
PHISH ALERT BUTTON
A Phish Alert Button (PAB) segítségével azonnal jelentheti gyanús e-mailjeit, hogy szervezete lépéseket tehessen az alkalmazottak 
védelme érdekében. Az alábbi tájékoztató megismerteti a PAB használatával, illetve azt is körüljárjuk, hogyan különböztetheti meg az 
adathalász e-maileket spam-üzeneteitől, és miként jelentheti őket.

ZÁRSZÓ...
Ne feledje: mindig álljon meg, mérje fel a 

helyzetet, és gondolkodjon, mielőtt
kattintana!

Ha arra gyanakszik, hogy adathalász e-mailt kapott, nyomja meg a Phish Alert Button (PAB) gombot. Rosszindulatúnak tűnő üzeneteit 
a PAB segítségével jelentheti.

MIKOR? 

Saját és szervezete biztonságáról egyaránt gondoskodhat azzal, ha jelenti a gyanús e-maileket. A jelentést követően a rendszer
eltávolítja a problémás e-mailt beérkező üzenetei közül, és szervezetét is értesíti a potenciális fenyegetésről. A lehetséges
sebezhetőségek ismeretében a szervezet intézkedhet a helyzetnek megfelelő védelemről. Ön is fontos szerepet játszik abban, hogy 
megvédje a szervezetet a kiberbűnözők támadásaival szemben.

MIÉRT?

Az adathalász e-mailek és spam-üzenetek közti különbségek áttekintése után ideje kitérnünk arra is, hogyan jelentheti a gyanús 
e-maileket a PAB használatával.

1. Nyissa meg az e-mailt, majd kattintson a PAB-ikonra.
2. Amikor a postafiók visszakérdez, hogy biztosan jelenteni szeretné-e az e-mailt, az Igen gombra kattintva erősítheti meg   
 szándékát.
3. A képernyőn megjelenő rendszerüzenet értesíti Önt arról, hogy sikerült-e az e-mail jelentése.

HOGYAN?

Hogy tudja, mely e-maileket kell jelentenie, tisztában kell lennie a spam-üzenetek és a rosszindulatú adathalász e-mailek közti 
különbséggel. Ne jelentse spam-üzeneteit, mert valószínűleg ezzel csak hátráltatná az IT-csapatot abban, hogy időben felismerjék a 
valós, rosszindulatú adathalász e-maileket.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a spam-üzenetek és az adathalász e-mailek közti különbségeket: 

MIT?

ADATHALÁSZAT SPAM

A megfogalmazás sürgető („Tegye meg most rögtön!”)

Érzékeny adatokat, például felhasználóneveket, jelszavakat 
vagy hitelkártyaadatokat kérhet Öntől 

Előfordulhat, hogy személyes jellegű, de akár
kifejezetten Önnek vagy a szervezetének is szólhat

Kéretlen vagy nemkívánatos levélszemét

Az e-mail általában továbbított körlevél, kupon, adomán-
yozásra buzdító üzenet vagy kéretlen hírlevél

A cél egy termék reklámozása

Adathalász e-mailjeikben a kiberbűnözők arra kérhetik, hogy 
kattintson egy hivatkozásra, vagy megpróbálhatják kicsalni 
Önből személyes, illetve érzékeny adatait.

A spam-üzenetek többnyire vállalatoktól származnak, 
amelyek valamilyen terméket vagy szolgáltatást szeretnének 
eladni Önnek.
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