Kölcsönösség elve: ha valakitől szívességet vagy kedvességet kapunk, 
igyekszünk azt viszonozni még abban az esetben is, ha eredetileg azt nem 
is kértük. Példa erre, ha az elkövető felhívja a célpontot, és az IT részleg 
munkatársaként azonosítja magát. Kifejti, hogy számítógépes vírusa volt 
az áldozatnak, és hogy egyes adatszervereket vissza kell állítani. Segítené 
a munkáját, ha a cél megadja a jelszót. A célpont valószínűleg viszonozni 
fog, mert a hívó segítséget nyújt neki. 

Elköteletzettség és következetesség: ezeket általában erénynek tartjuk, 
még abban az esetben is, ha cselekvéseink közben esetleg a körülmények 
vagy a motiváció megváltozik. Emiatt fontos a „beetetés” időszaka, amely 
során a csalók megalapozzák a kapcsolatot az áldozattal (valamilyen 
apróságot kér csak az elején például, majd ez fokozatosan egyre nagyobb 
lesz.) Ezek után már sokszor akkor sem száll ki az ember a tranzakcióból, 
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amikor amúgy indokoltnak érezné, inkább kitart az eredeti elhatározása 
mellett önigazolásként.  

Társadalmi bizonyíték: a tömeg erejére utaló pont, mind igyekszünk 
beilleszkedni a társadalomba és azt tenni, amit elvártnak érzünk, vagy 
ahogy körülöttünk viselkednek. Erre jó példa lehet amikor úgy próbálnak 
meggyőzni valakit, hogy már más ember is megcsinálta ugyanazt és nem 
származott ebből hátránya. Ebbe a kategóriába tartozhat az is, hogy 
általában segítőkészséget várunk el az emberektől, így sokan nehezen 
mondanak nemet segítségkérésre is, ami a social engineer-eknek kedvez. 

Rokonszenv: a kedveskedés, hízelgés is növeli a pozitív kép 
kialakulásának esélyét az is, bár befolyásolja ezt a célszemély részéről 
érzett szimpátia is. Ha a támadó például egyes felületeken utánajárva 
meg tudja határozni az áldozat néhány fontosabb eredményét, amelyre 
valószínűleg büszke, azon tulajdonságok elismerésével nagyban 
megkönnyítheti saját munkáját. 

Tekintély: azoknak, akiknek tekintélye van vagy tekintélyes emberre 
(igazgató, menedzser) hivatkoznak, esetleg annak állítják be magukat, 
szívesebben engedelmeskedünk. Sokszor még az amúgy elfogadhatatlan 
kérések esetén is sikerrel járhatnak ezzel a módszerrel a támadók, hiszen 
nem merjük megkérdőjelezni azt, ami „felülről” érkezik. (Egy tanulmány 
szerint, amely a social engineer-ek saját, támadásokról szóló beszámolóit 
elemzi, ez a leggyakrabban használt támadási mód, természetesen más 
technikákkal kombinálva (Bullée et al., 2018). 

Hiány: azt az elvet követi, hogy minél ritkább valami, annál nagyobb 
kereslet lesz rá, annál értékesebbnek fog tűnni. Ezt a „csak ma”, 
„korlátozott ideig”, stb. szófordulatokkal szokták erősíteni a támadók, 
például e-mailekben, hogy rávegyék az áldozatot az azonnali kattintásra 
(Cialdini, 2009; Bullée et al., 2018). 

