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Riasztás 

az interneten terjedő, zsaroló hangvételű levelekkel kapcsolatban 

(2021.02.11.) 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást ad ki az interneten terjedő, angol 

nyelvű, zsaroló hangvételű levelekkel kapcsolatban, azok számossága, valamint az érintett szervezetek és 

címzetti kör miatt. 

Korábban finn és spanyol partnerszolgálatok jeleztek hasonló jellegű incidenseket, az elmúlt napokban 

Magyarországon is megjelentek az olyan zsaroló hangvételű levelek, amelyekben bombafenyegetéssel 

kísérelnek meg pénzt zsarolni az adott intézménytől. Az NBSZ NKI információi szerint az elkövetők állami 

és önkormányzati szerveket, közintézményeket, valamint magánvállalatokat célozhatnak meg. 

A levelek szövegezése egyforma, angol nyelven írt, tartalma szerint a címzett munkahelyén több csőbomba 

került elhelyezésre, amelyeknek az eltávolításáról váltságdíj ellenében adnak információt. 

A leveleket a SPAM szűrök sokszor nem szűrik ki megfelelően, mivel azok nem tartalmaznak olyan 

hivatkozást, ami alapján a szűrő felismerné őket. A mostani esetben a levelek tárgya „Be Notified”, valamint 

a levelekben szereplő váltságdíj összege (60.000 $) is azonos. 

Az NBSZ NKI azt javasolja, hogy ilyen esetben mindig tegyenek feljelentést a területileg illetékes 

rendőrkapitányságon. 

Példa a szóban forgó zsarolólevélre 

I will make this simple ! Three PVC pipe bomb hidden in the company building device will explode.  

I will then set off the main pipe bomb hidden in the company . If you pay us $60,000 

We will tell you how to remove our devices. 

Be Informed we have complete access to your server , you are best advised to make this email discrete for 

the safety of everyone at large you have few hours to ensure the safety of everyone in the company at large. 

You must pay me by the end of the day,If working hours is over and people start leaving the building 

explosives will explode. 

Nothing personal, If I do not receive the bitcoin and the bomb explodes, next time other commercial 

enterprises will pay me a lot more,because this is a one time action. 

Do not contact me if you’re not ready to pay . 
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