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H A T Á R O Z A T  

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály (a 

továbbiakban: Hatóság) által az OTP Bank Nyrt. nevében a Magyarországi 

mobiltelefonszámokra tömegesen érkező rövid szöveges üzenetek (SMS) miatt, az 

eseménykezelő központ által kiadott riasztás és a lefolytatott biztonsági eseményt érintő 

vizsgálat megállapításai alapján az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 16/A. § (1) 

bekezdése, az Ibtv. 16/A § (4) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84.§ b) pontja alapján valamennyi 

elektronikus hírközlési szolgáltatót az alábbiak végrehajtására  

k ö t e l e z e m :  

1. A http://otpbnk.com/login?6 domaien elérhető szolgáltatásokat a hálózatában 

ideiglenesen tegye hozzáférhetetlenné. 

2. A közzététel napja: 2023. január 26. 

3. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel időtartama 90 nap. 

Jelen Határozatot az Ibtv. 16/A § (3) bekezdése alapján azonnal végrehajthatónak nyilvánítom. 

Jelen Határozatról az érintettek az Ákr. 88.§ (1) bekezdésének c) pontja, valamint az Ibtv. 16/A 

§ (5) bekezdése alapján Hirdetményi úton szereznek tudomást az nki.gov.hu honlapon 

keresztül.  

E határozatban elrendelt intézkedés elmulasztása esetén a Hatóság az Ibtv. 16/A § (7) 

bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

Döntésem ellen fellebbezésnek nincs helye, az a közlés napján véglegessé válik. Döntésemmel 

szemben önálló jogorvoslatként közigazgatási per indítható. A keresetlevelet e döntés 

közlésétől számított 30 napon belül, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál kell előterjeszteni. A 



közigazgatási per lefolytatására az érintett távközlési szolgáltató székhelye szerint illetékes 

Törvényszék jogosult. 

I n d o k o l á s  

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálatot folytat az OTP 

Nyrt. rendszereit érintő biztonsági eseménnyel kapcsolatosan. A biztonsági eseményhez 

kapcsolódóan megállapította, hogy magyarországi mobil telefonszámokra nagy számban 

megtévesztő SMS-ek kerültek kiküldésre. A megtévesztő SMS-ek olyan linket tartalmaznak, 

amelyekre kattintva egy olyan adathalász weboldalra navigálnak, ami személyes és banki 

adatok megszerzését célozza.  

A további adathalászat – és ezzel együtt a magánszemélyek megkárosításának – 

megakadályozására szükséges, hogy a kártékony weboldal elérhetetlenné váljon a 

magyarországi internet felhasználók számára, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem.  

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése és a (4) bekezdés a) pontja zárja ki. A véglegessé 

válásra az Ákr. 82. §-ának (1) bekezdése, valamint az Ibtv. 16/A. § (5) bekezdése irányadó. A 

közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, benyújtásának helyét 

és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

39. § (1) bekezdése, az elbírálására jogosult szervet a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete határozza meg.  

A Hatóság hatáskörét és illetékességét az Ibtv. 14. § (1) és a 16/A § (1) bekezdései alapján 

állapítottam meg. 

Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint 

 dr. Kiss Csaba 

 főigazgató meghatalmazásából: 

 Alpek Szilvia 

 főigazgató technikai és támogató helyettese 

Készült: 1 pld-ban / 2 old. 

Melléklet:  
Kapja: valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató – hirdetményi úton 
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