Számos egyéb lehetőség is rendelkezésre áll a bizalom vagy 
együttműködés elnyerésére. Alkalmazhatnak például a támadók rábeszélő 
stratégiákat is. Ezek Marwell és Schmidt nyomán a következő tizenhat 
pontra oszthatók. Ígéret: ha egy feltételt teljesít valaki, pozitív jutalomban 
fog részesülni. Ennek ellentétjeként fenyegethetünk is, amely egy feltétel 
nem teljesítése következményeként negatív választ jelent. Használható a 
szakértelem is negatív és pozitív módon is, itt a lényeg, hogy ha 
valamilyen feltétel teljesül, akkor „a dolgok természetéből adódóan” el 
lehet nyerni a méltó büntetést vagy jutalmat érte. A következő mód a 
kedvesség, amely jó hangulatot hoz a másik félnél, így nagyobb 
valószínűséggel mond igent a kérésekre. Lehetséges a megelőlegezés 
módszerével is élni, először jutalmaz, aztán ismerteti a feltételeket, 
kifejezi reményét, hogy teljesül is. Elkerülésre késztetés során egy feltétel 
teljesüléséig fennálló büntetés a meggyőzés módja. Adósság elvénél egy 
múltbeli szivességre, jótettre hivatkozva próbáljuk a jelenlegi viselkedést 
befolyásolni, de lehetséges az erkölcsre is hivatkozni. A közérzetre való 
utalás pozitívan és negatívan is használható, például jobb vagy rosszabb 
lesz a kedved, ha ezt teszed vagy nem teszed. Szintén két módon 
használható még a hasonlítás: egy jó ember ezt tenné, egy rossz ember 
azt tenné például. Ilyen a megbecsülés is, pozitívan hat, ha az „áldozat” 
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által fontosnak tartott emberek növekvő megbecsülésére hivatkozunk, de 
negatívan is hathat az ellenkező módon. Végül hathatunk az 
önzetlenségre is, amikor csak magunkra hivatkozva kérünk valamit 
(Síklaki, 1994). 

Fontos megjegyezni, hogy a szóhasználat is nagy mértékben tudja 
befolyásolni a sikerességet. Egy szöveget intenzívebbnek érzünk, ha 
inkább szubjektív, inkább konkrét, nem elvont szavakat, fogalmakat 
használ, ha inkább aktív (nem passzív) igéket és határozott stílust 
használ. (Síklaki, 1994) A már említett ENISA jelentésben például a 
vezetőknek szóló adathalász e-maileiben leggyakrabban használt szavak: 
fizetés, sürgős, kérés, figyelem, fontos, bizalmas, azonnali válasz, átadás, 
fontos frissítés és figyelem/figyelmébe. (ENISA, 2018) Látszik tehát, hogy 
sürgetőek, fontoskodók általában. 

 
A sikeres social engineer 
 
A fentiek alapján ebben az alpontban a sikeres social engineering 
viselkedését és módszerit ismertetem. A social engineering segítségével 
véghezvitt támadásokat nehéz felismerni, mert a támadó jártas a 
megtévesztésben, meggyőzésben és kihasználja, hogy az emberek 
alpavetően próbálnak segítőkészek, udvariasak, támogatók, 
csapatjátékosok és kedvesek lenni. Segít az is, hogy szeretik, ha a 
tennivalóik készen vannak, így néha egyszerűbb megoldás valamire 
gyorsan igent mondani és megcsinálni, mint visszakérdezni, esetleg 
megkérdőjelezni. A social engineer sikeresen képes manipulálni is. 
Alexander Oakwood szerint „a manipuláció az emberi kapcsolatoknak az a 
formája, amikor az egyik fél a másikat eszközként használja saját 
céljainak elérésére, saját szükségleteinek kielégítésére. Ezt azonban nem 
erőszakkal éri el, hanem megfelelő érveléssel- közös érdekként vagy 
másik érdedeként tüntetve fel.” (Oakwood, 1991, old.: 17) Tehát képesek 
elérni, hogy az áldozat önszántából működjön velük együtt, veszélybe 
sodorva ezzel önmagát. Amennyiben személyesen támadnának, 
elengedhetetlen képesség még a testbeszéd alapos ismerete is. Jó eszköz 
lehet például a tükrözés, vagyis a másik testbeszédének utánzása, ami az 
elfogadást, bizalmat erősíti. Érdemes tisztában lenni az emberi testrészek 
tartásának, arc és kéz jeleinek jelentésével, melyek kifejezik a támadott 
érzelmi állapotát, véleményét, mert ezek is segíthetik a sikeres 
támadásokat. Ellenkező oldalról szemlélve pedig érdemes megfigyelni a 
hozzánk közeledők testbeszédét, hiszen sokat elárulhat ha a mondanivaló 
(verbális kommunikáció) és a testbeszéd (nonverbális kommunikáció) 
között nincs összehang (Pease & Pease, 2004). 

Annak érdekében, hogy kevésbé legyenek hatásosak az ellenük, vagy 
munkáltatónk ellen rajtunk keresztül érkező támadások, fontos ismernünk 
ezeket a módszereket és elengedhetetlen folyamatosan megkérdőjelezni, 
hogy az általunk kapott személyes kérések, e-mailek, ajánlatok valóban 
reálisnak, vállalati irányokkal, előírásokkal kompatibilisnek tűnnek-e. Ha 
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éppen nem munkahelyi környezetben érnek ezek az ingerek, akkor is 
kulcsfontosságú kritikusnak maradni, hiszen a magánéletünkben hozott 
döntések is befolyásolhatják a vállalatok biztonságát, jövőjét.  

A Kevin Mitnick és Simon William összegyűjtött egy listát a lehetséges 
csapdákról, melyek a fenti pszichológiai módszereket alkalmazzák 
gyakorlati használatot figyelembe véve csoportosítva.  

A szerepek csapdája: ha csak néhány tulajdonságot látunk egy 
emberből (és el is fogadjuk, amit állít magáról), akkor megpróbáljuk a 
hiányzó darabokat mi hozzátenni és továbbiakra következtetni. Jó példa 
erre, ha valaki hivatalos, menedzseri ruhában van és magabiztosan beszél 
velünk a cégnél, feltételezzük, hogy biztos magas beosztású és 
valószínűleg okos vagy megbízható is, ez pedig segíti, hogy a kéréseinek 
eleget tegyünk, gyakran megkérdőjelezés nélkül. Ebbe a kategóriába 
tartozik az is, amikor a felettesek nevét említik, esetleg a szakzsargont 
használnak. 

Hitelesség: növeli a hitelesség érzetét, ha olyat mond a támadó, ami 
látszólag a saját érdekeivel szembe megy. Lehet példa erre, mikor arra 
kéri az áldozatot, írja be a rendszerbe a jelszavát, de még neki se mondja 
el, mert veszélyes kiadni. Egy másik gyakori mód az előrejelzés, amikor 
megjósol valamit a támadó (amit ő is idéz elő a jóslat után, aztán ő is ad 
rá választ, segítséget), ezzel kombinálva növeli a hitelességet a segítség 
nyújtással való befolyásolás hatását is. Az is a tisztességesség jele lehet, 
ha a social engineering olyanokkal mutatkozik akik vagy elfogadottak már, 
vagy azt sugározzák magukról, hogy megbízhatóak.  

Egy szerep kényszerítése a támadottra: ennél a taktikánál leginkább 
sikeresmódszer az áldozat segítő szerepbe való kényszerítése. 
Amennyiben ezt a szerepet elfogadta, már kellemetlennek, kínosnak fogja 
érezni, hogy abból visszalépjen. A szerzők szerint egy jó social engineer 
megérzi, hogy milyen szerepben érezné még jól magát az áldozat, és 
ahhoz igyekszik igazítani a kommunikációt és szituációt. 

A segítségnyújtás iránti vágy: az előző pont másik oldalról szemlélve. 
Mivel a segítségnyújtásnak sok pozitív hatása van a segítségnyújtóra is, a 
legtöbb ember szívesen teszi, ráadásul társadalmi elvárás is. Gyakran a 
segítségkérés a social engineering fegyvere is. 

Szisztematikus gondolkozástól való elterelés: ahogy már korábban 
utaltam rá, az emberek két fő módon gondolkoznak: szisztematikusan és 
heurisztikusan. Előbbi racionálisan és figyelmesen dönt, utóbbi mentális 
egérutakat használva reagál. Jó példa erre, hogy szivesebben döntünk az 
alapján, hogy ki kéri az információt, mint az alapján, hogy az mennyire 
érzékeny információ, ami az első pontban említett szerepek csapdájához 
vezethet. Ugyancsak jó módszer lehet a sürgetés, valamint 
figyelemelterelés és erős érzelmek bevetése, ami logikus válaszok helyett 
heurisztikus gondolkozásra sarkall, így kevésbé kérdőjelezzük meg a 
helyzeteket. A szerzőpáros kutatásai alapján például 5 perccel munkaidő 
vége előtt könnyebb rávenni embereket az együttműködésre, mint a nap 
más szakaszaiban. 

Lendület: fontos, hogy a kulcskérdések gyarkan ártatlannak tűnő 
kérdések közé, vagy azok után vannak beágyazva, amitől az áldozat 
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kevésbé érzi őket gyanúsnak. Így a lendület hevében esetleg olyan 
információkat is kiadhat, amit amúgy nem tenne feltétlenül. 

Attribúció: ahogy már írtam, az emberek saját és mások viselkedését 
maguknak tulajdonítással magyarázzák. Ebben az esetben a támadó célja, 
hogy megbízhatónak, hitelesnek lássák mások. Elérheti ezt a már említett 
példával: ha sokáig van ott cselekvés nélkül, ahova „betör”, akkor az 
emberek azt gondolják, hogy biztos jogosan van ott, hiszen egy betörő 
nem merne ottmaradni ilyen sokáig. Kezdhet interakciót úgy is, hogy az 
áldozatnak ad pénzt, amiről állítja, hogy most találta, nem kereste-e 
valaki, mely taktikával szintén egyből rendesnek fog látszani és pozitív 
első benyomást tesz. 

Szimpátia: aki rokonszenves, annak szivesebben mondunk igent, 
ilyenek például azok, akik hasonlítanak ránk, hasonló érdeklődési körük, 
hátterük van. (A már említett testbeszéd tükrözés is ide tartozik.) Működik 
a bókolás is, amely az egóra hat és szintén bizalmat növel. Ebbe a 
kategóriába tartozhat a cold reading is, amikor a támadó figyeli az áldozat 
nonverbális kommunikációját és igyekszik olyat mondani, amivel a másik 
egyetért, közösséget érez. Jó példa erre Simon Sinek egyik beszédében 
(youtube-on If You Don't Understand People, You Don't Understand 
Business) a közös lakóhely is, attól függően, hogy az ember éppen hol 
van, érezhet közösséget a saját városában lakókkal, ha például külfölfön 
van, a saját országában lakókkal. Egyetlen közös tulajdonság alapján 
kialakul benne egy bizalom, majd abba az étterembe megy például, amit a 
„sajátjai” ajálanak. Pease szerint ezen technikával tudják a jósok is 
„olvasni” vendégeik problémáit. (Sikeres első felméréseik, olvasásaik 
titkának képlete: testbeszéd, emberi természet ismerete és a statisztikai 
valószínűség összege. (Pease & Pease, 2004))  

Félelem: a trükk az, hogy ha valamit megtesz az áldozat, elkerülhető a 
félelmetes végkimenet, amit a támadó vetít előre. Lehez ez például 
felettestől, felsővezetőtől érkező kérés, amely ha nem teljesül, az 
áldozatot kirúgással fenyegetik.  

Ellenállás: amikor az emberek szabadsága vagy választási lehetősége 
korlátozott, az negatív érzéseket vált ki. Annak érdekében, hogy ez 
helyreálljon, sok mindent megtennénk. A támadó közölheti például, hogy 
valami nem lesz elérhető néhány hétig, de tud egy gyorsabb megoldást, 
csak kéri hozzá az áldozat együttműködését, esetleg adatait (Mitnick & 
Simon, 2005). 

A jó social engineer tehát megnyerő tulajdonságokkal rendelkezik 
(kedves, figyelmes, empatikus), ezért könnyen épít kapcsolatot és nyeri el 
az emberek bizalmát (nem csak belső, külső tulajdonságokkal is). Jól tud 
együttérzésre, bűntudatra hatni vagy megfélemlítéssel élni, izgalmat 
felkelteni. Képes hálát ébreszteni a segítsége felajánlásával is, vagy akár 
pozitív emberi reakciót kicsalni segítség kérésével. Kihasználja a naivitást 
és azt, hogy alapvetően jót feltételezünk másokról (Mitnick & Simon, 
2002). 
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Kockázatcsökkentő lépések, gyakorlati javaslatok 
 
Az alábbiakban néhány olyan pontot ismertetek, amely segíthet az 
ellenünk, esetleg rajtunk keresztül a vállalatot célzó social engineering 
technikákat használó támadások megelőzésében, sikerességük 
valószínűségének csökkentésében.  

Az alábbi gyakorlati szempontokhoz készítettem online kérdőíves 
kutatást is, melynek részeredményeit az egyes tanácsoknál ismertetem. A 
kutatás során számos kérdést tettem fel a mindennapi biztonsággal 
kapcsolatban. 124 választ gyűjtöttem, 35%-át férfiaktól, 65%-ot nőktől. A 
válaszadók csaknem fele (45%) budapesti, 41%-a más magyar városból 
származik. A többiek máshol élnek (falvak stb.). A válaszadók több mint 
fele Y generáció (1980-1996 között született), 31%-a Z generáció (1997-
2010), 11% X generáció (1965-1979), 2% -a baby boomer (1946-1964), 
és a válaszadók csak 1%-a született 1945 előtt (veterán generáció). 43%-
uk egyetemi hallgató, 32%-uk dolgozik. 30%-uk rendelkezik informatikai 
biztonsági ismeretekkel vagy képzettséggel, amely befolyásolhatja 
ismereteiket. Összefoglalva: a minta meglehetősen fiatal, ami azt jelenti, 
hogy jobban tisztában kell lenniük a kockázatokkal, de arra is utalhat, 
hogy mindennapi életükben nem veszik figyelembe a munkáltatók 
nézőpontját. 

Lássuk tehát a legalapvetőbb területeket a teljesség igénye nélkül, 
melyeken néhány egyszerű gyakorlati lépéssel növelhetjük a social 
engineering-gel szembeni ellenállóképességünket. 

E-mailek: ahogy már említettem, az e-mailen keresztül érkező 
támadások nagyon gyakoriak, így érdemes kritikus szemmel olvasni őket. 
Az első eszközünk a kurzor, ha kattintás nélkül a feladó fölé tartjuk, a 
megjelenített név helyett feltűnik az igazi küldő, ez például felfedheti, ha 
gyanús címről érkezik egy küldemény (előfordulhat, hogy betűk számmal 
vannak kicserélve, például o helyett nulla, ez okot adhat a gyanakvásra, 
de figyelmet igényel, hogy észre tudjuk venni). Ugyancsak hasznos ez a 
módszer az URL-ek esetében, felfedheti az igazi célt, ami lehetséges, hogy 
rosszindulatú oldalra visz. Lehet még gyanús, ha ismeretlentől érkező 
csatolmányt látunk. Csak akkor biztonságos megnyitni kapott file-okat, ha 
biztosak vagyunk a forrás megbízhatóságáról, esetleg számítunk a 
küldeményre. A vezetőket célzó adathalász támadások mellékleteiben 
használt legnépszerűbb melléklet kategóriák az ENISA jelentés szerint a 
következők voltak: megrendelés, fizetés, számla, átvétel, bizonylat, 
számla, tanácsadás és átutalás. Látható tehát, hogy hitelesnek tűnnek, 
mégis veszélyesek lehetnek. (ENISA, 2018) Érdemes figyelni a 
nyelvezetet is több szempontból. Helyesírási hibákkal, magyartalan 
mondatokkal, furcsa címzéssel érkező e-mailek lehetséges, hogy például 
Google fordító segítségével készült a levél. A sürgető, fenyegető tartalmú 
e-mailek is lehetnek veszélyesek, a már említett nem racionális 
cselekvésre sarkallnak, ami gyakran hibás reakció. Észben kell tartani, 
hogy a szolgáltatók nem szoktak e-mailben, linkeken keresztül 
adategyeztetést, jelszómódosítást kérni. Ha valósnak tűnik a kérés, akkor 
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érdemes egy plusz ellenőrzést beiktatni, vagy telefonon felhívni a 
szolgáltatót ennek megerősítésére, vagy eleget tenni a kérésnek, de nem 
a kapott link használatával. Figyelemre méltó, hogy az online kutatás 
során a válaszadók 8%-a szerint a bankok és más szolgáltatók 
megkérhetik őket személyes adataik e-mailen keresztüli (pl. 
hivatkozásokkal történő) megadására, további 2% pedig nem biztos a 
válaszban. 3%-uk megerősítette, hogy ismeretlen forrásokból is 
megnyitna mellékleteket, további 6% nem biztos ebben. Ez egy fontos 
támadási felület, és ezek a válaszok azt mutatják, hogy ezen a területen 
mindig van fejlesztési lehetőség, ám általában az emberek és ez a minta 
is tisztában van az ilyen fenyegetéssel. Azonban ahogy már írtam, az e-
mailen kereszül érkező fenyegetések egyre inkább személyre szabottak, 
így a nagyon fontos a körültekintő eljárás és a személyes információk 
védelme, hogy a személyreszabást nehezítsük.  

Közösségi média: a csalások személyreszabásának és a bizalom 
elnyeréséhez szükséges közös pontoknak, valamint a személyes 
információknak egy jó forrása lehet a közösségi médián elérhető nyilvános 
információ. Ezért fontos, hogy a lehető legkevesebb adat legyen rólunk 
nyilvánosan elérhető, válogassuk meg, hogy kit igazolunk vissza 
ismerősként és kivel kezdünk üzenetváltásba. A képek, helyszínek, 
telefonszám, stb. megadásával rengeteg fontos információt árulunk el 
magunkról, ami felhasználható ellenünk például befolyásoláshoz vagy 
csaláshoz. Egyes biztonsági szakemberek szerint a LinkedIn használata 
különösen veszélyes vállalati oldalról nézve, hiszen a csalók a vállalati 
struktúrát, szlenget is kikövetkeztethetik belőle, amivel nagy előnyük van, 
ha a vállalat a támadás fő célpontja. A közösségi média adathalászatok 
száma 200%-kal nőtt 2016-tól 2017-ig az ENISA szerint. (ENISA, 2018) A 
felmérésemben a válaszadók 31%-nak volt nyilvános a közösségi média 
profilja, érdekes módon a férfiaknál nagyobb arányban, mint a nőknél.  

Tudatosság, folyamatos megkérdőjelezés: bár az előző pontok is 
jelentősek, ez talán a legfontosabb a social engineering támadások 
kivédéséhez. A tudatosság érdekében érdemes követni a csalásokkal, 
támadásokkal kapcsolatos híreket, új trendeket, hogy kevésbé legyünk 
hiszékenyek, ha mi vagyunk a célpont. Ha tudunk a lehetséges 
módszerekről, kevésbé van a támadóknak esélye. Érdemes folyamatosan 
(egészséges keretek között) bizalmatlannak is maradni. Sok esetben van, 
hogy az ember érzi, hogy egy kérés vagy helyzet gyanús, nincs rendben, 
mégis előfordul, hogy ezt az érzést elnyomjuk és olyan helyzetben találjuk 
magunkat, ami veszélyessé válhat. Fontos, hogy merjünk visszakérdezni, 
ha valami nem tűnik helyesnek, hogy kérjünk bizonyítékot, ha úgy 
érezzük, az adott szó kevés, hogy nyugodjunk meg egy pillanatra, ha 
hirtelen felindulásból, nyomás hatására cselekednénk, azért, hogy 
racionálisan felmérhessük a helyzetet.  

Az említett felmérés utolsó kérdése nyitott kérdés volt, arra 
vonatkozóan, hogy a válaszadót vagy családját érte-e már kibertámadás. 
27%-uk válaszolt igennel, két gyakori típus volt megfigyelhető: közösségi 
média fiók feltörése, esetleg azon keresztüli személyes adatok lopása, 
valamint bankkártya adatok lopása. Látható tehát, hogy még 
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környezetünkben is viszonylag gyakori, hogy valaki ilyen támadások 
áldozatává váljon. Ennek megelőzésére még számtalan módszer áll 
rendelkezésre a fent említetteken is túl, például az erős és hosszú 
jelszavak, a védett vezeték nélküli kapcsolatok, tűzfalak és frissítések is.  

Munkáltatói, vállalati szempontból is a megelőzés és tudatosság kell 
hogy hangsúlyt kapjon. Érdemes a munkavállalókat oktatni, folyamatosan 
felkészülten tartani hasonló helyzetekre. Megfontolandó az 
adatosztályozás, ellenőrzési és hitelesítési eljárások meghatározása is, 
hogy egyes helyzetekben, mikor információ kiadásáról van szó, ne a 
munkavállalónak kelljen dönteni annak érzékenységéről és 
kiadhatóságáról. Ezeket pedig természetesen kommunikálni kell a 
dolgozóknak és ezt a szabályrendszert folyamatosan frissen kell tartani 
(oktatás és legalább éves gyakoriságú frissítő tréningek). A már korábban 
ismertetett Cialdini féle befolyásolási módokat is használhatjuk a 
munkáltatók biztonságtudatosságának növelésére. A társadalmi bizonyíték 
elvének kihasználása úgy valósul meg, hogy a kiberbiztonság legjobb 
gyakorlata a társadalmi norma a vállalaton belül. Az IKEA például 
korábban „kulturális ügynökök” révén hirdeti szervezeti alapelveit, akiket 
kifejezetten kiválasztottak és képzettek arra, hogy a vállalat kultúrájának 
élenjárói legyenek. Hasonló kulturális taktikák alkalmazhatók a 
kiberbiztonságra. Ha egy szervezet néhány munkavállalót arra kér, hogy a 
napi munka vagy csapattalálkozók során mutassák, hirdessék a jó 
biztonsági gyakorlatokat és például állítsák azt, hogy rendszeresen 
megváltoztatják jelszavukat, akkor valószínűleg mások követik a 
példájukat. Azok a belső kezdeményezések is ide tartoznak, ahol 
kommunikálják, hogy a többség hogyan követi a bevált biztonsági 
gyakorlatokat, például: „kollégáinak 80% -a nem kattint az ismeretlen 
forrásokból érkezett e-mail mellékletekre”, szintén hatékony módszerei a 
pozitív magatartás előmozdítására. Ismert az is, hogy a hackerek 
kihasználják az engedelmességre való hajlamunkat, és látszólagos 
hatalommal befolyásolják az áldozatokat. Ezt egy vállalati IT biztonsági 
csapat is használhatja, hogy biztosítja, hogy a szervezet minden vezetője, 
a legfelső szintjén kezdve kiberbiztonsággal foglalkozzon, megértse annak 
fontosságát, és példával szolgáljon. Hiszen ha előírás, nagyobb esélye van 
annak, hogy betartják. Ha még ezen felül meg is kérik a dolgozókat, hogy 
nyilatkozzanak arról, hogy ezen szabályoknak megfelelően járnak el a napi 
munka során, még az elkötelezettség és következetesség elve is 
érvényesül (O'Donnellan, 2017). 

 
Összefoglalás 
 
Jelen cikk célja a social engineering módszereinek, pszichológiájának 
bemutatása, valamint az ezzel kapcsolatos tudatosság növelése, figyelem 
felkeltése volt. Jól látható, hogy naponta változó, megújuló módokon, 
trükkökkel próbálnak akár egyénekhez, akár vállalatokhoz eljutni a 
támadók, ezt pedig legkönnyebben az emberi hibának köszönhetően 
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tudják megtenni. A befolyásolás, meggyőzés eszközeivel a rosszindulatú 
támadók könnyedén juthatnak be jogtalanul elzárt területekre, 
szerezhetnek meg kulcsfontosságú adatokat, információt és élhetnek 
vissza ezekkel. A legtöbb esetben a social engineeringet további 
támadások (pl. rosszindulatú programok) célbajuttatására is használják, 
így a tudatosságnak és folyamatos megkérdőjelezésnek hatalmas szerepe 
van a biztonság növelésében és a kockázatok csökkentésében. Fontos 
tudnunk azt is, hogy egyes belső egyszerűsítések, nem racionális gyors 
döntések is veszélynek tesznek ki minket, ha nem vagyunk elég 
figyelmesek.  
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